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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Βρετανικές Εκλογές στις 6 Μαΐου
για Δήμαρχο Λονδίνου

n ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΣΚΩΤΙΑΣ & ΟΥΑΛΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΉ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Ελλάδα παρασημοφόρησε
πέντε Βρετανούς φιλέλληνες

n ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ο ΠΡΕΣΒΗΣ Ι. ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ K. FEATHERSTON, 

P. CARTLEDGE, J. KITTMER, R.L.FOX KAI ST. FRY
ΣΕΛΙΔΑ 20

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΙΣΤΑ FORBES

Η οικογένεια Χρήστου Λαζαρή 
στη 1η θέση ανάμεσα στους Έλληνες

δισεκατομμυριούχους
ΣΕΛΙΔΑ 16

Στο Λονδίνο θα λειτουργήσουν 
τελικά δύο εκλογικά κέντρα για τις

βουλευτικές της Κύπρου
ΣΕΛΙΔΑ 10

Οι υποχωρήσεις 
απομακρύνουν τη λύση

και η στάση της Βρετανίας
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΑ 101 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ

Έφυγε ο τελευταίος της μεγάλης
γενιάς των Ελλήνων της Κύπρου
n ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΛΙΔΑ 8

Η ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ

Για λύση ο Ν. Αναστασιάδης, 
για διχοτόμηση Άγκυρα-Τατάρ

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΣΧΑ

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι…
Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός γιορτάζουμε την προσεχή 

Κυριακή τη Λαμπρή, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης

Χριστός Ανέστη!
n ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6 & 36

n ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ: “Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ”

n ΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ: “ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ”

ΣΕΛΙΔΑ 28

n ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΩΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΗ 
ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΟ Σ.Α. 

Ο Α. ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

n ΤΑΤΑΡ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ: «ΔΕΝ ΛΥΓΙΣΑΜΕ»

n ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

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

    
     

  

 
 

      

∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜∏ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Û·˜
HHH HHH HHH

020 88291414 400/402 West Green Road, London N15, 3PX FAX: 020 8365 8422 020 8365 8877

™∂ ∂∆√πª√∆∏∆∞ ∆∞ µƒ∂∆∞¡π∫∞ ∫√ªª∞∆∞ ∂¡ √æ∂π ∂∫§√°ø¡

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

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses
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«Μ
αύρα φίδια» ζώνουν τον ΓΓ

του ΟΗΕ Αντόνιο Γκοθτέρες

στη Γενεύη, όπου προεδρεύει της

άτυπης Συνόδου των «Πέντε+1» για

το Κυπριακό. Η τουρκική αδιαλλαξία,

η επιμονή για διχοτόμηση ως λύση

φαίνεται ότι αναγκάζουν τον κ. Γκου-

τέρες να κάνει σοβαρές σκέψεις για

κατάθεση της εντολής που έλαβε στον

εντολέα του, που είναι το Συμβούλιο

Ασφαλείας.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληρο-

φορίες, κατά τη συνάντηση του Γ.Γ του

ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον κατοχικό

ηγέτη, ο ΓΓ προσπάθησε να πείσει τον

Τ/κ ηγέτη Τατάρ για τα ακόλουθα:

α) Η λύση 2 κρατών είναι εκτός των

όρων εντολής του.

β) Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,

η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ δεν πρό-

κειται ποτέ να τα αποδεχτεί και

γ) Ο όγκος εργασίας που αφορά το

Κυπριακό δεν μπορεί να διαγραφεί

και να αρχίσουμε από την αρχή.

Ο κατοχικός ηγέτης, μέσα από τις

δηλώσεις του φαίνεται να παραδέχεται

ότι υπέστη τέτοια πίεση, αλλά… υπερη-

φανεύεται ότι δεν λύγισε.

«Εξηγήσαμε τις απόψεις μας, χωρίς

να λυγίσουμε», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ,

επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο όπου δια-

μένει, μετά την συνάντηση με τον ΓΓ του

ΟΗΕ.

Προκλητικός, όπως το συνηθίζει, ο

Τατάρ, δήλωσε: «Δεν χρειάζεται να σας

επαναλάβω τι είπαμε. Διατηρήσαμε

τις θέσεις μας. Άλλωστε, και ο ίδιος

γνωρίζει ότι εμείς είμαστε οι όμηροι

συνεχώς στην Κύπρο. Τις διαπραγ-

ματεύσεις στο Κραν Μοντανά, τις

κατεύθυνε ο ίδιος». 

Αλλά ο Αντόνιο Γκουτέρες «δεν γνωρίζει

τι έγινε προηγουμένως το 1960, δεν

ήταν εκεί στο σχέδιο Ανάν, αλλά στο

Κραν Μοντανά ήταν. Έχει αυτό το

αβαντάζ ο κ. Γκουτέρες», όπως είπε ο

Τατάρ. 

Και πρόσθεσε πως διαπίστωσε ότι ο

ΓΓ του ΟΗΕ «ξέρει το θέμα, το Κυπρια-

κό», θα συναντηθεί και με τις δύο πλευ-

ρές, «θα το συζητήσουμε εντατικά».

Τέλος, χαρακτήρισε τη συνάντηση εποι-

κοδομητική και ανέφερε πως εξήγησε τις

θέσεις του πολύ καλά.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Η συνάντηση που είχε ο Νίκος Ανα-

στασιάδης με τον Αντόνιο Γκουτέρες

ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, καθώς ο Πρόε-

δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε

την ευκαιρία να αναδείξει την ανάγκη

επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των

παραμέτρων, τις οποίες ο ίδιος ο ΓΓ του

ΟΗΕ είχε θέσει. Ανέλυσε εν εκτάσει το

όραμα για το Κυπριακό, δίνοντας έμφα-

ση στην επόμενη μέρα της λύσης η οποία

θα συμβάλει, όχι μόνο στην ευημερία

όλων των Κυπρίων αλλά και στην ασφά-

λεια και σταθερότητα στην περιοχή. 

Αναφερόμενος στην πρότασή του ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έδωσε έμ-

φαση στην ανάγκη ενός λειτουργικού κρά-

τους και αποτελεσματικού στο πλαίσιο

της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Τόνισε την ανάγκη όπως η λύση δημι-

ουργήσει συνθήκες ασφάλειας στην χώρα

με τρόπο που η αντίληψη της ασφά-

λειας της μίας κοινότητας  να μην απο-

τελεί απειλή για την άλλη κοινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η προσπάθεια που

καταβάλλεται αυτές τις μέρες είναι να επα-

νέλθει το Κυπριακό στις ράγες τις δια-

πραγμάτευσης, γεγονός που αποτελεί

τον κύριο στόχο των παρεμβάσεων του

Προέδρου της Δημοκρατίας και σε αυτόν

επικεντρώθηκε.

Στη συνάντηση, που διήρκησε μία ώρα

και 45 λεπτά, παρέστησαν επίσης ο δια-

πραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλε-

υράς Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο διε-

υθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του

προέδρου της Δημοκρατίας Κυριάκος

Κούρος, ο νομικός σύμβουλος στη δια-

πραγματευτική ομάδα Κωνσταντίνος

Κόμπος, ο Ανδριανός Κυριακίδης,

μέλος του Γραφείου του διαπραγματευ-

τή, και ο Παντελής Παντελίδης, μέλος

του Διπλωματικού Γραφείου του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, στη

συνάντηση παρακάθισαν η Ειδική Σύμβου-

λος του ΟΗΕ για το Κυπριακό Τζέιν Χολ

Λουτ, η βοηθός ΓΓ για Πολιτικές Υπο-

θέσεις Ρόζμαρι ντι Κάρλο η Ειδική Αντι-

πρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο

Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, καθώς και υπηρε-

σιακοί παράγοντες του Οργανισμού.

Η ΔΕΞΙΩΣΗ 

ΣΕ ΧΑΛΑΡΟ ΚΛΙΜΑ

Στο τέλος των συναντήσεων την Τρίτη,

ο ΓΓ παρέθεσε δεξίωση προς όλους τους

συμμετέχοντες σε ένα πιο χαλαρό κλίμα.

Συμμετείχαν και οι υπουργοί εξωτερικών

των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης αντάλλαξε χειραψίες

με τον Ερσίν Τατάρ και τον Μεβλούτ Τσα-

βούσογλου.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας,

είχε και την πρώτη του επαφή με τον Τούρ-

κο ομόλογό του, μετά τη σύγκρουσή τους

κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Δένδια

στην Άγκυρα, ενώ απαντώντας σε ερώτηση

δημοσιογράφου δήλωσε πως «θα τα

πούμε αύριο».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΙΑ

Μετά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του

ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Κύπρου συναν-

τήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της

Ελλάδας, Νίκο Δένδια.

Πλήρη στήριξη στην επίλυση του Κυ-

πριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του

ευρωπαϊκού κεκτημένου, εξέφρασε ο

Νίκος Δένδιας, στη διάρκεια των συναν-

τήσεων που είχε με τον πρόεδρο  Ανα-

στασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών,

Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτηση στο λογαριασμό του ελληνι-

κού Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter,

αναφέρεται πως υπάρχει ένας διαρκής

και στενός συντονισμός Ελλάδας – Κύπρ-

ου και πως επιβεβαιώθηκε η πλήρης

στήριξη για επίλυση του Κυπριακού, στη

βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου

Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού

κεκτημένου.

Στην παρέμβαση του, κατά τη διάρκεια

της συνεδρίασης των εμπλεκομένων, ο

Υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας επε-

σήμανε ότι η Ελλάδα, προσέρχεται στη

συνάντηση αυτή με εποικοδομητική διά-

θεση και με καλή πίστη.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση Κυρ.

Μητσοτάκη επιθυμεί την επανέναρξη

των διαπραγματεύσεων για την επίλυση

του Κυπριακού, το πλαίσιο της οποίας

πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με το

Χάρτη του ΟΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,

δηλαδή μια Δικοινοτική, Διζωνική Ομο-

σπονδία, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κε-

κτημένο.

Ειδικά ως προς το τελευταίο σημείο,

έκανε ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι οποι-

αδήποτε λύση θα πρέπει να διασφαλίζει

την συνέχιση της ουσιαστικής συμμε-

τοχής της Κύπρου στην λήψη αποφά-

σεων εντός της ΕΕ, χωρίς εξωτερικές

παρεμβολές.

Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει περ-

ιθώριο εξέτασης οποιασδήποτε εναλ-

λακτικής εκτός του ανωτέρω πλαισίου.

Αναφερόμενος στο καθεστώς των

εγγυήσεων, τόνισε ότι θα πρέπει να

υπάρχει πρόβλεψη για την κατάργηση

του αναχρονιστικού αυτού συστήματος

και της δυνατότητας επέμβασης τρίτων

χωρών, καθώς και της πλήρους απο-

μάκρυνσης των τουρκικών κατοχικών

δυνάμεων από το νησί.

ΗΠΑ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Μία σημαντική παρέμβαση έκανε πριν

την έναρξη της πενταμερούς, το αμερι-

κανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ,

εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουρ-

γείου Εξωτερικών σημείωσε ότι «οι ΗΠΑ

συνεχίζουν να υποστηρίζουν μια κυ-

πριακής ηγεσίας διευθέτηση για την

επανένωση του νησιού, στη βάση μίας

διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας,

που θα ωφελήσει όλους τους Κύπρι-

ους, όπως και την ευρύτερη περιοχή».

Η ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ

ΣΤΟΝ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ

Για λύση ο Αναστασιάδης, 

για διχοτόμηση Άγκυρα-Τατάρ

Από αριστερά, Νίκος Δένδιας, Ερσίν Τατάρ, Αντόνιο Γκουτέρες, Νίκος Αναστασιάδης, Ντομινίκ Ράαμπ, 

Μελβούτ Τσαβούσογλου
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Τ
ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές στη Γενεύη

διεξάγονται πυρετώδεις διαπραγματεύσεις στην,

κατά τα άλλα «άτυπη», Πενταμερή Διάσκεψη για το

Κυπριακό. Από όσα έγιναν έως τώρα γνωστά, η τουρ-

κική πλευρά θέτει «επί του εδάφους», επισήμως και

επιμόνως ως πλαίσιο λύσης του Κυπριαικού τα «δύο

κράτη», δηλαδή τη διχοτόμηση της Κύπρου. Από Ε/κ

πλευράς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιμένει στα

συμφωνηθέντα, έστω κι αν αυτά προήλθαν από

υποχωρήσεις της Ε/κ πλευράς. Όμως, τονίζει τη λει-

τουργικότητα του κράτους με αποκεντρωμένη ομο-

σπονδία ως λύση, στην οποία οι βασικές εξουσίες θα

ανήκουν στο κεντρικό κράτος και η λύση θα είναι

συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Αναστα-

σιάδης προβάλλει και το θέμα της ασφάλειας ως πρω-

ταρχικό, δηλαδή ζητεί κατάργηση των εγγυήσεων και

χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των τουρκικών 

στρατευμάτων.

Ο
Τατάρ φαίνεται ότι «πιέστηκε» από τον κ. Γκου-

τέρες για το θέμα των «δύο κρατών», ότι είναι

εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.  Το «επιχεί-

ρημα» Τατάρ, πάντα σύμφωνα με τα συμφραζόμενα

από τις δηλώσεις του, είναι ότι ο Γ.Γ. δεν... ξέρει το

Κυπριακό. Ότι έχει άγνοια για το τι έγινε το 1960 και

μετά και ότι το μόνο που γνωρίζει ο κ. Γκουτέρες είναι

για το Κραν Μοντάνα. Για τα άλλα είναι... ανίδεος!

Αλλά, πολύ... γενναιόδωρος ο Τ/κ ηγέτης, τού κατα-

λογίζει «αβαντάζ» για το Κραν Μοντάνα. Του δίνει, ας

πούμε, ένα... εύσημο!

(Σ
ημείωση: Ο Τ/κ ηγέτης,  με βάση τ/κ πηγές, είναι

αυτός που δεν γνωρίζει το Κυπριακό, γι’ αυτό

πέρασε τελευταίως εντατικά «σεμινάρια» από την

Τουρκία και ρίχτηκε στο διάβασμα για να μάθει τι γινό-

ταν στις συνομιλίες. Δεν του τα είπαν όλα, όμως! Ο

Τατάρ παραπονέθηκε ότι δεν βρίσκει πουθενά τον

χάρτη που έδωσε ο Ακιντζί στο Κραν Μοντάνα. Απλά,

η Τουρκία δεν τον εμπιστεύεται – φαίνεται – για να του

τον δώσει. Διότι και ο Ακιντζί από την Άγκυρα τον

παρέλαβε.  Άσχεται αν λέει (ο Ακιντζί) ότι ο Τατάρ είναι

“παπαγάλος” της Άγκυρας. Αυτός τι ήταν δηλαδή; Το

ίδιο παπαγαλάκι).

Γ
νωρίζουμε ότι στη Γενεύη η τουρκική πλευρα έχει

ένα «σύμμαχο» - τον Βρετανό ΥΠΕΞ  Ντομινίκ

Ράαμπ, που συνεπικουρείται από τον  Ύπατο Αρμο-

στή της Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Στ. Λίλι. Τουρκία

και Βρετανία συνεννοήθηκαν για να αποκλείσουν την

παρουσία της Ε.Ε. στη Γενεύη.

Ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστο-

δουλίδης προσπαθούσαν επιμόνως να εμπλέ-

ξουν την Ε.Ε. στην Πενταμερή. Δυστυχώς, δεν είχαν

καμία βοήθεια ούτε από τα κόμματα της Κύπρου γι’

αυτήν την παρουσία. ΚΑΜΙΑ. Υπερίσχυσαν οι Βρε-

τανο-Τούρκοι.

Τ
ώρα έρχεται ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μ. Τσαβούσογλου

και γράφει στο προσωπικό του Twitter ότι στη

συνάντηση που είχε χθες με τον Βρετανό ΥΠΕΞ, ο

Ράαμπ  τού επιβεβαίωσε «την πλήρη στήριξη στο νέο

όραμα λύσης της τουρκοκυπριακής πλευράς... Ότι η

μόνη ρεαλιστική λύση  είναι η διεξαγωγή διαπραγ-

ματεύσεων μεταξύ δύο κρατών και όχι δύο κοινοτή-

των...».

Δ
εν είδαμε έως τώρα καμία διάψευση εκ μέρους

των Βρετανών. Αν αληθεύουν οι ισχυρισμοί Τσα-

βούσογλου, τότε πρόκειται για την πιο εχθρική προς

την Κυπριακή Δημοκρατία θέση της Βρετανίας από

το 1974 και μετά.

Α
πό τις πληροφορίες που διαθέτουμε έως τώρα,

φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν

υποκύπτει στις τουρκικές αξιώσεις για διχοτόμηση.

Δυστυχώς, δεν έχει συμπαράσταση από τα δύο μεγά-

λα κόμματα. Όταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου λέει ότι η τουρ-

κική πλευρά μιλά εδώ και καιρό για δύο κράτη, αλλά

«αυτό δεν είναι άλλοθι για εμάς» και πρέπει να σπά-

σουμε το αδιέξοδο, τι εννοεί; Δεν θέλει εξυπνάδα για

να γίνει αντιληπτό. Δέξου την «πολιτική ισότητα»,

όπως τη ζητούν οι Τούρκοι και θα... λυθεί το Κυπρια-

κό!

Τ
ην ίδια ώρα το ΑΚΕΛ, διά του Στ. Στεφάνου από

τη Λευκωσία, καλεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να

δεχθεί τις προτάσεις του κόμματός του για να σπά-

σει, τάχα, το αδιέξοδο. Και ποιες είναι αυτές οι προ-

τάσεις; Δημόσια τουλάχιστον, ο Άντρος Κυπριανού

είπε να δεχθούμε συνδιαχείριση του φυσικού αερίου

και να δεχθούμε ο αγωγός να περνά από την Τουρκία.

Άσε που δεν θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο το Κυπρια-

κό αλλά θα αυτοκαταργηθεί η Κυπριακή Δημοκρατία,

θα τινάξουμε στον αέρα τις συμφωνίες που έγιναν με

Ισραήλ, Αίγυπτο και Ελλάδα, θα αγνοήσουμε την Ε.Ε.

και τις ΗΠΑ που ευνοούν τον αγωγό EastMed και θα

μείνουμε μόνοι μας, ανίσχυροι και χωρίς συμμάχους,

έρμαιο στα χέρια της Τουρκίας. Αυτές είναι οι «προ-

τάσεις» του ΑΚΕΛ για να... σπάσει τάχα το αδιέξοδο!

Ε
λπίζουμε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης – με τη

συμπαράσταση του Νίκου Δένδια και άλλων πολι-

τικών αρχηγών – δεν θα προβεί σε αποδοχή των τουρ-

κικών παραλόγων απαιτήσεων ούτε θα «φοβηθεί»

τους Βρετανούς και να κάνει πίσω. Οι οποιεσδήποτε

περαιτέρω υποχωρήσεις δεν θα φέρουν κοντά τη

λύση, αλλά την απομακρύνουν. Τον τελικό λόγο θα

τον έχει ο κυρίαρχος κυπριακός λαός.  Ένα είναι να

δεχθείς μια συμβιβαστική λύση, όπως την θέλεις,  και

άλλο να βάλουν μπροστά σου σε δημοψήφισμα τον

εξανδραποδισμό σου. Ποιος λογικός πολίτης, που

διαθέτει έστω μερικά απομεινάρια αξιοπρέπειας, θα

δεχτεί τέτοια υποδούλωση;

“Ε”
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τελευταίως γράφονται διάφορα σε αγγλικές εφημε-

ρίδες για το Κυπριακό. Συνεντεύξεις Τατάρ, πληρο-

φορίες ότι «υπουργοί της Βρετανίας βλέπουν ευνοϊ-

κά την αναγνώριση» του ψευδοκράτους κ.λπ.

Πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται ο... λομπίστας Τζακ

Στρο, πρώην ΥΠΕΞ επί Εργατικής διακυβέρνησης.

Φαίνεται ότι ο κ. Στρο βρήκε τρόπο να... πείσει τους

Τούρκους ότι πρέπει να ξοδέψουν πολλά χρήματα για

«διαφώτιση» (διάβαζε προπαγάνδα), όπως κάνουν,

είπε, οι Ελληνοκύπριοι! (Το τι... ξοδεύει η Εθνική Ομο-

σπονδία για διαφώτιση είναι άλλο θέμα. Πενταροδε-

κάρες...)

Έτσι, ο Τζακ Στρο βρήκε «τρόπο» να τους πείσει...

Δουλειά του είναι το λόμπι. Τι; Τσάμπα θα τους προ-

σφέρει στήριξη;

“Ε”
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Οι υποχωρήσεις 
απομακρύνουν τη λύση

και η στάση της Βρετανίας

Η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας
της Ουκρανίας και το «Σχίσμα»

στην Ορθοδοξία

Στο προσκήνιο αυτές τις μέρες ήρθε ξανά το θέμα της Ουκρανίας και της έντασης των

σχέσεων της χώρας αυτής με τη Ρωσία. Τα σύννεφα πολέμου που δημιουργήθηκαν με

τη συσσώρευση μεγάλου όγκου ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με την

Ουκρανία άρχισαν σιγά – σιγά να διαλύονται, συνεπεία της έντονης αντίδρασης των ΗΠΑ

και της Ε.Ε. Σε αυτή τη διαμάχη Ουκρανίας – Ρωσίας, η Τουρκία είναι με το μέρος της Ουκρα-

νίας... Όταν το 2014 η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία, καθώς η Ουκρανία (πρώην Σοβιε-

τική Δημοκρατία) είχε εκφράσει πρόθεση να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και στην Ε.Ε., η Άγκυρα

είχε ταχθεί με το Κίεβο. Καταδίκασε την προσάρτηση της Κριμαίας, άρχισε να αναπτύσσει

στρατιωτική συνεργασία με την Ουκρανία και ο Ερντογάν προέβη σε σύμπραξη σε μια

σειρά από σημαντικούς στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Βάζοντας μπροστά τους Τατάρους

και στο πλαίσιο του «παντουρκικού δόγματος», φαίνεται ότι έστειλε και εκπαιδευτές των

ειδικών δυνάμεων στην περιοχή. Το 2019, μάλιστα, η Τουρκία πούλησε στην Ουκρανία

drones και οι δύο χώρες ανέπτυξαν συνεργασία στη στρατιωτική βιομηχανία. 

Όταν τελευταίως η ένταση μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας βρισκόταν σε επικίνδυνο σημείο, ο

Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον Ερ-ντο-

γάν. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι οι σχέσεις των δύο χωρών για πολλούς και διαφορετικούς λόγους

είναι στενές και φαίνεται ότι υπάρχει συνεννόηση σε όλα τα θέματα.

Ένα ζήτημα που ταλάνιζε την Ουκρανία είναι και το Εκκλησιαστικό. Η Εκκλησία της Ουκρανίας

ανήκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Μόσχας. Μετά την ανεξαρτησία της χώρας, που προέ-

κυψε με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, άρχισαν οι συζητήσεις για ανεξάρτητη (αυτοκέφαλη)

Εκκλησία, κάτι που δεν αποδεχόταν το Πατριαρχείο Μόσχας. Έτσι, υπήρχαν δύο Εκκλησίες – η

Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία (Πατριαρχείο Κιέβου) και η «Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη

Εκκλησία». Οι επίσκοποι των δύο αυτών Εκκλησιών σε κληρικολαϊκή συνέλευση ενώνονται σε

μία Εκκλησία, την «Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας», εκλέγοντας ως επικεφαλής Μητρο-

πολίτη τον Επιφάνιο. Η Μόσχα επέμενε ότι η νέα Εκκλησία έπρεπε να είναι υπό την πνευματική

της δικαιοδοσία.

Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 αποφάσισε να προχωρή-

σει στην παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, ανακαλώντας τη «νομική»

δέσμευση της επιστολής του Φαναρίου  το 1686 μ.Χ. με την οποία παραχωρούσε στο Πατριαρ-

χείο Μόσχας τη δικαιοδοσία επί της Ουκρανικής Εκκλησίας. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων-

σταντινουπόλεως στις 5 Ιανουαρίου 2019 υπέγραψε τον «Τόμο» για την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας

της Ουκρανίας και την επομένη, ανήμερα της εορτής των Θεοφανείων, πραγματοποιήθηκε η πα-

ραλαβή του «Τόμου» από τον Μητροπολίτη Επιφάνιο, παρόντος του τότε προέδρου της Ουκρα-

νίας στο Φανάρι.

Η Μόσχα απείλησε τον Δεκέμβριο του 2018 με «οριστικό και ολοκληρωτικό σχίσμα», εάν ο

Πατριάρχης Βαρθολομαίος προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Μάλιστα, ο Πατριάρχης Μόσχας

Κύριλλος αμφισβήτησε τα πρωτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και απαγόρευσε σε όλα τα

μέλη του να συμμετέχουν σε Θεία Λειτουργία, Βάπτιση, Γάμο ή οποιοδήποτε Μυστήριο τελείται

σε Ιερό Ναό που υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η κατάσταση αυτή δεν άφησε «ασυγκίνητο» ούτε τον πρόεδρο Πούτιν, ο οποίος ήταν ιδιαίτε-

ρα προσβλητικός προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χαρακτηρίζοντάς το ως «τουρκική ενορία»

και προσδίδοντας στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο «ιδιοτελή» κίνητρα, λέγοντας ότι «το έκανε για

τα λεφτά»...

Οι υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες διχάστηκαν γι’ αυτό το θέμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος –

μετά από πολλές συζητήσεις και διαφωνίες – αναγνώρισε το Αυτοκέφαλο της Ουκρανίας. Κά-

ποιοι Μητροπολίτες ζήτησαν σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου για να λυθεί το θέμα. Ο Πα-

τριάρχης Αλεξανδρείας, επίσης, συμφώνησε με το Φανάρι, οπότε η Εκκλησία της Ρωσίας απο-

φάσισε τη διακοπή της Κοινωνίας μαζί του και αφαίρεσε από τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου

Αλεξανδρείας τις ορθόδοξες ενορίες της Αφρικής που είχαν δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της

Μόσχας.

Η Εκκλησία της Κύπρου αναγνώρισε την Ουκρανική Αυτοκεφαλία σε μια «επεισοδιακή» σύνοδό

της. Ακόμα υπάρχει θέμα.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δεν αναγνώρισε την ενέργεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος Γ’ συγκάλεσε στο Αμμάν της Ιορδανίας «Αδελφική Σύναξη» εκπροσώπων

Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, όπου συμμετείχε ο Πατριάρχης Μόσχας και αντιπρόσωποι των Εκκλησιών

Σερβίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας και Πολωνίας. Στο ανακοινωθέν έγινε έκκληση για πανορ-

θόδοξη συναίνεση και κάλεσαν τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ως έχοντα τα «πρεσβεία της τιμής»,

να ενταχθεί σε διάλογο για επίλυση του προβλήματος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο σοφός αυτός Ιεράρχης της Ορθοδοξίας, θεωρεί ως

«την μόνη τελικά διέξοδο στην υφιστάμενη κρίση τη βασική αρχή της Συνοδικότητας, στην οποία

έχει στηριχθεί διαχρονικά η πορεία της Ορθοδοξίας». Γι’ αυτό, με δημόσια επιστολή του στις

24/11/2019 προτείνει στον Οικουμενικό Πατριάρχη να αναλάβει πρωτοβουλία «για θεραπευτική

αγωγή της νέας πραγματικότητας».

Συμπερασματικά, η Ορθόδοξη Εκκλησία βρίσκεται σε κρίση που προκλήθηκε εξ αιτίας της

απόφασης του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία

της Ουκρανίας. Είναι ένα ιδιότυπο «Σχίσμα», που πλήττει την Ορθοδοξία σε επίπεδο Ιεραρχίας

και Προκαθημένων.

Δεν εξετάζουμε εδώ σ’ αυτό το άρθρο αν έχει δικαιοδοσία το Οικουμενικό Πατριαρχείο να παρα-

χωρεί Αυτοκεφαλία. Απλώς αναφέρουμε γεγονόταν, εκκλησιαστικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, δια-

πιστώνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και διερωτώμεθα γιατί έγιναν όλα αυτά; Ποιος ο λόγος;

Μπορεί να υπάρξει λύση στο πρόβλημα; Αμφιβάλλουμε. Τουλάχιστον για όσο θα είναι Πατριάρχης

ο κ. Βαρθολομαίος, δεν βλέπουμεν «ειρήνην Εκκλησίαν».

Ακόμα μια απορία: Και η Εκκλησία της Βόρειας Μακεδονίας ζήτησε με επιστολή προς τον Πατρ-

ιάρχη Βαρθολομαίο Αυτοκεφαλία. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Επίσκοπος Στέφανος της

Αρχιεπισκοπής της Αχρίδας και ο πρωθυπουργός Ζάεφ ζήτησαν η Εκκλησία τους να είναι ελεύ-

θερη εντός των συνόρων του κράτους τους. Δεν έλαβαν απάντηση από τον Παναγιώτατο. Γιατί;

Μήπως επειδή αντιδρά το Πατριαρχείο Σερβίας μόνο; Υπάρχει και εδώ άλλος…γεωπολιτικός

λόγος;

«Ε»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Εκκλησία της Ελλάδος μπορεί να αναγνώρισε την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας

της Ουκρανίας, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις. Σαφώς η απόφαση ελήφθη από την Ιερά Σύνοδο,

αλλά ως γνωστόν σ’ αυτήν συμμετέχουν και δεκάδες Μητροπολίτες των λεγομένων «Νέων Χωρών»,

δηλαδή των περιοχών της Ελλάδος που εντάχθηκαν στην ελληνική επικράτεια μετά την ίδρυση

του ελληνικού κράτους, αλλά αυτές οι Μητροπόλεις πνευματικά υπάγονται στο Οικουμενικό Πα-

τριαρχείο.

“E”

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Άποψη - Σχόλια



Μ
ε την εμφάνιση της πανδημίας,

που απείλησε και συνεχίζει να

αποτελεί τεράστιο και πρωτοφανή

κίνδυνο για ολόκληρη την ανθρ-

ωπότητα με εκατομμύρια νεκρούς και

προσβληθέντες από τον ιό – μια παν-

δημία που απορρύθμισε τη ζωή όλων

των κοινωνιών και έπληξε καίρια τις

οικονομίες κρατών – εναποθέσαμε

τις ελπίδες μας στην Επιστήμη. Στους

ειδικούς για να εφεύρουν το αντίδο-

το στον κορωνοϊό και να σώσουν τις

ζωές, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Πολλές κυβερνήσεις διαφόρων

κρατών επιχορήγησαν με πολλά λεφτά

(δισεκατομμύρια) έρευνες, ώστε να

επιταχυνθεί η επιστημονική αναζήτη-

ση και να υπάρξει εμβόλιο ή φάρμα-

κο, το οποίο θα αντιμετωπίζει αποτε-

λεσματικά την ασθένεια. Και πράγ-

ματι, η επιστημονική κοινότητα αντα-

ποκρίθηκε με θαυμαστό τρόπο και σε

χρόνο ρεκόρ έφερε αποτελέσματα. Η

διακρατική συνεργασία, η επιστημο-

νική συνέργεια σε διάφορες χώρες

ήταν απαραίτητη για αντιμετώπιση

της κατάστασης. Καταργήθηκαν σύνο-

ρα κάθε μορφής, διότι και η ασθένεια

δεν έχει σύνορα, διαπερνά όλες τις

ηπείρους και πλήττει αδιακρίτως κάθε

ανθρώπινο ον, ανεξαρτήτως φυλής,

χρώματος και φύλου. Σημασία έχει

ότι βρέθηκε το αντίδοτο. Και η ανθρω-

πότητα άρχισε να ελπίζει.

Το τι έγινε σε κάθε χώρα και πώς

αντιμετωπίστηκε η κατάσταση δεν

είναι του παρόντος. Αυτή τη στιγμή

φαίνεται ότι λόγω των μαζικών εμβο-

λιασμών, αλλά και των αυστηρών

μέτρων που έλαβαν οι κυβερνήσεις,

με εισηγήσεις ή όχι των επιστημό-

νων, η πανδημία άρχισε σιγά – σιγά

να τίθεται υπό έλεγχο. Όπου οι εμβο-

λιασμοί προχώρησαν με ταχείς ρυθ-

μούς και όπου οι πολίτες πειθάρχησαν

στα μέτρα και στις προτροπές των

κυβερνήσεων και των ειδικών, τα

πράγματα βαίνουν καλύτερα.

Κλειδί στην αντιμετώπιση της κατά-

στασης είναι η τήρηση των μέτρων

από κάθε πολίτη. Δηλαδή, η ατομική

ευθύνη, η υπευθυνότητα των πολιτών.

Όσοι απορρίπτουν την ατομική ευθύνη

απλώς «συνεργούν» άθελά τους στη

διατήρηση της πανδημίας. Η άγνοια

δεν είναι δικαιολογία. Νυχθημερόν

επί ένα χρόνο ενημερωνόμαστε όλοι

με κάθε απλό και απλοϊκό τρόπο για

τους κινδύνους και τα μέτρα που επι-

βάλλεται να παίρνουμε για να προ-

στατεύσουμε τη ζωή μας και τη ζωή

των συνανθρώπων μας. Χωρίς να

είμαστε ειδικοί, έχουμε μάθει τα πλέον

βασικά. Παρακολουθούμε καθημερι-

νά τόσες διαλέξεις, αναλύσεις, ενημε-

ρώσεις από επιστήμονες που μάθα-

με πλέον. Ξέρουμε να ξεχωρίζουμε

και να αξιολογούμε την κατάσταση με

την πανδημία και ποιοι επιστήμονες

αποδεικνύονται αληθείς και σωστοί

στις προβλέψεις και τα λεγόμενά τους

και ποιοι όχι.

Φυσικά, μιλάμε για τους φυσιολο-

γικούς πολίτες που διαπιστώνουν τη

σοβαρότητα της κατάστασης και δεν

αρνούνται ότι ο κορωνοϊός υπάρχει

και θερίζει ζωές. Για τους αρνητές ή

τους «ψεκασμένους» δεν έχουμε να

πούμε τίποτα. Κι αν μπούμε στη δια-

δικασία να τους «απαντήσουμε»,

απλώς χάνουμε τον χρόνο μας.

Επανερχόμαστε όμως στο θέμα των

εμβολίων, που είναι η μόνη λύση

εκρίζωσης της πανδημίας. Τέσσερις

– πέντε μεγάλες φαρμακευτικκές εται-

ρείες, συνεργαζόμενες μεταξύ τους ή

από μόνες τους, άρχισαν να παρα-

σκευάζουν εμβόλια κατά δισεκατομ-

μύρια δόσεις. Τα εμβόλια αυτά εγκρίθη-

καν από τους αρμόδιους οργανισμούς

κρατών, από τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας και τον επίσης αρμόδιο

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και άρχισαν να διατίθενται σε όλες τις

χώρες. Οι παραγγελίες έγιναν και γίνον-

ται προκαταβολικά με το ανάλογο,

φυσικά, αντίτιμο. Μιλάμε για πολλά

λεφτά. Δισεκατομμύρια. Κανείς, ασφα-

λώς, δεν ανέμενε οι φαρμακοβιομη-

χανίες να τα διαθέσουν δωρεάν.

Η AstraZeneca (συνεργασία του

αγγλικού Πανεπιστημίου της Οξ-

φόρδης και της σουηδικής εταιρείας)

δήλωσαν ότι θα διαθέσουν το εμβό-

λιο σε τιμή κόστους ως συνεισφορά

προς την ανθρωπότητα και διότι έλα-

βαν οικονομική ενίσχυση για την έρευ-

νά τους από τη βρετανική κυβέρνηση.

Το εμβόλιό τους στοιχίζει λιγότερο

από δύο λίρες . Στην Ε.Ε. πωλήθηκε

1,78 ευρώ.

Η αμερικανική εταιρεία Johnson &

Johnson ακολούθησε την ίδια γραμ-

μή, δήλωσε ότι ενόσω διαρκεί η παν-

δημία δεν επιδιώκουν να βγάλουν

κέρδη από το εμβόλιο και καθόρισαν

την τιμή του περίπου στα επίπεδα

εκείνου της AstraZeneca.

Η Pfizer (αμερικάνικη με Διευθύνοντα

Σύμβουλο τον Έλληνα Αλβέρτο Μπουρ-

λά), σε συνεργασία με την γερμανική

BioNTech  (ιδιοκτησίας δύο Τούρκων

μεταναστών), πώλησαν τις πρώτες

παραγγελίες του εμβολίου τους στην

Ευρωπαϊκή Ένωση προς 12,50 ευρώ,

δηλαδή γύρω στις 10 λίρες. Η ίδια

περίπου τιμή ίσχυσε και για την άλλη

αμερικανική εταιρεία, τη Moderna.

Έγιναν, λοιπόν, παραγγελίες δισε-

κατομμυρίων εμβολίων από την Ε.Ε.,

τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και από πολλές

άλλες χώρες. Η Βρετανία, όπως ήταν

φυσικό, εξασφάλισε πιο πολλά εμβό-

λια από την AstraZeneca, διότι φρόν-

τισε έγκαιρα να κινηθεί σωστά. Η Ε.Ε.

συνάντησε προβλήματα στην προ-

μήθεια των εμβολίων από την Astra

Zeneca λόγω, πρωτίστως, αντικειμε-

νικών δυσκολιών, αλλά και γιατί δεν

κινήθηκε σωστά και στον χρόνο  που

έπρεπε η Ευρ. Επιτροπή. Εν πάση

περιπτώσει, φάνηκε ότι το φτηνό εμβό-

λιο της AstraZeneca ήταν εξίσου περ-

ιζήτητο όπως εκείνο της Pfizer, που

είναι πιο ακριβό.

Σ’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή, εμφα-

νίστηκε ένα δημοσίευμα σε γερμανι-

κή εφημερίδα, που πληροφορούσε

ότι το εμβόλιο της  AstraZeneca δεν

ήταν κατάλληλο για άτομα άνω των

65 ετών, διότι δεν έγιναν πολλές δοκι-

μές γι’ αυτές τις ηλικίες. Έτσι έγρα-

ψαν. Εκείνη την περίοδο μόνον αυτές

οι ηλικίες εμβολιάζονταν. Διαψεύστηκε

η είδηση αρχικά από τις γερμανικές

Αρχές, αλλά μετά επιβεβαιώθηκαν οι

αμφιβολίες και ένας αριθμός κρατών

σταμάτησε τους εμβολιασμούς για

τους πάνω των 65 ετών. Η αρμόδια

ευρωπαϊκή Αρχή εξέτασε το θέμα και

αποφάνθηκε ότι όλα τα εμβόλια έχουν

έναν ελάχιστο κίνδυνο, αλλά τα οφέλη

είναι απείρως μεγαλύτερα και συνέ-

στησε τη συνέχιση των εμβολιασμών.

Και αυτό έγινε σε όλα τα κράτη. Αργό-

τερα, δόθηκε η πληροφορία ότι τα

εμβόλια της AstraZeneca και της

Johnson & Johnson προκαλούν θρομ-

βώσεις σε άτομα κάτω των 60 ετών.

Το ποσοστό αυτό – όπως ανακοι-

νώθηκε – είναι γύρω στο 0,005 – 0,009%.

Στη Βρετανία, από τα 22 εκατομ-

μύρια που είχαν εμβολιαστεί τότε με

το AstraZeneca, μόνον 78 άτομα είχαν

ΠΙΘΑΝΕΣ παρενέργειες από το εμβό-

λιο και τα 19 ήταν σοβαρά. Αυτό το

γεγονός αξιολογήθηκε από τους ειδι-

κούς ως απόδειξη του «προφίλ ασφα-

λείας» του εμβολίου. Διότι, όπως είπαν,

όλα τα εμβόλια μπορούν να έχουν

παρενέργειες, αλλά οι επιστήμονες

κρίνουν ότι δεν συντρέχει λόγος ανη-

συχίας. Τόνισαν, μάλιστα, ότι η προ-

στασία που παρέχει το εμβόλιο είναι

σε ποσοστό πάνω από το 80% με μία

δόση, ενώ εμβόλια για άλλες ασθέ-

νειες έχουν χαμηλότερο δείκτη προ-

στασίας.

Την ίδια στιγμή και τα άλλα εμβό-

λια, τα ακριβά, είχαν παρενέργειες.

Περιέργως δεν δόθηκε δημοσιότητα

σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Στις ΗΠΑ

από τα 210 εκατομμύρια εμβολια-

σθέντες με Pfizer και Moderna, γύρω

στις 6.000 άτομα παρουσίασαν

συμπτώματα και 400 εισήχθησαν σε

νοσοκομεία, από τους οποίους πέ-

θαναν 75.

Στην Κύπρο υπήρξαν παρενέργει-

ες από όλα τα εμβόλια. Από αυτό της

Pfizer σε 72 άτομα, 56 από το εμβό-

λιο της AstraZeneca και 3 από το εμβό-

λιο Moderna.

Στο Ισραήλ, που κρατά τα σκήπτρα

του εμβολιασμού παγκοσμίως, χρη-

σιμοποιείται μόνο το εμβόλιο της Pfizer.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο

Υγείας, σε μικρό αριθμό εμβολια-

σθέντων παρατηρήθηκε καρδιακή

φλεγμονή. Ο Συντονιστής για την παν-

δημία, Ναχράν Ας, δήλωσε ότι μια

προκαταρκτική μελέτη έδειξε ότι δεκά-

δες περιστατικά μυοκαρδίτιδας ση-

μειώθηκαν σε ένα σύνολο  5 εκατομ-

μυρίων  εμβολιασθέντων, κυρίως μετά

τη δεύτερη δόση, αλλά δεν είναι σαφές

ακόμα αν αυτό το ασυνήθιστα υψηλό

ποσοστό συνδέεται με το εμβόλιο. Οι

περιπτώσεις αυτές αφορούν έναν

πληθυσμό νεαρών ανδρών.

Σημασία έχει – όπως δήλωσε μια

Αμερικανίδα επιστήμονας – ότι τα

αναφερθέντα περιστατικά πιθανών

παρενεργειών σε όλα τα εμβόλια  επι-

βεβαιώνουν ότι τα εμβόλια είναι απο-

τελεσματικά και πρέπει να συνεχίσουν

να χορηγούνται. Ένας  Έλληνας επι-

στήμονας ανέφερε κάτι πολύ παρα-

στατικό: Ένας στους χίλιους που ταξι-

δεύει με αεροπλάνο διατρέχει κίνδυνο

θρόμβωσης. Για όσους καπνίζουν ένα

ποσοστό 1,8 στους χίλιους έχει τον

ίδιο κίνδυνο. Αν προσβληθεί κάποι-

ος από τον κορωνοϊό, ένας στους 10

έχει πιθανότητα να πάθει θρόμβωση.

Όταν ένας εμβολιαστεί, ο κίνδυνος

θρόμβωσης είναι ΕΝΑΣ ΣΤΙΣ 250.000!!!

Αποτέλεσμα όλων αυτών των

συζητήσεων και του υπερτονισμού

των παρενεργειών από τα εμβόλια

είναι η εντύπωση που επικρατεί πλέον

στον κόσμο ότι τα φτηνά εμβόλια της

AstraZeneca και της Johnson & John-

son δεν είναι… καλά, εμπεριέχουν

κινδύνους... Τα άλλα εμβόλια δεν ανα-

φέρονται ως προκαλούντα παρενέρ-

γειες... Στοχοποιήθηκε το εμβόλιο

μόνον αυτών των δύο εταιρειών, οι

οποίες δήλωσαν εξ αρχής ότι δεν θα

κερδοσκοπήσουν εν μέσω πανδημίας.

Ως συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση

δεν θα αγοράσει τις επιπλέον 300 εκα-

τομμύρια δόσεις της AstraZeneca,

ούτε τα 200 εκατομμύρια εμβόλια της

Johnson & Johnson. Αντ’ αυτών,

αύξησε τις παραγγελίες από την  Pfizer

και τη Moderna. Η τιμή της δεύτερης

παραγγελίας ήταν 15,50 ευρώ ανά

δόση. Τώρα ανακοινώθηκε ότι η Ε.Ε.

παράγγειλε από τη Pfizer άλλα 900

εκατ. δόσεις για το 2022 και 900 εκατ.

για το 2023. Η τιμή που συζητά η Ε.Ε.

για 1,8 δις. εμβόλια είναι 19,5 ευρώ

ανά δόση!!!

Ο κ. Μπουρλά, μάλιστα, της Pfizer

δήλωσε ότι πιθανώς να χρειαστεί και

ΤΡΙΤΟ εμβόλιο μετά από 6 μήνες. Άρα,

σπεύσετε να κάνετε και άλλες πα-

ραγγελίες...

Σε παρατήρηση ότι το εμβόλιο είναι

ακριβό, ο κ. Μπουρλά απάντησε αφο-

πλιστικά ότι «δεν είναι πιο δαπανηρό

από ένα γεύμα». Και τόνισε με νόημα:

«Τα εμβόλια έχουν ανεκτίμηση τιμή.

Σώζουν ανθρώπινες ζωές, επιτρέπουν

ν’ ανοίξουν ξανά οικονομίες, αλλά

εμείς τα πουλάμε στην τιμή ενός γεύμα-

τος»! Σαν να ήθελε να μας πει:

«Πληρώστε και σκάστε»...

Ειρήσθω εν παρόδω, η Pfizer το

2020 έκανε κέρδη 15 δισεκατομμυρίων

δολαρίων και η Moderna κέρδη 19

δισεκ. Δολ.

Τονίζουμε ξανά: Ειδικοί δεν είμα-

στε περί των εμβολίων. Την ίδια στιγ-

μή, όμως, δεν είμαστε ούτε «λογικά

απολιθώματα». Ακούμε, μαθαίνουμε,

αξιολογούμε. Διαβάζουμε και παρα-

κολουθούμε για να μη μας εκλαμβά-

νουν ως κορόιδα. Είναι εμφανές ότι

όλα τα εμβόλια έχουν παρενέργειες

σε τέτοιο ποσοστό, που απλώς επι-

βεβαιώνουν ότι είναι ασφαλή. 

Και είναι πασιφανές ότι όλος αυτός

ο πόλεμος γίνεται πρωτίστως για την

επικράτηση κάποιων εταιρειών εις

βάρος άλλων, οι οποίες... τόλμησαν

να μη βγάλουν κέρδος από την παν-

δημία.

Όσο για την αποτελεσματικότητα

του κάθε εμβολίου, αυτό αποδει-

κνύεται από τους εμβολιασμούς που

έγιναν. Αλλά θα αποδειχθεί και στο

άμεσο μέλλον.

“Ε”
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Ο πόλεμος των φαρμακευτικών
εταιρειών για τα δισεκατομμύρια

και η πλάνη για τα εμβόλια

Άποψη - Σχόλια



Το βράδυ του Μεγάλου Σαβ-

βάτου, ακριβώς πριν μετα-

λαμπαδευτεί το Άγιο Φως στους

πιστούς, έχει επικρατήσει η

παράδοση να σβήνουν όλα τα

φώτα στους Ιερούς Ναούς και

να στεκόμαστε όλοι μαζί στο

απόλυτο σκοτάδι. Τότε οι ψάλτες

αρχίζουν να ψάλλουν έναν ύμνο

παρμένο από την Ακολουθία

του Όρθρου, «Ἰδοὺ σκοτία καὶ
πρωΐ». Όταν ολοκληρωθεί ο

ύμνος, ο κλήρος εξέρχεται του

Ιερού Βήματος και το Άγιο Φως

μεταλαμπαδεύεται στους συναγ-

μένους πιστούς. 

Βιώνουμε, αγαπητοί μου εν

Κυρίω, καιρούς κατά τους οποί-

ους το σκότος φαίνεται να έχει

κατακλύσει τόσο τον κόσμο

μας, όσο και την διάνοιά μας,

όπως ακριβώς μάς περιγρά-

φει ο ύμνος για την Μαρία την

Μαγδαληνή. Εν μέσω σύγχυσης

και ατέρμονης περιδίνησης, η

ανθρωπότητα αναζητά ελπίδα,

ασφάλεια και φως. Ίσως οφεί-

λουμε να πράξουμε ό,τι και η

Μαρία πριν από δυο χιλιετίες.

Να σπεύσουμε δηλαδή στον

Πανάγιο Τάφο να δούμε ιδίοις

όμμασιν ότι το Μνημείο είναι

κενό. Να σπεύσουμε να ευαγ-

γελιστούμε ότι ο Χριστός, ο

Οποίος είναι η Ελπίδα και η

Ζωή του κόσμου, έχει όντως

αναστηθεί και το σκότος έχει

ήδη διαλυθεί. 

Αυτό είναι το μήνυμα που

αποζητάμε και λαχταράμε, ιδίως

καθώς εξακολουθεί να μας

ταλανίζει η πρόκληση της πα-

γκόσμιας πανδημίας του κο-

ρωνοϊού. Καθώς βλέπουμε την

επιστήμη της ιατρικής να εργά-

ζεται προς θεραπεία των σωμά-

των μας, γνωρίζουμε ότι ο Χρι-

στός δύναται να θεραπεύσει

και να σώσει ολόκληρη την ύπα-
ρξή μας, μαζί με όλη την κτίση.
Στην Εκκλησία Του, μια απλή
κοινότητα ανθρώπων μετου-
σιώνεται στο Αναστημένο Σώμα
Του. Εντός του Σώματος Αυτού,
θεραπεύεται η αμαρτία, το κακό,
ακόμη και ο ίδιος ο θάνατος,
τον οποίον Εκείνος νίκησε κατά
κράτος, προσφέροντάς μας
ανακούφιση, ελπίδα και σω-
τηρία. 

Ο Κύριος είπε στη Μαρία
«Μή φοβοῦ» και σας λέω το
ίδιο. Μη φοβάστε και μην χάνε-
τε την ελπίδα σας. Εμπιστευ-
τείτε τον Αναστάντα Κύριο και
ας γίνει Εκείνος η δύναμή σας,
η ασπίδα σας. Αφήστε το Φως
Του να διαλύσει το σκοτάδι της
σύγχυσης και δείτε ότι «ἦλθε
διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ» διότι Εκείνος
«νενίκηκε τὸν κόσμον». 

Αυτές οι διαβεβαιώσεις του
Κυρίου μας ζητούν από εμάς
να πιστέψουμε σε Εκείνον και
στο Ευαγγέλιό Του. Οφείλουμε
να ανακράξουμε και εμείς το
ευαγγελικό «Πιστεύω• βοήθει
μου τῇ ἀπιστίᾳ» και να πιστέ-
ψουμε ότι ο Χριστός κυριάρχησε
του θανάτου και μας προσ-
φέρει την ζωή την αιώνιο. 

Αυτόν τον χρόνο ιδιαιτέρως,
οφείλουμε να ενστερνιστούμε

την εν Χριστώ ελπίδα και προσ-
δοκία, ώστε να ενισχυθούμε με
όραμα και αγάπη, καθώς πο-
ρευόμαστε προς το Φως του
Χριστού. 

Γι’ αυτόν τον λόγο οι ιερείς
μας απευθύνουν προς τους
πιστούς το «Δεῦτε λάβετε φῶς»,
φως ανέσπερο, φως λαμπρό
και ακτινοβόλο που φωτίζει
κάθε άνθρωπο πορευόμενο
την οδό της σωτηρίας. 

Ας θυμηθούμε τους θεό-
πνευστους λόγους του Χρυ-
σορρήμονος Ιωάννου, «Πάντες
ἀπολαύσατε τοῦ πλούτου τῆς
χρηστότητος. Μηδείς θρηνείτω
πενίαν  ̇ἐφάνη γάρ ἡ κοινή Βασι-
λεία. Μηδείς ὀδυρέσθω πταίσμα-
τα˙ συγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου
ἀνέτειλε».

Χριστός Ανέστη και έχουμε
ελπίδα. Χριστός Ανέστη και έ-
χουμε ζωή αιώνιο. Χριστός Ανέ-
στη και η αγάπη περισσεύει.
Είθε το μήνυμα αυτό να φθά-
σει σε όλους εσάς, καθώς εορτά-
ζουμε το Πάσχα και την Ανά-
σταση του Κυρίου και Σωτήρα
μας. 

Μετά πατρικής αγάπης και
ευχών εν Χριστώ Αναστάντι,

+ ο Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας 

Νικήτας
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ΝΙΚΗΤΑΣ: «Ο αναστάς Ιησούς διαλύει το σκότος
που έχει κατακλύσει στον κόσμο»
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Π
λήρης ημερών, λίγες μέρες πριν κλείσει

τα 101 χρόνια του στις 13 Μαϊου,

απεβίωσε ο τελευταίος της γενιάς του

μεγάλος Έλληνας της Κύπρου, ο αγωνι-

στής της ελευθερίας και της δημοκρατίας,

γιατρός Βάσος Λυσσαρίδης. Η κηδεία του,

με απόφαση της κυβέρνησης, θα τελε-

σθεί δημοσία δαπάνη.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη

στην ΕΔΕΚ, σε συναγωνιστές του και στο

σύνολο του πολιτικού κόσμου, αφού η εμβλημα-

τική προσωπικότητα που πέρασε στην αιω-

νιότητα, ετύγχανε σεβασμού από όλες τις

πολιτικές δυνάμεις. 

Πολιτικός με μεγάλο εκτόπισμα, με έντονη

δράση στον απελευθερωτικό αγώνα της

ΕΟΚΑ, με τους Κοκκινοσκούφηδες του Πεν-

ταδακτύλου, πρωτοστάτης στην αντίσταση

κατά του προδοτικού πραξικοπήματος το

1974, επί σειρά ετών βουλευτής και πρόε-

δρος της Βουλής, ο Βάσος Λυσσαρίδης

αφήνει το στίγμα του. Γιατρός, πολιτικός,

ζωγράφος, ποιητής, αλλά κι ένας δεινός ρήτο-

ρας. Οι φλογεροί του λόγοι δεν μπορούσαν

να αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Από τα

μαζικά συλλαλητήρια της Πλατείας Ελευθε-

ρίας, στα συνέδρια του κόμματος του και όχι

μόνο, αλλά και σε κάθε του τηλεοπτική εμφά-

νιση. Ερωτευμένος με την Ελευθερία, την

Πατρίδα, τον Ελληνισμό, αλλά και με κάθε

λαό που παλεύει για την ελευθερία και την

εθνική του αξιοπρέπεια. Μέχρι πρότινος

ακμαίος και ενεργός παρακολουθούσε την

πολιτική επικαιρότητα, έχοντας ιδιαίτερη

έγνοια για το Κυπριακό. Μάλιστα, πολλά ποι-

ήματα του αλλά και μεμονωμένοι στίχοι από

αυτά αναφέρονται στον αγώνα για τη λευτε-

ριά, αλλά και την ανάγκη για δυναμική διεκ-

δίκηση της δικαίωσης.

Στην κυπριακή Παροικία της Αγγλίας

τον θυμόμαστε έντονα από επισκέψεις

του στο Λονδίνο. Ειδικά τον θυμόμαστε

το Μάρτιο του 2004 όταν οργανώθηκε

μεγάλη παλλαϊκή συγκέντρωση εναντίον

του σχεδίου Ανάν. Ο Βάσος Λυσσαρίδης

ήταν ο κύριος ομιλητής στη συγκέντρω-

ση που έγινε στο κατάμεστο Penridge.

Από τις λίγες μαζικές εκδηλώσεις που έγι-

ναν ποτέ στην  Ομογένεια. 

Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΣΥΣΣΩΜΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστα-

σιάδης δήλωσε: «Η Κύπρος έχασε τον Βάσο

Λυσσαρίδη, έναν από τους ιστορικούς ηγέ-

τες που καθόρισαν την ταυτότητα της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας. Για δεκαετίες σημάδεψε

με την δράση του την πολιτική μας ζωή. Του

οφείλουμε πολλά. Πάνω από όλα όμως του

οφείλουμε να παλέψουμε για μια πατρίδα

ελεύθερη».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Κατερίνα Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Ο

Βάσος Λυσσαρίδης υπήρξε ένας ανιδιοτελής

μαχητής, ένας αυθεντικός πατριώτης που

ταύτισε τη ζωή του με τον αγώνα του κυ-

πριακού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό για όσα προ-

σέφερε στη μακρόχρονη διαδρομή του».

Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσο-

τάκης: «Στον έναν αιώνα της πολυκύμαντης

ζωής του, ο Βάσος Λυσσαρίδης ταυτίστηκε

με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και

δημοκρατία... Φίλοι και αντίπαλοι αναγνωρίζουν

πως ο γελαστός «γιατρός» υπήρξε ένας έντι-

μος πολιτικός και ένας καλλιεργημένος και

τρυφερός άνθρωπος. Αλλά και διαρκές σύμβο-

λο τόλμης: “Είμαι μικρός”, έλεγε, “αλλά αν δεν

κάνω μεγάλα βήματα θα είμαι ακόμη μικρό-

τερος”. Οι Έλληνες, πάνω από κομματικές

διαφορές, τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και

τιμή».

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος:

«Καταξιωμένος  πολιτικός και αγωνιστής των

δικαίων της Κύπρου. Είχα την ευκαιρία να

συναντηθώ πολλές φορές μαζί του και να

ανταλλάξω απόψεις για διάφορα θέματα που

αφορούσαν το λαό και την πατρίδα. Στις συνα-

ντήσεις μας αυτές είχα πάντα τη δυνατότητα

να διαπιστώνω τα αγνά και φιλοπάτριδα αισθή-

ματα του και τους υψηλούς ιδεολογικούς και

αγωνιστικούς του στόχους.  Η μνήμη του να

είναι αιώνια και ο Κύριος να τον αναπαύσει

σε σκηνές δικαίων».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Βάσος  Λυσσαρίδης υπήρξε

ένας αγωνιστής πρώτης γραμμής, καθώς και

ένας προοδευτικός διανοούμενος και ποιη-

τής. Συνδέθηκε από νωρίς με τον δημοκρα-

τικό και απελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο

κατά το διάστημα 1955-1959, ενώ είχε υπάρ-

ξει Πρόεδρος της Πανσπουδαστικής Επιτρο-

πής Κυπριακού Αγώνα, Γραμματέας της

Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακών Σωμα-

τείων και υπεύθυνος της Εθνικοτοπικής ΕΑΜ

Κύπρου. Από την πρώτη στιγμή έδρασε ενάν-

τια  στο χουντικό πραξικόπημα κατά του Μακα-

ρίου που οδήγησε στην εισβολή και κατοχή

μέρους της Μεγαλονήσου. Γι' αυτή του τη

δράση έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον

του από παρακρατικές δυνάμεις. Υπήρξε

στενός φίλος και προσωπικός γιατρός του

Μακαρίου, απ' όπου και του αποδόθηκε το

φιλικό προσωνύμιο “γιατρός”. Ο Βάσος Λυσσα-

ρίδης έχαιρε σεβασμού σε ολόκληρο τον

Ελληνισμό ως ευγενικός, ευθύς και φλογε-

ρός συνομιλητής».

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-

ράς έκανε την εξής δήλωση:  «Έφυγε ένας

γνήσιος πατριώτης που υπηρέτησε με πάθος

την υπόθεση της Κύπρου και τον Ελληνισμό.

Εκφράζω στους οικείους του τα θερμά μου

συλλυπητήρια».

Γιώργος Νταλάρας: «Έφυγε ο Γιατρός

μας. Ο Βάσος Λυσσαρίδης. Ποιητής, ζωγρά-

φος, αγωνιστής, πολιτικός, πολύτιμος άν-

θρωπος, σπουδαίος Έλληνας, γενναίος πα-

τριώτης. Έζησε εκατό χρόνια και δεν υποχώρη-

σε ποτέ ούτε ένα εκατοστό από τις αρχές του

και τις αξίες του για την αλήθεια, τη δικαιο-

σύνη, την πατρίδα, τον συνάνθρωπο».

Τη συγκίνησή τους για τον θάνατο του

Βάσου Λυσσαρίδη εκφράζει το κόμμα του, η

ΕΔΕΚ, αλλά και όλα τα πολιτκά κόμματα της

Κύπρου αναγνωρίζουν με ανακοινώσεις τους

την προσφορά του γιατρού προς την πατρίδα

και τον ανιδιοτελή αγώνα του για την ελευ-

θερία της πατρίδας.
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Έφυγε ο τελευταίος της μεγάλης
γενιάς των Ελλήνων της Κύπρου

Βάσος Λυσσαρίδης
Τη Δευτέρα 26 Απριλίου έφυγε από τη ζωή  σε ηλικία 100 ετών, ο ιδρυ-

τής του Σοσιαλιστικού Κόμματος - ΕΔΕΚ Κύπρου και πρώην πρόεδρος

της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δρ Βάσος Λυσσαρίδης.

Ο Βάσος Λυσσαρίδης έζησε μια πολυτάραχη ζωή. Ήταν ένα πολυ-

σύνθετο ταλέντο. Υπήρξε πολιτικός, ένας επαναστάτης, απροσκύνητος

αγωνιστής, στρατιώτης και ποιητής, γιατρός και ζωγράφος.

Γεννήθηκε στα Λεύκαρα στις 13 Μαΐου 1920, αρίστευσε στο Παγκύ-

πριο Γυμνάσιο και στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών. Έζησε την Κατοχή

στην Ελλάδα όπου σπούδαζε, αγωνίστηκε ως μέλος της ΕΟΚΑ εναντίον

της Αγγλικής κατοχής, υπερασπίστηκε τη Δημοκρατία στην Κύπρο, αγω-

νιζόμενος εναντίον των πραξικοπηματιών, αγωνίστησκε για την Ένωση

της Κύπρου με την Ελλάδα και απελεθἐρωσε τον Πενταδάκτυλο από τον

τουρκικό στρατό.

Πέρασε πολλά, είδε πολλά, πόνεσε και αδικήθηκε, μα δεν αδίκησε,

ένιωσε προδοσία μα δεν πρόδωσε, ηττήθηκε αλλά δεν γονάτισε, ήρθε

πρόσωπο με πρόσωπο με τον Χάρο, τον ξεγέλασε, αγάπησε και αγα-

πήθηκε, μισήθηκε αλλά δεν μίσησε κανέναν, δοξάστηκε, ταπεινώθηκε

αλλά δεν έχασε την αξιοπρέπειά του, πέρασε δύσκολες στιγμές και ευχάρι-

στες, έζησε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Υπήρξε ένας αγωνιστής ιδεολόγος. Οραματίζεται και αγωνίζεται για

μια νέα σοσιαλιστική  κοινωνία. Αγαπά τον άνθρωπο. «Αγάπησα τον

Ανδρέα και τον Αράμ και τον Ομέρη από το γειτονικό χωριό... Τον χρι-

στιανό, τον Αρμένη και τον Μωαμεθανό», γράφει στο ποίημά του  στις

«Κραυγές». Με πολλή συγκατάβαση μιλά για τον άνθρωπο.Με συγκα-

τάβαση είδε και αυτους που προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν.

Το μήνυμα του που τόσο έντονα διατυπώνεται με διάφορους τρόπο-

υς στην ποίηση του είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ένας συνεχής

επαναστάτης. Ο εφησυχασμός είναι θάνατος. Από τα νεανικά του χρό-

νια ως τα βαθιά γηρατειά αγωνίζεται και ακόμη

«Εγώ ποτέ δεν θα πάψω.

Ωστόσο έστω και μόνος μου

Της λευτεριάς πυρσό θα ανάψω»...

«Θα πολεμώ και από το μνήμα αν χρειαστεί», μας μηνά στους επα-

ναστατημένους στίχους του, θα ζωντανέψω την κοιμώμενη λεβεντιά,

συνέχεια του ίδιου αγώνα που ξεκίνησε νέος, ίδιοι στόχοι ελεύθερη

πατρίδα, κοινωνική δικαιοσύνη, απελευθέρωση του ανθρώπου.

Η ζωή έχει νόημα όταν προσφέρεις προς τον συνάνθρωπό σου. Όχι

για να εισπράξεις οφέλη. Όχι να πάρεις. Να δώσεις.

Να αγωνίζεσαι ως το τέλος της ζωής σου

Να αγωνίζεσαι τίμια. Να αγωνίζεσαι με αξιοπρέπεια.

Να πεθάνεις όρθιος στο χαράκωμα.

Να μη φοβάσαι τον θάνατο.

Να αγωνίζεσαι για τη Λευτριά της πατρίδας σου.

Να αγωνίζεσαι για τον συνάνθρωπό σου.

Να είσαι ελεύθερος άνθρωπος.

Αυτος ήταν ο Βασος Λυσσαρίδης. Αιωνία του η μνήμη.

Από την ΕΔΕΚ Η.Β.

Μιχάλης Κασιής

Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας:  «Ο Βάσος 
Λυσσαρίδης ενέπνευσε γενεές Ελλήνων Κυπρίων»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Λάρισας εκ-

φράζει εκ μέρους όλων των μελών του τη βαθιά θλίψη του για τον θάνα-

το του Βάσου Λυσσαρίδη.

Ο Βάσος Λυσσαρίδης αποτέλεσε, στον έναν αιώνα ζωής του, εξέχου-

σα προσωπικότητα του Κυπριακού Ελληνισμού και έβαλε το δικό του

στίγμα στην πολιτική ζωή του βασανισμένου τόπου μας.

Αγωνιστής, δημοκράτης, μαχητικός, ευφυής, δημιουργικός και αγο-

νάτιστος πατριώτης, ο Γιατρός έχαιρε εκτίμησης από όλους, ενέπνεε γενι-

ές Ελλήνων Κυπρίων και δικαίως κατέχει μια εξέχουσα θέση στο Πάνθ-

εον των προσωπικοτήτων της σύγχρονης Ιστορίας μας. Αγωνίστηκε με

πάθος, αλλά και με όραμα και διορατικότητα και έδειξε από νωρίς το

μαχητικό του πνεύμα λαμβάνοντας μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα του 1955-1959 πρώτα, και ύστερα  στη μεγάλη μάχη για να κρατ-

ηθούν ελεύθερες οι Κυπριακές Θερμοπύλες.

Εκτός από πρωταγωνιστής ιστορικών γεγονότων και πολιτικός, υπήρ-

ξε και ένας σπουδαίος ποιητής και ζωγράφος, βάζοντας τη δική του σφρ-

αγίδα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της ιστορίας του τόπου μας.

Εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην ηγεσία, τα στελέχη και μέλη

του Κ.Σ. ΕΔΕΚ και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στους οικείους του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το  χώμα που θα τον σκεπά-

σει.

Αιωνία σου η Μνήμη, Βάσο Λυσσαρίδη

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.  Την Αγία Δευτέρα των

Παθών του Ιησού Χριστού, αναχώρησε και ο Δρ Βάσος Λυσσαρίδης αλλά

όχι για την Ελβετία. Για να μη ζήσει τον πολιτικό μαζοχισμό, στον οποίο

οδηγείται η πατρίδα μας. 

Θυμίζω τα ιστορικά του λόγια από το Ράδιο Πρώτο στις 10.11.2008:

«Πώς θα τολμήσω να αντικρύσω τον Μαντέλα όταν ήμουνα ο υπεύθυ-

νος παγκοσμίως του αγώνα εναντίον του απαρτχάιντ, εναντίον των

φυλετικών διακρίσεων, αν και μόνο προσυπογράψω φυλετικές δια-

κρίσεις;  Θα είναι αντίφαση ζωής. Το να έρχεται το θύμα ή ένα τμήμα

του θύματος να προσπαθεί να αποδώσει ευθύνη για το τεράστιο

έγκλημα της κατοχής, της εθνοκάθαρσης,  της καταπάτησης όλων

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  να μου επιτραπεί να πω ότι αυτό

αποτελεί πολιτικό μαζοχισμό».

Φανούλα Αργυρού  

O Βάσος Λυσσαρίδης στην εκδήλωση για το Σχέδιο Ανάν στο Λονδίνο το 2004. 

(Φωτό: Πέτρος Πενταγιώτης)

Στο βήμα ο Βάσος Λυσσαρίδης. Στο προεδρείο, από αριστερά Χρήστος Κληρίδης,

Ανδρέας Αγγελίδης, Μιχάλης Έλληνας, Λεωνίδας Λεωνίδου.

(Φωτό: Πέτρος Πενταγιώτης)



Our best wishes to all of you for a
Happy Easter!!!



Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε αυτές
τις μέρες ο Βρετανός πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον, κατηγορούμενος ότι σε
σύσκεψη είπε ότι προτιμά «χιλιάδες
πτώματα στοιβαγμένα παρά ένα τρίτο
lockdown» (τον περασμένο Οκτώβριο).
Επίσης κατηγορείται ότι ζήτησε από δωρη-
τές να πληρώσουν ανακαίνιση της πρωθυ-
πουργικής κατοικίας για να ικανοποιή-
σει τις επιθυμίες της αρραβωνιαστικιάς
του Σίμοντς.

Πίσω από όλα αυτά φαίνεται ότι είναι ο
πρώην εξ απορρήτων συνεργάτης του, Ντο-
μινίκ Κάμινγκς. Όλα ξεκίνησαν όταν η Ντά-
ουνινγκ Στριτ κατηγόρησε τον  Κάμινγκς για
ορισμένες διαρροές σχετικά με τον Μπό-
ρις Τζόνσον. Συγκεκριμένα ότι διέρρευσε
πως χορηγήθηκαν συμβόλαια μέσω SMS
και δόθηκαν μειώσεις φόρων μέσω SMS
μεταξύ του Τζόνσον και του βιομήχανου 
Τζέιμς Ντάισον.

Αποκαλύφθηκε αυτή η ανταλλαγή μηνυμά-
των, στα οποία ο Ντάισον ζητούσε από τον
Τζόνσον, στην αρχή της πανδημίας, να
«ρυθμίσει» το φορολογικό καθεστώς των
εργαζομένων που θα πήγαιναν στη Βρετανία
για να κατασκευάσουν αναπνευστήρες, όπως
είχε ζητήσει η κυβέρνηση. Ο Τζόνσον του
απάντησε, τον Μάρτιο του 2020: «Θα το
ρυθμίσω αυτό αύριο! Σας χρειαζόμαστε».

Ο Κάμινγκς, ο οποίος υπήρξε ο αρχιτέ-
κτονας της καμπάνιας του Brexit και το πρό-
σωπο που έφερε τον Τζόνσον μέχρι τον
πρωθυπουργικό θώκο, αρνήθηκε ότι είναι
η πηγή των διαρροών και ανταπέδωσε λέγο-
ντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι
ανίκανος και ότι στερείται ακεραιότητας...

Κατήγγειλε δε ότι ο πρωθυπουργός χρησι-
μοποιεί τους φίλους του για να βρει χρήμα-
τα για να επισκευάσει το διαμέρισμά του.

Υπουργός της κυβέρνησης διαβεβαίωσε
ότι ο Τζόνσον ανέλαβε το κόστος της ανα-
καίνισης «από την τσέπη του», αλλά δεν
έδωσε μια σαφή απάντηση εάν αποπλή-
ρωσε έναν από αυτούς τους δωρητές.

Η βρετανική αντιπολίτευση ζήτησε να διε-
ξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα «εις βάθος» για
τον τρόπο με τον οποίο ο Μπόρις Τζόνσον
δαπάνησε χρήματα των φορολογουμένων.

Η Εκλογική Επιτροπή της Βουλής, η οποία
εξετάζει τις δωρεές στα πολιτικά κόμματα
και τις δαπάνες τους, έχει ανακοινώσει ότι
θα ερευνήσει την υπόθεση.

Ο Κάμινγκς αναμένεται να εκμεταλλευ-
θεί την κατάθεσή του ενώπιον Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής  τον επόμενο μήνα για
να κατηγορήσει τον Τζόνσον για τον τρόπο
διαχείρισης της κρίσης.

ΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ LOCKDOWN…

Ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται αντιμέτω-
πος με την καταγγελία ότι σε σύσκεψη τον
περασμένο Οκτώβριο είχε πει «όχι άλλα

γ@μ@μ@να lockdown – ας στοιβαχτούν

τα πτώματα κατά χιλιάδες»!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διέψευσε ότι
εκστόμισε αυτή τη φράση, ενώ και ο υπουρ-
γός Επικρατείας, Μάικλ Γκόουβ, στον οποίο
φέρεται να απευθυνόταν ο Τζόνσον, είπε
στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι δεν άκουσε
«να χρησιμοποιείται τέτοια γλώσσα».

Παρ’ όλα αυτά, αυτήκοοι μάρτυρες που
επικαλούνται βρετανικά και διεθνή ΜΜΕ επι-
βεβαιώνουν ότι η επίμαχη φράση ειπώθη-
κε από τον Βρετανό πρωθυπουργό, εντείνον-
τας με τον τρόπο αυτό την πίεση που του
ασκείται τόσο από στελέχη της αντιπολίτευσης
όσο και από συγγενείς θυμάτων του κορω-
νοϊού.

Οι μαρτυρίες που τον «καίνε»

Όπως ισχυρίζονται αυτήκοοι μάρτυρες
στο ΙΤV και το Politico, η φράση ειπώθηκε
στο γραφείο του Μπόρις Τζόνσον με ανοι-
κτές πόρτες, όταν εκείνος εκλήθη να απο-
φασίσει την επιβολή του τρίτου lockdown.

Ο πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εμφα-
νή την απογοήτευσή του για τις σοβαρές
συνέπειες του τρίτου lockdown στην οικο-
νομία, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο.

Πάντως, όπως αναφέρει η «Guardian»,

η φράση ειπώθηκε όχι κατά τη διάρκεια αλλά
αμέσως μετά από την επίμαχη σύσκεψη, με
τον Τζόνσον να φωνάζει από ένα γραφείο. 

Ασφυκτική πίεση

Στελέχη της αντιπολίτευσης ζητούν την
παραίτησή του, ενώ οργανώσεις θυμάτων
του κορωνοϊού εκφράζουν τον αποτροπια-
σμό τους για την έλλειψη ενσυναίσθησης. 

Οι Εργατικοί της αντιπολίτευσης είπαν ότι
ο Τζόνσον έπεσε ακόμα πιο χαμηλά από
όσο είχε κάνει στο παρελθόν, ενώ το Εθνικό
Κόμμα Σκωτίας ζήτησε την παραίτηση του
Πρωθυπουργού εφόσον αποδειχθεί ότι εκστό-
μισε την επίμαχη φράση.

Συγγενείς των θυμάτων της πανδημίας
δήλωσαν ότι η φράση που αποδίδεται στον
Τζόνσον είναι «γροθιά στο στομάχι».
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Ο Μπόρις διαψεύδει ότι προτιμούσε «χιλιάδες
θύματα στοιβαγμένα παρά νέο lockdown»...

ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 

ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Εκλογές για Δήμαρχο και 
Κοινοτική Συνέλευση Λονδίνου 

- Δημ. Συμβούλια Αγγλίας 
ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΜΑΪΟΥ, Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι κάτοικοι του Μείζονος Λονδίνου καλούνται την προσεχή Πέμ-
πτη, 6 Μαΐου, να εκλέξουν για τριετή θητεία τον επόμενο Δήμαρχο
της αγγλικής πρωτεύουσας, καθώς και την 25μελή Κοινοτική Συνέ-
λευση της πόλης.

Στις σημαντικές αρμοδιότητες του Δημάρχου και της Κοινοτικής
Συνέλευσης υπάγονται η Αστυνομία, τα Μέσα Συγκοινωνίας, η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία, θέματα Πολιτισμού, Στέγασης, Περιβάλλοντος
κ.λπ.

Τη θέση του Δημάρχου διεκδικούν συνολικά 17 υποψήφιοι. Επι-
κρατέστεροι είναι ο νυν Δήμαρχος του Εργατικού Κόμματος, Sadiq
Khan και ο Συντηρητικός υποψήφιος Shaun Bailey, ο οποίος είναι
Κοινοτικός Σύμβουλος από το 2016.

Θέση στην Κοινοτική Συνέλευση διεκδικούν 77 υποψήφιοι (κομ-
ματικοί ως επί το πλείστον) που διεκδικούν την εκπροσώπηση 14
εκλογικών περιφερειών (θα εκλεγεί ένας για κάθε περιφέρεια με πλειο-
ψηφικό σύστημα) και 173 υποψήφιοι για ολόκληρο το Λονδίνο, από
τους οποίους θα εκλεγούν 11 με αναλογικό σύστημα.

Πώς εκλέγεται ο Δήμαρχος

Για την εκλογή Δημάρχου ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα. Όποι-
ος λάβει το 50% των ψήφων πρώτης προτίμησης, εκλέγεται. Αν όχι,
τότε οι δύο πρώτοι υποψήφιοι – αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες
ψήφους πρώτης προτίμησης – εισέρχονται στον δεύτερο γύρο. Όλοι
οι άλλοι αποκλείονται.

Σε αυτόν τον γύρο στην καταμέτρηση προστίθενται και οι ψήφοι
δεύτερης προτίμηση που έλαβαν οι δύο επικρατέστεροι. Το άθροι-
σμα των ψήφων α' και β' προτίμησης εκλέγει Δήμαρχο.

Ο κάθε ψηφοφόρος έχει δύο επιλογές στο ψηφοδέλτιο. Σε μια
στήλη στο ροζ ψηφοδέλτιο (Pink) δηλώνει την α' προτίμησή του και
σε διαφορετική στήλη τη β' προτίμησή του για άλλο υποψήφιο. Η α'
προτίμηση είναι υποχρεωτική για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο. Δεν
γίνεται η πρώτη και η δεύτερη προτίμηση να αφορούν το ίδιο πρό-
σωπο.

Η εκλογή της Κοινοτικής Συνέλευσης

Στην 25μελή Κοινοτική Συνέλευση, τα 14 μέλη εκλέγονται ως εκπρ-
όσωποι 14 διευρυμένων εκλογικών περιφερειών του Λονδίνου. Π.χ.
το Ένφιλντ και το Χάρινγκεϋ εκλέγουν έναν Σύμβουλο, Camden και
Barnet, Brent και Harrow από έναν κ.λπ. Εδώ ισχύει το πλειοψηφ-
ικό σύστημα. Όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους, εκλέγεται.
Ψηφίζουμε σε κίτρινο ψηφοδέλτιο (yellow).

Τα υπόλοιπα 11 μέλη της Κοινοτικής Συνέλευσης θεωρούνται ότι
εκπροσωπούν ολόκληρο το Λονδίνο και όχι μια συγκεκριμένη περι-
φέρεια. Εδώ ισχύει το αναλογικό σύστημα, με εκλογικό μέτρο το 5%.
Κόμματα, δηλαδή, και ανεξάρτητοι υποψήφιοι με κάτω του 5% δεν
εκλέγονται. Το ψηφοδέλτιο είναι πορτοκαλί (orange).

Αν μείνουν θέσεις αδιάθετες, κατανέμονται ανάλογα με τις θέσεις
που έλαβε κάθε κόμμα από τις εκλογές στις 14 διευρυμένες περιφέ-
ρειες. Δηλαδή, αν ένα κόμμα ή ανεξάρτητος υποψήφιος κατήλθε μόνο
στην εκλογή του Μείζονος Λονδίνου και έλαβε πάνω από 5% εκλέ-
γεται. Αν εκλεγούν π.χ. 8 από τις 11 θέσεις διότι πήραν πάνω από
5%, τότε οι αδιάθετες τρεις θέσεις πηγαίνουν στα κόμματα αναλό-
γως των θέσεων που κέρδισαν στην εκλογή των 14 Συμβούλων από
τις διευρυμένες περιφέρειες. Σ' αυτή την περίπτωση εκλέγονται οι
έχοντες περισσότερους σταυρούς.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Κοινή είναι η  θέση στην Ομογένειά μας στο Λονδίνο ότι δεν πρέ-
πει να υπάρξει αδιαφορία ανάμεσα στους συμπατριώτες μας, αλλά
να προσέλθουν και ν' ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ανάλο-
γα με την προτίμησή τους σε κόμμα ή ανεξάρτητο υποψήφιο. Οι εξου-
σίες και αρμοδιότητες του Δημάρχου και της Κοινοτικής Συνέλευσης
είναι πολλές και επηρεάζουν ουσιαστικά τη ζωή μας και την καθημε-
ρινότητά μας. Να μην αφήνουμε διά της αποχής μας άλλους ν' απο-
φασίζουν για εμάς και για την πόλη στην οποία ζούμε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΓΓΛΙΑ –
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ

Δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν ταυτόχρονα και σε 143 άλλα
Δημαρχεία της Αγγλίας, πλην Λονδίνου, με 48 περίπου εκατομμύ-
ρια ψηφοφόρους. Θα γίνει εκλογή πέραν των 5,000 δημοτικών
Συμβούλων. Οι πολίτες σε 13 Δημαρχεία θα εκλέξουν και απ' ευ-
θείας Δήμαρχο (Μάνστεστερ, Μπρίστολ, Λίβερπουλ κ. ά.).

Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εκλογές για το τοπικό Κοινοβούλιο
της Σκωτίας και της Ουαλίας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
εκλογές στη Σκωτία, όπου ίσως κριθεί και το μέλλον της χώρας μετά
το Brexit. Το σκωτικό Εθνικό Κόμμα της Νίκολας Στέρτζιον, που
επαγγέλλεται ανεξαρτησία, είναι φαβορί, αλλά πολύ αμφίβολο αν θα
πάρει πλειοψηφία. Άγνωστο παραμένει τι θα κάνει το νεοσύστατο
κόμμα (Alba Party) του πρώην ηγέτη του Εθνικού Κόμματος, Άλεξ
Σάλμοντ, που κατέρχεται για πρώτη φορά στις εκλογές.  

ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΛΕΕΙ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΠΩΣ ΗΘΕΛΕ Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ

Στο Λονδίνο θα λειτουργήσουν
τελικά δύο εκλογικά κέντρα για 

τις βουλευτικές της Κύπρου
Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ανακοίνωσε ότι τα εκλογικά

κέντρα που θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό για τις Βουλευτικές Εκλο-
γές στις 30 Μαΐου είναι μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο, στη
βάση των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι εκλογείς που είχαν δηλώσει να ψηφίσουν
στην Πάτρα και στο Μάντσεστερ, όπως μέχρι σήμερα, Πέμπτη 29 Απρι-
λίου 2021, δηλώσουν, αν επιθυμούν, να ψηφίσουν σε ένα από τα εκλο-
γικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στις πιο πάνω πόλεις.

Σημειώνεται πως, σε περίπτωση μη υποβολής νέας δήλωσης, θα θεω-
ρηθεί ότι οι εκλογείς αυτοί επιθυμούν να παραμείνουν στον εκλογικό
κατάλογο στην Κύπρο και δεν θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στο εξω-
τερικό.

Οι δηλώσεις πρέπει να αποσταλούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
στη διεύθυνση elections@moi.gov.cy, είτε με τηλεομοιότυπο (fax) στο
αριθμό 22678 486, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι στο Λονδίνο θα λειτουργήσουν δύο εκλογικά κέντρα,
ένα στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία στο κεντρικό Λονδίνο και ένα στο
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο βόρειο Λονδίνο. 

Ο ελάχιστος αριθμός ψηφοφόρων που σύμφωνα με το νόμο πρέπει
να υπάρχει για να μπορεί να λειτουργήσει εκλογικό κέντρο είναι 30 ψη-
φοφόροι ανά επαρχία, ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου. 

Μέχρι την τελευταία στιγμή στο εκλογικό κέντρο στο Κοινοτικό του
βορείου Λονδίνου υπήρχε πρόβλημα με τις επαρχίες Πάφου και Κερύ-
νειας αφού οι δηλωθέντες ψηφοφόροι ήταν κάτω των 30. Τελικά καλύ-
φθηκε ο απαιτούμενος αριθμός.
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Σε ισχύ βρίσκεται από τη
Δευτέρα το πρωί καθολικό

lockdown στην Κύπρο για 15
μέρες, προκειμένου να ανα-
κοπεί η εξάπλωση της Παν-
δημίας του κορωνοϊού. Τα
κρούσματα έχουν φτάσει σε
ανησυχητικά επίπεδα τελευ-
ταίως με εκατοντάδες κρούσμα
(γύρω στα 800), στα νοσοκο-
μεία νοσηλεύονται δεκάδες
ασθενείς από τον ιό, μάλιστα
και σε νεαρές ηλικίες. Οι δια-
σωληνωμένοι σε ΜΕΘ είναι
πάνω από 30. Υπήρξαν 3 θάνα-
τοι τη Δευτέρα.  

Δυστυχώς, παρά τις εκκλή-
σεις της κυβέρνησης και τις προ-
ειδοποιήσεις των ειδικών, φαίνε-
ται ότι μεγάλος αριθμός πολιτών
εξακολουθεί να συμπεριφέρεται
ανεύθυνα και να περιφρονεί τα
μέτρα κατά του κορωνοϊού. Την
ίδια ώρα το κράτος, με γενναία
μέτρα, έχει έλθει αρωγός σε
όσους επηρεάστηκαν από την
πανδημία, βοηθώντας τις επιχει-
ρήσεις να «σταθούν στα πόδια
τους» και  τους μεροκαματιάρ-
ηδες να συνεχίσουν να έχουν
εισοδήματα.

Με βάση τις αποφάσεις της
κυβέρνησης, έχει ανασταλεί η
λειτουργία όλων των χώρων
εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες,
καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-

μπαρ και μπαρ, καφενεία και

χώροι εστίασης εντός εμπορ-

ικών κέντρων, κυλικείων ή/και

αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών

ομίλων, σωματείων, συλλόγων,

κλπ), με εξαίρεση τις υπηρεσίες

τους που αφορούν σε κατ’ οίκον

διανομή και take away. Μετά τις

9 το βράδυ επιτρέπεται μόνο

κατ’ οίκον διανομή.

ΤΙ άλλο ισχύει:

– Έχει ανασταλεί η λειτουργία

υπαίθριων και κλειστών θεάτρ-

ων, αμφιθεάτρων, κινηματο-

γράφων, και αιθουσών θεαμά-

των, η λειτουργία επιχειρήσεων

λιανικού εμπορίου, πλην των

επιχειρήσεων λιανικού εμπο-

ρίου ποτών και τροφίμων ή επιχει-

ρήσεων πώλησης ειδών πρώτης

ανάγκης όπως καθορίζονται σε

σχετικό Διάταγμα.

– Δεν θα λειτουργήσουν γυμνα-

στήρια, σχολές χορού και άλλων

αθλημάτων. Επιτρέπεται η προ-

σωπική εκγύμναση σε ανοιχτούς

υπαίθριους χώρους όπου επι-

τρέπεται η πρόσβαση με μέγι-

στο αριθμό δύο ατόμων.

– Έχει ανασταλεί η λειτουργία

επιχειρήσεων τυχερών παιχνι-

διών και στοιχημάτων, όπως και

η λειτουργία κουρείων, κομ-
μωτηρίων και ινστιτούτων αισθη-
τικής.

– Απαγορεύονται όλα τα ομα-
δικά φροντιστήρια, καθώς και
αθλητικές και κοινωνικές δρα-
στηριότητες για παιδιά κάτω των
18 ετών. Τα μαθήματα γίνονται
με τηλεκπαίδευση καθώς και με
διδασκαλία με φυσική παρου-
σία μέχρι δύο ατόμων περιλαμ-
βανομένου του δασκάλου.

Τα μέτρα θα έχουν ισχύ έως
την Κυριακή 9 Μαΐου 2021. Από
την 10η Μαΐου 2021 αίρονται τα
παραπάνω μέτρα και επαναφ-
έρονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν
τώρα, με την προϋπόθεση ότι
σε χώρους όπου υπάρχει συνά-
θροιση (χώρους εστίασης, χώρ-
ους συνάθροισης, γυμναστήρ-
ιο, λιανικό εμπόριο, θέατρα, κτλ),
ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει
στην κατοχή του rapid test ή PCR
σε ισχύ 72 ωρών ή να έχει εμβο-
λιασθεί τουλάχιστον με την 1η
δόση και να έχουν παρέλθει τρεις
εβδομάδες ή να έχει νοσήσει
από την ασθένεια COVID-19
τους τελευταίους 3 (τρεις) μήνες.
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Καθολικό lockdown στην
Κύπρο για δύο βδομάδες

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ

Η Βρετανία τηρεί στάση 
επιτήδειας ουδετερότητας στο
θέμα της λύσης «δύο κρατών»
Αχαρακτήριστη είναι η στάση της βρετανικής κυβέρνησης

στο θέμα της βάσης της λύσης στο Κυπριακό. Αποφεύγει να
αποκηρύξει τη διχοτόμηση που επιδιώκουν οι Τούρκοι και
μιλά για «ευελιξία και δημιουργηκότητα». Ενώ η Ε/κ πλευρά
επιμένει η βάση των συζητήσεων να είναι το συμφωνημένο
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σε συνάρτηση με το Ευρω-
παϊκό Κεκτημένο, η Βρετανία παρασκηνιακά δεν απορρίπτει
τη λύση «δύο κρατών» και θέτει στο περιθώριο το Κεκτημέ-
νο αφού συντονίστηκε με την Τουρκία για αποκλεισμό της ΕΕ
από την Πενταμερή.  

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντό-
μινικ Ράαμπ λίγες ώρες πριν από την αναχώρησή του για
την άτυπη πενταμερή συνάντηση της Γενεύης δήλωσε: «Οι

συνομιλίες προσφέρουν μια ευκαιρία να επαναρχίσουν

οι διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη

μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού ζητή-

ματος και ελπίζουμε πως όλα τα μέρη θα τις προσεγ-

γίσουν με δημιουργικότητα και ευελιξία».

Το Foreign Office χαρακτήρισε επίσης τις συνομιλίες ως
«σημαντική ευκαιρία» για τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρή-
σουν τη διαδικασία λύσης.

Την ίδια απαράδεκτη θέση εξέφρασε και η υπουργός Ευρω-
παϊκής Γειτονιάς Γουέντι Μόρτον,  απαντώντας σε ερώτηση
της βουλευτού Τερέζα Βίλιερς, ότι η βρετανική πλευρά καλεί
όλα τα μέρη να προσεγγίσουν τις συνομιλίες «με πνεύμα ευε-
λιξίας και συμβιβασμού». Πρόσθεσε ότι  «Κατά την επίσκεψή
μου στην Κύπρο (7-9 Απριλίου) τόνισα ξανά αυτό το μήνυμα
και τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για μία συνολική,
δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού ζητήματος»

Τον Ντόμινικ Ράαμπ στη Γενεύη πλαισιώνουν μεταξύ άλλων
ο Ύπατος Αρμοστής στη Λευκωσία Στίβεν Λίλι, ο εκ των αναπ-
ληρωτών πολιτικών διευθυντών του Foreign Office Έιτζεϊ
Σάρμα, που έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τους τελευταί-
ους μήνες την Κύπρο και ο Γκρεγκ Σουίφτ, επικεφαλής
ενημέρωσης και γραμματέας Τύπου του Υπουργού Εξωτε-
ρικών που τον συνόδευσε και στο πρόσφατο ταξίδι στην
Κύπρο.

Τ. ΒΙΛΛΙΕΡΣ: «Διζωνική, 
όχι διχτόμηση, όχι εγγυήσεις»

Σε δήλωσή της για την Πενταμερή, η βουλευτής Τερέζα
Βίλλιερς εξέφρασε την ευχή η συνάντηση στη Γενεύη να
παράσχει «νέα ελπίδα για μια λύση και για την επανένωση
της Κύπρου μέσα από διαπραγματεύσεις».  

«Οποιαδήποτε λύση πρέπει να βασίζεται σε μακρ-

οχρόνια αποδεκτές αρχές, δηλαδή (στις αρχές) ενός διζω-

νικού, δικοινοτικού, ομοσπονδιακού κράτους με μία ιθα-

γένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Οποιαδήποτε από-

πειρα να σχηματιστεί μία χαλαρότερη συνομοσπονδια-

κή διευθέτηση θα προκαλούσε μόνιμη διχοτόμηση του

νησιού και δεν θα ήταν ποτέ αποδεκτή», τόνισε σε δήλω-
σή της η κα Βίλιερς.

Πρόσθεσε ότι πρέπει επίσης να καταργηθούν οι εγγυήσεις
τρίτων χωρών που έλκουν την ισχύ τους από την αποικιο-
κρατική εποχή και είναι «εντελώς ανάρμοστες για μία σύγχρο-
νη ευρωπαϊκή δημοκρατία όπως η Κύπρος».

Προέτρεψε τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ
Ράαμπ να καλέσει τον Τούρκο ομόλογό του να αποσύρει κάθε
αξίωση για συνέχιση των εγγυήσεων ή του δικαιώματος 
στρατιωτικής επέμβασης.

Η κα Βίλιερς χαιρέτισε τη διαβεβαίωση που είχε λάβει από
τον κ. Ράαμπ για την παρουσία του στη Γενεύη, καλώντας
τον να παράσχει κάθε στήριξη και ενθάρρυνση στους Κύ-
πριους, «τους μόνους που μπορούν να παράσχουν τη λύση
για επανένωση του νησιού»

Οι ψηφοφόροι

στην Κύπρο

ανά επαρχία

Το Υπουργείο Εσωτερικών

της Κυπριακής Δημοκρατίας

ανακοινώνει ότι ο αριθμός

των εκλογέων, κατά εκλογι-

κή περιφέρεια, είναι όπως πα-

ρουσιάζεται στον πιο κάτω

πίνακα:

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 196.194
ΚΕΡΥΝΕΙΑ 28.816
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 114.194
ΛΑΡΝΑΚΑ 58.333
ΛΕΜΕΣΟΣ 115.002
ΠΑΦΟΣ 45.050

ΣΥΝΟΛΟ 557.589
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RESIDENTIAL 
& COMMERCIAL

ñ Sales ñ Lettings 
ñ Management

Specialists in residential lettings 
and property management

ñ Let only service

ñ Full Management

ñ Guaranteed Rent Schemes

ñ Property Maintenance

For all your property 
requirements, 

contact our friendly, 
expert team

4 SERVICE
4 COMMITMENT

4 RESULTS

∏ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘
Ariston Property Group 

Â‡¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÏ·ÙÂ›· ÙÔ˘˜ 
Î·È ÛÂ fiÏË ÙËÓ ¶·ÚÔÈÎ›·, 

∫·Ï‹ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË!

528-530 HORNSEY ROAD, LONDON N19 3QN
Tel: 020 7272 9988 ñ Fax: 020 7272 7363

e-mail: info@aristonproperty.co.uk ñ website: www.aristonproperty.co.uk

       

Πάσχα στα ελληνικά
σχολεία Αγίου Ιωάννου

(Wightman Road)
Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Την περασμένη εβδομάδα, στα Ελληνικά Σχολεία Σαβ-

βάτου και Τρίτης-Πέμπτης του Αγίου Ιωάννου του Βαπτι-

στού Βορείου Λονδίνου, μέρος των μαθημάτων αφιερώθη-

κε στα έθιμα του Πάσχα, ξεκινώντας με τα γεγονότα από το

Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Ανάσταση του Χριστού.

Στη συνέχεια, στολίσαμε λαμπάδες για τη νύχτα της Ανά-

στασης, τσουγκρίσαμε κόκκινα αυγά, τα οποία έβαψε η Διευ-

θύντρια Σπουδών του Σχολείου μας, Ιωάννα Κουμή, με τις

εκφράσεις «Χριστός Ανέστη!», «Αληθώς Ανέστη!».

Φτιάξαμε φωλιές πουλιών με κόκκινα αυγά αντί νεοσσών

στην Τρίτη τάξη, και τα πιο μικρά παιδιά, του Νηπιαγωγείου

/Προδημοτικής και Α΄ τάξης, έφτιαξαν χάρτινα καλαθάκια με

κόκκινα αυγά, αλλά, και βαμμένα αυγά πολυστερίνης καθώς

και κοτοπουλάκια. Στις πιο μεγάλες τάξεις, εκτός από πασχα-

λινά χάρτινα καλαθάκια, κατασκευάσαμε «κοτοπουλάκια-

ακορντεόν» και φατσούλες-λαγουδάκια. 

Ο Πατήρ Παύλος Γρηγορίου με τη βοήθεια του Θανά-

ση Ζέμπερη, εκ μέρους των γονέων του Σχολείου μας, και

των εκαπιδευτικών, έφτιαξαν ομοίωμα επιταφίου, το οποίο

παρουσιάστηκε στα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων για να

κατανοήσουν τη σημασία της θυσίας του Χριστού στον Σταυ-

ρό, αλλά και της Ανάστασής Του. 

Ο Διευθυντής του Σχολείου μας, Αρχιμανδρίτης Από-

στολος Τριφύλλης, έκανε παρουσίαση σε μορφή power

point στον χώρο της Εκκλησίας για τα παιδιά των τάξεων

Στ΄, GCSE1 & 2 και A. Level-1, με θέμα «Το ταξίδι από τη

Μεγάλη Τεσσαρακοστή στο Πάσχα». 

Θα θέλαμε εκ μέρους του Σχολείου μας να σας ευχη-

θούμε Καλή Ανάσταση!!! Koλάζ από τις πασχαλινές δραστηριότητες των παιδιών στο ελληνικό σχολείο του Αγ. Ιωάννου Βαπτιστού



HHHH aaaa pppp pppp yyyy
EEEE aaaa ssss tttt eeee rrrr !!!!
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H συμπατριώτισσα μας Μαρίτσα Λαζα-

ρή, χήρα του αείμνηστου επιχειρηματία

Χρήστου Λαζαρή, μαζί με τα παιδιά της

Λεωνίδα, Νίκο και Άντρη, περιλαμβά-

νονται στη λίστα των δισεκατομμυρίων

του Forbes και θεωρούνται οι πιο πλού-

σιοι Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου,

ξεπερνώντας και τους Ελλαδίτες δισεκα-

τομμυριούχους.

Στην πρόσφατη λίστα του 35ου τεύ-

χους του Forbes περιλαμβάνονται στην

παγκόσμια λίστα δισεκατομμυριούχων

περισσότεροι από δέκα Έλληνες και

Ελληνοκύπριοι. 

Στην ετήσια λίστα λοιπόν των πλουσιό-

τερων στον κόσμο, βρίσκονται οι ακόλου-

θοι Ελληνοκύπριοι και Έλληνες:

* Μαρίτσα Λάζαρη και οικογένεια ($2,9

δισ., στη 1064η θέση παγκοσμίως)

* Τζον Κατσιματίδης ($2,8 δις, στη

1111η θέση)

* Φίλιπ Νιάρχος ($2,8 δις, στη 1111η

θέση)

* Τσαρλς Ντην Μετρόπουλος ($ 2,6

δισ., στη 1205η θέση)

* Αριστοτέλης Μιστακίδης ($2,3 δις,

στη 1662η θέση)

* Γιώργος Αργυρός και οικογένεια

($2,1 δις, στη 1580η θέση)

* Ιβάν Σαββίδης ($1,733 δις, στη 1833η

θέση)

* Βαρδής Γ. Βαρδινογιάννης ($1,5

δις, στη 2141η θέση)

* Θεόδωρος Λεονής ($1,4 δις, στη

2141η θέση)

* Στέλιος Χατζηϊωάννου ($1,3 δις, στη

2778η θέση)

* Πόλυς Χατζηϊωάννου ($1,1 δις, στη

2524η)

* Γιώργος Γιαννακόπουλος ($1,1 δις,

στη 2524η θέση) 

Να αναφέρουμε ότι η Μαρίτσα Λαζαρή

αν και παραμένει μέτοχος στην εταιρεία

που ίδρυσαν με τον αείμνηστο σύζυγο της

Χρήστο Λαζαρή, έχει αποσυρθεί και τα

ηνία της εταιρείας έχουν αναλάβει τα τρία

παιδιά τους, οι Λεωνίδας, Νίκολας και

Άντρη Λαζαρή, οι οποίοι συνεχίζουν με

εξαιρετική επιτυχία τη πετυχημένη πο-

ρεία της Lazari Investments και των

άλλων εταιρειών του Ομίλου, που ίδρυσε

ο αείμνηστος Χρήστος Λαζαρή.

Σήμερα  η Lazari Investments και οι

άλλες εταιρείες του Ομίλου διαθέτουν

ιδιόκτητη ακίνητη περιουσία αποτε-

λούμενη από145 κτήρια στο Λονδίνο,

η πλειοψηφία  των οποίων ευρίσκεται

στο κεντρικό Λονδίνο (West End). 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της περι-

ουσίας αυτής είναι, με τα σημερινά

δεδομένα, πέραν των £3,55 δισεκα-

τομμυρίων λιρών. 

Αύξηση των δισεκατομμυριούχων

παγκοσμίως

Σύμφωνα με το Forbes, o αριθμός των

δισεκατομμυριούχων σε όλο τον κόσμο

σε πρωτοφανή ύψη, ανεβάζοντας τον

αριθμό σε 2.755 άτομα, 660 περισσότε-

ρα από τον προηγούμενο.

Συνολικά όλοι οι διεσκατομμυριούχοι

αξίζουν 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια,

από 8 τρισεκατομμύρια δολάρια που ήταν

στη λίστα του 2020. Από αυτά, τα 493 ονό-

ματα ήταν καινούργια στη λίστα, αύξηση

ρεκόρ.

Σύμφωνα με το Forbes, ο Τζεφ Μπέ-

ζος (AMAZON) είναι το πλουσιότερο στον

κόσμο άτομο για τέταρτο έτος, με περιου-

σία αξίας 177 δισεκατομμυρίων δολαρίων,

με αύξηση 64 δισεκατομμύρια δολάρια

από τον προηγούμενο χρόνο, ως αποτέ-

λεσμα της αύξησης των μετοχών της

Amazon.

Ο Elon Musk είναι ο μεγαλύτερος κερ-

δισμένος αφού εκτοξεύτηκε στη 2η θέση,

με περιουσία 151 δισεκατομμύρια δολά-

ρια περιουσία, μια εξωφρενική αύξηση

$126,4 δισεκατομμύριων από το 2020.

Ο Γάλλος μεγιστάνας πολυτελών ειδών

(Βουιτόν), Μπερνάρντ Άρναουλντ, κρα-

τάει τη δικη του θέση στο Νο. 3, αλλά η

περιουσία του σχεδόν διπλασιάστηκε στα

150 δισεκατ.δολ.

Ο Μπιλ Γκέιτς κατατάσσεται στο Νο.

4 με $124 δις, ενισχυμένα από τη δύναμη

μετοχών που κατέχει στη Microsoft.

Τους πέντε πρώτους συμπληρώνει ο

ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg,

με 97 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση

της περιουσίας του κατά 42,3 δις δολάρ-

ια μέσα σε ένα χρόνο. Οι μετοχές του

Facebook έχουν αυξηθεί κατά 80% τον

περασμένο χρόνο.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΙΣΤΑ FORBES

Η οικογένεια Χρήστου Λαζαρή 
στη 1η θέση ανάμεσα στους

Έλληνες δισεκατομμυριούχους

Το νέο απόκτημα της Lazari Investments στη Seville Row στο κεντρικό Λονδίνο
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∑∏∆√À¡∆∞π: 
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞

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

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

[[[¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ 
∆√À™ π¢π√∫∆∏∆∂™[[[

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA

ñ TEL: 020 7263 8100

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ™ ∂ π ™

Ã·ÚÔ‡ÌÂÓË ∞Ó¿ÛÙ·ÛË!
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Η Zela Jet, μέλος του ομίλου εταιρειών Zela
Aviation, ανοίγει τα φτερά της στην Κύπρο και με
ένα υπερσύγχρονο στόλο ιδιωτικών αεροσκα-
φών και ελικοπτέρων έρχεται να προσφέρει μια
νέα ανεκτίμητη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η Zela Aviation με κυριαρχία στους αιθέρες για

σχεδόν δύο δεκαετίες και ισχυρό αποτύπωμα στον

τομέα των αερομεταφορών, προχώρησε στη δημι-

ουργία της Zela Jet με στόχο να παρέχει νέες και-

νοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις στις ιδιωτικές πτή-

σεις, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε συνεργασία με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

σε όλο τον κόσμο και με μια γκάμα πολυτελών αερο-

σκαφών και σύγχρονων ελικοπτέρων, η Zela Jet
αλλάζει ριζικά τον χάρτη της αεροπλοΐας στο νησί και

ανταποκρίνεται όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο,

στις απαιτήσεις και επιθυμίες κάθε πελάτη.

Θέτοντας ως βασικούς πυλώνες τα υψηλά πρότ-

υπα ασφαλείας και τις ποιοτικές εξατομικευμένες

υπηρεσίες και δίδοντας έμφαση στην ευελιξία, την

άνεση και τη διακριτικότητα, οι εξειδικευμένοι σύμβου-

λοι της Zela Jet οργανώνουν ταξίδια αναψυχής ή

επαγγελματικά, σε ανταγωνιστικές τιμές, για δεκάδες

προορισμούς σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατο-

λή.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή

του για την κάθοδο της Zela Jet στην Κύπρο, ο Πρόε-

δρος της εταιρείας Ανδρέας Χριστοδουλίδης ανέ-

φερε, ότι “σε μια περίοδο που ο χάρτης των αερομε-
ταφορών επαναπροσδιορίζεται, δράσαμε τολμηρά
και στρατηγικά, ώστε να ανταποκριθούμε στις προ-
κλήσεις της νέας εποχής. Οι εξειδικευμένες γνώσεις

μας, η μακρόχρονη πείρα και οι αξιόπιστες υπηρεσίες
μας αποτελούν υπογράμμισε, το διαβατήριο για κάθε
ταξιδιώτη ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα την ασφά-
λεια, τον πολύτιμο χρόνο του, την εξυπηρέτηση, αλλά
και την αίσθηση της ελευθερίας. Είμαστε υπερήφα-
νοι που η Zela Jet σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις
αερομεταφορές και δεσμευόμαστε να παρέχουμε το
υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών για κάθε πελάτη ξεχω-
ριστά”, τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Η ομάδα της Zela Jet είναι διαθέσιμη μέσω email

ή τηλεφώνου για να σχεδιάσει εξατομικευμένες προσ-

φορές ναύλωσης jet ή ελικοπτέρου που ταιριάζουν

στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του κάθε πελάτη.

Info Zela Jet: Web: www.zelajet.com 
Email: sales@zelajet.com 
Tel: +357 25586896, +35799250762 / +30 6983

286 132

Η Zela Aviation αρχίζει νέες 
πτήσεις προς την Κύπρο

Ο πρόεδρος της Zela Aviation 

Ανδρέας Χριστοδουλίδης

ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

    
 

  
                           

                            
 

        
         
        

       
      

       
         
         

         
        

          
       

       
       

       
        

         
       

         
          

        
  

         
        
         

     

    
 

  
                

                         
    

         
        

       
     

        
        

       
       

       
       

        
          

        
       

       
        
        

        
         

      
           
       

       
      
        

  
        

      

      
      

         
       

        
       

 
      
      
  

      
  

        
        

       
        
   

        
     

   

     

 
  

 

481A GREEN LANES,
HARINGEY
LONDON N4 1AJ
020 8340 9958

∆√ ∂§§∏¡π∫√ ∆À¶√°ƒ∞º∂π√

NICHOLAS PRINTERS
wish you all

Happy EASTER
Ã∞ƒ√Àª∂¡∏ ∞¡∞™∆∞™∏!
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ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΤΉ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Ελλάδα παρασημοφόρησε
πέντε Βρετανούς φιλέλληνες

Οπρέσβης της Ελλάδας στο Η.Β.,
Ιωάννης Ραπτάκης, εξ ονόματος

της Προέδρου της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, επέδωσε τα ανώτατα παρά-
σημα Αριστείας της Ελληνικής Πολι-
τείας σε πέντε διακεκριμμένες προ-
σωπικότητες της Βρετανίας, σε πέντε
μεγάλους φιλέλληνες, οι οποίοι με το
λόγιο έργο τους, την αγάπη τους για
τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ελλά-
δα εξυμνούν το ελληνικό πνεύμα και
τιμούν τη χώρα και τον λαό της. 

Ο πρέσβης κ. Ραπτάκης, με έναν άρι-
στο λόγο, μεστό νοημάτων και ιδεών, τόνι-
σε ότι οι τιμώμενοι αισθάνονται ότι ανή-
κουν στο Ελληνικό Πνεύμα και δικαιω-
ματικά η Ελλάδα τους τιμά, αναγνωρίζοντας
την ανεκτίμητη προσφορά τους και την
αφοσίωσή τους προς τη χώρα και τον λαό
της. 

Οι τιμηθέντες απάντησαν με συγκίνηση,
εξήραν τον Ελληνικό Πολιτισμό και τη «γεν-
ναιοδωρία προς αυτούς του Ελληνικού
Πνέυματος».

Σχετικά με την τελετή, το Γραφείο Τύπου
της Ελληνικής Πρεσβείας εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση: 

Η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, ημέρα
Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης,
επιλέχτηκε ως συμβολικό ορόσημο για
την απονομή, από την Ελληνική πρεσβεία
και εξ ονόματος της Προέδρου της Δημο-
κρατίας, τιμητικών διακρίσεων των Ταγ-
μάτων Αριστείας σε διακεκριμένους φιλέλ-
ληνες της Μεγά-λης Βρετανίας, ως αναγ-
νώριση και επιβράβευση της συμβολής
τους στην ενίσχυση των ελληνοβρετα-
νικών σχέσεων και στην προβολή της
Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021,
κατά το τριήμερο 19-21 Απριλίου, ο Έλληνας
πρέσβης στο Λονδίνο κ. Ιωάννης Ραπτά-
κης υποδέχτηκε τους τιμώμενους φιλέλ-
ληνες στηνπρεσβευτική κατοικία, όπου
παρασημοφόρησε τον καθηγητή Ευρω-
παϊκών Σπουδών Kevin Featherston
(Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του
Φοίνικα), τον καθηγητή Paul Cartledge
(Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής), τον
πρώην πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου
στηνΕλλάδα Dr John Kittmer (Μεγαλό-
σταυρος του Τάγματος του Φοίνικα), τον
ιστορικό Robin Lane Fox (Χρυσός Στα-
υρός του Τάγματος της Τιμής) και τον ηθο-
ποιό, παρουσιαστή και συγγραφέα Stephen
Fry (Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνι-
κος).

Μετά την απονομή ο κ. Ραπτάκης δήλω-
σε: «Φέτος, είχαμε την ευκαιρία να γιο-
ρτάσουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι ένας
σταθμός τον οποίο εκμεταλλευτήκαμε για
να δυναμώσουμε τησχέση μας με το Ηνω-
μένο Βασίλειο. Η επίσκεψη του διαδόχου
Καρόλου στην Ελλάδα, η υποδοχή του
στο Προεδρικό Μέγαρο, η συνάντησή του
με τον Πρωθυπουργό, η επικοινωνία του
με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο
έχουν κατά κάποιο τρόπο κοινή καταγω-
γή από την Κέρκυρα, η παρασημοφόρη-
σή του από τον Δήμαρχο Αθηναίων, κατα-
δεικνύει ότι υπάρχει κοινή επιθυμία και
πρόσφορο έδαφος για αναβάθμιση, εμβά-
θυνση και διεύρυνση των σχέσεών μας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι εγκατεστημένη
μια εξαιρετικά δυναμική Ελληνική πα-
ροικία, που πλέον αριθμοί περισσότερα
από 150.000 άτομα, δραστηριοποιούμενη
σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, πολλοί
από τους οποίους υπηρετούν σε υψηλό-
βαθμες θέσεις ευθύνης και επιρροής. Αλλά
και η Αγγλική κοινωνία, διάκειται ευνοϊκό-
τατα προς τη χώρα μας. Περιορίζομαι σε
δύο πρόσφατα παραδείγματα. Μαθητές
του Αγγλικού Σχολείου Our Lady of Sion,
δεκάχρονα παιδιά, μου έστειλαν χειρό-
γραφες επιστολές, υποστηρίζοντας την
επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα
στην Ελλάδα. 25 διακεκριμένα και κατα-

ξιωμένα άτομα στο χώρο τους, με παγκό-
σμια αναγνωρισιμότητα, πήραν την πρω-
τοβουλία να απευθύνουν επιστολή στην
εφημερίδα Times για να υποστηρίξουν με
επιχειρήματα την εφαρμογή του Διεθνούς
Δικαίου στην περιοχή μας. Αυτονόητο μεν,
αλλά όχι μη απαραίτητο. Είχαμε, λοιπόν,
την ευκαιρία αυτές τις τρεις ημέρες να βρα-
βεύσουμε πραγματικά μεγάλεςπροσω-
πικότητες, ο καθένας στο χώρο του, στα
γράμματα, στις τέχνες, στον κινηματο-
γράφο, που διακρίνονται από την αγάπη
τους για την Ελλάδα. Αυτό το δυναμικό
που υπάρχει πλούσιο στη Βρετανία, θα
πρέπει να το ενθαρρύνουμε ούτως ώστε
οι δυο λαοί μας -- που πάντα ήταν κοντά,
πάντα ήμασταν στην ίδια πλευρά της ιστο-
ρίας -- να συνεχίσουν και στη μετά-Brexit
εποχή».

Αναφορικά με τις συγκινητικές αντι-

δράσεις των τιμώμενων Βρετανών ο κ.
Ραπτάκης είπε: «Όλοι είπαν ότι ήταν μια
απρόσμενη και ευπρόσδεκτη χειρονομία.
Αισθάνονταν κοντά στην Ελλάδα. Κάποι-
οι είπαν ότι αισθάνονταν Έλληνες από τη
στιγμή που άρχισαν να διαβάζουν, κάποι-
οι είπαν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα στην
οποία πολιτιστικά και πνευματικά ανήκουν.
Δεν μίλησαν για την πατρίδα τους, μίλησαν
για την Ελλάδα. Κάποιοι μίλησαν ελληνι-
κά. Το παράσημο που η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας τους απένειμε τους δίνει την
ώθηση να δουλέψουν περισσότερο, να
έρθουν πιο κοντά μας, να ανταποδώσουν
μέρος της τιμής που τους έγινε. Αυτή είναι
η εμπειρία που έχω από αυτές τις τρεις
ημέρες. Ήταν συγκινητικό. Δακρύσαμε». 

Ο Stephen Fry είπε στα ελληνικά ότι
«αυτό το παράσημο σημαίνει για εμένα τα
πάντα», ενώ επιχειρηματολόγησε υπέρ

της επιστροφής των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα λέγοντας: «Θεωρώ ότι θα ήταν
μια πολύ “κομψή”(classy act) κίνηση που
θα έδειχνε ανωτερότητα να επιστρέψει η
Βρετανία τα Γλυπτά, όχι γενναιόδωρη,
ούτε έξυπνη κίνηση αλλά “κομψή”. Θα
έδειχνε μια ποιότητα των Βρετανών: τα
είχαμε, τα διαφυλάξαμε – πιθανώς να ήταν
σε χειρότερη κατάσταση εάν δεν τα είχα-
με πάρει – αλλά εάν το σπίτι του γείτονα
πιάσει φωτιά και πάρουμε τους πίνακες
να τους φυλάξουμε, μετά θα τους επι-
στρέψουμε με ευχαρίστηση και ενθου-
σιασμό». 

Ο καθηγητής Robin Lane Fox, γνω-
στός για το βιβλίο του «Ο Μέγας Αλέ-

ξανδρος» (Alexander the Great) πάνω
στο οποίο βασίστηκε η γνωστή ταινία “Αλέ-

ξανδρος” (Alexander) του Oliver Stone,
συγκίνησε μιλώντας ελληνικά: «Ξεκίνησα
να μαθαίνω αρχαία ελληνικά όταν ήμουν
δέκα ετών. Ξεκίνησα να διαβάζω Όμηρο
όταν ήμουν 13 ετών. Πήγα πρώτη φορά
στην Ελλάδα όταν ήμουν 16... Συνεχίζω
να σέβομαι τον Όμηρο», είπε χαρακτηρι-
στικά.

Ο πρώην πρέσβης του ΗΒ στην Αθήνα,
Dr John Kittmer επανέλαβε ότι «ερω-

τεύτηκε την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτι-
σμό και τους ανθρώπους», όταν επισκέ-
φθηκε τη χώρα μας στην ηλικία των 16
ετών. 

«Πιστεύω ότι είμαι ο μοναδικός διπλω-
μάτης που παράτησε την καριέρα του για
να ακολουθήσει έναν κομμουνιστή ποιη-
τή», είπε χαριτολογώντας για την διδα-

κτορική του διατριβή πάνω στον Γιάννη
Ρίτσο. «Ο Ρίτσος απέσπασε την προσοχή
μου σε μια παραλία κοντά στον Μαραθώνα,
όταν ακούστηκε στο ραδιόφωνο μελοποι-
ημένη ποίησή του από τον Μίκη Θεο-

δωράκη. Αμέσως είπα ότι αυτό δεν είναι
ένα απλό τραγούδι, αυτό είναι ποίηση!
Τότε ξανά ερωτεύτηκα την Ελλάδα και αυτή
η αγάπη για τον Ρίτσο κρατάει 20 χρόνια».

Ο καθηγητής Paul Cartledge, συγ-

γραφέας και ομιλητής κλασσικών θεμά-

των, επίτιμος πολίτης Σπάρτης και αντι-

πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής για

την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε-

νώνα (BCRPC), ευχαρίστησε θερμά την

Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και

όλους όσους συνέβαλαν ώστε να λάβει

αυτήν την τιμή. 

Ο καθηγητής Cartledge μαζί με τον

Kevin Featherstone, είναι από τους λί-

γους αλλοδαπούς που φέρουν δυο παρά-

σημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφού

το 2002 του είχε απονεμηθεί ο Χρυσός

Σταυρός του Τάγματος της Τιμής. Ο καθη-

γητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Kevin

Featherstone είχε τιμηθεί το 2013 με το

παράσημο Ταξιάρχης του Τάγματος του

Φοίνικα από τον Πρόεδρο της Ελληνικής

Δημοκρατίας. 

Ο Kevin Featherstone μετά την απο-

νομή του δήλωσε: «Είπατε ότι είχα μια
συνεισφορά στον φιλελληνισμό, αλλά
νοιώθω ότι έχω πάρει από την Ελλάδα
πολύ περισσότερα από αυτά που έχω
δώσει και η σημερινή ημέρα είναι ακόμη
ένα παράδειγμα της γενναιοδωρίας του
ελληνικού πνεύματος. Πάντοτε με εντυπωσία-
ζε το μέγεθος και το βάθος της ελληνικής
συνεισφοράς στην Ευρώπη».

Ο Έλληνας πρέσβης Ι. Ραπτάκης

(αριστερά) με τον Καθηγητή Kevin

Featherston 

Ο Ι. Ραπτάκης με τον Καθηγητή 

Paul Cartledge (δεξιά)

Ο Έλληνας πρέσβης με τον Δρα John Kittmer

O Stephen Fry (αριστερά) και ο

καθηγητής Robin Lane Fox
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Με κάρτα εμβολιασμού του NHS οι Βρετανοί
στην Ελλάδα χωρίς μοριακό τεστ και καραντίνα

«Times»: O νέος γεωστρατηγικός ρόλος
της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα «The
Sun», ο υπουργός Τουρισμό της Ελλάδας,

Χάρης Θεοχάρης, ανέφερε πως η Ελλάδα

θα επιτρέψει στους Βρετανούς να ταξιδέ-

ψουν στη χώρα χρησιμοποιώντας την κάρτα

εμβολιασμού του Εθνικού Συστήματος Yγείας

(NHS).

Μάλιστα, ο κ. Θεοχάρης υποστήριξε ότι

η χώρα μας είναι χαρούμενη που δέχτηκε

την κάρτα εμβολιασμού του NHS, καθώς

έτσι μπορεί να αποφευχθεί η υποχρέωση

ενός ακριβού μοριακού τεστ κορωνοϊού για

τα hotspot των διακοπών της Μεσογείου..

Μιλώντας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο

Τουρισμού και Ταξιδιών στο Κανκούν του

Μεξικού, ο Έλληνας υπουργός είπε ότι το

έγγραφο του βρετανικού Εθνικού Συστή-

ματος Υγείας θα είναι αποδεκτό μέχρι την

ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο και η ΕΕ

αναπτύσσουν ψηφιακά διαβατήρια υγείας.

«Μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκ-

τήσει ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού,

έχουμε δει τις κάρτες του βρετανικού Συστή-

ματος Υγείας όπου αναγράφονται οι δύο

ημερομηνίες ραντεβού για τον εμβολιασμό

και τις αποδεχόμαστε», υποστήριξε ο Χάρης

Θεοχάρης.

Για όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί

κατά της νόσου Covid, θα εξακολουθούν να

είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα εάν έχουν

αρνητικό μοριακό τεστ PCR και θα πραγ-

ματοποιούνται επίσης τυχαία τεστ Covid

στα αεροδρόμια της χώρας.

O Έλληνας υπουργός υποστήριξε επίσης

ότι θα εξετάσει την αποδοχή φθηνότερων

και ταχύτερων τεστ αντιγόνων μέσα στους

επόμενους μήνες.

Το νέο γεωπολιτικό τοπίο

που σχηματίζεται στην ευ-

ρύτερη Μέση Ανατολή, με την

Ελλάδα να καταλαμβάνει χώρο

που εγκαταλείπουν οι ΗΠΑ,

επιχειρεί να παρουσιάσει η βρε-

τανική εφημερίδα «Times», σε

δημοσίευμα με τίτλο «Γεφυ-

ρώνοντας τον Κόλπο: Γιατί η

Ελλάδα κάνει νέους φίλους στη

Μέση Ανατολή».

Αρχικά, γίνεται αναφορά στις

πρόσφατες κοινές στρατιωτικές

ασκήσεις της Ελλάδας με τη Σαου-

δική Αραβία, καθώς και με τα Ηνω-

μένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισρα-

ήλ, που κορυφώθηκαν με τη συμβο-

λική πτήση μαχητικών των τριών

χωρών πάνω από την Ακρόπολη.

Με την επιβεβαίωση του δανει-

σμού του πυραυλικού συστήμα-

τος Patriot από την Αθήνα προς

τη Σαουδική Αραβία, γράφουν οι

«Times», η Ελλάδα, «στην ουσία,

αναλαμβάνει έναν αμυντικό ρόλο,

που συνήθως παίζουν οι Ηνωμέ-

νες Πολιτείες».

Το δημοσίευμα σχολιάζει ότι η

Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα, ήταν ο

βασικός ευρωπαϊκός υποστηρι-

κτής του παλαιστινιακού σκοπού

και ότι, για τον λόγο αυτό, εξαι-

ρέθηκε από το πετρελαϊκό μποϊ-

κοτάζ της Σαουδικής Αραβίας και

των ΗΑΕ τη δεκαετία του 1970.

Νέα στρατηγική τάξη 

στην περιοχή

Πλέον, το γεγονός ότι και οι τρεις

αυτές χώρες βρίσκονται στην ίδια

πλευρά με το Ισραήλ είναι μια

ένδειξη του πώς διαμορφώνεται

μια νέα στρατηγική τάξη στην περ-

ιοχή, καθώς διαδοχικοί Αμερικα-

νοί πρόεδροι χάνουν το ενδιαφ-

έρον τους και στρέφουν την προ-

σοχή τους στο μέτωπο με την Κίνα.

Κοινός παρονομαστής των νέων

σχέσεων που αναπτύσσει η Ελλά-

δα είναι οι διαφορές των ενδια-

φερομένων χωρών με την Τουρ-

κία.

Οι Σαουδάραβες βλέπουν την

Άγκυρα ως αντίζηλο για την ηγεσία

του σουνιτικού μουσουλμανικού

κόσμου.

Τα δε ΗΑΕ περιγράφονται ως

η κινητήρια δύναμη πίσω από

αυτές τις νέες στενές σχέσεις, λόγω

της επιθετικής αντίθεσής τους στην

τουρκική στήριξη του πολιτικού

Ισλάμ και της προσπάθειάς τους

να μειωθεί η εξάρτηση από την

«ομπρέλα ασφαλείας» των ΗΠΑ.

Τα Εμιράτα, ως εκ τούτου, έχουν

βρει εταίρους, που ελπίζουν ότι

είναι πιο αξιόπιστοι, δηλαδή το

Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος

και η Σαουδική Αραβία, υπό τον

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σχο-

λιάζει το άρθρο.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης

πως, στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ επέ-

κρινε τη συμφωνία για τους Patriot,

αλλά ως κυβέρνηση είχε υπο-

γράψει τη δική του εξοπλιστική

συμφωνία με το Ριάντ.

Σε ρόλο ασφαλείας Ελλάδα

και Κύπρος

Οι «Times» επισημαίνουν, πάν-

τως, πως Ελλάδα και Κύπρος ανα-

λαμβάνουν ρόλο ασφαλείας με τις

χώρες του Κόλπου, ενώ άλλες

δυτικές χώρες αποτραβιούνται, με

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διεθνών

Σχέσεων (ECFR) να συστήνει σε

έκθεσή του προς τα κράτη μέλη

της ΕΕ, τον περασμένο μήνα, απο-

φυγή εμπλοκής στην αντιπαλό-

τητα για την περιφερειακή ηγεσία

μεταξύ ΗΑΕ και Τουρκίας.

Συντάκτρια της έκθεσης του

ECFR δηλώνει στην εφημερίδα

πως η Τουρκία αντιμετωπίζεται με

δυσπιστία και ως «προβλημα-

τικός» παίκτης, ενώ για τη Σαου-

δική Αραβία οι δεσμοί με την Ελλά-

δα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

έχουν γίνει πιο σημαντικοί, υπό το

φως των ψυχρότερων σχέσεων

με τις ΗΠΑ με αφορμή τα αν-

θρώπινα δικαιώματα.

Εν τω μεταξύ, στο νέο τεύχος

του περιοδικού «Spectator» ο
αναπληρωτής διευθυντής μεγά-

λης κυκλοφορίας εβραϊκής εφημε-

ρίδας της Βρετανίας, Τζέικ Σίμονς,

γράφει πως η μεγάλη αμυντική

συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας, που

επιβεβαιώθηκε προ ημερών, πρέ-

πει να αποτελέσει δίδαγμα για

άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Κάνει αναφορά στις τουρκικές

προκλήσεις σε βάρος της Ελλά-

δας, από επιθέσεις στον κυβερ-

νοχώρο και φιλοπολεμικές ενέρ-

γειες της τουρκικής ακτοφυλακής

και του ναυτικού, έως τις εισβολές

σε διαφιλονικούμενα οικόπεδα

υδρογονανθράκων και την παρε-

μπόδιση διέλευσης Ελλήνων αξιω-

ματούχων από τον τουρκικό εναέ-

ριο χώρο.

Παρεμβάσεις 

«σε στιλ Πούτιν»

Προσθέτει τις παρεμβάσεις του

Ερντογάν στη Συρία και στον

Καύκασο «σε στιλ Πούτιν», κατα-

λήγοντας στο συμπέρασμα ότι η

συνεργασία της Αθήνας με το Ισρ-

αήλ «έχει νόημα».

Για το Ισραήλ, η Τουρκία έχει

μεταλλαχθεί σε «στρατηγικό εχθρό»,

συμπληρώνει ο συντάκτης, μεταξύ

άλλων λόγω της σύγκρουσης στο

Ναγκόρνο-Καραμπάχ, της σχέσης

της Άγκυρας με το Κατάρ, βασικού

υποστηρικτή της Χαμάς και λόγω

της αντιπαλότητας της Τουρκίας

με τα ΗΑΕ, πλέον του πιο στιβα-

ρού συμμάχου του Ισραήλ στην

περιοχή.

Όπως επισημαίνει, η διμερής

συνεργασία σε ευρύ φάσμα τομέων

δείχνει ότι η Ελλάδα κατανόησε

πως το Ισραήλ μπορεί να λειτο-

υργήσει ως διπλωματική γέφυρα

για καλύτερες σχέσεις με φιλικά

κράτη του Κόλπου, με σπουδαία

γεωπολιτική σημασία. Κάνει δε

αναφορά στη σημασία της πρό-

σφατης τετραμερούς στην Πάφο,

με συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας,

Ισραήλ, αλλά και ΗΑΕ.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Σίμονς

καλεί τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη

να σταματήσουν να υποκύπτουν

έναντι του Ιράν και να ακολουθή-

σουν την Ελλάδα στη συνειδητο-

ποίηση της σημασίας της αγαστής

σχέσης με το Ισραήλ.

Καταλήγει δε με τη φράση του

Τσώρτσιλ: «Καμία άλλη πόλη δεν

έχει μετρήσει περισσότερο για την

ανθρωπότητα από την Αθήνα και

την Ιερουσαλήμ. Προσωπικά, πάντα

ήμουν στο πλευρό και των δύο».

(«Βήμα», 27/4/21)

Αθήνα και Λευκωσία να μη γίνουν 

το «σωσίβιο» του Ερντογάν

Τον κίνδυνο να μετατραπούν η Ελλάδα και η Κύπρος σε «σωσίβιο» της

Τουρκίας, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Μπάιντεν ασκούν ασφυ-

κτική πίεση στο καθεστώς Ερντογάν, κρύβουν οι επόμενες κινήσεις στα

ελληνοτουρκικά, μετά τη θαρραλέα και αποφασιστική παρουσία του Νίκου

Δένδια στην Άγκυρα, αλλά και η στάση Αθήνας και Λευκωσίας στην Πεν-

ταμερή για το Κυπριακό. Η Τουρκία και το καθεστώς Ερντογάν βρίσκον-

ται στην πιο δύσκολη ίσως φάση της ιστορίας τους, καθώς έρχεται το

πλήρωμα του χρόνου, που αποδεικνύει ότι δεν μπορείς για απεριόριστο

χρόνο να πατάς με τα δυο πόδια σε δυο βάρκες, ούτε να αποτελείς διαχρο-

νικά τον επιτήδειο ουδέτερο, αποσπώντας οφέλη από όλους. Ο Τ. Ερ-

ντογάν θεώρησε ότι μπορεί με εκβιασμούς, απειλές και ειρωνείες, να φέρει

στα νερά του τον νέο Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος όμως, αποδεικνύε-

ται μέχρι τώρα πολύ «ξεροκέφαλος» και πραγματιστής, προκειμένου να

σκύψει μπροστά στον… Σουλτάνο. 

Τον Χριστό τον ρώτησαν;

Η νύχτα της Ανάστασης ήταν το αγωνιώδες πρόβλημα της ελληνικής

κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού. Και συγκεκριμένα, το

πώς δεν θα γίνει Ανάσταση. Φέτος δεν χρειάζεται να αναστηθεί ο Χρι-

στός… Προέχει η αποτροπή της μετάδοσης του κορωνοϊού στις πλατείες,

όπου πάντα τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, ο κόσμος, οι πιστοί,

είναι εκεί στην τελετή της Ανάστασης. Το πρόβλημα ήταν η κυβέρνηση. Ο

Αρχιεπίσκοπος δεν ήθελε να της χαλάσει το χατίρι. Συγκάλεσε τη Διαρκή

Ιερά Σύνοδο και όλοι μαζί αποφάσισαν να αναστηθεί ο Χριστός τρεις ώρες

νωρίτερα! Αντί στις 12 τα μεσάνυχτα, που γίνεται πάντα η Ανάσταση, να

γίνει στις 9 το βράδυ (πάλι καλά που δεν θα γίνει το πρωί…)! Με το δίκιο

του ο Χριστός παραπονέθηκε… Αποφασίζετε για μένα πότε θα αναστηθώ,

χωρίς καν να με ρωτήσετε; Αυτός είναι ο σεβασμός που μου έχετε; Απά-

ντηση, όμως, δεν πήρε…

(Είναι ένας διάλογος, υποθετικός μεν, που όμως δεν απέχει ούτε χιλιο-

στό από την αλήθεια…).

Πού και πότε η συνάντηση 
Μητσοτάκη-Ερντογάν

Επειδή τις τελευταίες ημέρες ακούω πολλά για μια πιθανή συνάντηση

μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα έλεγα

σε όσους ενδιαφέρονται να κυκλώσουν μια ημερομηνία στα ημερολόγιά

τους, την 14η Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλ-

λες η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ και δεν αποκλείω καθόλου οι ηγέτες

Ελλάδας και Τουρκίας να βρεθούν εκεί. Άλλωστε, οι Σύνοδοι Κορυφής της

Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προσφέρονται για ελληνοτουρκικές συναν-

τήσεις κορυφής, ύστερα από περιόδους κρίσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυ-

ρας. Αρκεί να θυμηθείτε τις συναντήσεις Καραμανλή-Ντεμιρέλ στις Βρυξέλ-

λες το 1975 και Σημίτη-Ντεμιρέλ στη Μαδρίτη το 1997. Η Νατοϊκή Σύνο-

δος του Ιουνίου όμως, αναμένεται «καυτή» για ακόμη έναν λόγο. Μετά

την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Παρασκε-

υή ο Τζο Μπάιντεν και ο Ταγίπ Ερντογάν, συμφώνησαν να πραγματο-

ποιήσουν διμερή συνάντηση στις… 14 Ιουνίου. 

Ανοίγουμε τις πόρτες στους ξένους τουρίστες

Στάση αναμονής τηρούν οι φορείς του τουρισμού στην Ελλάδα, προ-

κειμένου να δουν πώς θα αντιδράσει η παγκόσμια αφορά μετά την επίσημη

ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης για άνοιγμα του τουρισμού στις

15 Μαΐου. Μέχρι πρότινος, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα υποτονική και οι κρα-

τήσεις στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα κινούνταν σε μονοψήφιους αριθ-

μούς. Το τοπίο παραμένει θολό, καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες

εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, ενώ και οι εμβολιασμοί

δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, ούτως ώστε να διαμορφωθεί

ένα τείχος ανοσίας. Επιφυλάξεις εκφράζονται από πολλές πλευρές για το

ενδεχόμενο η άφιξη χιλιάδων τουριστών να πυροδοτήσει νέο κύμα παν-

δημίας στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Υπό αυτό το πρίσμα, οι ξένοι

επισκέπτες θα περνούν τα ελληνικά σύνορα υπό συγκεκριμένες προϋ-

ποθέσεις. Θα πρέπει να έχουν επίσημη βεβαίωση ότι έχουν ολοκληρώσει

τον εμβολιασμό τους ή να έχουν αρνητικό τεστ λίγα 24ωρα πριν από την

άφιξή τους στην Ελλάδα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιτραπεί και

σε όσους (αποδεδειγμένα) έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό και έχουν

αναρρώσει. Στο μεταξύ, από την περασμένη Δευτέρα δεν ισχύει η επτα-

ήμερη καραντίνα για τους πολίτες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας,

του Ισραήλ, της Σερβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, υπό την

προϋπόθεση ότι έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή έχουν αρνητικό τεστ για

κορωνοϊό 72 ώρες πριν φτάσουν στην Ελλάδα.

114 δις δολάρια η περιουσία του «Mr. Facebook»

Κάθεστε; Αν όχι, ακουμπήστε κάπου γιατί θα ζαλιστείτε από τα δισε-

κατομμύρια δολάρια που κερδίζει από τη δουλειά που έστησε ο «Mr.

Facebook». Είναι μόλις 36 ετών και η ατομική περιουσία του ανέρχεται

σε 114 δις δολάρια. Ξοδεύει τεράστια ποσά σε ακίνητα, αλλά και στο φιλαν-

θρωπικό του ίδρυμα. Μόνο η ασφάλεια της οικογένειας Ζούκερμπεργκ

στοίχισε το 2020 γύρω στα 23 εκατομμύρια δολάρια. Συνήθως κυκλοφο-

ρεί με τζιν, μπουφάν και μακό μπλουζάκια, που μπορεί όμως να κοστίζουν

εκατοντάδες ή χιλιάδες δολάρια.  

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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Ο Ερντογάν απαντά στον Μπάιντεν
ότι είναι οι Αρμένιοι που… έσφαξαν

Τούρκους το 1915!!!
ΟΠρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν

τόλμησε τελικά αυτό που οι προκά-

τοχοί του φάνηκαν δειλοί να αναγνωρίσουν.

Την Γενοκτονία που έκαναν οι Τούρκοι

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1915

σφάζοντας ενάμισυ εκατομμύριο Αρμενί-

ους. Από αυτή τη Γενοκτονία γεννήθηκε

η νέα Τουρκία του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο

Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, απαν-

τώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, ισχυ-

ρίστηκε ότι είναι οι Αρμένιοι «συμμορίτες»

που έσφαξαν Τούρκους και κάλεσε τον

κ. Μπάιντεν να μάθει… Ιστορία! Εμμέσως

δε κατηγόρησε τους Αμερικανούς για…

γενοκτονία των Ινδιάνων.

Σαφώς, οι τουρκικές αντιδράσεις εστιά-

ζονται και στην αναφορά του κ. Μπάιντεν

στο όνομα της Πόλης, που την αναφέρουν

με το πραγματικό ιστορικό της όνομα, Κων-

σταντινούπολη, και όχι Ισταμπούλ, όπως

την ονόμασαν οι Τούρκοι από το 1928.

Η ιστορικήδήλωση του Τζο Μπάιντεν

για τη Γενοκτονία των Αρμενίων είναι:

«Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμα-

στε τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν

στη Γενοκτονία των Αρμενίων της Οθω-

μανικής εποχής και δεσμευόμαστε να

αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηριωδία.

Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, με τη

σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών

της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από

οθωμανικές Αρχές, ενάμισι εκατομμύριο Αρμέ-

νιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή βάδισαν

μέχρι θανάτου σε μια εκστρατεία εξόντωσης.

Τιμούμε τα θύματα των Meds Yeghern, έτσι

ώστε οι φρικαλεότητες του τι συνέβη να μην

χαθούν ποτέ στην ιστορία. Και θυμόμαστε

έτσι ώστε να παραμείνουμε πάντα σε εγρή-

γορση ενάντια στη διαβρωτική επίδραση του

μίσους σε όλες τις μορφές του.

Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσό-

τεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα σπίτια και

νέες ζωές σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμ-

βανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Με

δύναμη και ανθεκτικότητα, ο Αρμενικός λαός

επέζησε και ανοικοδόμησε την κοινότητά

τους. Με τις δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες

έχουν εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες

με αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχά-

σει ποτέ την τραγική ιστορία που έφερε τό-

σους πολλούς από τους προγόνους τους

στις ακτές μας. Τιμούμε την ιστορία τους. Βλέ-

πουμε αυτόν τον πόνο. Επιβεβαιώνουμε την

ιστορία. Το κάνουμε αυτό για να μην κατη-

γορούμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό

που συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ.

Σήμερα, καθώς θρηνούμε ό, τι χάθηκε, ας

στρέψουμε επίσης τα μάτια μας στο μέλλον

– προς τον κόσμο που θέλουμε να χτίσουμε

για τα παιδιά μας. Ένας κόσμος που δεν

λεκιάζεται από τα καθημερινά κακά της μισαλ-

λοδοξίας και της μισαλλοδοξίας, όπου γίνον-

ται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και

όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν

τη ζωή τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Ας ανανεώσουμε την κοινή μας αποφασι-

στικότητα να αποτρέψουμε μελλοντικές φρι-

καλεότητες από οπουδήποτε στον κόσμο.

Και ας συνεχίσουμε τη θεραπεία και τη συμφι-

λίωση για όλους τους ανθρώπους του κόσμου.

Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους

τους Αρμένιους που χάθηκαν στη γενοκτονία

που ξεκίνησε πριν από 106 χρόνια σήμερα».

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: «Είναι δουλειά των

Ιστορικών και όχι δική σου… 

Η δική σας ιστορία είναι ντροπή

σχετικά με τους Ινδιάνους…»

«Η έρευνα των γεγονότων και η αποκάλ-

υψη της αλήθειας είναι δουλειά των ιστορι-

κών, όχι των πολιτικών»,  είπε χαρακτηρι-

στικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το

τέλος του υπουργικού του συμβουλίου.

Μιλώντας, μετά το τέλος του υπουργικού

συμβουλίου, αφού χαρακτήρισε αβάσιμους

του ισχυρισμούς Μπάιντεν, είπε πως «η

Τουρκία δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση σχε-

τικά με την πρότασή της για σύσταση κοινής

επιτροπής ιστορίας που θα ερευνήσει τους

ισχυρισμούς της Αρμενίας» αναφορικά με

τα γεγονότα του 1915, την οποία γνωστο-

ποίησε ο εκπρόσωπος του, Ιμπραχίμ Καλίν.

Ο Τούρκος πρόεδρος επιτέθηκε στους

Αρμένιους λέγοντας πως «επιτέθηκαν και

σκότωσαν περισσότερους από 150.000 Τούρ-

κους και Κούρδους, πριν από τα γεγονότα

του 1915 και συμμάχησαν με τους εχθρούς

Ρώσους. Συμμορίες Αρμενίων σκότωσαν

επίσης Έλληνες και Εβραίους. Επιτέθηκαν

μόνο στους πολίτες για να τους ωθήσουν

στη μετανάστευση».

Ο κ. Ερντογάν υποστήριξε πως οι Αρμέ-

νιοι έσφαξαν του Τούρκους και ισχυρίστηκε

πως υπάρχουν ομαδικοί τάφοι Τούρκων που

σφαγιάστηκαν απο τους Αρμένιους.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αμφισβήτησε

και διάφορους αριθμούς και υποστήριξε πως

απο τα γεγονότα του 1915 πέθαναν 150.000

Αρμένιοι.

«Επιτέθηκαν μόνο στους πολίτες για να

τους ωθήσουν στη μετανάστευση… Αυτοί

που υποστηρίζουν τα ψέματα των Αρμενίων,

προσπαθούν να καλύψουν την ντροπή της

δικής τους ιστορίας», υπογράμμισε.

«Υπάρχουν μαζικοί τάφοι Τούρκων που

σφαγιάστηκαν από Αρμένιους σε πολλά μέρη,

αλλά πουθενά δεν μπορείτε να βρείτε μαζι-

κούς τάφους που ανήκουν σε Αρμένιους»,

τόνισε.

«Κύριε Μπάιντεν, εμείς έχουμε ντοκου-

μέντα που τα αποδεικνύουν αυτά, εσύ τι

έχεις;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντο-

γάν. Ανέφερε επίσης ότι «είναι φανερά και

όσα συνέβησαν με τους Ινδιάνους».

«Mε την απόφαση αυτή υποχώρησαν οι

σχέσεις μας με τις ΗΠΑ», τόνισε ο Τούρκος

πρόεδρος και πρόσθεσε: «Εύχομαι οι ΗΠΑ

να αλλάξουν πορεία από τα βήματα που

έχουν κάνει».

«Αφού μιλάτε για Γενοκτονια, να κοιτάξε-

τε τον καθρέφτη», συμπλήρωσε και συνέχι-

σε: «Με τον κ. Μπάιντεν γνωριζόμαστε από

παλιά. Με επισκέφθηκε στο σπίτι όταν ήμουν

άρρωστος. Πώς ενώ είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ,

υποκύπτετε  σε λόμπι Αρμενίων;».

«Αν δεν αλλάξει κάτι ίσως αναγκαστούμε

να κάνουμε διάφορες κινήσεις», υπογράμ-

μισε ο κ. Ερντογάν.

ΒΕΜΠΕΡ: «Όχι σε στενότερους
δεσμούς με την Τουρκία αν 

ο Ερντογάν δεν αλλάξει πορεία»
«ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχτεί στενότερους δεσμούς με την

Τουρκία, εάν ο Ταγίπ Ερντογάν δεν αλλάξει πορεία, υπογραμμίζει

ο επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάν-

φρεντ Βέμπερ, με ανάρτησή του στο twitter.

«Δεν μπορούμε να ανοίξουμε νέο κεφάλαιο με την Τουρκία και δεν

θα δεχτούμε στενότερους δεσμούς, εάν ο πρόεδρος Eρντογάν δεν

αλλάξει πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βέμπερ. Συμπλήρωσε,

μάλιστα, ότι «οι συνομιλίες για το Κυπριακό στη Γενεύη και οι συνο-

μιλίες με την Ελλάδα είναι σημαντικές για εμάς, για να δούμε αν η

Άγκυρα είναι πραγματικά έτοιμη για διάλογο». Και κατέληξε: «Η μπάλα

είναι στο γήπεδό τους».

Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην «έκκληση της

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν πρόσφατα, για ίση μεταχείριση των

γυναικών και των ανδρών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπε-

ριλαμβανομένων των ανώτατων κυβερνητικών θέσεων».

«Οι αξίες μας πρέπει να είναι σήμα τιμής όταν είμαστε στο εξωτε-

ρικό και όχι πηγή διχασμού στο σπίτι», τόνισε ο Βέμπερ.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ:

35 χρόνια μετά το χειρότερο 
πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία

Η Ουκρανία θυμήθηκε την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, 35 χρό-

νια μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία που μόλ-

υνε με ραδιενέργεια μεγάλο μέρος της Ευρώπης.  Στις 26 Απριλίου

1986, στη 01:23, ο αντιδραστήρας αριθμός 4 του Σοβιετικού πυρη-

νικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου

100 χλμ. από το Κίεβο, εξερράγη στη διάρκεια ενός τεστ ασφαλείας.

Επί δέκα ημέρες, το πυρηνικό καύσιμο θα συνεχίσει να καίει, απε-

λευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα ραδιενεργά στοιχεία που θα

μολύνουν, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μέχρι και τα τρία τέταρ-

τα της Ευρώπης, αλλά κυρίως την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη

Ρωσία, που ήταν τότε σοβιετικές δημοκρατίες. 

Οι Σοβιετικές Αρχές θα επιχειρήσουν να κρύψουν το δυστύχημα

και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ παρενέβη δημόσια για το θέμα μόνο

στις 14 Μαΐου. Συνολικά 116.000 άνθρωποι χρειάσθηκε να απομα-

κρυνθούν το 1986 από τη ζώνη γύρω από τον πυρηνικό σταθμό,

που παραμένει σήμερα σχεδόν ακατοίκητη. Τα επόμενα χρόνια, άλλοι

230.000 θα έχουν την ίδια τύχη.

Μέσα σε τέσσερα χρόνια, περίπου 600.000 εργάτες εστάλησαν

στον τόπο του δυστυχήματος με μικρή, ακόμη και καθόλου προ-

στασία για να σβήσουν την πυρκαγιά, να κατασκευάσουν ένα περίβλημα

από μπετόν για να απομονώσουν τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα

και να καθαρίσουν τη γύρω περιοχή.

Σήμερα ο ανθρώπινος απολογισμός της καταστροφής εξακολο-

υθεί να προκαλεί συζητήσεις. Η επιστημονική επιτροπή του ΟΗΕ

(USCEAR) δεν αναγνωρίζει επισήμως παρά περίπου 30 νεκρούς

μεταξύ των εργαζομένων του σταθμού και τους πυροσβέστες που

έχασαν τη ζωή τους από τη ραδιενέργεια αμέσως μετά την έκρηξη.

Η ΜΚΟ Greenpeace υπολόγισε το 2006 σε 100.000 τον αριθμό των

θανάτων που προκλήθηκαν από την καταστροφή.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ συνέχισε να παράγει ηλε-

κτρικό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2000, όταν υπό την πίεση των Δυτικών

σταμάτησε και ο τελευταίος εν λειτουργία αντιδραστήρας του. 

Έπειτα από χρόνια συζητήσεων, μια γιγαντιαία αεροστεγής αψίδα

από ατσάλι τοποθετήθηκε στα τέλη του 2016 πάνω από τον κατε-

στραμμένο αντιδραστήρα και τέθηκε σε λειτουργία το 2019.

Με κόστος 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτημένη από

τη διεθνή κοινότητα, η δομή αυτή, που αναμένεται ότι θα διασφαλίσει

την ασφάλεια της εγκατάστασης για τα επόμενα 100 χρόνια, κάλυψε

την παλιά «σαρκοφάγο» από μπετόν, που είχε πλέον ρωγμές και

ήταν ασταθής, και επέτρεψε να απομονωθεί καλύτερα το πολύ ραδιε-

νεργό μάγμα που απομένει μέσα στον αντιδραστήρα.

Ακόμη κι αν οι Αρχές εκτιμούν πως οι άνθρωποι δεν θα μπορέ-

σουν να ζήσουν εκεί με ασφάλεια πριν περάσουν 24.000 χρόνια, η

σχεδόν πλήρης απουσία ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη ζώνη

επέτρεψε στη χλωρίδα και την πανίδα να ανθίσουν. Στην περιοχή

έχουν παρατηρηθεί λύγκες, θαλασσαετοί, αρκούδες, άλκες και λύκοι.
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Η Μεγάλη Εβδομάδα Το διαχρονικό μήνυμα 
της ΑνάστασηςΗΜεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή

των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελείται η Ακο-

λουθία του Νυμφίου, δηλαδή του όρθρου της

Μεγάλης Δευτέρας, και τελειώνει το Μεγάλο Σάβ-

βατο. Είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού

Χριστού. Ονομάζεται Μεγάλη από την ανάμνηση

των γεγονότων που διαδραματίζονται καθ' εκά-

στη των ημερών αυτής, τα οποία θεωρούνται

ιδιαίτερα σημαντικά για τη χριστιανική θρησκεία.

Γράφει 

ο καθηγητής 

Ζανέττος 

Τοφαλλής

Η Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται επίσης και «Αγία

Εβδομάδα». σε διάκριση της «Καθαρής Εβδομάδας»,

που είναι η πρώτη εβδομάδα των νηστειών της Μεγά-

λης Τεσσαρακοστής, αλλά και όλων των άλλων εβδο-

μάδων του έτους, καθώς επίσης και «Εβδομάδα ξη-

ροφαγίας», επειδή ακολουθείται αυστηρή νηστεία,

ως και ακόμη παλαιότερα «άπρακτος εβδομάς», επει-

δή παράλληλα με την αυστηρή νηστεία συνηθιζόταν

και η πλήρης αποχή από κάθε εργασία.

Από τις καθημερινές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδο-

μάδος, και ιδίως από την Ακολουθία του Μυστικού

Δείπνου (Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης) και την Τελετή

της Ανάστασης (Μεσάνυχτα Μεγάλου Σαββάτου),

προήλθε το Λειτουργικό Δράμα.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το τη-

ρούμενο Τριώδιο, καθεμιά από τις μέρες της Μεγά-

λης Εβδομάδας είναι αφιερωμένη και σε κάποιο ή

κάποια επιμέρους περιστατικά των Παθών:

– Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη

του Ιωσήφ του Παγκάλου (γιου του Ιακώβ), που ανα-

φέρεται στη Παλαιά Διαθήκη και στην άκαρπη συκιά,

που την καταράστηκε ο Χριστός και ξεράθηκε με έναν

Tου λόγο.

– Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παρα-

βολή των Δέκα Παρθένων. Η παραβολή αυτή συμβολίζει

την πίστη και την προνοητικότητα. Ψάλλεται το τρο-

πάριο που έγραψε η μοναχή Κασσιανή.

– Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μνήμη

της αμαρτωλής γυναίκας που μετανόησε, πίστεψε

στον Χριστό και άλειψε τα πόδια Tου με μύρο.

– Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον Μυστικό

Δείπνο, στην προσευχή στην Γεσθημανή, στην προ-

δοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του Ιησού, στην ανάκρι-

ση από τον Άννα, στην Άρνηση του Πέτρου και στην

καταδίκη του Χριστού από τον Καϊάφα.

– Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αφιερωμένη στα Άγια

Πάθη και στη Σταύρωση. Γίνεται η περιφορά του Επι-

ταφίου.

– Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή

του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο.

Ιερές ακολουθίες και τροπάρια

Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάλης

Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται η Ακο-

λουθία του Νυμφίου, ο Όρθρος της επόμενης μέρας

και το Μεγάλο Απόδειπνο λίγο νωρίτερα τις πρώτες

απογευματινές ώρες, ενώ τα πρωινά ο Εσπερινός

των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων. Τα τροπάρια

που ψέλνονται είναι το του Νυμφίου «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος

ἔρχεται» και το «Τὸν Νυμφῶνὰ σου βλέπω», ενώ τη

Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ψάλλεται το τροπάριο της

Κασσιανής («Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις...»).

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται ο Εσπερι-

νός των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων και το από-

γευμα τελείται το Μυστήριο του Ευχελαίου και η τελε-

τή του Νιπτήρα, που είναι και ο Όρθρος της Μεγά-

λης Πέμπτης. Αναφέρεται στο Μυστικό Δείπνο και

ψάλλεται το κοντάκιο «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί».

Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία Λει-

τουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο τέλος οι πιστοί

μεταλαμβάνουν της Θείας Κοινωνίας, το απόγευμα

προς βράδυ γίνεται η Ακολουθία των Αγίων και Αχράν-

των Παθών ή Δώδεκα Ευαγγελίων στην οποία ανα-

γιγνώσκονται 12 περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια (του

Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη)

σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού από το Μυστικό

Δείπνο μέχρι την Ταφή. Παράλληλα γίνεται και η έξο-

δος του Τιμίου Σταυρού με τον Εσταυρωμένο από

την Αγία Τράπεζα και η περιφορά του σε όλο τον χώρο

του ναού, ενώ ψάλλεται το «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ

ξύλου».

Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί την

κορύφωση του Θείου Δράματος με την Ακολουθία

των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της Αποκα-

θήλωσης όπου ο ιερέας κατεβάζει τον Εσταυρωμέ-

νο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε καθαρό σεντό-

νι, ενώ από αργά το βράδυ έχει ετοιμαστεί ο Ιερός

Επιτάφιος, δηλαδή το Άγιο Σώμα του Κυρίου, και το

βράδυ οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνυξη τον

όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου και την Ακολουθία του

Επιταφίου, ενώ ψάλλονται τα «Εγκώμια» σε τρεις

στάσεις: «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» (α΄ στάση), «Ἄξιόν ἐστί»

(β΄ στάση), και «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι» (γ΄ στάση), μετά τα

οποία πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου

στους δρόμους της πόλης ή του χωριού.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπε-

ρινός της Ανάστασης, λεγόμενη και «Πρώτη Ανά-

σταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα, ὁ Θεός». Το μεσημέρι

στον Πανάγιο Τάφο πραγματοποιείται η αφή του Αγίου

Φωτός όπου και διανέμεται σε όλο τον Ορθόδοξο

κόσμο και το βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστά-

σεως με το «Δεῦτε λάβετε φῶς» και το «Χριστός Ανέ-

στη», που συνοδεύεται από τους χαρμόσυνους ήχους

της καμπάνας, τους ασπασμούς της αγάπης και τη

ρίψη πυροτεχνημάτων και βαρελότων Αμέσως μετά

την Τελετή της Αναστάσεως τελείται ο Όρθρος και η

Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα.

Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί ή το απόγευμα

τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, κατά τη διάρκεια

του οποίου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε διάφορες

γλώσσες.

Καλό Πάσχα! Χρόνια Πολλά!

Οι κατανυκτικές λειτουργίες της Μεγάλης

Εβδομάδας, τα Θεία Πάθη και το Θείο

Δράμα, αναντίρρητα αποτελούν αστείρευτη

πηγή έμπνευσης και αληθινής καρτερίας για

τους πιστούς Χριστιανούς. Ήρθε ο Χριστός

στη γη και θυσιάστηκε για να σώσει τους αν-

θρώπους από την αμαρτία. Κήρυξε την αλή-

θεια, τον αλληλοσεβασμό και τη συγχώρεση,

την ανεξικακία, τη σωφροσύνη και την εγκαρ-

τέρηση. Και μοίρασε απλόχερα παντού την

αγάπη.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Πολλοί υπέφεραν, καταδιώχθηκαν και μαρτύρη-

σαν στ’ όνομα του! Άλλοι όμως τον βασάνισαν, τον

μαστίγωσαν, τον πότισαν με όξος και άλλοι τον

ανέβασαν στον Σταυρό χλευάζοντας τον! Την ώρα

που οι συν-εσταυρωμένοι ληστές, αντικρίζοντας

το μεγαλείο του πίστεψαν σε αυτόν και μετανόη-

σαν! 

Ο ισχυρώς φρουρούμενος Τάφος δεν στάθηκε

ικανός να αποτρέψει το θαύμα. Μεταβατικό προς

τη νίκη στάδιο ήταν! «Ο κατελθών εις Άδην» Ιησούς,

συνέτριψε τον θάνατο. Ο Ιησούς Χριστός με την

Ανάστασή Του θανάτωσε τον θανάτο. Η Ανάστα-

ση του Θεανθρώπου έγινε και του ανθρωπίνου

γένους η Ανάσταση.

Σείσθηκε η γη και οι ουρανοί και τα καταπετά-

σματα άνοιξαν την ώρα που εκείνος φώναξε: «Τετέ-

λεσθαι», που σημαίνει “επιτέλεσα με επιτυχία το

έργο για το οποίο είχα έλθει στη γη”. Διαβεβαίω-

ση του Ιησού που δείχνει ότι η αποστολή Του εξε-

τελέσθη επιτυχώς και ότι το χρέος τακτοποιήθηκε

ολοσχερώς. Δεν ομιλεί με το πνεύμα εκείνου που

δεν έχει πια ελπίδα, αλλά Εκείνου που θριάμβευε

στην εντολή να απολυτρώσει έναν κόσμο. 

Ενατενίζοντας τον Σταυρό της λύτρωσης βλέ-

πουμε την αξία ενός περασμένου γεγονότος, με

ένα παρόν αποτέλεσμα και μια μέλλουσα ελπίδα.

Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για να εξαφανίσει την

αμαρτία, τον θάνατο και το έργο του εχθρού, μια

για πάντα. Η αγάπη εκδηλώθηκε στην τελειότητά

της με την Ανάσταση. Αυτό σημαίνει ότι, αν και

χωρίς να το αξίζουμε, έχουμε λυτρωθεί!

Και οι άπιστοι αναφώνησαν: «Ούτος αληθώς

Θεού υιός εστί». Με την Ανάσταση του θα μεταδώσει

μήνυμα της αιώνιας ζωής. Το Πάθος και η Ανά-

σταση δεν είναι ένας ανακυκλούμενος θρησκευ-

τικός μύθος. Είναι ένα δίδαγμα διαχρονικού, διαιώ-

νιου κύρους που διδάσκει τη νομοτέλεια της αν-

θρώπινης Λυτρώσεως!

Είχε προηγηθεί η είσοδος του Χριστού στα Ιερο-

σόλυμα εν μέσω βαΐων και κλάδων. Ανεβασμένος

πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι ο Χριστός γίνεται

αντικείμενο πραγματικής λατρείας. Θορυβήθηκαν

οι επί της γης ψευτο-βασιλείς! Λίγο πριν ο Ιησούς

Χριστός ταπεινωθεί στους μαθητές του πλένον-

τας τα πόδια τους, ένας από αυτούς θα τον προδώσει

για τριάντα αργύρια και ένας άλλος θα τον απα-

ρνηθεί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις… («Πριν αλέ-

κτορα φωνήσαι, τρις απαρνήσει με» στο κατά Ματ-

θαίον Ευαγγέλιο). Οι μαθητές Του βλέποντας Τον

στον Σταυρό θα φοβηθούν και μόνον ο Ιωάννης

θα μείνει ακοίμητος φρουρός κάτω από τον Σταυ-

ρό του μαρτυρίου! Ο Θωμάς δεν θα πιστέψει στην

Ανάστασή Του, αν δεν θέσει το δάκτυλό του “επί

των τύπων των ήλων”...

Στη σημερινή αγωνία μας για τη ζωή των αγαπη-

μένων μας και τη δική μας μόνη διέξοδος που μας

απέμεινε είναι ο υπερούσιος Αναστάς Χριστός μας.

Καιρός να ανοίξουμε τις διόδους της ψυχής και της

καρδιάς μας για να Τον συναντήσουμε, για να εισέλ-

θει και να κατοικήσει μέσα μας, προσφέροντας

μας ανεξικακία, σωφροσύνη, εγκαρτέρηση, υπο-

μονή και παρόμοιες μέγιστες δυνάμεις προκειμέ-

νου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλες τις

δοκιμασίες και όλες τις προκλήσεις του καιρού

μας...

Ας αντικρίσουμε λοιπόν την ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΚΥΡΙΟΥ ως μία ευκαιρία, για να ενώσουμε τα χέρια

και μαζί να πάρουμε με ελπίδα και εμπιστοσύνη,

το μονοπάτι προς την κορφή...

Υστερόγραφο: Θλίψις και στενοχώρια και φέτος

όχι μόνο για τα θεία Πάθη… Ανάσταση με μάσκες

και μηνύματα… Θου Κύριε!



Χαρούμ
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Ανάστα
ση!
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Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙË Ì·ÁÈ¿ Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÛÔ ·ÏÂ‡ÚÈ ¯ÚÂÈ¿˙Â-
Ù·È ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ÙÔ ÚÔ˙‡ÌÈ. ∞Ê‹ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ÚÔ-
˙‡ÌÈ 1-2 ÒÚÂ˜ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ, ÚÔ-
Ûı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙË ˙¿¯·ÚË, ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ˙ÂÛÙfi
Á¿Ï·, Î·È Ù· ̆ fiÏÔÈ· ̆ ÏÈÎ¿ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ï¿‰È. ¶ÚÔ-
Ûı¤ÙÔ˘ÌÂ ÛÙË ̇ ‡ÌË Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ ÙÔ Ï¿‰È Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘ÌÂ
˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ̇ ˘ÌÒÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ÌÂ›ÁÌ·. ∞ÊÔ‡
ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ˙‡ÌˆÌ·, ÛÎÂ¿˙Ô˘ÌÂ ÙË ˙‡ÌË Î·È ÂÚÈ-
Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ, Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈÏ¿ÛÈ·. ∆fiÙÂ
Í·Ó·˙˘ÌÒÓÔ˘ÌÂ ÙË ̇ ‡ÌË Î·È Ï¿ıÔ˘ÌÂ Ù· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·.
∆· ‚¿˙Ô˘ÌÂ ÛÂ ‚Ô˘Ù˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ù·„›, Ù· ÛÎÂ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È
Ù· ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Ó· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÍÂ-
ÛÎÂ¿˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÂ›ÊÔ˘ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ¯Ù˘-
ËÌ¤ÓÔ ·˘Áfi Î·È Ù· ·Û·Ï›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ·ÛÚÈÛÌ¤Ó· ÙÚÈÌ-
Ì¤Ó· ·Ì‡Á‰·Ï·.  æ‹ÓÔ˘ÌÂ Ù· ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ· ÛÙÔ˘˜ 170
‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· 3/4 ÙË˜ ÒÚ·˜, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÛÙËÓ Î¿-
Ùˆ Û¯¿Ú· ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘. ¶ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÌÈÛ‹ ÒÚ·, Ù·
ÛÎÂ¿˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ. 

À§π∫∞:
ä1 ÎÈÏfi Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ·, 1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï¿‰È, 1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ

Í‡‰È
ä1 ÎÔÓÛ¤Ú‚· ÙÔÌ·Ù¿ÎÈ
ä1/3 Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ì¿Ú·ıÔ, ·Ï¿ÙÈ, ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ 
∂∫∆∂§∂™∏:
ä™ÙÚÒÓÂÙÂ ¤Ó· Ù·„› ÌÂ ·ÏÂ‡ÚÈ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÂÎÂ›

Ù· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ·
ä∫¿ıÂ Ì¤Ú· ·ÏÏ¿˙ÂÙÂ ÙÔ ·ÏÂ‡ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ

Î·ı·Úfi
äŒÙÛÈ Ù· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Î·È Î·ı·Ú¿ ÁÈ·

Ì·ÁÂ›ÚÂÌ·

ä¶Ï¤ÓÂÙÂ Ù· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ· Î·È Ù· Ú›¯ÓÂÙÂ ÛÂ Ì›·

Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÌÂ ÓÂÚfi ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚÂ˜
ä∆· ‚Á¿˙ÂÙÂ Ù· Ï¤ÓÂÙÂ Í·Ó¿ Î·È Î·ı·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ

Î¤Ï˘ÊÔ˜ Î·Ï¿
ä™ÙÚÒÓÂÙÂ ÙÔÓ ¿ÙÔ ÂÓfi˜ ÙËÁ·ÓÈÔ‡ ÌÂ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ

˙ÂÛÙ·›ÓÂÙÂ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Ù· Û·ÏÈÁÎ¿ÚÈ· ÌÂ ÙÔ
Î¤Ï˘ÊÔ˜ ÚÔ˜ Ù· Î¿Ùˆ Î·È ·Ê‹ÓÂÙÂ Ó· „ËıÔ‡Ó

ä¶ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙÔ Ï¿‰È Î·È ·Ó·Î·ÙÂ‡ÂÙÂ ÁÈ· 5-10 ÏÂÙ¿

ä¶ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙÔ Í‡‰È, ÙÔ ‰ÂÓÙÚÔÏ›‚·ÓÔ Î·È

ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ
ä-æ‹ÓÂÙÂ ÁÈ· 10-15 ÏÂÙ¿ Î·È ÛÂÚ‚›ÚÂÙÂ

À§π∫∞
- 2-3 ·ÚÓ›ÛÈÂ˜ ·ÓÙÂÚÈ¤˜
- 2 Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¤˜ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
- ÏÂÌfiÓÈ·
- Ú›Á·ÓË
- ·Ï¿ÙÈ Î·È È¤ÚÈ:
∂∫∆∂§∂™∏:
- ¶Ï¤ÓÂÙÂ Ù· ¤ÓÙÂÚ· Î·È Ù·

Á˘Ú›˙ÂÙÂ ·Ó¿Ô‰·

-∆· ‚¿˙ÂÙÂ ÛÂ Ì›· ÏÂÎ¿ÓË ÌÂ ÙÔ
˙Ô˘Ì› ·fi 2 ÏÂÌfiÓÈ·, Ú›Á·ÓË Î·È
Ï›ÁÔ ·Ï¿ÙÈ

-∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡ Îfi‚ÂÙÂ Ù·
ÓÂ˘ÌfiÓÈ· , Ù· Û˘ÎÒÙÈ·, Ù·
ÁÏ˘Î¿‰È· ÛÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ô˘ Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ
ÛÔ‡‚Ï· Û·˜, Ô‡ÙÂ ÔÏ‡ ÌÈÎÚ¿
Ô‡ÙÂ ÔÏ‡ ÌÂÁ¿Ï·

-∆· ‚¿˙ÂÙÂ ÎÈ ·˘Ù¿ ÛÂ ÌÈ· ÏÂÎ¿ÓË
ÌÂ ·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ, Î·È Ú›Á·ÓË Î·È
Ù· ‚¿˙ÂÙÂ fiÏË Ì¤Ú· ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô

-°˘Ú›˙ÂÙÂ Ù· ¤ÓÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Î·Ï‹,
Îfi‚ÂÙÂ ·fi ¿Óˆ ÏÂÌfiÓÈ· Ê¤ÙÂ˜
Î·È Ù· ·Ê‹ÓÂÙÂ Î·È ·˘Ù¿ fiÏË ÙË
Ì¤Ú· ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô

-∆Ô ‚Ú·‰¿ÎÈ ÛÙ‡‚ÂÙÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿

Ù· ¤ÓÙÂÚ·
-¶·›ÚÓÂÙÂ ÙËÓ ÛÔ‡‚Ï· Î·È ‚¿˙ÂÙÂ

Î¿Ùˆ Î¿Ùˆ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÙÔ
‰È¿ÊÚ·ÁÌ·, 1 ÓÂ˘ÌfiÓÈ, 1
Û˘ÎÒÙÈ, 1 ÁÏ˘Î¿‰È, Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó

-ªÂÙ¿ ·›ÚÓÂÙÂ ¤Ó· ¤ÓÙÂÚÔ ÙÔ
ÙÚ˘¿ÙÂ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÌÂ ÙËÓ
ÛÔ‡‚Ï· Î·È ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ÛÔ‡‚Ï· ·Ú¯›˙ÂÙÂ Ó· Ù˘Ï›ÁÂÙÂ
ÙÔ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ

-∂ÎÂ› Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÙÔ ‰¤ÓÂÙÂ ÌÂ
ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·È Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙÂ ÙÔ
Ù‡ÏÈÁÌ· 

-ªÂÙ¿ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙÂ Ó· ÛÙÚ·ÁÁ›ÍÂÈ,
fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÔ
„‹ÛÂÙÂ

 
      

    

À§π∫∞
1 Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿ ÌÂ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ¤ÓÙÂÚ·
5 ÊÚ¤ÛÎ· ÎÚÂÌÌ‡‰È·
Ï›ÁÔ ¿ÓËıÔ
ÌÈÛfi ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÙÔ˘ ÙÛ·ÁÈÔ‡ Ú‡˙È
3 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¤˜ ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ
·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ

°È· ÙÔ ·˘ÁfiÎÔÌÌ·
2 ·˘Á¿
1 ÏÂÌfiÓÈ

∂∫∆∂§∂™∏
µÚ¿˙Ô˘ÌÂ ÙË Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿ ÌÈÛ‹ ÒÚ·.

∆ËÓ Î·ÙÂ‚¿˙Ô˘ÌÂ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿, ÙË
ÛÙÚ·ÁÁ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÓÔ˘ÌÂ Ó·
ÎÚ˘ÒÛÂÈ.

∫·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ ÔÏ‡ Î·Ï¿ Ù· ¤ÓÙÂ-
Ú· Î·È Ù· Îfi‚Ô˘ÌÂ ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,
fiˆ˜ Î·È ÙË Û˘ÎˆÙ·ÚÈ¿. 

∆· ‚Ú¿˙Ô˘ÌÂ ÛÂ Ì¤ÙÚÈ· ÊˆÙÈ¿ ÛÂ
ÌÈ· Î·ÙÛ·ÚfiÏ· ÌÂ ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ÓÂÚfi,
Ì·˙› ÌÂ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, Ù· „È-
ÏÔÎÔÌÌ¤Ó· ÊÚ¤ÛÎ· ÎÚÂÌÌ‡‰È· Î·È ÙÔ
¿ÓËıÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ·Ï·-
ÙÔ›ÂÚÔ. ŸÙ·Ó ‚Ú¿ÛÔ˘Ó Ù· ˘ÏÈÎ¿,
ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ ÙÔ Ú‡˙È. ∆Ô ·Ó ı· ÚÔ-
Ûı¤ÛÔ˘ÌÂ ÓÂÚfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ
fiÛÔ Ë¯Ù‹ ‹ ·Ú·È‹ ı¤ÏÔ˘ÌÂ ÙË ÛÔ‡-
·. ŸÙ·Ó ÙÔ Ú‡ È̇ ‚Ú¿ÛÂÈ, ·˘ÁÔÎfi‚Ô˘ÌÂ
ˆ˜ ÂÍ‹˜:

°È· Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
Ó· «Îfi„ÂÈ» ÙÔ ·˘ÁfiÎÔÌÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÌÂ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÎÚfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ
·‚ÁÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ̄ Ù˘¿ÌÂ ÔÏ‡
Î·Ï¿ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ Ï›ÁÔ ÙÔ ̄ ˘Ìfi
ÙÔ˘ ÏÂÌÔÓÈÔ‡. 

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂ ÌÈ· ÎÔ˘Ù¿Ï· Ú›-

¯ÓÔ˘ÌÂ Ï›ÁÔ - Ï›ÁÔ ̇ ˆÌfi ·fi ÙË ÛÔ‡-
· ÛÙÔ ·˘ÁÔÏ¤ÌÔÓÔ Î·È, Ù¤ÏÔ˜, Ú›-
¯ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ÌÂ›ÁÌ· ÛÙË ÛÔ‡· Î·È ·Ó·-
Î·ÙÂ‡Ô˘ÌÂ.

À§π∫∞:
ý1 ÎÈÏfi ÌÔÛ¯¿ÚÈ ÎÔÌÌ¤ÓÔ ÛÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÈÎÚ¿
ý3 Ì·¯¿ÚÈ·
ý2 ÎÚÂÌÌ‡‰È· „ÈÏÔÎÔÌÌ¤Ó·
ý1 1/2 ÊÏ˘Ù˙. Ï¿‰È
ý1 Ê‡ÏÏÔ ‰¿ÊÓË˜
ý1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·
ý1 Í˘Ï·Ú¿ÎÈ Î·Ó¤ÏÏ·
ý2 ÛÎÂÏ›‰Â˜ ÛÎfiÚ‰Ô „ÈÏÔÎÔÌÌ¤Ó·
ý1 1/2 ÔÙ‹ÚÈ ÎfiÎÎÈÓÔ ÎÚ·Û›
ý5 ÙÔÌ¿ÙÂ˜ ÊÚ¤ÛÎÈÂ˜ ÙÚÈÌÌ¤ÓÂ˜
ý1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÙË˜ ÛÔ‡·˜ ÂÏÙ¤
ý·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ
∂∫∆∂§∂™∏

-™Â ¤Ó· ÌÔÏ ‚¿˙ÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜, ÙÔ ÎÚ·Û›, ÙË
ÌÔ˘ÛÙ¿Ú‰·, ÙÔ ÌÈÛfi Ï¿‰È Î·È fiÏ· Ù· Ì·¯·ÚÈÎ¿,
ÙÔ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ ÌÂ ‰È·Ê·Ó‹ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î·È ÙÔ
·Ê‹ÓÂÙÂ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÁÈ· ÌÈ· Ó‡¯Ù·

-∆ËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, ‚¿˙ÂÙÂ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ï¿‰È ÛÂ
Ì›· Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Î·È fiÙ·Ó Î¿„ÂÈ, ÙÛÈÁ·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ
ÎÚÂÌÌ‡‰È Î·È ÙÔ ÛÎfiÚ‰Ô ÂÏ·ÊÚ¿

-ƒ›¯ÓÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÌÂ ÙÔ ˙Ô˘Ì› ÙÔ˘
-∆¤ÏÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ÙË ÙÔÌ¿Ù· Î·È 2 ÔÙ‹ÚÈ·

ÓÂÚfi
-™ÎÂ¿˙ÂÙÂ ÙËÓ Î·ÙÛ·ÚfiÏ·, ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ ÛÂ

¯·ÌËÏ‹ ÊˆÙÈ¿ ÁÈ· 3-4 ÒÚÂ˜ ÂÚ›Ô˘ ‹ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÌÂ›ÓÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÌÂ ÙËÓ Û¿ÏÙÛ· ÙÔ˘

À§π∫∞:
è 1 ÎÈÏfi ·ÚÓ›
è 1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ï¿‰È
è 4 ÎÚÂÌÌ‡‰È·
è 3 Î·ÚfiÙ·
è 2 ·Ù¿ÙÂ˜
è ÌÈÛfi Û·ÎÔ‡ÏÈ ·Ú·Î¿
è 1 ÏÂÌfiÓÈ
è 1 ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÙË˜ ÛÔ‡·˜

‚Ô‡Ù˘ÚÔ
è 1/2 Ì·ÙÛ¿ÎÈ Ì·˚ÓÙ·Ófi

„ÈÏÔÎÔÌÌ¤ÓÔ
è ·Ï¿ÙÈ Î·È È¤ÚÈ
è Ê‡ÏÏÔ ÎÚÔ‡ÛÙ·˜ 

∂∫∆∂§∂™∏:
è ∫fi‚ÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÛÂ ÔÏ‡

ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· 
è µ¿˙ÂÙÂ ÙÔ Ï¿‰È ÛÂ Ì›·

Î·ÙÛ·ÚfiÏ· Ó· Î¿„ÂÈ 
è ∆ÛÈÁ·Ú›˙ÂÙÂ ÙÔ ÎÚ¤·˜
è ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÂÙÂ
è µÚ¤¯ÂÙÂ ÌÂ ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔ

ÓÈÔ‡
è µÚ¿˙ÂÙÂ Ù· Ï·¯·ÓÈÎ¿ ÁÈ·

10 ÂÚ›Ô˘ ÏÂÙ¿
è ™ÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙÂ Ù· Ï·¯·ÓÈÎ¿

Î·È Ù· ÛˆÙ¿ÚÂÙÂ ÌÂ ÙÔ
‚Ô‡Ù˘ÚÔ

è ∞ÏÒÓÂÙÂ Ù· Ê‡ÏÏ· Î·È
ÛÂ Î¿ıÂ ¤Ó· ÁÂÌ›˙ÂÙÂ ÌÂ
ÙÔ ÌÂ›ÁÌ· Î·È Ù˘Ï›ÁÂÙÂ

è æ‹ÓÂÙÂ ÛÂ Ì¤ÙÚÈÔ ÊÔ‡ÚÓÔ
ÁÈ· 1 1/2 ÂÚ›Ô˘ ÒÚ·

À§π∫∞:
4 1 ·ÚÓ› 
4 ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô
4 ÏÂÌfiÓÈ
4 Ú›Á·ÓË
4 ·Ï¿ÙÈ Î·È È¤ÚÈ 
∂∫∆∂§∂™∏:
4 ∞Ï·ÙÔÈÂÚÒÓÂÙÂ ÙÔ ·ÚÓ› Ì¤Û· ¤Íˆ
4 ∂·ÏÂ›ÊÂÙÂ ÌÂ Ú›Á·ÓË Ì¤Û· ¤Íˆ
4∆Ô ‚¿˙ÂÙÂ ÛÙË ÛÔ‡‚Ï·
4 ™Â ¤Ó· ÌÔÏ ·Ó·Î·ÙÂ‡ÂÙÂ Ï¿‰È Î·È ÏÂÌfiÓÈ
4  ™Â ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Í‡ÏÔ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ÛÙËÓ ¿ÎÚË

Ù˘Ï›ÁÂÙÂ ¤Ó· ·Ó›
4 ∆Ô Í‡ÏÔ ÌÂ ÙÔ ·Ó› ı· Â›Ó·È ÙÔ ÈÓ¤ÏÔ Ô˘ ı·

·ÏÂ›ÊÂÙÂ ÙÔ ·ÚÓ›
4 ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „ËÛ›Ì·ÙÔ˜ ·ÏÂ›ÊÂÙÂ

ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÙÔ ·ÚÓ› ÌÂ ÙÔ Ï·‰ÔÏ¤ÌÔÓÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ
ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ. 

4 ∞Ú¯›˙ÂÙÂ ·fi ÙËÓ „ÈÏ‹ ÛÎ¿Ï· ÙË˜ ÛÔ‡‚Ï·˜ Î·È
ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÔ Î·ÙÂ‚¿˙ÂÙÂ

∞fi ÙË Ì›·, ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·  Î·È
∫‡ÚÔ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÌˆ˜ Ù·
Ê·ÁËÙ¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ Û·Ó ÛÊÚ·Á›‰· Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ
·Ú¿‰ÔÛË, ÙÔÈÎ‹ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ÛÈÙÈÎ‹ ı·ÏˆÚ‹.
H ÂÏÂ‡ıÂÚË ÂÚÌËÓÂ›· ·ÊÔÚ¿ ÙË «ÌÔÚÊ‹» ÙÔ˘ ÁÂ‡Ì·ÙÔ˜.
°È· ÙÔ˘  ̃ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘  ̃ÙÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi
Î˘ÚÈ·Î¿ÙÈÎÔ ÙÚ·¤˙È, ÛÙÔÏÈÛÌ¤ÓÔ ÌÂ Ù· Î·Ï¿ È¿Ù· Î·È
Ù· Ì·¯·ÈÚÔ›ÚÔ˘Ó·, ÌÂ Â›ÛËÌÔ ·¤Ú·. 

°È· ¿ÏÏÔ˘˜ fiÌˆ˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›·, Â›Ó·È
Î¿ˆ˜ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜
ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÂ fiÛÔ˘˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÙË ÛÔ‡‚Ï·.
∫fiÛÌÔ˜ Ì·ÈÓÔ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·˘Ï‹, ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·, ÙËÓ
ÙÚ·Â˙·Ú›·, ÙÛÈÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ·' fiÏ·.

∂›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÌÔ˘Ê¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÙÚ·¤˙È,

Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ. ∆Ô Û›ÙÈ Â›Ó·È ·ÓÔÈ¯Ùfi
ÛÂ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. 

∂›Ó·È, ÌÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· ÁÈ·
Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘ÌÂ fiÏ· Ù· Î·Ï¿ ÙË˜ ¿ÓÔÈÍË˜ ÛÂ ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÏÔ˘ÎÔ‡ÏÏÂÈÔ ÙÚ·¤˙È. 

∆Ô ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Û¯·ÏÈÓÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ È¿ÙÔ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÚÔ‰È·ÁÂ-
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ. 

◊ ·ÚÓ¿ÎÈ ‹ Î·ÙÛÈÎ¿ÎÈ. ∫·È Ê˘ÛÈÎ¿ fiÏ· Ù· Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎ¿
Î·È ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È ÌÂ Ù· ‰‡Ô.

Ÿ,ÙÈ ¿ÂÈ ÌÂ ÙË ‚·ıÈ¿ ¤ÓÙ·ÛË ÂÓfi˜ „ËÌ¤ÓÔ˘ ·ÚÓÈÔ‡
Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·Ï¿ ÌÂ ÙËÓ ÈÔ «¿ÁÚÈ·» ÁÂ‡ÛË ÙÔ˘
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÏÈ·ÚÔ‡ Î·ÙÛÈÎÈÔ‡. 

™ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ È¿ÙˆÓ ÚÒÙÂ˜ Â›Ó·È

Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ·Ù¿ÙÂ˜. 
√È ÌÈÎÚ¤˜, ÊÚ¤ÛÎÂ˜ ÙË˜ ¿ÓÔÈÍË˜ Â›Ó·È ·fi ÌfiÓÂ˜

ÙÔ˘˜ ‚Ô˘Ù˘Ú¿ÙÂ˜ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·,
ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· Î·Ïfi ÊÔ‡ÚÓÈÛÌ· ÌÂ ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô,
Ì˘Úˆ‰ÈÎ¿ Î·È ·Ï¿ÙÈ. 

∂¿Ó ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÔÏÔÚ¿ÛÈÓÔ ÛÎÔÚ‰¿ÎÈ, ÁÈ·
Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÁÂ‡ÛË ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·Ï‡ÙÂÚ·.

ªÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ̄ Ô‡ÊÙ· ·fi
Á·Ï¤Ù· Î·È Ï›ÁÔ ÙÚÈÌÌ¤ÓÔ Ù˘Ú› ·fi ¿Óˆ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÈ˜
‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ ·fi ÙÔÓ ÊÔ‡ÚÓÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ
ÛÙË ‚Ô˘Ù˘ÚÒ‰Ë ˘Ê‹ ÙÔ˘˜. 

∆Ô ·ÚÓ¿ÎÈ Î·È ÔÈ ·Ù¿ÙÂ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÛÈÓ¿‰·
ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ÛÂ ·˘Ù¿ Ù·ÈÚÈ¿ÍÔ˘ÌÂ Ù· ̄ ÔÚÙ·ÚÈÎ¿ Ô˘ ÌfiÏÈ˜
‚Á‹Î·Ó ·fi ÙË ÁË - Ù· Û·Ú¿ÁÁÈ·, Ù· ÎÔ˘ÎÎÈ¿, Ù· ÌÈÎÚ¿

Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ¿ Î·ÚfiÙ· Î·È ÙÔÓ ÙÚ˘ÊÂÚfi ÊÚÂÛÎfiÙ·ÙÔ
·Ú·Î¿ - ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ù›ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ ÕÁÈÔ ¶¿Û¯·. ∞˘Ùfi ¿ˆ Ó· Î¿Óˆ ÙÒÚ·. 

ªÈ· ÂÍÂÚÂ‡ÓËÛË ÛÙ· Á‡Úˆ ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÁÈ· Î·Ó¤Ó·
¿ÁÚÈÔ Û·Ú¿ÁÁÈ, Ï›ÁÔ Ì¿Ú·ıÔ Î·È ¿ÏÏ·. 

Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÌÂ›˜ Â‰Ò ÛÙËÓ
¶·ÚÔÈÎ›· ÙË˜ µÚÂÙ·Ó›·˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙË ÛÔ‡‚Ï· Ì·˜
fiˆ˜ ¿ÓÙ·. 

∞Ó ¤¯Ô˘ÌÂ ÙÔ Î¤ÊÈ Î·È ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ú¤· ı· ÊÙÈ¿ÍÔ˘ÌÂ
Î·È ÙÔÓ Ô‚ÂÏ›· Ì· ,̃ ÌÂ Ê˘ÛÈÎ¿ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ  ̆∂ÏÏ·‰›ÙË
Ê›ÏÔ˘ Ì·˜. 

™·Ó ÌÂÚ·ÎÏ‹‰Â˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ Â›Ì·ÛÙÂ ·fi ÙË Ê‡ÛË
Ì·˜, Ë ÛÙ‹ÏË Â‰Ò Û·˜ ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ‰È·ÏÂÎÙ¿ Ê·ÁËÙ¿ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ‰È·ÏÂÎÙÔ‡˜ ÙË˜ Î·ÏÔÊ·Á¿‰Â˜.

ªÂÎÚ‹ ªÂ˙¤

ª·ÁÂÈÚ›ÙÛ·

∞ÚÓ› ∂ÍÔ¯ÈÎfi

∞ÚÓ› ÛÙË ÛÔ‡‚Ï·

∫ÔÎÔÚ¤ÙÛÈ ∆ÛÔ˘Ú¤ÎÈ 

™·ÏÈÁÎ¿ÚÈ· ªÔ˘ÌÔ˘ÚÈÛÙ¿
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Πασχαλινό τραπέζι για όλα τα γούστα



Happy
Easter!
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ

Ας δούμε, όμως, και μερικούς από τους

τότε Έλληνες ηγεμόνες των δύο αυτών Βαλ-

κανικών περιοχών:   

-- Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1725-

13/1/1807), ως κάτοχος έξι γλωσσών (Ελληνι-

κά, Τουρκικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αραβικά και

Περσικά) διορίστηκε αρχικά το 1774 ως Μέγας

Διερμηνέας και στη συνέχεια τρεις φορές

Οσποδάρος ή Βοϊβόδας ή Ηγεμόνας ή Πρίγκι-

πας της Βλαχίας (1774-1782), (1786-1788)

και 1796 οπότε παραιτήθηκε κι επέστρεψε

στην Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ, όμως,

ο γιος του ο Κωνσταντίνος [(1760-1816),

ηγεμόνας της Βλαχίας (1802-1806), πατέρας

δε του Αλέξανδρου Υψηλάντη (1792-1828)

(της Φιλικής Εταιρείας)] είχε αναπτύξει φιλο-

ρωσική δράση στη διάρκεια του Ρωσοτουρ-

κικού πολέμου (1806-1812) και διέφυγε, μάλι-

στα, στη Ρωσία όπου και απεβίωσε στο Κίεβο.

Οπότε, λοιπόν, λόγω και την ήττα του Οθω-

μανικού στρατού στη Βεσσαραβία από τις

Ρωσικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Κου-

τούζωφ και την εν συνεχεία συνθήκη του

Βουκουρεστίου (28 Μαΐου 1812), σύμφωνα

με την οποία τη Βεσσαραβία παραχωρούσε

η Τουρκία στη Ρωσία, ο αιμοδιψής Σουλτά-

νος Σελίμ Γ΄ (1789-29/5/1807) διέταξε τον

αποκεφαλισμό του γηραιού πια Αλέξανδρου

Υψηλάντη και, μάλιστα, όπως συνήθιζαν οι

Σουλτάνοι, μετά από φρικτά βασανιστήρια,

και τη δήμευση όλης της αμύθητης περιου-

σίας του.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

– Ο Μιχαήλ (Δράκος) Σούτσος (1730-

1803) καταγόταν από διακεκριμένη οικογέ-

νεια της Ηπείρου με επώνυμο «Δράκοι», οι

οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντι-

νούπολη τον 17ο αιώνα. [Το επώνυμο «Σού-

τσος» λέγεται ότι τους δόθηκε επειδή ένας

από αυτούς είχε υδραυλικές γνώσεις, χάρη

στις οποίες επιδιόρθωσε μερικά εκεί σοβα-

ρά υδραυλικά προβλήματα, οπότε τον απο-

κάλεσαν «σούτσιη» από την τουρκική λέξη

για υδραυλικό]. Στη διάρκεια, πάντως, της

ηγεμονίας του Μιχαήλ στη Βλαχία και τη

Μολδαβία δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα καμιά

γραπτή μαρτυρία ότι ο Ρήγας διετέλεσε γραμ-

ματικός του. Ο δε Μιχαήλ Σούτσος, συγκε-

κριμένα, διετέλεσε ηγεμόνας της Βλαχίας

τρεις φορές: 1783-1786, 1791-1792 και 1801-

1802, στις δύο πρώτες από τις οποίες ο Ρήγας

βρισκόταν στη Βλαχία. Διετέλεσε, επίσης,

και ηγεμόνας της Μολδαβίας, με κέντρο το

Ιάσιο, από τον Δεκέμβριο 1792 μέχρι τον

Απρίλιο του 1795, οπότε διέφυγε στην Αυστρία

όπου και απεβίωσε. Άλλοι, όμως, ενδιάμε-

σοι ηγεμόνες υπήρξαν ο Νικόλαος Καρατ-

ζάς (1737-1784, ηγεμόνας Βλαχίας 1782-

1783), τον οποίο διαδέχθηκε ο Μιχαήλ Σούτσος

τον Ιούλιο του 1783, το δε 1786 τον δια-

δέχθηκε ο Νικόλαος Μαυρογένης. Τον Ιανου-

άριο του 1793 διαδέχθηκε τον Μιχαήλ Σούτσο

στον ηγεμονικό θρόνο της Βλαχίας ο μέχρι

τότε ηγεμόνας της Μολδαβίας (1792-1793)

Αλέξανδρος Μουρούζης (1750-1816), τον

οποίο, όμως, Μουρούζη, ο οποίος τον Σεπτέμ-

βριο 1802, μετά από απαίτηση της Ρωσίας,

ανέλαβε την ηγεμονία της Μολδαβίας, δια-

δέχθηκε ο Μιχαήλ Σούτσος τον Μάιο του

1802. Τελικά, όμως, ο Αλέξανδρος Μου-

ρούζης, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι ως

άνω ηγεμόνες, ήταν κάτοχος επτά γλωσσών

(ελληνικά, τουρκικά, γαλλικά, ιταλικά, λατι-

νικά, αραβικά και περσικά), δολοφονήθηκε

με δηλητηρίαση από τους Τούρκους στην

Κωνσταντινούπολη στις 10 Ιουλίου 1816.

– Ο Γρηγόριος Γ΄ Γκίκας (1724-12/10/

1777) καταγόταν από μία πολύ αριστοκρα-

τική οικογένεια της Ηπείρου, η οποία έχει να

επιδείξει στην περίοδο που μας ενδιαφέρει

εδώ, τρία μέλη της ως ηγεμόνες της Βλαχίας

και της Μολδαβίας, αρχής γενομένης από τον

εν λόγω Γρηγόριο Γ΄ Γκίκα. Ο οποίος διετέ-

λεσε αρχικά ηγεμόνας της Μολδαβίας (1764-

1768), στη δε συνέχεια διαδέχθηκε, ως ηγεμό-

νας Βλαχίας, τον πατέρα του Αλέξανδρο Α΄

Γκίκα (1766-1768). Στη διάρκεια, όμως, του

Ρωσοτουρκικού πολέμου (1768-1774), ο Γρη-

γόριος Γ΄ Γκίκας αιχμαλωτίστηκε από τους

Ρώσους και μεταφέρθηκε στην Αγία Πετρ-

ούπολη, μετά δε τη Συνθήκη του Κιουτσιούκ

Καϊναρτζιή (21 Ιουλίου 1774) αφέθηκε ελεύθε-

ρος και ανέλαβε και πάλι την ηγεμονία στη

Μολδαβία. Στη συνέχεια, όμως, διαφώνησε

ριζικά με την απόφαση του Σουλτάνου

Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ (21/1/1774-7/4/1789)

να δεχθεί την παραχώρηση της Βουκοβίνας

στους Αυστριακούς από τους Ρώσους επει-

δή τους είχαν βοηθήσει στον πόλεμο. Την

είχαν δε κυριεύσει οι Ρώσοι μετά την ήττα

των Τούρκων και την κατείχαν στο διάστημα

15/12/1769-Σεπτέμβριο 1774. Παρόλο δε

που το 1775 αναθεωρήθηκε το περιεχόμενο

της υπόσχεσης των Ρώσων κι επιστράφηκαν

ένας αξιόλογος αριθμός χωριών στον έλεγχο

της Μολδαβίας, ο Γκίκας απειλούσε να προ-

βεί στρατιωτικά σε ματαίωση της ως άνω

παραχώρησης, οπότε ο Σουλτάνος, φοβούμε-

νος προφανώς έναρξη νέου Ρωσοτουρκικού

πολέμου διάταξε τον αποκεφαλισμό του

ανυπάκουου ηγεμόνα, ο οποίος έγινε στις 12

Οκτωβρίου 1777. 

Πιστεύεται, όμως, ότι η τραγική εκείνη

εξέλιξη οφειλόταν, σε πολύ μεγάλο βαθμό,

στις απαράδεκτες, αλλά συνήθεις στους κύκλο-

υς των φιλόδοξων Φαναριωτών, δολοπλοκίες

του μέχρι τότε Μέγα Διερμηνέα (1774-1777)

και διάδοχου στον θρόνο της Μολδαβίας

(1777-1782) Κωνσταντίνου Μουρούζη

(1730-1/5/1787) και πατέρα του ως άνω Αλέ-

ξανδρου Μουρούζη. Δύο γιοι, πάντως, του

Γρηγόριου Γ΄ Γκίκα, ο Γρηγόριος Δ΄ (1755-

1834) και ο Αλέξανδρος Β΄ (1795-1862) διε-

τέλεσαν ο μεν πρώτος, ηγεμόνας της Βλαχίας

(1821-1828) οπότε κι εκδιώχθηκε λόγω της

κατοχής της Βλαχίας από τους Ρώσους, τον

διαδέχθηκε, όμως, ως ηγεμόνας της Βλαχίας

(1834-1842) ο αδελφός του ο Αλέξανδρος

Β΄, ο οποίος έγινε και πάλι ηγεμόνας Βλαχίας

(1856-1858) μετά τη λήξη της Ρωσικής κατοχής

της χώρας.          

– Ο Νικόλαος Μαυρογένης (1735-1790),

ο οποίος μας ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα, για

τον οποίο και θα παράσχουμε περισσότερες

λεπτομέρειες:  Καταγόταν από πλούσια οικο-

γένεια της Πάρου, η ιστορία της οποίας πήγαι-

νε πολύ πίσω, στους Βυζαντινούς χρόνους.

Οι οποίοι, μετά την Άλωση της Κωνσταντι-

νούπολης το 1453, εγκαταστάθηκαν στην

Εύβοια, την οποία, όμως, εγκατέλειψαν και

κατέφυγαν στις Κυκλάδες μετά την αποτυ-

χημένη προσπάθεια του αρχηγού του Βενε-

τικού στόλου Φραντζέσκο Μοροζίνι [(1619

Βενετία-1694 Ναύπλιο), Δόγη δε της Βενετίας

(1688-1694)] να την απελευθερώσει από τους

Τούρκους. Ο οποίος, όμως, όπως είναι ασφα-

λώς γνωστό, ως ηγέτης τότε των στρατιω-

τικών δυνάμεων της Βενετίας στον 6ο Βενε-

τοτουρκικό Πόλεμο (1684-1699), συνέβαλε

αποφασιστικά ώστε η Δημοκρατία της Βενετίας

να αφαιρέσει έστω και για λίγο από την Οθω-

μανική κατοχή την Πελοπόννησο, την Αίγι-

να, την Λευκάδα, την Πρέβεζα και μέρος των

Δαλματικών ακτών, όμως απέτυχε, τον Ιούλιο

του 1688 και, μάλιστα, μετά από προσπά-

θεια τριών συνεχών μηνών, να απελευθε-

ρώσει και την Εύβοια, η οποία είχε κατακ-

τηθεί από τον Μωάμεθ Β΄ την περίοδο 1463-

1479. Έφυγαν δε από την Εύβοια οι Μαυρ-

ογένηδες επειδή φοβήθηκαν πιθανά τρομε-

ρά αντίποινα των Τούρκων σε βάρος τους

λόγω της μακρινής τους συγγένειας με τον

Μοροζίνι, του οποίου το ιταλικό επώνυμο

αποτελεί, άλλωστε, απλή μετάφραση του

δικού τους επώνυμου «Μαυρογένης». 

Στην Πάρο, συγκεκριμένα, αναφέρεται

για πρώτη φορά ένας Νικόλαος Μαυρογέν-

ης ως πρόκριτος Πάρου και Σύρου και διερ-

μηνέας του Τούρκου Καπουδάν πασά (αρχηγού

του στόλου). Ο οποίος ως άνω Μαυρογένης

είχε δύο γιους, τον Πέτρο και τον Στέφανο,

οι οποίοι το 1715 αγόρασαν τεράστιες εκτά-

σεις γης αρχικά στην Πάρο και στη συνέχεια

τα τρία τέταρτα της γης και στη Μύκονο. Στη

δε συνέχεια, ο μεν Στέφανος μετέβη στην

Κωνσταντινούπολη όπου και διορίστηκε Δρα-

γουμάνος του στόλου, ενώ ο Πέτρος παρέ-

μεινε στην Πάρο ως πρόκριτος Πάρου και

Σύρου, απέκτησε δε δύο γιους, τον Νικόλαο,

ο οποίος έγινε επίσης πρόκριτος των εν λόγω

δύο νησιών, αλλά και Δραγουμάνος του στό-

λου, ενώ ο Πέτρος ασχολήθηκε με το εμπό-

ριο, απέκτησε δε δύο γιους. τον Δημήτριο

[(αγόρασε τα τρία τέταρτα της γης της Μυκό-

νου και απεβίωσε το 1791)· εγγονή του δε,

από τον γιο του τον Νικόλαο, σπαθάριο της

Μολδαβίας, ήταν η γνωστή ηρωίδα της Ελληνι-

κής Επαναστάσεως του 1821 Μαντώ  Μαυρο-

γένους (γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1796

και απεβίωσε στην Πάρο τον Ιούλιο του

1848)], και τον Νικόλαο Μαυρογένη, Μεγά-

λο Δραγουμάνο του Οθωμανικού στόλου και

ηγεμόνα της Βλαχίας, ο οποίος και μας ενδια-

φέρει άμεσα.  

Είχε, συγκεκριμένα, διοριστεί, όπως θα

δούμε λεπτομερέστερα στα επόμενα, Μέγας

Δραγουμάνος του Οθωμανικού στόλου το

1770, μια θέση στην οποία έδειξε τέτοιες αξι-

όλογες ικανότητες ώστε το 1786 διορίστηκε

ηγεμόνας της Βλαχίας, δύο δε χρόνια αργό-

τερα, το 1788, μετά τη φυγή του ηγεμόνα της

Μολδαβίας Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος,

όπως είπαμε, είχε αποσκιρτήσει από τον Οθω-

μανικό στρατό και διέφυγε στη Ρωσία, τον

διαδέχθηκε ο Μαυρογένης και ως ηγεμόνας

της Μολδαβίας. Στη συνέχεια, όμως, χρίστηκε

αρχιστράτηγος του Οθωμανικού στρατού στη

διάρκεια του αποκαλούμενου «Πολέμου των

Τριών Ιμπερίων» [=Αυτοκρατοριών] (1787-

1792), Ρωσίας, Αυστρίας και Τουρκίας. Ένας

διορισμός, όμως, αυτός, ο οποίος υπήρξε η

αρχή του άδοξου και πολύ οδυνηρού κι εξευ-

τελιστικού τέλους του.

Μετά τη συντριπτική, συγκεκριμένα, ήττα

του Οθωμανικού στρατού από τους Αυστρ-

ιακούς στη μάχη στο Calapat στη νότια

Ρουμανία (26/7/1790), ο Νικόλαος Μαυρο-

γένης θεώρησε καλό να διατάξει υποχώρη-

ση του στρατού του. Την υποχώρηση, όμως,

εκείνη ακολούθησε άτακτη φυγή, οπότε

εκείνος, με το εναπομείναν στράτευμά του

αποτελούμενου από χίλιους περίπου στρα-

τιώτες, προσπάθησε να οχυρωθεί στην Μπέλα,

ένα Βουλγάρικο συνοικισμό ανάμεσα στη

Νικόπολη και τη Σίστοβα. Τον δε Σεπτέμ-

βριο (παλαιά ημερομηνία) του 1790, και με

τον παντοδύναμο προστάτη του, τον Μέγα

Βεζίρη Χασάν Τζεζάερλη, να έχει ήδη απο-

βιώσει έξι μήνες νωρίτερα, ο ηττημένος Μαυ-

ρογένης υπήρξε αμέσως στόχος των πάσης

φύσεως αντιπάλων του. Εξάλλου, ο νέος

αρχηγός των εκεί τουρκικών στρατευμάτων,

μετά και από εντολή, βέβαια, του σουλτάνου

Αμπντούλ Χαμίτ Α΄, αφού περικύκλωσε τον

Μαυρογένη, τον κατηγόρησε στους εναπο-

μείναντες στρατιώτες του ότι σκόπευε να

αυτομολήσει προς τους Αυστριακούς και τους

παρότρυνε, απειλώντας τους με θάνατο αν

δεν υπακούσουν, να τον αποκεφαλίσουν.

Όπερ, βέβαια, κι έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου

1790, το δε κομμένο κεφάλι στάλθηκε προς

επίδειξη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα

οστά του δόθηκαν αργότερα στην οικογένειά

του, και αυτό, βέβαια, μετά την καταβολή

ενός υψηλού αντίτιμου. 

Το άδοξο, όπως είπαμε, και οδυνηρό εκείνο

τέλος του Μαυρογένη ελάχιστους τότε συμπα-

τριώτες του είχε συγκινήσει και απλώς τους

είχε κι εκείνους εκφοβίσει. Έχει, όμως, από

τότε προκαλέσει πολλές και εν πολλοίς αντι-

μαχόμενες συζητήσεις μεταξύ των ιστορικών

αναφορικά αφενός στα αποδιδόμενα σε αυτόν

γνήσια ή ψευδή φιλοτουρκικά του αισθήμα-

τα και, αφετέρου, αν πράγματι και σε ποιο

βαθμό υπήρξε, στενή και ειλικρινής η συνε-

ργασία του Ρήγα, ως έμμισθου γραμματικού,

με τον ηγεμόνα Μαυρογένη ως προϊστάμενό

του, τον οποίο υπηρέτησε σε αυτή τη θέση

περισσότερο από κάθε άλλον ηγεμόνα της

Βλαχίας και της Μολδαβίας. 

Ο Ρήγας, πάντως, στο έργο του «Φυσικής

Απάνθισμα», το οποίο εξέδωσε στη Βιέννη

το 1790 όταν βρισκόταν την πρώτη φορά εκεί,

και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «ιη΄, περί

των πυρίνων φαινομένων εν τω αέρι», σε υπο-

σημείωση στο διασωθέν χειρόγραφο κείμε-

νο κάνει, μεταξύ άλλων, και την ακόλουθη

υποτιμητική αναφορά για τον Μαυρογένη:

«Πολλοί δυστυχείς εκοπίασαν ματαίως σκά-

πτοντες να εύρουν θησαυρόν οπού είδον την

τοιαύτην φλόγα, με το να άκουσαν, ως φαίνε-

ται, τον μύθον των γραιών, οπού λέγουν πως

τάχα καίει την νύκτα φωτία εκεί οπού είναι

παραχωμένα άσπρα [=χρήματα]· το οποίον

είναι πάντη [=εντελώς] ψευδές. Άλλοι επρό-

δωσαν τους αδελφούς των εις το κριτήριον

[=δικαστήριο], πως έβγαλαν τον θησαυρόν

και τον επήραν εκείνοι μόνοι, και έχασαν δι’

αυτό όλοι ομού, αδικηθέντες από τον κριτήν

[=δικαστήν], τον εις το σεντούκι τους αλη-

θινόν θησαυρόν. Και άλλοι σκληρώς ετυραν-

νίσθησαν, εξ αιτίας της μωρίας και πλεονεξίας

των κρατούντων, [και μάλιστα του εκτρώμα-

τος της ανθρωπίνης φύσεως και αναξίου ηγεμό-

νος της βλαχίας νικολάου μαυρογένους], διά

να μαρτυρήσουν εκείνο οπού ποτέ δεν ήτον

και οπού η απλότης των εστάθη ικανή να ονει-

ρευθή». 

Η ως άνω υποτιμητική αναφορά, όμως,

για τον Μαυρογένη δεν περιελήφθη στην

έντυπη έκδοση του βιβλίου και υπάρχει μόνο

στο χειρόγραφο, γι’ αυτό άλλωστε και την

περιβάλαμε σε αγκύλες. Υποστηρίχθηκε,

μάλιστα, ότι η εν λόγω παράλειψη θα υπήρ-

ξε, ίσως, σκόπιμη από μέρους του Ρήγα όταν

πληροφορήθηκε το τραγικό και άδοξο τέλος

του πρώην προϊστάμενού του, στην υπηρε-

σία του οποίου και διετέλεσε για τρία σχεδόν

χρόνια. Μερικοί δε άλλοι διερωτούνται κατά

πόσο υπήρξε πράγματι πιστός υπάλληλος του

«φανατικού τουρκόφιλου Μαυρογένη», οπότε

πώς θα χαρακτηρίζαμε τον Ρήγα στην περίπτω-

ση αυτή; Ή, πάλιν, ρωτούμε εμείς, μήπως ο

Μαυρογένης δεν ήταν στην πραγματικότητα

τουρκόφιλος αλλά έπαιζε έξυπνα το παιγνίδι

του και σε στενή αλλά κρυφή, μάλιστα, συνερ-

γασία και με τον Ρήγα; Οπότε κι εξηγείται

το γεγονός ότι οι Αυστριακοί, οι οποίοι μπή-

καν νικητές στο Βουκουρέστι στον χαμένο

για τους Τούρκους εκείνον πόλεμο, όχι μόνο

δεν συνέλαβαν και εξόντωσαν ή, τουλάχι-

στον, δεν εξόρισαν και τον Ρήγα, αλλά αντί-

θετα τον άφησαν να γίνει γραμματικός του

τιμηθέντος από αυτούς με τον τίτλο του βαρό-

νου Langenfeld Χριστόδουλου Κιρλιανού.

Τον οποίο, μάλιστα, Κιρλιανό και συνόδευ-

σε ο Ρήγας ως γραμματικός του στη Βιέννη

το 1790. 

Και τα λέμε αυτά, επειδή υπήρξαν πολλοί

άλλοι, οι οποίοι εξύμνησαν τον Μαυρογένη

ως όντως γνήσιο πατριώτη και ότι ο υποτιθέ-

μενος τυφλός φιλοτουρκισμός του ήταν απλά

θεατρινισμός για να έχει αφενός την συνεχή

υποστήριξη του Καπουδάν πασά και στη

συνέχεια Μεγάλου Βεζίρη Χασάν Τζεζάε-

ρλη (1713-19/3/1790), ο οποίος, ποιος ξέρει

αν δεν είχε κατά νουν να γίνει τελικά και

εκείνος Σουλτάνος και, αφετέρου, να προ-

στατεύσει ο Μαυρογένης και τον εαυτό του

και την πολυμελή οικογένειά του. Όταν, μάλι-

στα, γνώριζε ότι ο αιμοχαρής σουλτάνος

Αμπντούλ Χαμίτ Α΄ είχε στο μεταξύ καρα-

τομήσει τον πεθερό του και άλλους έξι Σκα-

ναβήδες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με

σκοπό να δημεύσει τις περιουσίες τους. Οπότε

και ο Μαυρογένης, ως υποτελής του Σουλ-

τάνου, θα ήταν απόλυτα υποχρεωμένος να

του προσφέρει όσα περισσότερα χρήματα θα

κατόρθωνε να εισπράξει από τους υπηκόο-

υς του, όπως ήταν, πιθανότατα, για παρά-

δειγμα η εντολή να πουληθούν οι χοίροι, το

βόδια και όλα τα άλλα ζώα του κτήματος του

Ρήγα. Και αυτό, βέβαια, όχι για να πλουτίσει

ο ίδιος, όπως νόμιζε ο Ρήγας, ο οποίος μετά

από δεύτερη και πιο νηφάλια σκέψη διέγρα-

ψε από την ως άνω υποσημείωση το δυσμε-

νέστατο εκείνο σχόλιο για τον Μαυρογένη.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο πρωτομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής -
Φεραίος και η εποχή του

Νικόλαος Μαυρογένης. Ο μεγάλος Δραγουμάνος του στόλου. Είναι πολύ
πιθανόν να οφείλεται σ' αυτόν όχι μόνο η χορήγηση αμνηστίας στους
κατοίκους των νησιών του Αιγαίου αλλά και η σωτηρία των Ψαριανών

από βέβαιη καταστροφή. Εθνολογικό Ιστορικό Μουσείο. 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΞΑΝΘΟΣ

ΟΕμμανουήλ Ξάνθος γεννήθηκε στο νησί της

Πάτμου, το 1772. Γονείς του υπήρξαν ο Νικό-

λαος και η Δούκαινα. Ο Εμμανουήλ αφού τελείωσε

το δημοτικό, παρακολούθησε για κάποιο διά-

στημα μαθήματα στην τοπική σχολή της Πάτμου

και σε ηλικία 20 ετών θα μεταβεί στη Σμύρνη και

κατόπιν στη Τεργέστη, για να γνωρίσει από κον-

τά την εμπορική τέχνη με την οποία έμελλε να

ασχοληθεί στο μέλλον. 

Προερχόμενος από μη εύπορη οικογένεια, ο Εμμ.

Ξάνθος γνώριζε καλά πως έπρεπε να πολεμήσει μό-

νος του για τα προς το ζην. Το 1810 πηγαίνει στην

Οδησσό, όπου εργάζεται για δύο έτη ως γραμματικός

του μεγαλέμπορου Βασίλειου Ξένη. Το 1812 μετα-

βαίνει στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίζεται με δύο

Ηπειρώτες εμπόρους και δημιουργούν δική τους 

εμπορική εταιρεία. 

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Έως το 1814, πηγαινοερχόταν στην κυρίως Ελλά-

δα, για τις ανάγκες της δουλειάς και βλέποντας την

ωμή πραγματικότητα της ανελευθερίας των συμπα-

τριωτών του, κούρνιασε μέσα του η ιδέα της λευτε-

ριάς! Έτσι, αφού επέστρεψε στην Οδησσό, μετα-

λαμπάδευσε τις ιδέες του στους συνεργάτες του Τσα-

κάλωφ και Σκουφά κι έτσι με άκρα μυστικότητα απο-

φάσισαν την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας, μιας οργά-

νωσης που θα ξεσήκωσε το γένος και θα αποτίνασ-

σε την Οθωμανική τυραννία. Ο Ξάνθος ορίζεται ταμίας

και γραμματέας, ενώ υιοθετεί το ψευδώνυμο «Θεο-

δωρίδης». 

Στα χρόνια που ακολούθησαν μαζί με τους συνι-

δρυτές στρατολόγησαν χιλιάδες μέλη. Το 1819, ο ίδιος

προτείνει στον Καποδίστρια την αρχηγία της Φιλι-

κής Εταιρείας και όταν ο τελευταίος αρνείται, ένα χρό-

νο μετά προτείνει το ίδιο αξίωμα στον Αλέξανδρο

Υψηλάντη, ο οποίος το αποδέχεται! 

Με την έναρξη της επανάστασης στις Παραδου-

νάβιες ηγεμονίες, Ξάνθος και Υψηλάντης συνεργά-

στηκαν άριστα, όμως η αρχική αποτυχία δεν πτόησε

καθόλου τον Εμμανουήλ, ο οποίος πήγε σε πόλεις

της Ιταλίας και συγκέντρωνε χρήματα για τον αγώνα.

Κατευθύνεται στη Πελοπόννησο, όπου θα μείνει ως

το 1826 και κατόπιν θα πάει στην Αυστρία για να ορ-

γανώσει την απόδραση του Υψηλάντη από τις Αυ-

στριακές φυλακές, πράγμα που αποτυγχάνει κι έτσι

ο πρώτο-εμπνευστής της Φιλικής Εταιρείας θα αναγ-

καστεί να μείνει στη Βλαχία ως το 1837. 

Νοιώθοντας όμως την ανάγκη να επιστρέψει στη

πατρίδα θα το κάνει και το 1845 θα εκδώσει τα «Απο-
μνημονεύματά» του. Βίωσε και εκείνος την παλιαν-

θρωπιά και την αχαριστία του κράτους, ζώντας σε

πανάθλιες συνθήκες στέρησης και ανέχειας. 

Απεβίωσε στις 28 Νοεμβρίου του 1852, πέφτον-

τας από τα σκαλιά της Βουλής, όπου είχε πάει να πα-

ρακολουθήσει μια συνεδρίαση. 

Ένας εμποροϋπάλληλος από την Πάτμο, που πέρα-

σε στην αιώνια ζωή. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Ο Αθανάσιος Τσακάλωφ γεννήθηκε στα Ιωάννι-

να το 1788. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, πατέ-

ρας του Αθανασίου υπήρξε ο Θεσσαλός δερματέ-

μπορος Νικηφόρος Τεκελής, ο οποίος εγκαταστά-

θηκε στα Ιωάννινα και παντρεύτηκε τη πλούσια το-

πική αρχόντισσα Βασιλική Ζώτου, ενώ η δεύτερη

εκδοχή τον θέλει μοναχοπαίδι με το επίθετο της οι-

κογένειας να είναι «Τσάκαλος». 

Η οικογένειά του κυνηγήθηκε σκληρά από τους

Τούρκους. Λέγεται μάλιστα πως όταν ήταν μικρός, ο

γιός του Αλή Πασά, Μουχτάρ Πασά, απήγαγε τον

μικρό Θανάση, ο οποίος σώθηκε χάρις στη διάθεση

ικανού χρηματικού ποσού από την οικογένειά του και

τη μεσολάβηση ενός Έλληνα κοινοτικού άρχοντα!

Όντας πλέον αδύνατον να μείνει στα Γιάννενα, φυ-

γαδεύεται στη Ρωσία, όπου βρισκόταν ήδη ο πατέ-

ρας του, αλλάζοντας μάλιστα το επίθετό του σε «Τσα-

κάλωφ»! 

Πηγαίνει σχολείο στη Μόσχα και λίγα χρόνια μετά

μεταβαίνει στο Παρίσι για σπουδές. Εκεί, το 1809

υπήρξε συνιδρυτής μιας πολιτικό-φιλανθρωπικής

εταιρείας με την ονομασία «Ελληνόγλωσσον Ξε-
νοδοχείον», ερχόμενος σε επαφή με πολλές επα-

ναστατικές ιδέες και Γάλλους διανοητές. 

Πέντε χρόνια μετά, επιστρέφει στην Οδησσό και

μαζί με τους Ξάνθο και Σκουφά, ιδρύουν την μυστι-

κή Φιλική Εταιρεία! Έκτοτε, μεταβαίνει σε Σμύρνη,

Κωνσταντινούπολη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Θράκη

στρατολογώντας μέλη για τους σκοπούς του αγώνα.

Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας, ο Νικόλα-

ος Γαλάτης άρχιζε να εμφανίζει αποκλίνουσα συμπε-

ριφορά και προδοτική διαγωγή, εκβιάζοντας για χρή-

ματα τους υπόλοιπους Φιλικούς. Έτσι ο Αθανάσιος

Τσακάλωφ μαζί με τον Παναγιώτη Δημητρόπου-

λο τον εκτέλεσαν στην Ερμιόνη τον Νοέμβριο του

1819 και κατέφυγαν στην Ιταλία. Στα δύο χρόνια που

έμεινε εκεί, ο Τσακάλωφ μύησε στην Εταιρεία δύο

σημαντικές προσωπικότητες, τον Αλέξανδρο Μαυ-

ροκορδάτο και τον μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας

Ιγνάτιο. Έπειτα πολέμησε ηρωικά στη μάχη του Δρα-

γατσανίου, τον Ιούνιο του 1821 και επέστρεψε στην

επαναστατημένη Ελλάδα. 

Με την άφιξη του Καποδίστρια στην Ελλάδα, ο

Τσακάλωφ διορίζεται Γραμματέας του Γενικού Φρ-

οντιστηρίου το 1928, όμως δεν συμμετέχει στις εμφύλιες

πολιτικές προστριβές. Ύστερα από τον θάνατο του

Κυβερνήτη, απογοητευμένος από τα ελληνικά δρώμε-

να, επιστρέφει στην Μόσχα το 1832, όπου θα νυμ-

φευθεί και θα κάνει τρία παιδιά. 

Ο πατριώτης αυτός πρωτοφιλικός ανήρ, θα αφή-

σει την τελευταία του πνοή στη ρωσική πρωτεύουσα

το 1851 σε ηλικία 63 ετών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΚΟΥΦΑΣ

Ο Νικόλαος Κουμπάρος γεννήθηκε το 1779, στο

Κομπότι της Άρτας, από φτωχούς γονείς. Έμαθε τα

πρώτα του γράμματα από τον μοναχό Θεοχάρη

Ντούια στη γειτονιά του. Έπειτα η ανάγκη τον οδή-

γησε να μπει στη βιοπάλη από πολύ νεαρή ηλικία.

Στα εφηβικά του χρόνια πήγε στην Άρτα όπου κατά-

φερε να ανοίξει ένα μικρό μαγαζάκι κατασκευής σκού-

φων, εξ ου και το παρατσούκλι «Σκουφάς», το οποίο

καθιερώθηκε. 

Μη ανεχόμενος την καταπιεστική δράση του Αλή

Πασά και την τραγική οικονομική του κατάσταση, ξε-

νιτεύεται το 1813 με προορισμό την Οδησσό της

Ρωσίας, εκεί όπου πολλοί Έλληνες πέτυχαν και ανα-

δείχθηκαν! Εκεί συνέχισε για ένα διάστημα το επάγ-

γελμα που έκανε στην Ελλάδα και αργότερα ασχο-

λήθηκε ως εμποροϋπάλληλος σε διάφορα καταστή-

ματα. Παρόλα αυτά, το όνειρο για καταξίωση δεν

ευοδώθηκε όπως θα ήθελε, καθώς η μοίρα του επε-

φύλασσε αργότερα άλλα σχέδια.

Ευτύχησε να γνωριστεί με τον Αθανάσιο Τσακά-

λωφ και τον Εμμανουήλ Ξάνθο και να συνδεθεί μαζί

τους με στενή φιλία. Κατηχημένος ήδη με επανα-

στατική προπαιδεία, το 1814, μαζί με τους παραπά-

νω άνδρες ιδρύουν την Φιλική Εταιρεία! 

Παρότι πολλές ισχυρές προσωπικότητες χλεύα-

ζαν τον Σκουφά ως αποτυχημένο υπαλληλάκο, εκείνος

δεν πτοήθηκε και στα χρόνια που ακολούθησαν,

επιδόθηκε στο έργο της μύησης εκατοντάδων Ελλή-

νων ομογενών της Ρωσίας. Ο υπέροχος αυτός πα-

τριώτης εργάστηκε με ζήλο για τη Φιλική Εταιρεία και

το 1818 η τολμηρή πρότασή του, να μεταφερθεί η

έδρα της Εταιρείας στη καρδιά του εχθρού, στη Κων-

σταντινούπολη, έγινε δεκτή! 

Εκεί ήρθε σε επαφή με τον Φαναριώτη Παναγιώτη

Σέκερη, ο οποίος αποδείχθηκε σε σοβαρό χρημα-

τοδότη του επαναστατικού εγχειρήματος. Ακαταπόνητος

εργάτης του ξεσηκωμού, ο Σκουφάς σχεδίασε το

συνωμοτικό έμβλημα της Εταιρείας και ερχόταν σε

επαφή καθημερινά με το ελληνικό στοιχείο της Πό-

λης. Τόνιζε μάλιστα πως η Πελοπόννησος είναι το

καταλληλότερο μέρος για να πέσει η πρώτη φωτιά! 

Όμως σύντομα η υγεία του κλονίζεται. Απεβίωσε

αιφνιδίως στις 18 Ιουλίου 1818 στη Κωνσταντινούπολη

προδομένος από τη καρδιά του. 

Ο Ηπειρώτης Φιλικός αφιερώθηκε ψυχή τε και

σώματι για την Ελλάδα και ο πρόωρος θάνατός του

αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για την Εταιρεία. Το όνομά

του δόθηκε στον Δήμο του χωριού του στο Κομπότι,

αλλά και σε κεντρικό δρόμο του Κολωνακίου των Αθη-

νών, ενώ θα τον βρούμε και σε σχεδόν όλους τους

δήμους της χώρας. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε

το 1790 στην Ανδρίτσαινα της Ηλείας. Γονείς του ήταν

ο Αναγνώστης Μυλωνάς και η Μαρίτσα (από το

γένος των Χριστακαίων), ενώ ο παππούς του ήταν

ο σπουδαίος κλέφτης Δήμος Αναγνωστόπουλος.

Έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο σχολείο της

Ανδρίτσαινας, όμως επειδή η οικογένειά του ήταν

πολύ φτωχή, μετανάστευσαν στην Σμύρνη, κάπου

στα 1805. Εκεί ο Παναγιώτης συνέχισε για λίγο το

σχολείο και τελικά αποφοίτησε στην Κωνσταντινούπολη

το 1808. Προσλαμβάνεται σε σημαντικό οίκο εισα-

γωγών και εξαγωγών της Σμύρνης και σαν αποκλει-

στικός αντιπρόσωπος ταξιδεύει στη Τεργέστη, στην

Οδησσό και σε άλλα σημαντικά εμπορικά κέντρα της

εποχής. Όσοι έρχονται σε συνδιαλλαγές μαζί του εκ-

πλήσσονται από το παράστημα και τη σοβαρότητά

του. 

Στην Οδησσό έρχεται σε επαφή με τον πλούσιο

Τριπολιτσιώτη έμπορο Αθανάσιο Σέκερη, ο οποίοε

εντυπωσιάζεται από το ύφος και τις ικανότητες του

Αναγνωστόπουλου και το 1814, σε ηλικία μόλις 22

χρονών, διορίζεται υπεύθυνος διαχειριστής στις εμ-

πορικές υποθέσεις Σέκερη! Το 1816 ο Παναγιώτης

προσεγγίζεται από τον Σκουφά και μυείται τελικά στη

Φιλική Εταιρεία. Πράξη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς

η δραστηριότητα του Αναγνωστόπουλου στα αμέσως

επόμενα χρόνια υπήρξε δραστήρια. Το 1818 μύησε

πολλά μέλη ο ίδιος, μεταξύ των οποίων τον Παπα-

φλέσσα, τον Αναγνωσταρά και τον Ασημάκη Κρο-

κιδά, με τον τελευταίο να συμβάλλει οικονομικά στον

αγώνα.

Την ίδια χρονιά και ύστερα από τον θάνατο του

Σκουφά, ο Αναγνωστόπουλος αναλαμβάνει επάξια

να αναπληρώσει το κενό. Δημιουργεί Εφορεία με

σκοπό την καταγραφή μελών και την ορθή οργάνω-

ση των οικονομικών της Φιλικής Εταιρείας, ενώ ως

το 1821 μεταβαίνει από την Ουγγαρία ως την Ιταλία

προς αναζήτηση περαιτέρω οικονομικών πόρων. 

Πολέμησε δίπλα στον Κολοκοτρώνη, τον Μα-

κρυγιάννη και τον Νικηταρά και συμμετείχε στις δια-

πραγματεύσεις για την παράδοση της Τριπολιτσάς,

στην άλωση του Ναυπλίου και στην καταστροφή του

Δράμαλη. Οι διπλωματικές του ικανότητες τον οδή-

γησαν να ασχοληθεί με την πολιτική. Στην Εθνο-

συνέλευση της Τροιζήνας το 1827 αρνήθηκε να υπο-

γράψει ψήφισμα για αγγλική προστασία, ενώ κατά

τα χρόνια του Καποδίστρια και του Όθωνα χρίστηκε

Επίτροπος Ηλείας και νομάρχης σε διάφορες απε-

λευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας. 

Ο άοκνος αγωνιστής και υπερασπιστής του ακα-

ταμάχητου πατριωτικού ιδεώδους, χάθηκε άδικα το

1854 στην Αθήνα από χολέρα η οποία είχε μεταδο-

θεί στον πληθυσμό από τον Αγγλικό και Γαλλικό 

στρατό κατοχής.

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι πρωτεργάτες της αφύπνισης,
οι αιώνιοι Φιλικοί!

Οι τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας. Δεξιά ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος (πίνακας Δ. Βρυζάκη)
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Καημένε Νίκο
Ο Νίκος είναι φίλος μου, αλλά τι να τον κάνω, δεν είχε μυαλό.

Του είπαν όταν έκανε την θητεία του στην Αεροπορία να μείνει

μόνιμος μηχανικός αεροσκαφών, αλλά εκείνος είχε το μυαλό

απάνω από την σκούφια. Ήθελε να γίνει έμπορος ελαιών, καλ-

λιεργητής σιτηρών και εκτροφέας αγελάδων. Νέος ήταν , είχε όνει-

ρα δημιουργίας και παραγωγικότητας, δεν θα τον κράταγε κανέ-

νας. Τον έβλεπε ο Andreas και γελούσε κρυφά. 

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Αχ φουκαρά μου, τι θα σε κάνω εσένα! Και τον έκανε. Ο Νίκος

την νύχτα πότιζε τα τριφύλλια του, την ημέρα όργωνε τα δικά του

χωράφια, πήγαινε και κανα μεροκάματο με το τρακτέρ του σε

άλλες ιδιοκτησίες, γύριζε άρμεγε τις γελάδες του, φόρτωνε με τα

χέρια του στην πλατφόρμα τις μπάλες ζωοτροφών βάρους 50

κιλά η κάθε μία και όταν ευκαιρούσε ξάπλωνε κανά δίωρο την

νύχτα. Τον έβλεπα και δεν μπορούσα να βρώ κάποιον άλλον να

τον συγκρίνω, ταυρί σχέτο. Δουλειά όχι νύχτα με νύχτα, αλλά μέρα

με μέρα, ξάπλωνε όταν ξημέρωνε, δήθεν για να ξαπλώσει και

σηκωνόταν αμέσως σαν ελατήριο όρθιος. Εκεί, στη δουλειά, στο

καθήκον. Πάντα ως ει παρών.

Η δουλειά πήγαινε καλά, όμως σε κάποια στιγμή θέλησε κάποιο

κεφάλαιο παραπάνω για να εκσυγχρονίσει τα μηχανήματά του.

Εκεί ακριβώς του την είχε στήσει ο Andreas. Καραδοκούσε. Για

περάστε παρακαλώ απ’ τον πάγκο της Τράπεζας, επιτόκιο 45%.

Ανυπόφορο, δυσβάσταχτο αλλά αναγκαίο, έπρεπε να καλυφθεί

η λεγόμενη ΑΤΑ των Δημοσίων υπαλλήλων. Νόμισε ο Νίκος πως

θα τα βγάλει πέρα, αλλά ο άλλος είχε σπουδάσει οικονομικά στην

Αμερική και ήξερε πως ο Νίκος θα χρεωκοπούσε. Καθηγητής

Πανεπιστημίου τζάνεμ! Εδώ χρεωκόπησε ο Τσαούσογλου, η Σωλη-

νουργία Κορίνθου, και δεν θα χρεωκοπούσε ο Νίκος από το χωριό;

Χαμογέλασε ο Andreas και έγειρε στην φιλόξενη για όλους αγκα-

λιά της Μιμής. Αν είχε μείνει ο Νίκος στην Αεροπορία, σήμερα θα

ήταν παχυλοσυνταξιούχος εδώ και είκοσι χρόνια.

Ο Νίκος χρεωκόπησε, δεν τα έβγαλε πέρα, ήταν δυσβάσταχτο

το χρέος, μεγαλύτερο από την τιτάνια προσπάθειά του. Σήμερα

είναι 61 χρονών αλλά δεν λέει να το βάλει κάτω. Δουλεύει οδηγός

σε τριαξωνική νταλίκα και είναι και πάλι από τους καλλίτερους.

Ξυπνάει στις 4 κάθε πρωί γιατί στις πέντε πρέπει να παραλάβει

την νταλίκα από τον σταθμό της Λαμίας. Μετά ξεκινάει για τα Τρίκα-

λα, εκεί φορτώνει το πρώτο φορτίο και φεύγει αμέσως για την

Λάρι-σα. Φορτώνει στην Λάρισα δεύτερο φορτίο και φεύγει ασμέ-

νως για τα καλύβια Αττικής. Εκεί, αργά μετά το μεσημέρι, θα ξε-

φορτώσει το μισό εμπόρευμα και θα φύγει ολοταχώς για την Μάν-

δρα Αττικής. Αργά το απόγευμα, προς το βράδυ, θα ταξιδέψει

προς την Λαμία. Θα βρίσκεται στο σπίτι του λίγο μετά τις 9 το

βράδυ. Λίγο φαϊ, ένα ντούς και αμέσως για ύπνο. Το επόμενο πρωί

ξεκινάει και πάλι το ημερήσιο δρομολόγιο των 800 χιλιομέτρων.

Είναι όμως ευχαριστημένος και υπερήφανος γιατί κερδίζει το βιός

του με ιδρώτα και κυρίως με εντιμότητα. 

Ο Νίκος εισπράττει 860 ευρώ τον μήνα. Ξέρει πως οι συντα-

ξιούχοι του Δημοσίου γελούν χαιρέκακα αφού εκείνοι εισπράτ-

τουν 1.300 ευρώ (κάποιοι ίσως και 1.800) χωρίς να κάνουν πε-

ρισσότερο από 10 μέτρα κι αυτά μόνον με την κίνηση της κάτω

σιαγώνας. Έργα και ημέρες του Andreas Papandreou. Από τον

τάφο του μισεί και σχεδιάζει ακόμα τι κακό μπορεί να κάνει στους

Έλληνες.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Μεγάλο βούκκο βάλε τζιαι
μεγάλο λόο μεν πεις»

Απελάσεις παρανόμων μεταναστών για 
την αποφυγή εγκλημάτων στην Ελλάδα

Αφορμή για το παρόν άρθρο απετέλεσε η απορριπτική απόφαση του Δι-

οικητικού Εφετείου αναφορικά με τον βιασμό και την αναπηρία της Μυρτώς

από ανθρωπόμορφο τέρας με καταγωγή από το Πακιστάν. Με την αγωγή διεκ-

δικείτο αποζημίωση για παραλείψεις της Αστυνομίας (δημόσιο όργανο), η

οποία δεν έλαβε όλα τα μέτρα που θα απέτρεπαν την παράνομη είσοδο του

δράστη στην Ελλάδα. Μάλιστα από τη στιγμή που εισήλθε παράνομα στη

χώρα, η Αστυνομία ήταν υποχρεωμένη να τον συλλάβει, να τον παραπέμψει

στην Δικαιοσύνη και να τον επαναπροωθήσει στην χώρα προέλευσης ή κα-

ταγωγής του.

Το γεγονός ότι ο επικίνδυνος δράστης διαβιούσε για 2 χρόνια παράνομα

(χωρίς χαρτιά εισόδου και με ανασφάλιστη εργασία) αποδεικνύει τον ανα-

τολίτικο λήθαργο της ΕΛ.ΑΣ (κάποιοι μιλούν για λευκή απεργία), που παρα-

μελεί τις επιχειρήσεις «σκούπα» προκειμένου να απελαύνονται όλοι οι αλλο-

δαποί που δεν έχουν νόμιμα έγγραφα. Μόνο έτσι θα παύσει ο φορολογούμε-

νος (για 55.000 αστυνομικούς) να αισθάνεται απροστάτευτος. Στον ανεκδιήγητο

Υπ. Μετανάστευσης Μουζάλα, είχα στείλει δεκάδες υπομνήματα στα οποία

ουδέποτε απάντησε. Είχε πελώριες ευθύνες για τις αναρίθμητες ροές των λαθ-

ροεισβολέων. Αλλοίμονο εάν τα σοβαρά αυτά εθνικά θέματα ανατίθενται (με

ρουλέτα) σε... γυναικολόγο.

Στα υπομνήματά μου είχα επισημάνει ότι: ο παμπόνηρος σουλτάνος/ δικ-

τάτορας Ερντογάν είχε εφαρμόσει από το 2014 σατανικό σχέδιο και μετέφε-

ρε δωρεάν από Αφρική στην Άγκυρα αεροπορικώς «χιλιάδες» μετανάστες

(που φυσικά ουδέποτε είχαν εμφύλιο πόλεμο), προκειμένου να θησαυρίζουν

οι Τούρκοι διακινητές. Εισέπρατταν 10.000 δολλάρια από κάθε άτομο, τους

άφηνε ελεύθερους να οργιάζουν, να αγοράζουν σωσίβια, να βιντεοσκοπούν

και να εκβιάζουν όσους δεν πληρώνουν τα μπαξίσια κλπ. Είναι επίσης υπεύθυ-

νος για το ότι επέτρεψε στους διακινητές με σαπιοκάραβα να πνίξουν στο Αι-

γαίο 3.000 ανθρώπους και 500 παιδιά. Πολλοί λένε πως θα πρέπει να δικα-

στεί στο Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για γενοκτονία.

Ο κ. Μυταράκης όφειλε να είχε ενημερώσει προ πολλού τον Ερντογάν πως

τα ελληνικά Δικαστήρια επιβάλλουν ποινές ισοβίων στους διακινητές, ώστε να

περιοριστεί η εγκληματικότητα των αλλοδαπών λαθρομεταναστών. Επίσης

οφείλει να ενημερώνει τον ελληνικό λαό κάθε εβδομάδα για το πόσες απωθ-

ήσεις, πόσες επιστροφές και πόσες είσοδοι λαθρομεταναστών γίνονται.

Αναμένω με ενδιαφέρον την απάντησή του κ. Μυταράκη.

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών

Κύριε Διευθυντά, 

Φαίνεται ότι στην νήσον όπου ανθεί φαιδρά

πορτοκαλέα και θάλλει η ελαία – στην Κύπρο

– το πραγματικό πρόβλημα που απασχολεί τον

Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι το βόλεμα των «ευ-

παθών ομάδων», δηλαδή των «ημετέρων».

Ομολογουμένως ο Πρόεδρος κατάφερε να βο-

λέψει πάρα πολλούς με μισθούς «πείνας» των

20 ή 30 χιλιάδων ευρώ τον μήνα. Δεν φταίει ο

άνθρωπος αν οι οπαδοί του ικανοποιούνται με

εκατό ευρώ, που είναι αρκετά για να περάσουν

μια γιορτάσιμη μέρα με τις παραδοσιακές

σούβλες και ζιβανία. Το άκρως... ανθρωπιστικό

έργο του Προέδρου είναι δαπανηρό και χρειά-

ζεται πολλά εκατομμύρια.

Το βόλεμα τέχνας κατεργάζεται... Έτσι, ο 

Πρόεδρος και οι συνεργάτες του είτε ανα-

καλύπτουν κάτι που έκαναν οι προκάτοχοί του

και το τελειοποιούν, είτε εφευρίσκει νέες «τέχνες».

Υπάρχουν και ατυχίες, όπως ο καταραμένος ο

κορωνοϊός, που τάραξε τον τουρισμό. Οι προ-

ηγούμενοι Πρόεδροι της Κυπριακής Δημο-

κρατίας – όπως μας πληροφόρησε ο κ. Κούσιος,

ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος – είχαν δώσει

στους κυριότερους επενδυτές μερικές δεκάδες

διαβατήρια. Αυτό το απέπτυξε ο πολυμήχανος

Πρόεδρος Αναστασιάδης σε μεγάλη βιομηχανία

και πούλησε σε τιμές ευκαιρίας πολλές χιλιά-

δες διαβατήρια, που έφεραν έσοδα πολλών

εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Κούσιος, σύμφωνα

με το ομώνυμο παιχνίδι του Σάββα Πούμπο-

υρα, «κοντά έπεσεν», αφού είπε ότι δεν υπάρχει

μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε δεκάδες και πολ-

λές χιλιάδες! Εξ άλλου, ο ιδρυτής τού Τάγμα-

τος των Ιησουϊτών Ιγνάτιος Λεονόλας είχεν ως

δόγμα του το «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Όταν

ο σκοπός είναι καλός, δεν πειράζει αν χρησι-

μοποιηθούν κακά και αθέμιτα μέσα. Φαίνεται

ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι καλά με-

λετημένος, αφού χρησιμοποιεί ευρέως αυτό το

δόγμα. 

Λέγεται ότι το ωραίο πρόγραμμα της πώλησης

διαβατηρίων σταμάτησε. Δεν γνωρίζω τι έγινε,

αφού ο Πρόεδρος προσπαθεί να τα «κουκου-

λώσει» με Επιτροπή που είναι κι αυτοί ολόκ-

ληροι μπλεγμένοι σ’ αυτό το σκάνδαλο. Πάν-

τως, οι ίδιοι είναι και παπάδες και τατάδες...

Μέχρι τώρα, κουτσά – στραβά, ο Πρόεδρος

τα καταφέρνει με τη βοήθεια και του παλιού κα-

λού του φίλου, του Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτός

κατόρθωσε με την ευγλωττία του να πείσει τον

σοσιαλιστή Μαρίνο Σιζόπουλο και την κυρία

Ελένη Θεοχάρους που και οι δύο έδειξαν 

πραγματική αλληλεγγύη, ψήφισαν τον Προϋ-

πολογισμό και έτσι απεφεύχθη η... ανθρώπινη

καταστροφή και το σταμάτημα του βολέματος

των «ημετέρων». 

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο νέος «ήρωας» της

Κύπρου, δεν άφησε χωριό που να μην το επι-

σκεφθεί για να σώσει τους βολευθέντες και να

βολέψει όσο το δυνατόν περισσότερους στις

βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Το καλό του

παράδειγμα – ευτυχώς – το ακολουθούν και

υπουργοί και βουλευτές του ΔΗΣΥ. Υπόσχον-

ται στους πάντες έργα πολλών εκατομμυρίων.

Διερωτώμαι τι κερδοφόρες βιομηχανίες έχει η

Κύπρος και δεν τις ξέρουμε, που θα πληρώσουν

τα πολυδάπανα έργα. Υπήρχε η «βιομηχανία»

των «χρυσών διαβατηρίων», αλλά αυτή βαίνει

προς το τέλος της. 

Όπως έλεγε πριν πολλούς αιώνες ο φιλό-

σοφος Ηράκλειτος «Όλα συνεχώς αλλάζουν

από τη μια στιγμή στην άλλη» - «Τα πάντα ρει».

Όλα τα πράγματα αλλάζουν και γίνονται κάτι

άλλο. Αφού και η πατρίδα του Ηράκλειτου, η

Μικρά Ασία, από τόπος της σοφίας, της τέχνης

και των φιλοσόφων, σήμερα είναι η Τουρκία –

τόπος καθυστερημένος πνευματικά, όπου βα-

σιλεύει η βαρβαρότητα. 

Ο υπουργός Γεωργίας κ. Καδής πριν λίγες

μέρες, εκτός από υποσχέσεις μεγάλων έργων

που θα πλουτίσουν τους γεωργούς, μας έδω-

σε και τα χαρμόσυνα νέα για την αναγνώριση

του χαλλουμιού από την Ε.Ε. ως κυπριακού

προϊόντος. Αφού τόνισε αυτή τη μεγάλη «νίκη»

του Προέδρου Αναστασιάδη, υποσχέθηκε πά-

λι ότι θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην οικο-

νομία της Κύπρου και πρόσθεσε σε χαμηλούς

τόνους ότι μαζί είναι και η τουρκοκυπριακή 

πλευρά που θα ωφεληθεί και θα τεθεί σε ισχύ

και ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής. Άρα,

«άνθρακες ο θησαυρός» ή «Πύρρεια νίκη»,

που μάλλον μας βλάπτει. 

Είναι γνωστό εδώ ότι οι περισσότερες υπε-

ραγορές του Λονδίνου για χρόνια τώρα πω-

λούν χαλλούμι με το όνομα «Helim». Αλλά

υπάρχουν και είδη χαλλουμιού, τα ίδια όπως

της Κύπρου, με μικρές αλλαγές στο όνομα, που

είναι φτηνότερα από τα κυπριακά. Για παρά-

δειγμα ένα πολύ καλό και φτηνό χαλλούμι είναι

το Arya Grilling Cheese, που παράγεται στην

Πολωνία... Οι παλιοί έλεγαν «μεγάλο βούκκο

βάλε τζιαι μεγάλον λόον μεν πεις». Οι δε αρχαίοι

Έλληνες έλεγαν «Μη προτρεχέτω η γλώττα της

διανοίας». Με άλλα λόγια, να σκέπτεσαι πρώτα

καλά και μετά να μιλάς. 

Αυτοί οι κύριοι στον βωμό του πολιτικού

συμφέροντος είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα

πάντα. Μέχρι τώρα βασίζονταν τον ψευτοπα-

τριωτισμό και μας ξεγελούσαν, αλλά πρέπει να

καταλάβουν ότι χρειάζονται δύο πράγματα. Τα

προϊόντα να είναι καλής ποιότητας και φτηνά,

για ν’ ανταγωνίζονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Δυστυχώς, τα κυπριακά προϊόντα είναι πολύ

ακριβότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή

τούρκικα. 

Το κακό με μας είναι ότι μας λείπει το «γνώθι

σαυτόν» (να γνωρίζουμε τον εαυτό μας), που

κατά τον κορυφαίο φιλόσοφο Σωκράτη είναι η

μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο. Δεν κοιτά-

ζουμε ποιο είμαστε και τι μπορούμε να κάνο-

υμε. Νομίζουμε ότι είμαστε... αετοί, ενώ στην

πραγματικότητα είμαστε κόρακες! Έτσι δοκι-

μάζουμε να κάνουμε πράγματα που απλούστατα

είναι αδύνατον να τα πραγματοποιήσουμε και

δεν κάνουμε αυτά που επιτρέπουν οι δυνατό-

τητές μας. 

Είχαμε την καλύτερη ευκαιρία για ένωση με

την Ελλάδα, αφού τη θέλουμε διακαώς, το 1915,

όταν η Αγγλία χρειαζόταν άμεσα τη βοήθεια της

Ελλάδας. Έπρεπε να πιέσουμε την Ελλάδα να

δεχτεί την Κύπρο. Δεν το πράξαμε... Δεν είναι

καθόλου παράξενο ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ μας

οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόμαστε

σήμερα. Η επιλογή του Γεωργίου Γρίβα Διγε-

νή από τον Μακάριο ήταν λάθος, επειδή ο Μα-

κάριος έπρεπε να γνωρίζει ότι οι ανώτεροι αξιω-

ματικοί του Ελληνικού Στρατού είχαν παραδο-

σιακά πολιτικές φιλοδοξίες. Παράδειγμα ο 

στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος (παππούς

του γνωστού Πάγκαλου) έγινε πρωθυπουργός.

Ο Ιωάννης Μεταξάς δικτάτορας. Ο ήρωας του

Αλβανικού Έπους και της Αντίστασης εναντίον

των Γερμανών στρατηγός Τσολάκογλου κατά

τη γερμανική κατοχή έγινε κατοχικός πρωθυ-

πουργός και μάλιστα φανατικός χιτλερικός!!!

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχα-

με και άλλους στρατιωτικούς πρωθυπουργούς.

Ο ένας ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο άλλος

ο Αλέξανδρος Παπάγος και δύο πρωθυπουρ-

γούς στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Νομίζω

είναι αρκετοί. 

Έπρεπε να ζητήσουμε είτε ένα καθεστώς

όπως της Ελβετίας είτε να περιμένουμε, όπως

έκανε η Μάλτα. Δυστυχώς, βλέπουμε και ακούμε

τι σχέδια έχει η Τουρκία και χωρίς πολλή σκέψη

τρέχουμε να κάνουμε «πενταμερείς» ή να ζητά-

με συνομιλίες, όταν γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει

καμία ελπίδα επιτυχίας. 

Με άλλα λόγια, οι ηγέτες μας πάνε στο 

άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, τη στιγμή που

βλέπουν ότι ο κίνδυνος να βυθιστούμε είναι 

ορατός. 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου



Ακυρώνουμε τα ψηφίσματα 

550 και 789

Οπρώην Δικαστής του Ευρωπαϊκού

Δικαστηρίου, Γιώργος Αρέστη, στις

16 Μαρτίου 2021, μίλησε σε τηλεοπτι-

κή συνέντευξή στον Χριστόφορο Χρι-

στοφή, η οποία κυκλοφόρησε στο Υou-

tube με τίτλο « Γιώργος Αρέστη, ο Δικα-

στής, το Πόρισμα Αρέστη και ο Άνθρω-

πος».   Πέραν από σημαντικά που ανέφ-

ερε ο Δικαστής Αρέστη για τον Συνεργατι-

σμό στο Πόρισμά του, προς το τέλος μίλησε

και για την Αμμόχωστο. Και συγκεκριμένα

για την ούτω καλούμενη «Επιτροπή Ακίνητης

Περιουσίας» στα κατεχόμενα «Immovable

Property Commission» (IPC) με άλλα λό-

για την ψευδο-Επιτροπή των Τούρκων, μέ-

σω της οποίας, με πενιχρά ποσά ως αποζ-

ημίωση, εξασφαλίζουν τους τίτλους ιδιοκ-

τησίας από τους Έλληνες Κύπριους ιδιοκ-

τήτες περιουσιών στα κατεχόμενα. 

Προτού συνεχίσω με τις δηλώσεις του

Δικαστή Αρέστη, υπενθυμίζω το άρθρο μου

στις 13.12.2020 στην «Σημερινή» με τίτλο

«Βαρώσια - Αμμόχωστος: Η 46χρονη κο-

ροϊδία», στο οποίο μεταξύ άλλων είχα γρά-

ψει:

«…Το 1974 ο τουρκικός στρατός πέρα-

σε υπό την κατοχή του, όπως είχε σχεδιά-

σει, και την Αμμόχωστο και περιέφραζε τα

“Βαρώσια”, την τουριστική ακτογραμμή, με

πρόσβαση μόνο σ΄αυτούς και τα Ηνωμένη

Έθνη. 

ΜπουλέντΕτσεβίτ (Τούρκος Πρωθυ-

πουργός εισβολής 1974), Βόννη 1978: «Η

αξία της περιοχής δεν μπορεί να μετρη-

θεί σε ποσοστά. Η αξία της περιοχής των

Βαρωσίων σε οικονομική προοπτική (για

τους Τ/κ) ισοδυναμεί με την αξία της μισής

νήσου».

Βρετανική θέση – 

Σερ Ντέιβιντ Όουεν

Σύμφωνα με τα αποδεσμευμένα επίσημα

βρετανική έγγραφα του Υπ. Εξωτερικών

και Κοινοπολιτείας της Βρετανίας για τα 

χρόνια 1978/80, όταν οι Αμερικανοί υπο-

στήριξαν την ιδέα όπως το θέμα Αμμοχώ-

στου/Βαρωσίων επιλυθεί ως ξεχωριστό

θέμα, ο τότε Βρετανός Υπουργός Εξωτε-

ρικών και Κοινοπολιτείας Ντέιβιντ Όουεν

(μετέπειτα λόρδος Όουεν), διαφώνησε.

Υποστήριξε όπως αυτό συμπεριληφθεί σε

“λύση πακέτου” κάτι που προσέγγιζε πε-

ρισσότερο τη τουρκική θέση…» 

Οι δηλώσεις του Δικαστή 

Γιώργου Αρέστη

Αυτά που δήλωσε ο Δικαστής Αρέστη

είναι τόσο σημαντικά που οφείλουμε να τα

προβάλουμε για ευρύτερη ενημέρωση, 

εφόσον δεν τους δόθηκε η πρέπουσα προ-

σοχή. 

Σημειώνω την απλή γλώσσα που χρη-

σιμοποίησε και που πρέπει να είναι κατα-

νοητή σε όλους: 

«Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στην “Επι-

τροπή”, γιατί πηγαίνοντας στην “Επιτρο-

πή” δεν πρόκειται να βρεθεί λύση στο θέ-

μα της Αμμοχώστου. Το θέμα της Αμμοχώ-

στου είναι πολιτικό. Δεν θα το λύσει η “Επι-

τροπή”». 

Σε απάντηση στην ερώτηση του κ. 

Χριστοφή: «Δεν βάζεις πίεση πάνω στην

Τουρκία (πηγαίνοντας σ΄αυτήν);» 

Απάντηση: «Η Τουρκία κάμνει ό,τι θέλει

μέσω της “Eπιτροπής”. Να σας διαβάσω

αποφάσεις τους των δικαστηρίων από εκεί;

Απόφαση του 2005 του “Επαρχιακού Δι-

καστηρίου Αμμοχώστου”, ΕΒΚΑΦ εναν-

τίον Γενικού Εισαγγελέα, ζήτησε αναγνω-

ριστική απόφαση και εκείνο το “δικαστήρ-

ιο” αποφάσισε ότι 1472 τίτλοι ιδιοκτησίας,

κάποιοι το υπολόγισαν στο 95% της πε-

ρίκλειστης πόλης, ανήκουν στο ΕΒΚΑΦ.

Δηλαδή εφόσον πάς από εκεί, θα σου πουν

η περιουσία σου δεν είναι δική σου, είναι

του ΕΒΚΑΦ δεν θα την πάρεις. Και αυτές

οι περιουσίες ευρίσκονται στον Άγιο Λου-

κά, στο Κάτω Βαρώσι, στον Άγιο Μέμνο-

να, στη Δερύνεια, στα Βαρώσια λέει, Βα-

ρώσια εννοώντας προφανώς το κέντρο

της πόλης.

Άλλη απόφαση ύστερα του “Ανωτάτου

Δικαστηρίου” τους, στην υπόθεση Eταιρεία

Ιωάννου εναντίον ΕΒΚΑΦ, η “Επιτροπή”

είπε: Nαι μεν η “Επιτροπή Ακίνητης ιδιο-

κτησίας” δεν μπορεί παρά να δεχθεί το τίτλο

ιδιοκτησίας που ίσχυε το ‘74, όμως έγκρι-

νε ότι το ΕΒΚΑΦ μπορεί να διεκδικεί τα δι-

καιώματά του στα “Αστικά Δικαστήρια”,

αμφισβητώντας τον τίτλο που δέχθηκε η

“Επιτροπή”».

Δηλαδή, τόνισε ο Δικαστής Αρέστη, πα-

ραπέμπει το ΕΒΚΑΦ, να πάρει την υπόθ-

εσή του στα «Αστικά Δικαστήρια». Και

συνέχισε ο Δικαστής εξηγώντας: «Επομέ-

νως εάν κάποιος, θεωρητικά, Αμμοχω-

στιανός πάει και κερδίσει την υπόθεση στην

“Επιτροπή” και του πουν “πάρε την περι-

ουσία σου”, το ΕΒΚΑΦ, αν θεωρεί την πε-

ριουσία δική του, μπορεί κάλλιστα να του

εγείρει αγωγή (του Αμμοχωστιανού) στα

“Αστικά Δικαστήρια” και να τον κυνηγήσει

και να του πει είσαι trespasser-καταπα-

τητής της περιουσίας μας. 

Και υπάρχει και άλλη υπόθεση, η Me-

diterranean, όπου η “Επιτροπή” εδέχθη

σαν διάδικο ενδιαφερόμενο μέρος το ΕΒΚΑΦ.

Δηλαδή πηγαίνοντας από εκεί δεν ξέρεις

αν στο τέλος θα σου πουν αν η περιουσία

είναι δική σου ή αν είναι τουΕΒΚΑΦ. 

Χρ. Χριστοφή: «Άρα είναι χαμένος κό-

πος» – Δεν δίνουν αποζημίωση για απώλεια

χρήσης αλλά για απαλλοτρίωση...

Δικαστής Αρέστη: Εγώ λέω ναι, είναι χα-

μένος κόπος. Έχω επιστολή από Τουρ-

κοκύπριο δικηγόρο που λέγει σε Ελληνο-

κύπριο, όχι για την Αμμόχωστο, για περι-

ουσία εκτός Αμμοχώστου, που λέγει ο 

Τουρκοκύπριος δικηγόρος στον πελάτη

του τον Ελληνοκύπριο, τον οποίο διόρισε

ο Ελληνοκύπριος δικηγόρος, που του λέ-

γει στην επιστολή, (εξηγεί στους πελάτες

του – ήταν έντιμος ο Τουρκοκύπριος), «in

nearly all circumstances monetary com-

pensation is the most commonly available

remedy». Δηλαδή κύριε, θα έλθεις από εκεί

να διεκδικήσεις την περιουσία σου, αλλά

είναι αποζημίωση που θα πάρεις στο τέ-

λος, όχι την περιουσία. Και σε άλλο σημείο

της επιστολής «as explained, the proce-

dure envisaged by the IPC is such that ac-

ceptance of compensation results in loss

of ownership as well this is akin to de fa-

cto expropriation of sale». Θα έλθεις, θα

σου δώσουν αποζημίωση, δεν θα είναι

αποζημίωση για απώλεια χρήσης, είναι για

απαλλοτρίωση. Και έχει και άλλο σημείο

στην επιστολή που ενδιαφέρει. 

«If the IPC or the higher administrative

court being to be emanations of Turkey do

not offer monetary compensation that will

meet your expectations the extent to which

this can be challenged remains uncertain».

Και πιο κάτω λέγει: «I believe that based

on the … of Demopoulos and others v

Turkey case decided by the Court in Stras-

bourg … the prospect to challenge the un-

availability of restitution before an interna-

tional tribunal are very low».(Σημ. Φ.Α.

Δηλαδή, αν η ψευτο-επιτροπή και η Το-

υρκία δεν σου προσφέρουν χρηματική

αποζημίωση που να σε ικανοποιεί, είναι

αμφίβολο αν θα μπορέσεις να πάρεις μέτρα

εναντίον της απόφασης).

Ο Τουρκοκύπριος δικηγόρος όμως εξη-

γεί – είπε ο Δικαστής Αρέστη – πως αυτό

αφορά υποθέσεις άλλες από την περι-

φραγμένη πόλη της Αμμοχώστου και 

στρατιωτικές περιοχές. 

« Cases other than the fenced city of

Famagusta or military areas». Δηλαδή στην

περίπτωση του fenced city of Famagusta

(περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου)

έχεις κάποιαν ελπίδα να αμφισβητήσεις

την απόφαση. Αλλά αυτό ίσχυε μέχρι που

το κομμάτι εκείνο της Αμμοχώστου ήταν

περίκλειστο, fenced up, τώρα δεν είναι

πλέον, το έχουν ανοίξει. 

Το ΕΒΚΑΦ είναι πάντα μέσα

Δηλαδή, πηγαίνεις εκεί και κινδυνεύεις

είτε να σου πουν ότι η περιουσία σου είναι

του ΕΒΚΑΦ ή να σου πούν σου δίνουμε

αποζημίωση, πάρε την όσο χαμηλή και να

είναι, δεν μπορείς να πάς να το αμφι-

σβητήσεις και τελείωσε. Ε, με ποιαν εμπι-

στοσύνη να πάω από εκεί, ποία πίεση να

βάλω στην Τουρκία εφόσον κάνουν ό,τι θέ-

λουν. 

Σας διάβασα τις αποφάσεις τους, το

ΕΒΚΑΦ είναι πάντα μέσα… Σας είπα στην

υπόθεση της Mediterranean η «Επιτροπή

Περιουσιών» από εκεί, δέχθηκε ως ενδια-

φερόμενο μέρος το ΕΒΚΑΦ. Οι Ελληνοκύ-

πριοι της Mediterranean προσέφυγαν σε

ένα «Διοικητικό Δικαστήριο» το οποίο 

τους δικαίωσε. Και τους είπε ότι ναι, κακώς

η «Επιτροπή» δέχθηκε το ΕΒΚΑΦ σαν διά-

δικο. Όμως, το ΕΒΚΑΦ εφεσίβαλε την από-

φαση σε «Ανώτερο Διοικητικό Δικαστή-

ριο», το οποίο δικαίωσε το ΕΒΚΑΦ. Αυτή

υπόθεση ξεκίνησε το 2010 και εκκρεμεί

τώρα η προσφυγή των Ελληνοκυπρίων

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, για να αποφασίσει το δικα-

στήριο εκεί αν ήταν καλά αυτά που απο-

φάσισε το «Διοικητικό Δικαστήριο». Η υπό-

θεση εκκρεμεί, δεν μπήκε στην ουσία. Και

μάλιστα η Τουρκία, για να καθυστερεί και

να παρατραβά τα πράγματα, έκανε μια

αίτηση και λέγει ότι πρέπει να απορριφθεί

αυτή η προσφυγή των Ελληνοκυπρίων

γιατί είναι άνευ αντικειμένου. Και μένει το

δικαστήριο να αποφασίσει.

Καταστρέφονται τα ψηφίσματα

550 και 789 – βάζουμε τη θηλιά

στον λαιμό μας 

Να σας πω κάτι άλλο, όμως, κύριε Χρι-

στοφή. Η ασπίδα της δικής μας πλευράς

είναι τα δύο ψηφίσματα το 550 και το 789.

Είναι αυτά που επικαλούμαστε, αυτά επι-

καλείται η Ευρώπη, ακόμα και πρόσφατα,

αυτά επικαλείται και ο ΓΓ του ΟΗΕ για να

πείσει τη Τουρκία να μην προχωρήσει. Το

550 λέει το εξής «θεωρεί τις απόπειρες για

εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των

Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κα-

τοίκους του ως αποδέκτες και ζητά την με-

ταβίβαση της περιοχής αυτής στην διοίκηση

των Ηνωμένων Εθνών». Δηλαδή αν τώρα

εμείς από μόνοι μας δεχόμαστε να πάμε

κάτω από τουρκοκυπριακή Διοίκηση, 

τουρκική Διοίκηση εγώ λέγω, καταστρέφε-

ται αυτό το πράγμα. 

Τα Ηνωμένα Έθνη είπαν να ανοίξει η

πόλη για τους νόμιμους κατοίκους της υπό

τα ΗΕ. Εάν πηγαίνουμε υπό τουρκική

Διοίκηση, τότε εμείς μόνοι μας βάζουμε τη

θηλιά στο λαιμό μας. 

Χρ. Χριστοφή : «Τι επιλογές έχει ένας

ιδιοκτήτης;» - Έχουμε ευθύνες ως ιδιώτες

έναντι του συνόλου;

Δικαστής Αρέστη: «Ε, δεν έχει επιλογές

κύριε Χριστοφή. Είτε πάω στην Επιτροπή

και καταλήγω να μου πουν η περιουσία

μου είναι του ΕΒΚΑΦ, είτε να μου δώσουν

μια εξευτελιστική αποζημίωση και να πάω

περίπατο. Να δεχθώ την εξευτελιστική

αποζημίωση; Ε, όχι, εγώ δεν την δέχομαι.

Επιπλέον, γιατί να καταστρέφω τα επιχει-

ρήματα της επίσημης δικής μας πλευράς,

εγώ, ένας ιδιώτης. Έχουμε ευθύνη σαν

ιδιώτες και έναντι του συνόλου, δεν είναι

δικό μας θέμα. Αλλά να σας πω και κάτι

άλλο. Πείτε ότι πάμε, μας επιτρέπουν και

πάμε από εκεί. Να πάμε στην Αμμόχωστο,

να εγκατασταθούμε, για πόσο καιρό θα

μείνουμε κάτω από τούρκικη «Αστυνομία»,

κάτω από τουρκικές «φορολογικές Αρχές»,

κάτω από τούρκικες «πολεοδομικές Αρχές»;

Στην Καρπασία το 1975 υπήρχαν 14,000

Ελληνοκύπριοι, πόσοι υπάρχουν σήμερα;

Γιατί στην περίπτωση της Αμμοχώστου η

τύχη όσων θα αποφασίσουν να εγκλωβι-

στούν κάτω από τουρκική διοίκηση θα είναι

καλύτερη;…

Ο Χάρτης των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της ΕΕ

Σε περίπτωση λύσης είναι άλλο θέμα.

Μιλώ με τα σημερινά δεδομένα. Όταν απο-

φασίζεις κάτι, δήθεν για να προστατεύσεις

τα ατομικά σου δικαιώματα, τα ατομικά δι-

καιώματα έχουν όρια. Και να σας διαβά-

σω τι λέγει το προοίμιο του Χάρτη Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης.

«Η απόλαυση των δικαιωμάτων αυτών

συνεπάγεται ευθύνες και καθήκοντα έναν-

τι τόσον τρίτων όσο και της ανθρώπινης

κοινότητας και των μελλοντικών γενεών».

Δεν μπορεί, εγώ μόνος μου να αποφασίζω

τι θα κάνω και να καταστρέφω το μέλλον

αυτού του τόπου και αυτό το οποίο η επίσημη

πλευρά η δική μας θέλει να προωθήσει.

Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι με

το να πάω στην Επιτροπή δεν μου προ-

σφέρει λύση. Και αν πάω και μου πουν

είναι του ΕΒΚΑΦ, τέλειωσε, χάνω και το

δικαίωμα μου, δεν είναι δική μου η περι-

ουσία μου, πού θα πάω να βρω το δίκαιό

μου; Ή, αν πάω και μου πουν π.χ η περι-

ουσία μου αξίζει 100 ευρώ και μου δώσουν

20, τι; Να τα πιάσω και να την ξεχάσω; Ε,

όχι, προτιμώ να κρατώ τον τίτλο μου και

να ελπίζω»…

Απάτη Τουρκίας και 

Τουρκοκυπρίων

Εν κατακλείδι, οι δηλώσεις του Δικαστή

Αρέστη καταδικάζουν έντονα όσους εδώ

και χρόνια και επίμονα, καλούσαν (και κα-

λούν) τους πρόσφυγες να τρέχουν στην

«Επιτροπή ακίνητης Περιουσίας» στα κα-

τεχόμενα για τάχατες αποζημιώσεις.

Γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια απάτη 

Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων για να απο-

σπούν ύπουλα τους τίτλους ιδιοκτησίας

των Ελλήνων. Έναντι πενιχρής αποζη-μίω-

σης. Η οποία δεν είναι για απώλεια χρή-

σης, όπως έγινε στην περίπτωση της Τιτί-

ναςΛοιζίδου, αλλά για να αρπάζει τους

τίτλους ιδιοκτησίας. 

Και με το ασημείωτο οι δικηγόροι στα

ελεύθερα…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΕΒΚΑΦ - Mουσουλμανικό

ίδρυμα στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1750 και

χειρίζεται τις δωρεές κτημάτων (βακούφια)

που έχουν γίνει από πιστούς για θρησκευτι-

κούς λόγους προς τον Αλλάχ.

ΔΙΚΑΣΤΗΣ Γ. ΑΡΕΣΤΗ: Πηγαίνοντας στην «Επιτροπή»
στα κατεχόμενα καταστρέφουμε το μέλλον του τόπου

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου
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Συλλυπητήρια στον Θεόδωρο Γκότση
για τον θάνατο του πατέρα του

Ο Σύνδεσμος Αλκυονίδες Η.Β εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στον Γενικό Πρ-

όξενο κο Θεόδωρο Γκότση για τον χαμό του πατέρα του, Δημήτρη, ιατρού και

ποιητή. Αιωνία του η μνήμη. Ευχαριστούμε τον κ. Γκότση που στηρίζει το σω-

ματείο μας μέσα στις δύσκολες αυτές μέρες. 

Alkyonides UK express sincere condolences to our Consul General Mr

Theodoros Gotsis for the loss of his father Demetris. May he rest in peace. We

thank our Consul for chosing to support Alkionides in these difficult times.

Η «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» προσθέτει τα δικά της συλλυπητήρια στον κ. Γκότση και

στην οικογένειά του.
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«Νέα ζωή»
Έβαλα πλώρη με ψυχή – με σθένος και με αντοχή, 

άνοιξα τα πανιά μου, 
θα γίνω ναύτης της ζωής – σωσίβιο της αλλαγής

η βάρκα και κουπιά μου. 
Θέλω να ζήσω το παρόν – να σβήσω μνήμες, παρελθόν, 

πίσω να τα αφήσω, 
παλιά να μη τα σκέφτομαι – αυτά που με πληγώνουν, 

όλα να λησμονήσω!
Βελτίωσα διατροφή – σωματική μου αγωγή, 

εγύρισα σελίδα.
Τραυματισμένη μου καρδιά – να δω να ζει στη Λευτεριά,

πόθος μου και ελπίδα!
Γραμμένα λόγια, εύκολα – πράξεις και έργα δύσκολα, 

τη σκέψη μου κεντρίζουν,
όσοι απ’ έξω του χορού – βήματα, λόγια τραγουδιού,

νομίζουν πως γνωρίζουν!
Σκληρό καρύδι η ζωή – κατασκευής η συνταγή, 

μαντέμι και ατσάλι. 
Όποιος τολμά ας παραβγεί – τιμητικά θα πληρωθεί

με αμοιβή μεγάλη!
Ο δρόμος Μαραθώνιος – ανώμαλος, αιώνιος, 

μ’ εμπόδια στρωμένος. 
Ζήσε ζωή σαν αθλητής – ο Όλυμπος που θ’ ανεβείς, 

με δάφνες στολισμένος!
Από τα σήμερα κι εμπρός – ένας θα είναι ο σκοπός: 

Γαλήνη, Ευτυχία. 
Επίκεντρο; Ο λυτρωμός – η σκέψη μου κι ο στοχασμός, 

ζωής επιτυχία!
Γι’ αυτό το αποφάσισα – «νέα ζωή» ξεκίνησα, 

καινούργια δεδομένα. 
Έμαθα τώρα γράμματα – επούλωσα τα τραύματα, 
έστω και στα γεράματα – να ζω Ευτυχισμένα!

Ειρήναρχος Στεφάνου
31η Μαρτίου 2021

Ζωντανός νεκρός...
Αυτός που ζει από συνήθεια,
με βήμα μονότονο,
με τα ίδια ρούχα, με το ίδιο, χρώμα.
Που μιλάει μόνο σε γνωστούς,
που έχει την τηλεόραση
ως καλύτερη συντροφιά χωρίς κανένα πάθος.
Που προτιμάει την δασεία απ’ την οξεία,
την περισπωμένη απ’ την υπογεγραμμένη,
που κρύβει το χασμουρητό και τη βαριεστιμάρα του
με χαζό - χαμόγελο κοινωνικής αναστολής,
που συγχαίρει ή συλλυπείται
από κοινωνική ορθότητα.
Αυτός, δεν «τα βροντάει»
όταν τον βασανίζει η δουλειά του.
Δεν ρισκάρει τη σιγουριά του,
για να τρέξει στο όνειρο,
δεν ταξιδεύει, δεν διαβάζει,
δεν ξέρει τι είναι μεγαλείο,
ούτε τι είναι φαντασία.
Καταστρέφει τον έρωτά του
και κατηγορεί τη κακή του τύχη,
ακόμη και όταν ο καιρός είναι βροχερός.
Εγκαταλείπει κάθε ιδέα,
πριν καν την αρχίσει,
δεν ρωτά για ό,τι δεν γνωρίζει…
Φίλε,
Δεν φτάνει να αναπνέεις
για να είσαι ζωντανός,
πρέπει ν’ αποφεύγεις
τον θάνατο σε μικρές δόσεις,
που καραδοκεί,
στις ουρές αναμονής,
στις άσκοπες συζητήσεις,
στην υποταγή, στη μοιρολατρεία…
Και σε ό,τι φέρνει… υπνηλία!

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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«Μαρτυρική Μεγαλόνησε,
Αδελφή Κύπρος»

«...Πριν φθάσω στο μέρος της διανομής

μας είχον περάσει από μίαν κεντρική πλα-

τεία στα Χανιά της Κρήτης, ενώ ξαφνικά είχα

προσέξει κάτι που με έκανε να δακρύσω από

υπερηφάνεια και παλμό. Δύο από τα ονό-

ματα των ενδοξοτέρων ηρώων του επικού

Αγώνος της Κύπρου και συγκεκριμένως των

δύο πρώτων Ιερομαρτύρων της, ήτοι του

Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου,

ευρίσκοντο εκεί δίδοντας ούτως το βάπτισμα

της πλατείας εις την αθάνατον ονομασίαν

των. 

Τιμή σε εκείνους που ενεπνεύσθησαν την

αξιόλογον ταύτην πράξιν. Δεν ηρκέσθη όμως

εώς εδώ η αγάπη των Κρητών για την Κύ-

προν μας. Μια άλλη αρτηριακή οδός, που

αρχίζει από την Πλατείαν των Ηρώων και

καταλήγει στις κεντρικές αρτηρίες της, την

εβάπτισαν με το όνομα «ΕΘΝΑΡΧΗΣ

ΜΑΚΑΡΙΟΣ» και οι πλακίτσες εκείνες δεν

είναι από τις συνηθισμένες που αρέσκονται

να τοποθετούν μερικοί αγνώριστοι δήμαρχοι.

Είναι πραγματικά μπλε βαμμένες και με

ψηφία κατάλευκα σαν το μάρμαρο της Πε-

ντέλης, ούτως ώστε εκείνος που τες βλέπει

να αντιλαμβάνεται αμέσως ότι ευρίσκεται σε

μια μεγάλη χώρα ως είναι η φιλόξενη Ελλάς! 

Τοιαύται ονομασίαι με το όνομα της Κύ-

πρου μας υπάρχουν σε όλη την Κρήτη και

γι’ αυτό ως Έλληνες της Κύπρου τους ευχα-

ριστούμε και εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε

ιδικά τους – Κρήτη, Αρκάδι κ.τ.λ. 

Ένας γέροντας σε κάποιο καφενείο στα

Χανιά, ο οποίος έχει στη φλογισμένη ψυχή

του την αληθινή ελληνική συνείδηση, μόλις

έμαθε τον οριστικόν προορισμόν μου, ότι

είμαι Κύπριος και συγγράφω βιβλία για την

Κρήτη και την Κύπρο, δεν με άφησε να

πληρώσω για τον καφέ. «Είναι πληρωμένα

από την Πατρίδα» μου ψιθύρισε!!!

Τα ιερά χώμρα της Κρήτης μοιάζουν όλα

τόσο πολύ με το πολύπαθο νησί μας, ώστε

να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου. Εδώ στην

Κρήτη αισθάνθηκα πολύ κοντά μου τον τόπο,

τους ανθρώπους προ πάντων, που τόσο

μας μοιάζουν. Ακούω μια διάλεκτο ελληνική

όμοια με τη δική μας. Και όπως μου λένε:

«Κάθε Ελλαδίτης και Κρητικός που επισκέ-

πτεται την Κύπρο μας και αντικρύζει τον σημε-

ρινό σπαραγμό του νησιού, νοιώθει ότι έχει

ένα χρέος συνείδησης απέναντι στους Κυπρί-

ους αδελφούς του»!!!

Καθ’ όλον το μεσολαβήσαν διάστημα μέχρ-

ις ότου αναχωρήσω, μια ομάδα Κρητών με

είχε πλησιάσει, ζητούντες ανυπομόνως νέα

από την Μεγαλόνησον Κύπρον. Αφού τους

απέδιδα εις τας εκάστοτε προς εμέ ερωτή-

σεις των, δεν αρκέσθησαν μόνον εδώ. Το

αποκορύφωμά των ήτο ο αγώνας για την

Ένωσιν. Με αυτή την ερώτηση έκλεισα την

ολιγόλεπτη συνέντευξή μου με τους ηρωι-

κούς Κρήτες, οι οποίοι ως μου είπον ήθελον

να έρθουν στην Κύπρον να πολεμήσουν

παρά τω πλευρώ μας. Αφού τους συνεχάρην

διά το μεγάλο ενδιαφέρον τους για τον αγώνα...»

Ο Οδυσσέας Ελύτης μας το είπε: «Η Κύ-

προς είναι η περίληψη όλων των Ελλάδων». 

Η σκέψη μου γυρνάει στη δικιά μου πατρίδα

– την Κύπρο. Πανέμορφο νησί κι αυτή σαν

την Κρήτη. Πώς μπορώ όμως να πω ελεύ-

θερη απ’ άκρη σ’ άκρη, όταν η ημισέληνος

κυματίζει ήδη στη μέση και απειλεί να επε-

κταθεί σε ολόκληρη; Και αναρωτιέμαι: Μήπως

εδώ δεν είχαμε άξιους Αγωνιστές να την ελευ-

θερώσουν; Δεν έγιναν κι εδώ αγώνες απε-

λευθερωτικοί; Η Ελληνική Ιστορία με κατα-

κεραυνώνει και μου απαντά: Και αγώνες έγι-

ναν και λεβέντες έχυσαν το αίμα για τη γλυκιά

Λευτεριά και για την Ένωση της Κύπρου μας

με τη Μητέρα Ελλάδα και τώρα είναι γραμ-

μένα στο Πάνθεον των Αθανάτων». 

Τότε, γιατί η Αδελφή μας Κρήτη είναι ελεύθ-

ερη και ενωμένη με τη Μάνα Ελλάδα, ενώ η

Κύπρος μας μάχεται ακόμα ν’ αποφύγει

απλώς την ολοκληρωτική τουρκοποίηση της

Ελληνικής Κύπρου μας. 

Το ερώτημα αυτό θα πλανάται σαν Ερινύες

στση σκέψη όλων μας, αλλοίμονο όμως, για

πόσο; 

Πιο κάτω θα παρακολουθήσουμε την πο-

ρεία της Κρήτης μέσα από αγώνες και ολο-

καυτώματα για την απελευθέρωση της Κύ-

πρου μας από τους Τούρκους και την Ένωσή

μας με τη Μητέρα ΕΛΛΑΔΑ!

«Ο Νίκος Καζαντζάκης 
και η Κύπρος μας»

«Πορεία λιτή, απέριττη, σαγηνευτική και

μυστηριακή, αθόρυβη κυοφορία της ψυχής,

μήνυμα θετικής παραμυθίας, ο κακοτράχηλος

ανήφορος της Λευτεριάς», γράφει ο μεγά-

λος μας Έλληνας Κρητικός συγγραφέας Νίκος

Καζαντάκης (1883-1957). Γεννήθηκε στο

Ηράκλειο της τουρκοκρατούμενης τότε Κρήτ-

ης. Είχε αγαπήσει την Κύπρο μας από την

πρώτη φορά που την επισκέφθηκε το 1912

και αργότερα, το 1926. Κι από τότε, το νησί

μας ήταν αποτυπωμένο στην καρδιά του και

ήταν πραγματικά, αληθινός φίλος της Κύ-

πρου μας. 

Τα αισθήματά του τα εκδήλωσε ιδιαίτερα

μετά τη μεθόδευση του Αγώνα των Ελλήνων

της Κύπρου για απελευθέρωση από τον

αγγλικό ζυγό και για την Ένωση με τη Μητέρα

Ελλάδα. 

Στο βιβλίο του «Καπετάν Μιχάλης» (1956),

δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον αγώνα

των Κυπρίων, τον οποίο ενσωμάτωσε στην

περίφημο Πρόλογό του, όπου συσχέτισε τους

αγώνες της Κρήτης με την Κύπρο μας, παρο-

μοιάζοντας τα πάθη της Κύπρου με εκείνα

της ιδιαίτερης πατρίδας του. Κρήτη και Κύπρο

τις θεωρούσε αδελφές. 

ΠΗΓΕΣ: 
– «Λαογραφική Κύπρος», 1993, Δρος Χρι-

στοδούλου Ι. Πίπα «Στην Κρήτη». 

– «Κύπρος - Κρήτη», (Κύπρος 1961), εικο-

νογραφημένο. Αναστασίου Γ. Μούσκου (συγ-

γραφέας από το Πραστείον Μόρφου της

Κύπρου). 

– Εφημερίδα «ΕΛΛΑΔΑ», Μάιος 2000,

«Οι Αγώνες των Κρητών για την Ένωση με

τη Μητέρα Ελλάδα». 

– «Χρονικό», εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ», 19

Ιουνίου, τ. 168, Λευκωσία. 

– «Ο Οδυσσέας Ελύτης και η Κύπρος». 

– Εφημερίδα «Ελευθερία» Λονδίνου, Πέμ-

πτη 23/11/2017, αρ. φ. 909, σελ. 23, «Ο Νίκος

Καζαντζάκης και η Κύπρος μας», άρθρο του

Αντωνίου Κυριάκου Γεωργίου (Καλοψιδιώτη).

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η προσφορά της Κρήτης στον 
Απελευθερωτικό Αγώνα της Κύπρου (1955-59)»

Κρήτη, 12-11-1959: Ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ, Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας Διγενής με

Κρήτες αντάρτες της περιόδου της γερμανικής ναζιστικής κατοχής (1941-1944). 

( Αρχείο Αντώνη Κυριάκου Γεωργίου, Καλοψιδιώτη).



Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 35Eκλεκτές Συνεργασίες

Μέρος 12ον

Παύλος Ξιούτας

Ένας άλλος αξιόλογος εκπαιδευτικός και λογο-

τέχνης που άφησε όνομα ήταν και ο Παύλος

Ξιούτας. 

Γεννήθηκε στην Πάφο το 1908 και πέθανε το

1991. Ο Ξιούτας σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα

και υπηρέτησε ως καθηγητής και διευθυντής σε

διάφορα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Συνέβαλε επίσης στην ίδρυση της Ανώτερης Σχο-

λής στις Πλάτρες, στο Γυμνάσιο της Γιαλούσας και

στο Γυμνάσιο Ομόδους.

Ο Ξιούτας ήταν από τους πρωτεργάτες της Παθη-

τικής Αντίστασης κατά των Βρετανών και κατά την

περίοδο της εξέγερσης του Οκτώβρη 1931 συνε-

λήφθη και ήταν για ένα χρονικό διάστημα πολι-

τικός κρατούμενος. 

Εκτός από την ακαδημαϊκή του καριέρα συνε-

ργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά και έγρα-

ψε σωρεία εκπαιδευτικών και λογοτεχνικών θεμά-

των. Ασχολήθηκε επίσης με λαογραφικές μελέτες.

Μερικά από τα έργα του είναι: «Από τα τρα-

γούδια μας», «Ταξίδια της ψυχής μου», «Κυπρ-

ιακή λαογραφία των ζώων», «Παροιμίες του

κυπριακού λαού» κ.α. 

Μετέφρασε επίσης αρχαία ελληνικά κείμενα

όπως του Θουκυδίδη και την «Αντιγόνη» του

Σοφοκλή.

Παντελής Μηχανικός

Ο Παντελής Μηχανικός γεννήθηκε στο χωριό

Λιμνιά της επαρχίας Αμμοχώστου το 1926 και

φοίτησε στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου. Για 30 χρό-

νια, από το 1949 μέχρι τον θάνατο του το 1979

εργάστηκε ως δημόσιος υπάλληλος στο Τμήμα

Τελωνείων. Πρωτοεμφανίστηκε στο περιοδικό

«Κυπριακά Γράμματα» το 1952. 

Είχε ποιητικό ταλέντο και το 1954 η ποιητική του

συλλογή «Δοκιμασία Ονείρων» πήρε το πρώτο

βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Εξέδωσε τις

συλλογές «Παρεκκλίσεις» 1957, «Τα δυο βουνά»

1963 και «Ποιήματα».

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Ημιχρόνιο»:

Τώρα που δεν καρποφορούν,

Που δεν ανθίζουν,

Που δεν βλαστάνε πια τα δέντρα,

Ένας ξερός ουρανίσκος

Ξέρει μονάχα πως πεινά.

Ο σπόρος

Δε γεννάει πια το θαύμα

Το πουλί

Δεν ξέρει πια να τραγουδεί.

Σε παίρνω στο χέρι μου

Και γίνεσαι χώμα.

Κι όμως είναι μια ψυχή

Που γυρεύει το θαύμα.

Δεν μπορώ

Δεν μπορώ, σου λέω,

Περισσότερο να περπατώ

Στο χώμα που’ναι μονάχα χώμα.

Παύλος Μεράνος

Ο Παύλος Μεράνος είναι το φιλολογικό ψευ-

δώνυμο του Σωτήρη Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε

το 1906 στο χωριό Σανίδα της επαρχίας Λεμεσού.

Αργότερα έζησε στην Αίγυπτο και στην Αθήνα αλλά

τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στην

Αμμόχωστο. Ασχολήθηκε επίσης με μεταφράσεις

και έγραψε τις ποιητικές συλλογές «Αγωνίες»,

«Νέοι βωμοί» και «Επιστρεφόμενα βέλη».

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Πηγή ζωής» από την τελευταία του συλλογή

«Επιστρεφόμενα βέλη»:

Εγώ δεν πόθησα ρηγάτα

Με αρκεί μια βρύση στο βουνό

Με τις μυρτιές στεφανωμένη

Και μες στις ρίζες το νερό.

Να’ ναι σ’ ενός ρυακιού την όχθη

Μες στα ρουμάνια τα ισκιερά,

Και να πετάνε τραγουδώντας

Απάνωθε της τα πουλιά…..

Αχ, και να σκύβω στην αιώνια

Πηγή της ζωής, της λησμονιάς,

Ενώ από πάνω να με ραίνουν

Με μόσκο οι στάλες της μυρτιάς.

Άντης Περνάρης

Ένας άλλος Κύπριος εκπαιδευτικός που ασχο-

λήθηκε με τη λογοτεχνία ήταν και ο Ανδρέας Παυ-

λίδης που χρησιμοποίησε το φιλολογικό ψευ-

δώνυμο Άντης Περνάρης. 

Ο Περνάρης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1903

και εργάστηκε ως καθηγητής σε διάφορα σχολεία

και ως υποδιευθυντής του Εμπορικού Λυκείου Λευ-

κωσίας.

Υπήρξε καθηγητής της Ιστορίας της Λογοτεχνίας

και ήταν για μερικά χρόνια λογοτεχνικός συνε-

ργάτης και κριτικός του περιοδικού «Καιροί της

Κύπρου» και της εφημερίδας «Ελευθερία» της

Κύπρου. 

Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα εξέδιδε την

απογευματινή εφημερίδα «Κόσμος».

Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο. Έγρα-

ψε ανάμεσα σ’ άλλα τα ακόλουθα έργα: «Διπλό

ξεφάντωμα» (ποιήματα), «Άσμα ασμάτων», «Η

φύση στην ποίηση του Λιπέρτη» (μελέτη), «Η

ποίηση στη ζωή μας», «Τραγούδια της θάλασ-

σας» (ποιήματα), «Ρυθμοί της ζωής», «Σχολική

ανθολογία», «Στοιχεία μελέτης και κριτικής

Λογοτεχνίας», «Στοιχεία Αισθητικής», «Τα Νέα

Ελληνικά». 

Η συλλογή ποιημάτων «Έλεγοι και Παιάνες»

είναι εμπνευσμένη από τον απελευθερωτικό αγώνα

του 1955-59. 

Η τουρκική εισβολή και γενικά η τραγωδία του

1974 τον ώθησαν να γράψει την ποιητική συλλο-

γή «Τα πάθη τα σεπτά» απ’ όπου ξεσηκώνουμε

μερικούς στίχους από το ποίημα του «Ο όλε-

θρος»:

Οι θάλασσες μαυρίσανε και τα βουνά

χλωμιάσαν

Γιατ’ είν’ τα σύννεφα βαριά κι η καταχνιά

μεγάλη

Που ‘ρθεν απ’ την Καραμανιά να πνίξει το

νησί μας.

Σαν άγριος λίβας πλάκωσε και λιάνισε τα

πάντα,

Και μοιρολόι πρωτόφαντο την Κύπρο

συνεπήρε.

Στοιχειώσανε τα ονείρατα κι ολονυχτίς

βρουχιούνται

Και να οι ψυχές που φτερακάν σε κάποιο

φως να βγούνε

Σαν νυχτερίδες σε σπηλιές με πίσσα το

σκοτάδι.

Ο Περνάρης πέθανε το 1980.

Πυθαγόρας Δρουσιώτης

Ο Πυθαγόρας Δρουσιώτης γεννήθηκε στη

Λεμεσό το 1903. Σπούδασε νομικά και πολιτιστι-

κές επιστήμες στην Αθήνα. Εξάσκησε το επάγγε-

λμα του δικηγόρου καθώς και του καθηγητή στο

Οικονομικό Γυμνάσιο της Λεμεσού. Τον τραβούσε

όμως η λογοτεχνία και από το 1930 έγραφε τακτι-

κά στην Αθηναϊκή «Νέα Εστία», καθώς και σε

πολλά κυπριακά περιοδικά. 

Εξέδωσε μόνο μια ποιητική συλλογή με τίτλο

«Εκλογή» το 1963. Η συλλογή αυτή αποτελείται

από έξι ενότητες.

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του

«Της Αττικής ακρογιαλιές», όπου φανερώνει τη

μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα:

Της αύρας σας πώς με μεθούν τα χάδια

τα πραϋντικά,

Πλημμυρισμένα από ευωδιές του πιο

θεσπέσιου μύρου….

Άραγε ποιας αρχαίας πνοής μας δένουν

φίλτρα μαγικά

Και κάθε που στο αμμόγιαλο τα βήματα

μου αφήνω,

Ξεχνώ τους θλιβερούς νεκρούς που στη

ψυχή μου κλείνω.

Της Αττικής ακρογιαλιές, φαιδρά χαμόγε-

λα θεϊκά,

Ανάγλυφοι, σμαράγδινοι κυματισμοί του

ονείρου,

Και τα βαριά τους πένθιμα που με λαγ-

γεύουν μυστικά;

Την μεγάλη του αγάπη για την ιδιαίτερη του

πατρίδα την Κύπρο την εκφράζει σε πολλά ποιή-

ματα του. Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα

του «Κερύνεια»:

Δαντέλες τ’ αφροστέφανο του πέλαου

πανηγύρι

Κεντά στα βράχια κι όλο ανθούς μαδά

στην αμμουδιά

Κι η τρυφερή σου ανάμνηση γλιστράει

απ’ την καρδιά

Ξενιτεμένη μέλισσα που αναζητάει τη

γύρη.

Ο Δρουσιώτης πέθανε το 1986.
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¢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¿).
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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 
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OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN 

NIKITAS: “The
Resurrected Christ
has dispelled total

darkness”
On Holy Saturday

night, just before the

Holy Light is shared with

the faithful, there is a

tradition to turn off the

lights of the church and

stand together in total

darkness. The chanters

then begin singing a

hymn taken from the

Matins service, “Behold,

it is early and still dark.”

Once the hymn is com-

pleted, the clergy emerge from the Altar and the Light is

given to the community that has gathered.

We find ourselves, beloved people of God, at a moment

in time when darkness seems to have engulfed both our

world and our minds, just as the hymn says of Mary Mag-

dalene. Amidst confusion and aimless drifting, humanity

searches for hope, safety, and light. Perhaps we need to

do as Mary did, some two thousand years ago, and has-

ten to the Tomb to see for ourselves that it is empty; that

is, to learn what it means that Christ, Who is the very hope

and life of the world, has truly risen and that darkness has

been dispelled.

It is this message that we seek and desire, especially as

we continue to endure the challenges of the global coron-

avirus pandemic. While we see science and medicine work-

ing to heal our bodies, we know that Christ is able to heal

and save our whole person, together with all of creation.

In calling together His Church, He transforms a simple com-

munity into His Resurrected Body, within which He heals

sin, evil, and even death itself, for He has overcome all of

these, and gives us instead comfort, hope, and salvation.

The Lord said to Mary, "Do not be afraid", and I say the

same to you. Do not be afraid and do not lose hope; trust

in the Resurrected Christ and let Him be your strength,

your shield. Let His Light push back the darkness of con-

fusion and see for yourself that "through the Cross joy has

come to all the world" for "He has conquered the world".

These promises, Christ’s words, require that we believe

and place our trust in Him and His good news. We must

learn to believe that Christ overcame death and offers us

eternal life — "I believe; help my unbelief!"

This year especially, we must embrace the theme of hope

and anticipation, so that we may be strengthened with vi-

sion and love to walk forward in the Light of Christ. It is for

this reason that our clergy summon the faithful to "Come,

Receive the Light'' — a light that never fails, a bright and

glowing light that illumines all people and guides on the

path of salvation. Let us recall the divinely-inspired words

of the golden-mouthed preacher of Christ, who said, "All

of you enjoy the richness of His goodness. Let no one grieve

at their poverty: for the kingdom for all has been revealed.

Let no one bewail their faults; for forgiveness has risen

from the tomb."

Christ is Risen and we have hope. Christ is Risen and

we have life eternal.  Christ is Risen and love abounds.

May this message be with each and everyone, as we cel-

ebrate Pascha and the Resurrection of our Lord and Sav-

iour.

With paternal love and blessings 

in the Resurrected Christ,

+ Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain

Zela Jet - member of the Zela

Aviation group of companies, is

spreading wings in Cyprus with

the introduction of a dedicated

brand to manage its expanding

activities in the provision of bro-

kerage services in the field of

private aircraft and helicopters

offering a new, unrivalled travel

experience for its clients.

Having dominated air travel

for almost two decades and with

a strong footprint in the aviation

sector, Zela Aviation is now in-

troducing Zela Jet, aiming at

new, innovative and pioneering

private flight solutions within

Greece and Cyprus. 

In cooperation with major air-

lines across the world and with

a range of luxury aircrafts and

modern helicopters, Zela Jet rad-

ically changes the island's avi-

ation landscape, meeting cus-

tomer expectations on a 24-hour

basis, 365 days a year.

Having high safety standards

and quality personalised ser-

vices while prioritising flexibili-

ty, comfort and discretion, Zela

Jet's specialised consultants or-

ganise leisure and business trips

at competitive prices to a pletho-

ra of destinations within Europe,

Africa and the Middle East.

Expressing his enthusiasm

and satisfaction for Zela Jet's

arrival in Cyprus, Company Chair-

man Andreas Christodoulides

mentioned that as the airline sec-

tor was being redefined, their

group of companies acted bold-

ly and strategically to meet the

challenges of the new era. He

highlighted that their specialised

knowledge, long experience and

reliable services open paths for

every traveller who values se-

curity, time, service, and free-

dom. Mr Christodoulides con-

cluded that as a team, they are

proud to mark a new era in avi-

ation with Zela Jet and are com-

mitted to providing the highest

level of service for each cus-

tomer individually.

Zela Jet team can be con-

tacted via email or phone for a

personalised jet or helicopter

charter, which suits individual

customers’ needs and budget.

Info Zela Jet: Web: www.ze-

lajet.com; email: sales@zela-

jet.com; tel: +357 25586896,

+357 99250762 / +30 6983 286
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Zela Jet: Daily flights to Cyprus

LOBBY FOR CYPRUS

One viable settlement:
one Cyprus

On 27-29 April the long anticipated UN-sponsored

informal 'five-party' summit is set to commence in

Geneva. The aim, according to the UN, is to forge a

path towards kickstarting a new round of 'talks' to set-

tle the Cyprus issue, ie the ongoing occupation by

Turkey of the northern area of the Republic of Cyprus. 

In a typical display of intransigence and belliger-

ence, Turkey and its subordinate regime in the occu-

pied territories of Cyprus have attempted to up the

ante and further poison the political climate by once

again promoting the maximalist notion of a 'two-state'

settlement that would once and for all carve up the

Republic of Cyprus into two states. Such an outcome

would not only reward Turkey for its brutal invasions

of 1974, it would legitimise its illegal occupation of 36

per cent of the territory and 57 percent of the coast-

line of the Republic of Cyprus. The government of the

Republic of Cyprus, with good reason would refuse to

consider such an outlandish demand. 

But in calling for a 'two-state' settlement, Presi-

dent Erdogan of Turkey and his mouthpiece Ersin Tatar

in the Turkish-occupied zone of the Republic of Cyprus

are being disingenuous. Turkey does not seek to cre-

ate two entirely independent states but a confedera-

tion in which Ankara is master of one 'state' in the

north; has a say in the affairs of another 'state' in the

south; and in addition exerts control over a central

government. Via such a confederation (or indeed fed-

eration) Ankara's occupation would not end, it would

in effect be extended. 

Lobby for Cyprus, an organisation founded by

refugees who were forced to flee their homes and

lands by Turkey's invasion forces, reiterates that any

settlement that denies forcibly displaced Cypriot cit-

izens their inalienable right to return is unacceptable.  

Regrettably, the UN-sponsored 'peace process' has

for too long been exploited by Turkey to make in-

creasingly maximalist demands that would not be en-

tertained anywhere else in the world, let alone in the

European Union. Successive governments of the Re-

public of Cyprus have been intimidated into making

concessions after concessions that embolden the gov-

ernment of Turkey to seek further capitulation. 

One such concession is Turkey's long-standing in-

sistence on 'political equality' which subverts the most

basic principles of democracy of one-person-one-vote

and equates an 18% minority with the 82% majority.

Lobby for Cyprus is alarmed by the fact that the Re-

public of Cyprus will not be officially represented at

the 'five-party' summit where its destiny may be de-

termined and it is unfortunate that the president of

the Republic of Cyprus is relegated to participating as

a 'community leader'. 

The refusal of Turkey, its subordinate occupation

regime, and the United Kingdom to permit the EU to

participate in the 'five-party' summit is telling. It is

clear that the settlement structures which have been

on the table for decades, namely a bi-communal bi-

zonal federation, are not and cannot be in compliance

with the fundamental principles and values of the EU

– or for that matter of the UN itself.

As Turkey descends into tyranny under president

Erdogan, who was recently described by Italian Pre-

mier Mario Draghi as a 'dictator', it would be foolhardy

for the government of the Republic of Cyprus to sub-

mit to any settlement that would grant Erdogan's

Turkey a stake in the governance of Cyprus, let alone

any 'guarantor rights'. To do so would pave the way

for future catastrophes with grave consequences such

as Turkey's brutal invasions and occupation of Cyprus

in 1974. 

The Republic of Cyprus is enshrined in law and it

must not subvert it's own sovereign existence and al-

low its legitimate citizens to be integrated into any

neo-Ottoman space under Turkey's dominion, in the

form of a dysfunctional institution masquerading as

a 'confederation' or 'federation'. 

Until the Cyprus issue is dealt with on the basis of

invasion and occupation, there can be little hope of

justice and long-lasting peace and stability, not only

in Cyprus but in the entire region. It is unproductive

to continue to present the Cyprus issue as an internal

affair that exclusively concerns the relations of the

majority population on the island and one minority

population.

It is time that Turkey's privileged status granted to

it by the international community as invader, occupi-

er, human rights abuser, and perpetrator of interna-

tional crimes came to an end.

If 'everything is on the table' as has been suggest-

ed, then the primary aim of the 'five-party' summit

and any future 'talks' should be a unitary Republic of

Cyprus that does not segregate Cypriot citizens on the

basis of ethnicity, language or religion and that is de-

void of the 'zones' that Cypriot citizens have been vi-

olently forced into by Turkey's occupation forces. Not

only should the refugees and internally displaced per-

sons be able to return, all legitimate citizens of the

Republic of Cyprus should be free to live wherever

they wish in their own nation state, as do other EU

citizens in their own countries.

UN Secretary-General António Guterres has called

on participants at the 'five-party' summit to be 'cre-

ative'. How the Republic of Cyprus, a small, virtually

defenceless nation can be creative in fighting for its

existence against the might of Turkey, a powerful and

provocative NATO member that occupies large swathes

of its territory with 40,000-plus troops, remains to be

seen. Perhaps the UN Secretary-General can employ

some creativity in upholding the values of the organ-

isation he represents and for once, in the case of Cyprus,

stand up for the weak against the powerful.

Lobby for Cyprus calls upon the United Nations and

all parties to:

_ end the Turkish occupation and colonisation of

the north of the Republic of Cyprus via a lawful, eth-

ical, transparent and procedurally fair process;

_ ensure that the sovereignty of the Republic of

Cyprus is fully respected, that the Republic is official-

ly represented at any 'talks' relating to it and that the

Republic is neither dissolved nor undermined;

_ oppose any so-called 'guarantor' or 'intevention

rights' of foreign powers;

_ refrain from legalising the de facto segregation

imposed in Cyprus by Turkey;

_ oppose a settlement that would legitimise the

segregation of Cypriots along ethno-religious lines;

_ build a settlement on the enlightened founding

values of the United Nations, the Commonwealth, the

Council of Europe and the European Union; and

_ ensure that any settlement respects the rule of

law, justice, democracy, human rights and the funda-

mental freedoms of all legitimate Cypriot citizens. 

Lobby for Cyprus remains committed to support-

ing a settlement for a unitary Republic of Cyprus that

is based on the 3Rs:

_ removal of all Turkish occupation troops;

_ humane repatriation of Turkish colonists, who

were transferred to occupied Cyprus to alter the de-

mography of the island;

_ right to return of all refugees and internally dis-

placed persons, without restriction or preconditions,

as called for by UN resolutions.

Lobby for Cyprus reiterates that the only viable

Cyprus settlement is one based on a truly unitary Re-

public of Cyprus. Not partition, not segregation, not

apartheid and not on the basis of legitimising Turkey's

criminal acts as Ankara and its apologists continue to

insist.
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P
lenty teams from community grassroots club Omo-

nia Youth FC enjoyed brilliant results and preferences

in lovely spring sunshine last week. The club is sponsored

by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and V Jew-

ellers.  

By Mike Pieri

George Pantelides Under 16 girls edged out their op-

ponents 2-1 in a very close match thanks to a rocket from

Emilia and Nehir playing only her second game for the

club. Nehir was also named Player of the Match for her

the composure she showed on the ball, being tenacious

in the tackle and possessing great vision. Some stunning

saves from Nicole (first half) and Andrianna (3 match-win-

ning saves in second half) secured the points for the Un-

der 16 Girls in a sometimes bad tempered affair. The team

had three new players trying out for the team with Nyee-

ta, Maddie and Maeva all meshed well with the more es-

tablished players. Mary was ferocious in midfield and Mag-

gie was electric at right and left back. Kayla and Lydia were

industrious high up the pitch while Christina marshalled

her defence excellently. Moment of the match? Almost

too many to choose from but the control from Emilia,

bringing the ball down from a goal kick that came down

with snow on it, was sumptuous. The opposition touch-

line, Omonia Youth fans, her teammates and her coach-

ing team of George and Rafael could only applaud the au-

dacity of the skill. Well done all.  

Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12 White

came away with all three points winning 2-1. In a tough

match on an awful pitch, the boys did their best to play

their football but had to mix it up for all of the game. A

clever free kick from Andre and a sweet finish from Leo

after some lovely interplay was a wonderful highlight. The

Under 12 White goalkeeper pulled off a great save in the

second half but a late goal from the opposition, gave the

opposition hope. They put us under pressure but the boys

showed great strength and resilience to take the win. Man

of Match was awarded to Andrew who showed compo-

sure on the ball.  

Sophia Karanicholas' Under 13 Girls comfortably came

away with the win with some impressive individual per-

formances. As a team, they  could have perhaps done bet-

ter positionally and worked more as a unit, but there were

many, many positives to take, especially given this was on-

ly their second game back.   

The challenge that has been set is for the girls was to

get out of their comfort zones and invest in their devel-

opment by playing in different positions. The game itself

provided a safe environment to do that. Sophia was very

proud of the girls for their positivity in confronting this

challenge and for the commitment they showed. Goals

were scored by Shekhinah (3), Mea B, Gina and Player of

the Match Orla   

Tas Georgiou's Under 14 Green played a double-head-

er and won both games; match one 4-1 and match two 1-

0. In the first match the Under 14 Green got off to a great

start and scored two early goals as the boys took control

and played some exciting football. Goals were scored by

Man of the Match Henry (2), Jamie and Jacob.  

Match two was far more tense and only a late goal from

Theo to ensure Under 14 Green came away with 6 points.

Parris was Man of the Match  

Robert Protei and George Constantinou's Under 13 Gold

won both their games in a double-header after two rou-

tine performances winning 3-0 and 3-1. The boys played

some lovely football today. Nice one-twos all around the

pitch. Man of the Match was Pablo who scored all six goals.   

Savva Zavros and David Poncia's Under 15 Gold lost 4-

0 and with only 11 players it was always going to be a test

against a side pushing for promotion. After a very even

first half the Under 15 Gold found themselves 1-0 down.

Unfortunately, the second half was spent mostly in their

own half and in the end the boys' legs ran out of steam

with the opposition scoring three more in the last 15 min-

utes. It's certainly been a testing season for boys after their

brilliant season last year but they continue to try and play

in the way they have been coached to play and the coach-

es cannot ask for any more than that. They continue to

give their absolute best each week and both Savva and

David are rightly extremely proud of them for that.  

Marty Tryphona and Abdullai's Under 11 Girls again en-

joyed their match. It was pleasing to note that given it was

a tough match, the opposition manager allowed the team

to play extra players – amazing sportsmanship. The under

11 Girls played with so much passion determination and

they never gave up. Three girls stepped up and played in

goal and the girls' our first touch was so much improved.

The best part is they all play with a huge smile on their

face and love playing.   

Michael Pieri's Under 16 White played a double head-

er against the unbeaten league leaders and came away

with one win and one defeat.   

In the first match the boys were asked to play their foot-

ball and work hard. The team had a plan how to play and

it was executed perfectly.  The boys harassed their oppo-

nents, played the ball quickly and created chances to score.

They took the lead thanks to an own goal from a glorious

free kick which was impossible to defend. Well done to

Yianni Sophocleous. The Under 16 White conceded on the

stroke of half time and the team knew their strong oppo-

nents were going to come hard in second half, which they

did but the boys weathered the storm brilliantly. There

were last ditch tackles which epitomised an incredible re-

silience; the boys were not going to be denied! A goal from

Igor on break gave them a 2-1 lead. Could they take all

three points? Unfortunately, a soft penalty was conceded

minutes from the end. Head did drop at the seemingly in-

evitable outcome but goalkeeper Stefanos Pieri pulled off

a spectacular save to preserve the lead. The boys came

away with a thoroughly satisfying victory.   

In the second match, the boys were again superb and

went into the half time 0-0. Losing a centre half and hav-

ing only one sub made it tough and two errors gifted the

opposition two goals and they scored two more. Man of

the Match for the first game was Stefanos Pieri while Sa-

mi Hristov was awarded the honour in the second – a true

captain's display for 100 minutes.  

Mario Yiasemi's Under 14 Gold had a double-header

where they lost the first and drew the second.  In the first

match the boys did not start too well and went 1-0 down

before getting an equaliser.  Unfortunately, a mistake from

a free kick they made it 2-1. In the second match, the boys

played far better but found themselves 4-2 with only five

minutes and turned it around to draw 4-4. Man of the

Match was awarded to the whole team.  

Nick Georgiou's Under 18 Gold won 7-2 away in a great

away performance. Having gone into half time 2-2, changes

made at half time paid dividends. The boys were more de-

cisive and composed on the ball allowing them to create

many opportunities to score. Goals were scored by Man
of the Match John Young (4), Michael Vassiliou, Jack Nash
and Stefano Kizas.  MoM: John Young  

Mike Petrou's Under 18 Whites played their first full
match since lockdown and were dominant in a 7-4 win.
The boys worked hard for each other and controlled the
game to the end.   Man of the Match Tanzid Salih scored
five goals with Alex Loizou and Tom Sidfor getting the oth-
er two.  

Mike Koumi and Adam Broomfeld's Under 13 White
stayed top of the lead with two wins in their double-head-
er winning 3-2 in both games. Goals were scored by Georgie,
Chris and Thomas in the first match with Davide, Luca and
Nick scoring the goals in the second. Luca was named Man
of the Match for outstanding performance in both games.  

Tas Georgiou's Under U14 Green won their match by
the odd goal in seven. Playing the league leaders, they put
on one of the best performances. They showed desire,
spirit and their work rate was amazing ensuring their ef-
forts were rewarded. Man of the Match Yullian gerabbed
a hattrick with Kaya getting the other goal.   

Zeno Vryonides and Vas Simou's Under 13 Green played
a double header where they lost the first match but drew
the second with a strong display where the boys fought
for possession and pushed themselves to ensure they did-
n't lose two in a row.   

The Men's team, which is sponsored by Crown Mobile
Tyres, Athletic Development Club, The Master Locksmith,
CJAZ Consulting and RAMEK asset management came off
their first win last week to grab another point in a pulsat-
ing 2-2 draw away from home. However, if the team took
all the chances, they created in the first half they would
have had an easy win but the boys dug in and grafted to
get a point after coming from behind twice to earn a draw.
Goals were scored by Charlie Constanti who scored a crack-
ing goal and Andreas Kyprianou.

Under 16 White played superbly against the league leaders

Omonia Youth FC 
Chairmen at KOPA fixture

With Omonia Youth FC entering the

KOPA league for the first time this sea-

son, it has been an opportunity for many

of the club's supporters to cheer on their

team in adult football. On Sunday the

current Chairman, Michael Pieri, met

up with ex-Chairmen Kypros Kyprianou,

who is also current Chairman of KOPA,

along with another ex-Chairman of Omo-

nia Youth FC Elia Constanti. Elia played

in the 2-2 draw against Nissi FC. Both

Kypros and Elia saw their sons Andreas

and Charlie score the goals which earned

Omonia Youth FC Mens a deserving

draw. An advert if ever there was one

for grassroots community youth foot-

ball creating history, memories and hav-

ing an enduring legacy.  

(l to r) Ex-Omonia Youth FC Chairmen
Kypros Kyprianou and Elia Constanti
seen here with current OYFC Chairman
Michael Pieri at the Omonia Youth
Men's match v Nissi FC. Kypros is the
current KOPA Chairman. 
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MANITARIA ME FETA STO 
FOURNO SE HARTI

BAKED MUSHROOMS WITH FETA 
IN PARCHMENT PAPER

INGREDIENTS

4 side servings 

5 tbsp olive oil

500g mushrooms, preferably wild

4 garlic cloves, peeled and finely sliced

2 bay leaves

1 tsp lemon juice 

2 tsp white wine 

225g feta, crumbled

A small handful each of fresh flat-leaf parsley and mint, finely chopped

Freshly ground black pepper

METHOD
1. Preheat oven to 200 °C / 180°C fan / gas 6. Cut parchment pa-

per into an approximate 48 x 28cm rectangle. 

2. Fold the rectangle in half cross wise. Open the parchment and

coat with a little olive oil. Place the rectangle with the olive oil side

up on a baking sheet. 

3. Wipe the mushrooms with a clean damp cloth and roughly chop.

4. Place the mushrooms in the middle of the paper. Sprinkle with the

garlic, bay leaves, lemon juice, white wine and the remainder of

the olive oil. Put the crumbed feta on top, sprinkle with the herbs

and season with pepper. Do not season with salt as the feta is

salty.

5. Fold the paper over from all four corners to form a parcel sealing

the contents.

6. Bake in a preheated oven for 15-20 minutes until the mushrooms

are golden and tender.

7. Transfer the parchment packet to a platter, carefully open the par-

cel and serve immediately.

© Copyright George Psarias
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MANITARIA ME FETA STO FOURNO SE HARTI
BAkEd MUSHROOMS WITH FETA IN pARcHMENT pApER

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ

21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Η Τελευταία Παράσταση”

M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

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: 

“Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια”

23.05 Ελληνική Ταινία: 

“Ένας Άντρας Με Φιλότιμο”

00.25 Ελληνική Ταινία: 

“Πλατεία Αμερικής”

ΜΕΓ. ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΜΑΪΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:00 ΟΡΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

22.30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

23.00 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

23.45 Ελληνική Ταινία: 

“Κάθε Σάββατο”

01.20 Ελληνική Ταινία: 

“Το Θύμα”

KYΡIAKH ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

2 ΜΑΪΟΥ

03.00 Σύνδεση με ΡΙΚ

12.00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:00 Αθλητική Κυριακή

19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ

21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Η Αρχόντισσα Και Ο Αλήτης”

23.15 Ελληνική Ταινία: 

“Ελεύθερη Κατάδυση”

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

3 ΜΑΪΟΥ

09:30 Εορταστικό πρόγραμμα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα

Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 

“Όχι Τώρα, Αγαπούλα”

23.05 Το Ταξίδι της Ζωής με την 

Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά

21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Βασανισμένη Μου Αγάπη”

22.40 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Μπαμπάς Μου 

Ο ΤέντιΜπόι”

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη

20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Αντίστροφη Πορεία”

22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Τρελοί Πολυτελείας”

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα

17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ

19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ

21:00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Σκλάβοι Της Μοίρας”

23.10 Ελληνική Ταινία: 

“Το Βλαχόμουτρο”

YOUR LOCAL GREEK TV CHANNEL

IS ON FREEVIEW

Channel 271
CHANNELBOX

Η Τηλεόραση σας να είναι SMART TV 

και να είναι συνδεδεμένη με internet

31χρόνια!

Όλη η ζωή της Παροικίας

είναι εδώ!

Hellenic TV

τηλ. 0208 292 7037 

Χαρούμενη Ανάσταση!

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

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

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

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

THE LEATHER CLOAK 
Life in all blessedness

Offers man an angelic opening
To Love and Worship

The Creator of our existence 
In a fullness

Where we witness 
Many wonders.
True to the core

Of this observation
We may seek to know or

Ask how is it possible
To grasp Holiness? 
Is the answer hidden 
In the winds of time?
May the key be within

The Gift of Discernment
To comprehend 

The Holy Mysteries …
Therein the modus operanti
We adhere to the scholarly
Theologians to enlighten

The faithful with steadfastness.

Therewith the righteousness 
Of our Lord,

The comforter was promised
And awaits the beckoning
Of the soul to welcome,

To dwell within
The spiritual heart of man; 
At the Holy Altar let nought

The soul be weathered,
Weighted down  

With the leather cloak
Of egotism, …
… let humility

Be the weightless
Feathered wings 

Of freedom 
Elevated in truth 

And from the Holy Table
Of bread and wine,

The Body and Blood of
Our Lord victorious
Do we soar aloft.

Jo-Anne Marinakis
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