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Η√ Σύνοδος Κορυφής,
η Πενταμερής και
οι τουρκικές παγίδες
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ...

Test 72 ωρών και
καραντίνα 10 ημερών
για όσους πηγαίνουν
στην Ελλάδα από
18/12 έως 7/1
l ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ LOCKDOWN
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 6
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ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ «ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ» ΟΙ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ώρα της αλήθειας ή της ντροπής για την ΕΕ
n ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ
n Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
n Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΡΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

V-Day για το Ηνωμένο Βασίλειο,
ιστορική μέρα για την ανθρωπότητα
n Η 90ΧΡΟΝΗ ΠΡΩΤΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΙΣΑ:
«ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΑ,
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ»

Αυστηρά περιοριστικά μέτρα
στην Κύπρο για την περίοδο
των γιορτών

n ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: «ΕΛΠΙΖΩ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2021 ΝΑ ΑΡΟΥΜΕ
ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ»

ΣΕΛΙΔΑ 11

Θουκυδίδης: Κράτος
χωρίς πολεμική ισχύ,
δεν έχει κυριαρχία!
l Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης
Πολιτικός Μηχανικός
& Σύμβουλος Στρατηγικής
ΣΕΛΙΔΑ 17

© Humanity’s Moonshot,
Covid-19 vaccines for all
l Γράφει ο Νίκος Σύκας
Σύμβουλος Στρατηγικής
& Καινοτομίας
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ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενωρίς ήρθε
ο Άι-Βασίλης
στα ελληνικά
σχολεία Μάνορ
Χιλλ και Φίνσλεϋ
n ΓΙΑ ΝΑ «ΣΠΑΣΕΙ» Η ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
«ΚΑΤΑΧΝΙΑ» ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΣΕΛΙΔΑ 19
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AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS
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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
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
020 7502 1713
EMAIL: info@anthealettings.com

T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F:

www.anthealettings.com
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ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

V-Day για το Ηνωμένο Βασίλειο,
ιστορική μέρα για την ανθρωπότητα
Π

ραγματικά ιστορική μέρα για το
Ηνωμένο Βασίλειο και ολόκληρη
την ανθρωπότητα χαρακτηρίστηκε η
περασμένη Τρίτη. Δικαίως ο Βρετανός
υπουργός Υγείας, αντλώντας έμπνευση από την ιστορική μέρα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου V-Day (Victory), ονόμασε και την 8η Δεκεμβρίου V-Day
(Vaccination Day - Ημέρα εμβολιασμού).
Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του
Κόβεντρι δόθηκε το πρώτο στον κόσμο
εμβόλιο της Pfizer σε 90χρονη γυναίκα.
Ο εμβολιασμός της μεταδόθηκε ζωντανά
τηλεοπτικώς σε όλο τον πλανήτη. Η Μάργκαρετ Κίναν φορώντας ένα φωτεινό
μπλε μπλουζάκι «Χαρούμενα Χριστούγεννα», χαμογελούσε κάτω από τη μάσκα
της καθώς η νοσοκόμα της έκανε το εμβόλιο. «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που
είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν.
«Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να
περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους
φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη
μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.
Η Κίναν, πρώην βοηθός κοσμηματοπωλείου που αποσύρθηκε μόλις πριν από
τέσσερα χρόνια, έχει μια κόρη, έναν γιο
και τέσσερα εγγόνια.
Ο δεύτερος εμβολιασθείς ήταν ο 81χρονος Γουίλιαμ Σαίξπηρ με καταγωγή από
το Γουόργικσαϊρ, 81 ετών. Ένας ακόμα
Σαίξπηρ που γράφει ιστορία.

Δάκρυσε ο υπουργός Χάνκοκ
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ φάνηκε να δακρύζει την ώρα που
μιλούσε σε απευθείας μετάδοση από τηλεοπτικό δίκτυο για την ελπίδα που φέρνει
η διάθεση του εμβολίου κατά της COVID19 στη Βρετανία μετά την συμφορά και
τη θλίψη που προκάλεσε η πανδημία.
Ο Πιρς Μόργκαν του ITV ρώτησε τον
Χάνκοκ αν συγκινήθηκε και αυτός έκλεισε τα μάτια, έσκυψε το κεφάλι και σκούπισε την άκρη του ματιού του.
«Ήταν μια τόσο σκληρή χρονιά για τόσο
πολύ κόσμο», είπε.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον χαιρέτισε την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού κατά της COVID19 στη χώρα του και ευχαρίστησε τους
εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, τους
επιστήμονες και τους ανθρώπους που
δήλωσαν εθελοντές για την δοκιμή του
εμβολίου κατά της νόσου αυτής.
Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι αναμένει πως εκατομμύρια άνθρωποι στη Βρετανία θα έχουν εμβολιαστεί
κατά της COVID-19 ως το τέλος του έτους
και εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκστρατεία
εμβολιασμού θα αρχίσει να μειώνει τους
αριθμούς των κρουσμάτων και των θανάτων στη χώρα. Επίσης διευκρίνισε ότι τα
στοιχεία, όσον αφορά τον ημερήσιο αριθμό
των εμβολιασμών που γίνονται, θα ανακοινώνονται μόλις είναι διαθέσιμα.
«Έχουμε εκατομμύρια δόσεις που περιμένουμε να φτάσουν πριν από το τέλος
του έτους», δήλωσε ο Χάνκοκ στο BBC.

Ερωτηθείς πόσο γρήγορα θα λάβουν
οι άνθρωποι το εμβόλιο, ο υπουργός
Υγείας απάντησε: «Εκατομμύρια ως το
τέλος του έτους».
Ο Χάνκοκ εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα
ότι η ζωή θα επανέλθει στους φυσιολογικούς της ρυθμούς στη Βρετανία από την
άνοιξη του ερχόμενου έτους.
«Καθώς μπορέσαμε να αρχίσουμε αυτό
το πρόγραμμα εμβολιασμού συντομότε-

εταιρίες παγκοσμίως πως θα επιτρέψουν
στο μέλλον την μετακίνηση μόνο όσων
πολιτών έχουν εμβολιαστεί, ο Βρετανός
υπουργός Επικρατείας Michael Gove
απέρριψε το σενάριο για ταξίδια με την
συγκεκριμένη κάρτα.
«Όχι, αυτό δεν είναι στο σχέδιο. Σίγουρα δεν σκοπεύω να εισαγάγω διαβατήρια εμβολίων και δεν γνωρίζω κανέναν
άλλον στην κυβέρνηση που να έχει προτείνει κάτι τέτοιο».
Την ίδια ώρα ο υφυπουργός Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου έχει προκαλέσει
αντιδράσεις με τις δηλώσεις του πως οι
κάρτες εμβολιασμού ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν ως… κάρτες εισόδου σε
χώρους ψυχαγωγίας.
Ωστόσο δεν έχει κάνει σαφές αν οι
συγκεκριμένοι χώροι θα δέχονται απλά

Με ποια σειρά θα λάβουν το εμβόλιο στη Βρετανία
(Από την εφημερίδα “Sun”)

ρα από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο,
θα μπορέσουμε να έρθει αυτό λίγο νωρίτερα. Τρέφω τις μέγιστες ελπίδες για το καλοκαίρι του 2021 και ελπίζω ότι θα μπορούμε να άρουμε τους περιορισμούς από
την άνοιξη», σημείωσε στις δηλώσεις που
έκανε στο BBC.

Ταυτότητες εμβολιασμού
Όσοι Βρετανοί σπεύσουν να εμβολιαστούν θα προμηθευτούν μία ειδική κάρτα
η οποία θα γράφει λεπτομερώς τα στοιχεία
τους. Συγκεκριμένα, η ταυτότητα θα έχει
μέγεθος πιστωτικής κάρτας και εκτός από
τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη σε
αυτή θα αναγράφεται ο τύπος του εμβολίου,
ο αριθμός της παρτίδας και η ημερομηνία χορήγησής του.
Μάλιστα σε ένα σημείο θα αναγράφεται με έντονα γράμματα η ημερομηνία που
θα πρέπει να κάνουν τη δεύτερη δόση
του εμβολίου.
Τα παραπάνω στοιχεία θα κατοχυρώνονται στη συνέχεια σε μια βάση δεδομένων
της NHS.
Ακόμη δεν είναι σαφές εάν οι νέες κάρτες-Covid θα είναι υποχρεωτικές ή εάν θα
χρησιμοποιηθούν ως ένα είδος «ταυτότητας ανοσίας».
Ο υπουργός Υγείας της Ουαλίας
Vaughan Gething είπε ότι η ταυτότητα
θα χρησιμοποιηθεί απλώς για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους να κάνουν τη
δεύτερη δόση του εμβολίου.
«Αυτά (σ.σ. οι ταυτότητες Covid) θα λειτουργήσουν ως υπενθύμιση για μια δεύτερη δόση», είπε χαρακτηριστικά ο Gething.
Μετά από τις ανακοινώσεις που είχαν
προηγηθεί από διάφορες αεροπορικές

τις κάρτες ή θα αποκλείουν την είσοδο σε
όσους δεν έχουν κάνει το εμβόλιο.
Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Nadhim
Zahawi, πρότεινε οι χώροι ψυχαγωγίας,
συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων
και των μπαρ, να δέχονται κάποια «ταυτότητα εμβολιασμού».
Όπως ανέφερε στο BBC: «Νομίζω ότι
πιθανότατα τα εστιατόρια, τα μπαρ, οι κινηματογράφοι και άλλοι χώροι, κυρίως
αθλητικοί, πιθανότατα να χρησιμοποιούν
επίσης αυτό το σύστημα».

Τα νοσοκομεία εμβολιασμού
στο Λονδίνο
Στην Αγγλία επιλέχθηκαν 50 νοσοκομεία (70 συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο)
στα οποία ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, με
8 να είναι στο Λονδίνο.
Αυτά είναι : Croydon Health Services
Νότιο Λονδίνο, Royal Free Hospital Βόρειο Λονδίνο, King’s College Hospital,
Princess Royal στο Orpington, Guy’s
and St. Thomas’s, St. George’s Hospital
και University College Hospitals.

357 εκ. εμβόλια στο Η.Β. Δωρεάν ο εμβολιασμός
Το Ηνωμένο Βασίλειο διέταξε συνολικά 357 εκ εμβόλια. Το κάθε άτομο χρειάζεται δύο δόσεις.
– 40 εκατ. από την Pfizer/BioNtech,
για τα οποία παίρνει – τα πρώτα 800,000
εντός της εβδομάδας
– 100 εκατ. από την συνεργασία Oxford
AstraZeneca
– 60 εκατ. από την Novavax Σουηδίας
– 60 εκατ. από την Valneva Γαλλίας

– 60 εκατ. από την GSK/Sanofi Pasteur
(συνεργασία) η πρώτη βρετανική φαρμακευτική εταιρία και η δεύτερη Γαλλίας
– 30 εκατ. από την Janssen (Johnson
and Johnson)
– 7 εκατ. από την Moderna, αμερικανική στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης.
Ο εμβολιασμός θα είναι δωρεάν στο
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι υποχρεωτικός, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον. Θα δίδεται σε νεαρούς
άνω των 16 ετών, αλλά όχι σε εγκύους.
Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 θα ξεκι-

νήσουν να εμβολιάζουν και οι οικογενειακοί ιατροί (GPs) οι οποίοι έχουν εδώ και
καιρό ενημερωθεί να ετοιμάσουν τους
καταλόγους των πολιτών που καλύπτονται από την πρώτη φάση, δηλαδή άνω
των 80 ετών (και ίσως και κάποιων ευπαθών
ομάδων).
Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση προφανώς για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι
να καταφέρει να ελέγχει την επιστροφή
στις 21 ημέρες όλων των εμβολιαζόμενων για τη δεύτερη δόση εφόσον το εμβόλιο είναι σε δύο δόσεις.

Και η Βασίλισσα Ελισάβετ με τον σύζυγό της
θα εμβολιαστούν λόγω ηλικίας
Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ θα εμβολιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech κατά της Covid-19, το οποίο ενέκριναν οι βρετανικές Υγειονομικές Αρχές, ανέφερε το Σάββατο το βράδυ ο βρετανικός Τύπος.
Η 94χρονη βασίλισσα και
ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος, 99 ετών, θα εμβολιαστούν
και οι δύο κατά προτεραιότητα λόγω της ηλικίας τους και
όχι υπό προτιμησιακή μεταχείριση, ανέφερε η κυριακάτικη «Mail».
Σύμφωνα με την εφημερίδα,
το βασιλικό ζεύγος θα δημοσιοποιήσει τον εμβολιασμό
του για να «ενθαρρύνει όσο
το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους να εμβολιαστούν», καθώς οι Αρχές φοβούνται ότι οι αποκαλούμενοι
αρνητές εμβολίων θα σπείρουν αμφιβολίες στον πληθυσμό.
Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Γαλλικού
Πρακτορείου για σχόλιο.
Η «Daily Mirror» τόνισε ότι πολλές διασημότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν
δεσμευτεί δημόσια ότι θα εμβολιαστούν για να υποστηρίξουν αυτήν την εκστρατεία
εμβολιασμού.
Η Βρετανία έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως στο εμβόλιο κατά
του νέου κορωνοϊού που αναπτύχθηκε από τη γερμανική BioNTech και την Pfizer
κατά της Covid-19. Οι πρώτες δόσεις δόθηκαν την Τρίτη, με την βρετανική Εθνική
Υπηρεσία Υγείας (NHS) της Αγγλίας να δίνει προτεραιότητα στον εμβολιασμό ανθρώπων άνω των 80 ετών, των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και σε μονάδες φροντίδας.

Thursday 10th December 2020
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Η Σύνοδος Κορυφής,
η Πενταμερής,
η Μεσογειακή Διάσκεψη
και οι τουρκικές παγίδες

Μ

έγιστο θέμα για εμάς – Κύπρο και Ελλάδα – αυτές τις ημέρες είναι η κατάληξη
της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Τουρκία. Η ενωμένη Ευρώπη
έχει τα μέσα και τις δυνατότητες να αποκρούσει την επιθετική συμπεριφορά της
Τουρκίας έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας. Δύο χώρες που αποτελούν όχι απλώς
προέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
αναπόσπαστο μέρος.

™

Η

Κύπρος, πιο μικρό και αδύναμο στρατιωτικά κράτος, δέχεται μονίμως μια άλλη
εισβολή στη θαλάσσια επικράτειά της. Αυτήν
που της αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο. Η
Τουρκία, με πειρατικές ενέργειες, «σταθμεύει»
τα ερευνητικά της πλοία και τα πολεμικά της
στην κυπριακή ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιδίδεται σε
έρευνες, γεωτρήσεις και επιχειρεί ακόμα και
να εμποδίσει ευρωπαϊκές εταιρείες από το
να διεξάγουν τις δικές τους γεωτρήσεις στα
νομίμως αδειοδοτημένα «οικόπεδα» της κυπριακής ΑΟΖ.

Σ

ε σχέση με την Ελλάδα, η τουρκική προκλητικότητα ξεπερνά τα όρια. Η Άγκυρα
διεκδικεί μέρος της θαλάσσιας επικράτειας
της Ελλάδας (τουρκο-λιβυκό σύμφωνο) και
επιχειρεί εντός θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο,
που στην καλύτερη για την Τουρκία περίπτωση είναι «αμφισβητούμενες». Προκαλεί ένταση από το καλοκαίρι έως σήμερα, αλλά δεν
τόλμησε να υπερβεί την κόκκινη γραμμή, διότι
ξέρει πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσει. Συντηρεί, όμως, την απειλή, εκδίδει Navtex κατά το
δοκούν και αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία του Καστελλόριζου, με το ανόητο επιχείρημα ότι απέχει από την Τουρκία μόλις δύο
χιλιόμετρα και από την Ελλάδα 500... Δηλαδή, περιορίζει την Ελληνική Δημοκρατία πέριξ
των Αθηνών!!! Λες και η Ρόδος, ας πούμε, δεν
είναι ελληνικό έδαφος. Με αυτή την τούρκικη
λογική, όσα νησιά βρίσκονται εγγύτερα των
τουρκικών ακτών και μακρύτερα των Αθηνών, ΔΕΝ ανήκουν στην Ελλάδα!

Ο

ι τουρκικές, λοιπόν, επιθετικές ενέργειες εναντίον δύο ισοτίμων μελών της Ε.Ε.
είναι αφόρητες, βάναυσες και εκτός κάθε
νομιμότητας. Δεν πρέπει, βέβαια, να ξεχνά
ούτε μια στιγμή η Ευρώπη, οι ηγέτες της, το
εγχείρημα Ερντογάν στον Έβρο, με την καθοδηγούμενη και υποκινούμενη επέλαση ορδών
λαθρομεταναστών για να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και να εκβιάσει την Ευρώπη.
Απέτυχε την άνοιξη, διότι η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε αποφασιστικότητα και ναυάγησαν τα ανίερα σχέδια Ερντογάν.

Η

Ευρώπη, λοιπόν, βρίσκεται ενώπιον μιας
πραγματικότητας, ευκόλως κατανοητής
ακόμα και στον πιο ανίδεο πολιτικό ηγέτη. Αν
δεν πάρει δραστικά μέτρα τώρα, για ν΄ αναχαιτίσει τον νεοσουλτάνο, μετά δεν θα μπο-
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ρεί να τον συμμαζέψει. Ήδη έδωσε τα πρώτα
δείγματα γραφής ο Ερντογάν εναντίον της
Ευρώπης. Υβρίζει κορυφαίους ηγέτες της Ε.Ε.
όπως τον Μακρόν και προσπαθεί να εξεγείρει
τους ακραίους μουσουλμάνους που βρίσκονται σε ευρωπαϊκά κράτη για να αιματοκυλήσουν τις κοινωνίες τους και να αποσταθεροποιήσουν την καθεστηκυΐα τάξη.

Σ

υνεπώς, μονόδρομος οι αυστηρές κυρώσεις. Αν, όμως, επικρατήσουν άλλες
λογικές, αν το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμα
«χάιδεμα» στον Ερντογάν λόγω οικονομικών
ή άλλων συμφερόντων, τότε πράγματι το
κύρος της Ε.Ε. δεν πλήττεται απλώς, κουρελιάζεται.

Η

Τουρκία του Ερντογάν οραματίζεται έναν
ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης. Οι
παράνομες επεμβάσεις της σε χώρες της περιοχής αυτό μαρτυρούν. Θέλει να «βάλει χέρι»
στα υποθαλάσσια ενεργειακά αποθέματα της
Ανατολικής Μεσογείου και να καταστεί ο ρυθμιστής της προμήθειας φυσικού αερίου στην
Ευρώπη. Γι’ αυτό μεθοδεύει όλες τις προσπάθειές της στην εξυπηρέτηση αυτού του
διφυούς στόχου. Πρώτον, να καταστεί «δικαιούχος» και η Τουρκία των ενεργειακών αποθεμάτων που δεν της ανήκουν και, δεύτερον,
να ματαιώσει τον αγωγό EastMed, ώστε το
φυσικό αέριο να διέρχεται (και να ελέγχεται)
από το έδαφός της.

Φ

υσικά, καμία χώρα της Ανατολικής Μεσογείου δεν αρνείται ότι η Τουρκία έχει
δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όχι
λόγω των... ακτογραμμών της, αλλά με βάση
το Διεθνές Δίκαιο. Τουλάχιστον, Ελλάδα και
Κύπρος δεν απέκλεισαν την Τουρκία από την
«ενεργειακή εξίσωση», αρκεί αυτή να έχει
θεμέλιο τη νομιμότητα και όχι ανυπόστατες
ή παράνομες συμφωνίες, όπως αυτές με τη
Λιβύη και το ψευδοκράτος.

Η

Τουρκία του Ερντογάν αντιλαμβάνεται
ότι δεν μπορούν οι παράνομες απαιτήσεις του να γίνουν αποδεκτές. Έτσι, ακολουθεί την «πεπατημένη» της Πενταμερούς στο
Κυπριακό, προτείνοντας Μεσογειακή Διάσκεψη, όπου επιδιώκει «μοιρασιά» των ενερ-
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γειακών αποθεμάτων και λόγο στην αξιοποίησή τους.

Τ

ι έγινε με την Πενταμερή στο Κυπριακό;
Αυτή ήταν μια πάγια επιδίωξη της Τουρκίας,
ώστε να αναβαθμίσει το ψευδοκράτος και να
μειώσει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι, στην Πενταμερή συμμετείχαν
οι τρεις εγγυήτριες χώρες (Βρετανία, Τουρκία,
Ελλάδα) και οι δύο κοινότητες της Κύπρου,
ωσάν να βρισκόμασταν πριν το 1960. Η Κυπριακή Δημοκρατία, το νόμιμο κράτος, οι τύχες του οποίου «παίζονταν» στην Πενταμερή, απουσίαζε εντελώς.

Ν

αι, ήταν παρόντα τα Ηνωμένα Έθνη, γιατί
υπό την αιγίδα τους συγκλήθηκε η Διάσκεψη και επίσης ως παρατηρητής... απαρατήρητος και αμέτοχος η Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά στην ουσία πέντε ήταν τα μέρη, οι συζητητές. Γι’ αυτό και οι Τούρκοι μιλούν για Πενταμερή συν ένα, τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ε.Ε. δεν
υπολογίζεται από τους Τούρκους. Εμείς
υποκύψαμε και συμμετείχαμε, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της Ε.Ε. είναι δηλωτική
της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και είπαμε και άλλα επιχειρήματα, πιο πολύ
για να πείσουμε τους εαυτούς μας. Μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς; Πιθανώς όχι.
Όμως, να μην υποτιμά κανείς τη νοημοσύνη
μας, ότι, τάχα, ήταν παρούσα και η Κυπριακή Δημοκρατία!

Η

Πενταμερής συγκλήθηκε με τουρκική
επιδίωξη είτε να επιβληθούν οι απόψεις
Ερντογάν είτε να ναυαγήσει έχοντας αφήσει
για την Άγκυρα ως «κεκτημένο» τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων. Συνέβη το δεύτερο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, παρ’ όλες τις
υποχωρήσεις που έκανε, δεν παραδόθηκε,
πάλεψε – αν και είχε υπόσκαψη στο Κραν
Μοντάνα από έναν πολιτικό αρχηγό φανερά
και από άλλον έμμεσα. Είχε, βέβαια, τη σθεναρή στήριξη του υπουργού Εξωτερικών της
Ελλάδας, Νίκου Κοτζιά.

Τ

ώρα επιχειρείται πάλι σύγκληση Πενταμερούς με αναβαθμισμένο για τους Τούρκους στόχο. Να δηλωθεί και επισήμως ότι
στην Κύπρο υπάρχουν ΔΥΟ κράτη. Αυτή είναι
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η επίσημη τουρκική θέση. Άρα, δεν πηγαίνουν
σε νέα Πενταμερή για να διαπραγματευτούν
λύση. Απλώς θέλουν να αναγνωριστούν οι
λεγόμενες «πραγματικότητες» και το θέμα να
θεωρηθεί ότι έκλεισε.

Σ

το... πρότυπο, λοιπόν, της Πενταμερούς,
ο Ερντογάν πρότεινε σύγκληση Μεσογειακής Διάσκεψης για να ασχοληθεί και να
επιλύσει, τάχα, το πρόβλημα της οριοθέτησης
θαλασσίων ζωνών και δικαιωμάτων. Ο Τσαβούσογλου είπε: «Εμείς προτείναμε τη συμμετοχή όχι μόνο των χωρών που έχουν ακτογραμμές γύρω από όλη τη Μεσόγειο, αλλά
και τις χώρες που έχουν εταιρείες σε αυτή την
περιοχή. Τώρα εργαζόμαστε με την Ε.Ε. γι’
αυτή τη διαδικασία».

Π

οια είναι η πραγματική επιδίωξη; Να
συμμετέχουν σ’ αυτή τη Διάσκεψη όσον
αφορά την Κύπρο και οι δύο κοινότητες ή τα
«δύο κράτη». Να αποκλειστεί, δηλαδή, η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως έγινε και στην Πενταμερή. Και την πρόταση Ερντογάν υιοθέτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, προφανώς μη αντιλαμβανόμενος την τουρκική παγίδα. Ξέρει, όμως,
ο Ερντογάν ότι χωρίς τη συμμετοχή ΜΟΝΟ
της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέτοια διάσκεψη
δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ο

δεύτερος λόγος του ανέφικτου της σύγκλησής της είναι η Αίγυπτος, η οποία
αρνείται να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την
Τουρκία. Και η Αίγυπτος δεν είναι η οποιαδήποτε χώρα. Είναι το πιο ισχυρό αραβικό
κράτος, με 100 εκατομμύρια πληθυσμό και
έναν ικανότατο ηγέτη.

O

μως, δεν αποκλείουμε – αν μια τέτοια
πρόταση προσκομιστεί επισήμως – να
υπάρξουν στην Κύπρο μίζερες φωνές υποταγής, για συμμετοχή με διάφορες αστείες
φόρμουλες. Δυστυχώς, έχουμε και τους οπαδούς της κατοχής ανάμεσα στην Ε/κ κοινότητα. Έχουμε την πεποίθηση ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θα απορρίψουν καθέτως μία τέτοια πρόταση, διότι ο τουρκικός στόχος είναι φανερός, αφενός «πειρατικός διαμοιρασμός» του
φυσικού πλούτου μέσω Τουρκοκυπρίων και,
αφετέρου, ματαίωση του αγωγού EastMed.

Ω

ς εκ τούτου, ο Ελληνισμός – Αθήνα και
Λευκωσία – πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Από τις δημόσιες δηλώσεις / τοποθετήσεις αντιλαμβανόμαστε ότι κατανοούν το τουρκικό σκηνικό. Οσφραίνονται την τουρκική
παγίδα. Με την Πενταμερή δεν τα... καταφέραμε. Συρθήκαμε σ’ αυτήν. Για τη Μεσογειακή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Τυχόν
συμμετοχή, έστω και τυπικά, θα σημάνει την
αρχή του τέλους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

“Ε”
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ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ «ΠΕΤΑΞΑΝ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ» ΟΙ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η ώρα της αλήθειας ή της ντροπής για την ΕΕ
Π

υρετός δηλώσεων και παρασκηνιακών
διαβουλεύσεων διεξάγονται μέχρι την
υστάτη σχετικά με τη στάση που πρέπει,
επιτέλους, να τηρήσει η ΕΕ σχετικά με την
παραβατική και επιθετική Τουρκία, εν όψει
της Συνόδου Κορυφής. Η ΕΕ κλήθηκε από
τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαφυλάξει το ίδιο το δικό της κύρος
και να μην υποκύψει στις απειλές και τους
αφόρητους εκβιασμούς των νέο-σουλτάνων της Άγκυρας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα πως η συμπεριφορά της Τουρκίας συνιστά απειλή για τη σταθερότητα και ασφάλεια
της περιοχής.Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είπε,
έδωσε στην Τουρκία δύο επιλογές τον Οκτώβριο και επισήμανε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η
Τουρκία δεν αγκάλιασε τη θετική ατζέντα. Σε
ό,τι αφορά τον βαθμό των μέτρων και των
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
ανέφερε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να προεξοφλήσει και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
ΕΕ δεν θα διακινδυνεύσει το δικό της κύρος.
«Δεν αναφέρομαι στην αυτονόητη στήριξη
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει πάρει μια
απόφαση με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα. Όλα
είναι στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών συντάσσονται
με την Ελλάδα», εξήγησε.
Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η Τουρκία
πρέπει να αλλάξει στάση και κατέστησε σαφές:
«Θα χρειαστούμε μια περίοδο έμπρακτης
αποκλιμάκωσης». Σημείωσε ακόμα ότι «η
Τουρκία είχε δυνατότητα να αποσύρει από τον
Οκτώβριο το Όρουτς Ρέις και το έκανε 10 ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής».
Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας σημείωσε ότι «στο
Συμβούλιο των ΥΠΕΞ τη Δευτέρα έγινε μια
εκτεταμένη συζήτηση αναφορικά με την τουρκική παραβατικότητα. Διαπιστώθηκε από όλους
τους Υπουργούς Εξωτερικών ότι η Τουρκία
δεν αντελήφθη το θετικό μήνυμα της ΕΕ από
το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αντίθετα, συνέχισε την παραβατική συμπεριφορά της. Και μάλιστα κάτω από ένα πλαίσιο το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο, την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας εάν επεκτείνει τα χωρικά της
ύδατα στα 12 μίλια. Σημειώνω ότι η UNCLOS,
η σύμβαση που προβλέπει την επέκταση των
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είναι τμήμα του
ευρωπαϊκού δικαίου, την έχει επικυρώσει η
ίδια η ΕΕ. Άρα η στάση της Τουρκίας αποτελεί πρόκληση στο σύνολο της Ένωσης. Από
εκεί και πέρα λοιπόν κατέστη σαφές ότι θα
πρέπει να υπάρχει αντίδραση απέναντι στην
Τουρκία. Κι αυτό είναι το οποίο θα συζητηθεί
στο Συμβούλιο Αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων αυτή την εβδομάδα».
Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
ουσιαστικά έριξε την μπάλα στο γήπεδο των
αρχηγών κρατών, με όλα τα ενδεχόμενα να
είναι ανοικτά. Η κοινή διαπίστωση όλων ότι η
Τουρκία δεν έχει επιδείξει κανένα σημάδι
συμμόρφωσης σε σχέση με την προηγούμενη
συνεδρία την 1η Οκτωβρίου, είναι ασφαλώς
η βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί και η αυριανή συζήτηση του θέματος.

Κοινό μέτωπο Γαλλίας,
Ελλάδας, Κύπρου
Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης
και Νίκος Αναστασιάδης έχουν συμπήξει
ένα κοινό μέτωπο ενόψει της σημερινής Συνόδου Κορυφής προκειμένου να πείσουν για
την ανάγκη λήψης αποφάσεων που θα στέλλουν τα ανάλογα μηνύματα προς την Άγκυρα.
Διπλωματικοί κύκλοι από τις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι πλέον για την ΕΕ τίθεται και θέμα
αξιοπιστίας, καθώς η Τουρκία αγνοεί επιδεικτικά και προκλητικά τις υποδείξεις και τις

προειδοποιήσεις των Ευρωπαίων.
Αθήνα και Λευκωσία, με όπλο τις αποφάσεις του προηγούμενου Ευρωπαϊκού συμβουλίου, ζητούν να επιβληθούν κυρώσεις στην
Τουρκία, τονίζοντας ότι «ενεργεί έξω από τα
όρια της διεθνούς νομιμότητας, και έχει καταστεί, δυστυχώς, ο ταραχοποιός της περιοχής».
Στο πλευρό Ελλάδας και Κύπρου, εκτός
από τη Γαλλία, είναι σταθερά Αυστρία, Σλοβενία και Σλοβακία. Στο ίδιο στρατόπεδο
δηλώνουν το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, οι
χώρες της Βαλτικής και η Σλοβακία.
Το τρίτο στρατόπεδο είναι των «αδιάφορων» ή ουδέτερων κρατών, που θεωρούν ότι
δεν τις αγγίζει.
«Πολύ ξεκάθαρη γλώσσα απέναντι στην
Τουρκία», ζήτησε ο Αυστριακός ΥΠΕΞ Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, σε δηλώσεις του τονίζοντας την ελπίδα του στη Σύνοδο να ληφθούν
«σαφείς αποφάσεις».
Η λήψη μέτρων καθίσταται μονόδρομος,
με τη Γερμανία αυτή τη φορά να μην έχει διάθεση να τις αποτρέψει. Βέβαια σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται ότι οι αποφάσεις αυτές
θα είναι ιδιαίτερα σκληρές για την Τουρκία. Το
πιο ανησυχητικό ωστόσο, το οποίο επισημαίνουν διπλωματικοί κύκλοι, είναι ότι ακόμα
και στο σενάριο αυτό, δηλαδή της λήψης μέτρων, δεν αναμένεται αλλαγή στάσης από την
κυβέρνηση Ερντογάν.
Η Ελλάδα και Κύπρος θέλουν οι ηγέτες της
ΕΕ, την Πέμπτη, να δώσουν στον Ύπατο
Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Ζοζέπ
Μπορέλ, «σαφή εντολή» ώστε να παρουσιάσει στοχοθετημένα μέτρα τον επόμενο
μήνα, συμπεριλαμβανομένων του εμπάργκο
όπλων και της απαγόρευσης χρηματοδότησης τουρκικών τραπεζών και εταιρειών από
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
Η τοποθέτηση της Γερμανίας αναμένεται
να είναι καθοριστική για τις εξελίξεις, με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους ωστόσο να δηλώνουν ότι η Τουρκία έχει αρχίσει να
χάνει τους φίλους της. Ο Γερμανός ΥΠΕΞ,
Χάικο Μάας σε δηλώσεις του πριν από τη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών
Υποθέσεων αναφέρθηκε στις τουρκικές προκλήσεις και στη συζήτηση των ΥΠΕΞ για τις
συνέπειες στην Αγκυρα ενόψει και της συνόδου κορυφής.
Ο κ. Μάας δήλωσε ότι «η Γερμανία έχει
εργασθεί σκληρά στη διάρκεια των περασμένων μηνών για να διευκολύνει έναν διάλογο
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Τουρκία. Όμως υπήρξαν πάρα πολλές προκλήσεις και οι εντάσεις ανάμεσα στην Τουρκία,
την Κύπρο και την Ελλάδα εμπόδισαν οποιεσδήποτε απευθείας συνομιλίες. Ως εκ τούτου
θα εξετάσουμε τι συνεπάγεται όλο αυτό στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή
την εβδομάδα».

Ωστόσο το Βερολίνο εκτιμάται ότι δύσκολα θα συναινέσει σε σοβαρές κυρώσεις, προωθώντας ένα μάλλον «επιεικές» σενάριο.
Επιφυλακτικές έως και αρνητικές για την
επιβολή μέτρων και δη σοβαρών στην Τουρκία
εμφανίζονται μέχρι σήμερα η Ισπανία, η Ιταλία,
η Μάλτα, η Ουγγαρία και η Πολωνία, έστω και
αν αναγνωρίζουν τις προκλήσεις.

Σ. Μισέλ: «Η αξιολόγηση
της Τουρκίας είναι αρνητική
Αν και εντός της Ε.Ε. υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αντίληψης της τουρκικής πρακτικής θεωρείται κοινό δεδομένο πως οι ευρωτουρκικές θέσεις είναι στο χειρότερο τους
σημείο. Μάλιστα ευρωπαίοι αξιωματούχοι
όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αυξάνουν την πίεση τονίζοντας ότι «τείναμε το χέρι στην Τουρκία τον
Οκτώβριο και η αξιολόγηση μας είναι αρνητική. Θα έχουμε συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής και είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε
τα μέσα που διαθέτουμε».
Ειδικότερα, ο Μισέλ αξίωσε την περασμένη
εβδομάδα η Τουρκία να πάψει να «παίζει
παιγνίδια», προσφέροντας παραχωρήσεις μόνο για να τις πάρει πίσω.
«Εξ όσων γνωρίζω, καμία κυβέρνηση της
ΕΕ δεν αμφισβητεί την άποψη ότι η κατάσταση είναι σήμερα χειρότερη απ’ ό,τι ήταν τον
Οκτώβριο και άρα οι ηγέτες πρέπει να εξετάσουν ποιες θα είναι οι συνέπειες», ανέφερε
Ευρωπαίος αξιωματούχος.
«Ζητήσαμε αλλαγή και δεν ήρθε», εξήγησε
δείχνοντας ότι η υπομονή της Ευρώπης αρχίζει
να εξαντλείται.

Μακρόν - Σίσι
Εν τω μεταξύ, ο Ερντογάν δεν σταματά να
επιτίθεται με σφοδρότητα στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, λόγω της στάσης
του απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα,
δηλώνοντας ότι ελπίζει η Γαλλία να απαλλαγεί σύντομα από αυτόν, χαρακτηρίζοντάς τον
πρόβλημα για τη Γαλλία σε επικίνδυνους γι’
αυτήν καιρούς.
Ιδιαίτερης σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του Αιγύπτιου
προέδρου Αμπντελφατάχ αλ Σίσι στο Παρίσι
και η συνάντηση με τον Μακρόν, μετά και τη
δήλωση του Γάλλου προέδρου για συνεργασία των δύο χωρών σε σχέση με τη σταθεροποίηση της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αίγυπτος παρενέβη, μαζί με τα ΗΑΕ, τη Σαουδική Αραβία και
τον Λίβανο και κατάφεραν να μπλοκάρουν
ψήφισμα υπέρ της λύσης δύο κρατών στο
Κυπριακό, που επιχείρησε να περάσει η
Τουρκία, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, διατηρώντας το λεκτικό των τελευταίων ετών, με όποια αρνητικά εμπεριέχει και
αυτό.
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Απύθμενο ψεύδος
Τσαβούσογλου κατά Ελλάδας
με σύμμαχο την…Ουγγαρία!!!
Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος σε δηλώσεις του υποστήριξε
πως η Ελλάδα συνέχισε τα «προκλητικά» βήματα στην περιοχή, παρά
τις προσπάθειες της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τη διπλωματία.
Μάλιστα ο Τούρκος υπουργός είπε ότι αναμένει από την ΕΕ να ενεργήσει ως έντιμος και αντικειμενικός μεσολαβητής στη διένεξη.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο, ο Τσαβούσογλου είπε πώς η Τουρκία θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση μιας πλήρους
συμμετοχής της σ’ αυτήν, προσθέτοντας ότι τα μεταξύ τους προβλήματα
μπορούν να λυθούν μόνον αν η ΕΕ ενεργήσει με κοινή λογική στη σύνοδο κορυφής αυτή την εβδομάδα και πέραν αυτής.
Ο Τσαβούσογλου ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα αποφεύγει τις συναντήσεις αποκλιμάκωσης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ . «Η Ελλάδα έλεγε πως όσο
το Oruc Reis παραμένει στην περιοχή δεν θα έρθουν στο διάλογο. Όμως
το πλοίο αποσύρθηκε στην Αττάλεια αλλά πάλι βρίσκουν δικαιολογίες»,
δήλωσε.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σζιτζάρτο υποστήριξε
πλήρως την Άγκυρα. «Αν τους αρέσει κι αν δεν τους αρέσει, η ασφάλεια
της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την Τουρκία», είπε.

Αεροναυτική άσκηση Ελλάδας,
Γαλλίας, Ιταλίας και Κύπρου
Αεροναυτική άσκηση (PASSEX) με την ευκαιρία της παρουσίας
ναυτικών δυνάμεων από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία στην
Ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην θαλάσσια περιοχή Νοτίως της Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας, τα
τέσσερα κράτη έχουν δεσμευθεί όπως υποστηρίξουν την ελευθερία
στη ναυσιπλοΐα σε διεθνή ύδατα και επιβλέψουν κάθε παρέκκλιση
από τον σεβασμό του διεθνούς ναυτικού
δικαίου.
«Τα πλωτά
και πτητικά μέσα τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση ήταν η Γαλλική Φρεγάτα FS ACONIT με το οργανικό της Ελικόπτερο τύπου
PANTHER, το Ιταλικό Αεροπλανοφόρο ITS GARIBALDI, η Ελληνική
Φρεγάτα ΥΔΡΑ και εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το ΠΑΘ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ και ένα Ελικόπτερο AW - 139», αναφέρεται.
Προστίθεται ότι η άσκηση η οποία συντονίστηκε από το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (Quadripartite Initiative - QUAD) αποτελεί ένα
ακόμα βήμα για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των
συνεργαζόμενων κρατών.
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Test 72 ωρών και καραντίνα 10 ημερών για όσους
πηγαίνουν στην Ελλάδα από 18/12 έως 7/1
Αρνητικό τεστ 72 ωρών πριν
την άφιξη στην Ελλάδα, rapid test
κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο
και προληπτική δεκαήμερη καραντίνα θα μπαίνει όποιος θα
πηγαίνει στην Ελλάδα κατά τις
γιορτινές ημέρες.
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, τα
δύο νέα μέτρα (rapid test, προληπτική καραντίνα) θα ισχύσουν
για όσους πάνε στην Ελλάδα κατά
το διάστημα από την Παρασκευή 18/12 έως την Πέμπτη 7/1.
Για μετακινήσεις στον τόπο
μόνιμης κατοικίας, θα ισχύουν
όσα ίσχυαν και προηγουμένως,
δηλαδή με την επίδειξη του εγγράφου Ε1 και Ε9.
Σημειώνεται πως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε την παράταση του απαγορευτικού έως και τις 7 Ιανουαρίου
στις 6 το πρωί στα σχολεία, καθώς
επίσης και σε εστίαση και ψυχαγωγία.
O κ. Πέτσας έκανε λόγο για
επάνοδο στην κανονικότητα σταδιακά και με ασφάλεια, καθώς η
βελτίωση των επιδημιολογικών
δεδομένων και η μείωση του ιικού
φορτίου ήταν πιο αργή της αναμενόμενης εξαιτίας της κόπωσης

όλων των πολιτών και της αυξημένης κινητικότητας.

Κλειστά σχολεία, μπαρ
και εστιατόρια στην
Ελλάδα έως τις
7 Ιανουαρίου
Κλειστά θα παραμείνουν έως
και τις 7 Ιανουαρίου τα σχολεία,
η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια αλλά και οι αθλητικές δραστηριότητες, πλην των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των
ελληνικών ομάδων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε ότι
η πίεση που δέχεται το Εθνικό
Σύστημα Υγείας είναι μεγάλη και
πως η μείωση του ιικού φορτίου
γίνεται με αργούς ρυθμούς.
Για τον σκοπό αυτό, παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα
έως και τις 7 Ιανουαρίου και
κατ΄επέκταση κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία, η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια,
οι αθλητικές δραστηριότητες
εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από την Υγειονομική Επι-

τροπή, όπως για παράδειγμα τα
επαγγελματικά πρωταθλήματα
της Super League στο ποδόσφαιρο και της Basket League στο
μπάσκετ καθώς και τα χιονοδρομικά κέντρα.
Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, παρατείνονται
μέχρι την ίδια ημέρα και ώρα
οι περιορισμοί στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις και τις
συναθροίσεις, η απαγόρευση
κυκλοφορίας, τη νύχτα καθώς
και οι κανόνες για την τηλεργασία.
Όσον αφορά τα κομμωτήρια,
τις εκκλησίες και το λιανεμπόριο,
ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της
εβδομάδας, πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.
Για μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους ενδέχεται να υπάρξουν
σχετικές ανακοινώσεις, επίσης,
στο τέλος της εβδομάδας, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Τα SMS στο 13033 θα συνεχίσουν να ισχύουν καθώς είναι
πολλές ακόμα οι οικονομικές δραστηριότητες που παραμένουν
κλειστές, απάντησε, ερωτηθείς
σχετικά. Επεσήμανε ότι επιλέχθηκε
η 7 Ιανουαρίου που συμπίπτει με
το άνοιγμα των σχολείων.
Ο κ. Πέτσας αναφέρθηκε για
μια ακόμη φορά στην ατομική
ευθύνη των πολιτών ενόψει των
εορτών τονίζοντας ότι «θέλουμε
μείωση του επιδημιολογικού
φορτίου. Καταλαβαίνουμε την
ανάγκη να δούμε τα αγαπημένα
μας πρόσωπα. Κλειδί η αποφυγή των συναθροίσεων».
«Ισχυρή, παραμένει η σύσταση των συναθροίσεων με μια
ακόμη οικογένεια ή το πολύ
εννέα άτομα», είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς σχετικά εάν θα
ισχύσει η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας ειδικά για τις
ημέρες των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος είπε ότι είναι κάτι
που θα εξεταστεί τις επόμενες
ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το
παράθυρο για την κατάργηση της
νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας ειδικά για εκείνες τις μέρες.
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Απεβίωσε ο Ελληνοαμερικανός
πρώην γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης
Πέθανε, σε ηλικία 87 ετών, ο πρώην γερουσιαστής του Μέριλαντ
Πολ Σαρμπάνης, ο οποίος υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα
του Ελληνισμού για 30 χρόνια στην Αμερικανική Γερουσία.
Την είδηση του θανάτου του
την ανακοίνωσε ο γιός του και
βουλευτής του Μέριλαντ, Τζον
Σαρμπάνης, λέγοντας: «ο πατέρας μου, ο γερουσιαστής Πολ
Σαρμπάνης, πέθανε ειρηνικά σήμερα το απόγευμα στη Βαλτιμόρη».
Ο Πολ Σαρμπάνης υπερασπίστηκε με επιμονή τα θέματα
του ελληνισμού για 30 χρόνια
στην Αμερικανική Γερουσία. Είχε
υπηρετήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, όντας μάλιστα ένας από τους
πρωτεργάτες για την επιβολή του αμερικανικού εμπάργκο όπλων
μετά την εισβολή στην Κύπρο.
O Παύλος –Σπυρίδων Σαρμπάνης γεννήθηκε το 1933 στη Λακωνία και διατηρούσε πάντα στενότατους δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του. Εκλεγόταν συνέχεια πολιτειακός βουλευτής στο Μέρυλαντ και εν συνεχεία ως Γερουσιαστής μέχρι το 2007 που αποχώρησε από την ενεργή πολιτική δράση.
Ηταν από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και έδινε συνέχεια μάχες για την επικράτηση των
Δημοκρατικών στους κόλπους της Ελληνικής κοινότητας. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός για τους αγώνες του που αφορούν στην προώθηση
των Εθνικών θεμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και υπέρ
του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχιστής της πολιτικής καριέρας του
Πολ Σαρμπάνη ήταν ο γιος του Τζον ο οποίος και εξελέγη στο Μέριλαντ.
Ο γεννημένος στη Βαλτιμόρη Τζον Σαρμπάνης, πατέρας τριών
παιδιών, σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Πρίνστον Δημόσιες και
Διεθνείς Υποθέσεις και στο Χάρβαρντ Νομική, ενώ έζησε και ένα
χρόνο στην Ελλάδα. Πριν μπει στην πολιτική εργάστηκε ως δικηγόρος σε δημόσιες θέσεις αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Μητσοτάκης : Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε ευγνώμων
στον Πολ Σαρμπάνη
Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Πολ Σαρμπάνης εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Ο γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία
στην αμερικανική πολιτική και ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών
θεμάτων, κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα ευγνώμων»,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. «Θα μας λείψει πολύ»,
προσθέτει και εκφράζει «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ν. Αναστασιάδης: Λύπη για το θάνατο ενός καλού φίλου
Μήνυμα για τον θάνατο του Ελληνοαμερικανού πρώην γερουσιαστή απέστειλε και ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. «Είναι με
θλίψη που πληροφορήθηκα το θάνατο του καλού φίλου της Κύπρου και του Ελληνισμού, του Ελληνοαμερικανού πρώην Γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, ο οποίος με τις θέσεις και παρεμβάσεις του
υπερασπιζόταν τα δίκαια της Κύπρου. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην
οικογένειά του», ανέφερε.

Thursday 10th December 2020
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Πέθανε από κορωνοϊό ο γνωστός
τραγουδιστής του Elysee Χάρης Γαλανός
Τη θλίψη σκόρπισε στην Παροικία
η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Χάρη Γαλανού, του καλλιτέχνη
που είχε συνδέσει το όνομά του με
το θρυλικό Elysee του Λονδίνου, ο
οποίος πέθανε από κορωνοϊό.
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή
ο Δημήτρης Μανιάτης μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο Facebook.
«Δυστυχώς “έφυγε” o τραγουδιστής
Χάρης Γαλανός από Covid-19. Μαζί
του παίρνει αμέτρητες νύχτες στο

“Elysee” του Λονδίνου», έγραψε.
Ο Χάρης Γαλανός ήταν αγαπημένος τραγουδιστής-διασκεδαστής της
νυχτερινής Αθήνας αλλά κυρίως πιστός
φίλων πολλών εφοπλιστών και επιχειρηματιών από τα φοιτητικά τους χρόνια στο Λονδίνο.
Ύστερα από 25 χρόνια στο Elysee,
της θρυλικής ομάδας των αδελφών
Καραγιώργη, εμφανίστηκε πρώτη
φορά στο αθηναϊκό κοινό. Εκτός από
τις εκατοντάδες εμφανίσεις του σε πριβέ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης
καταδικάζει τη βεβήλωση της
Αγιάς Σοφιάς
Την κίνηση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε
τζαμί καταδίκασε το Συμβούλιο της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντάς
την «ως απαράδεκτη και ακατανόητη».

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας,
Ντόρα Μπακογιάννη, τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή αντιπροσωπεία εδώ και μήνες ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τα μέλη
της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για την αξία της Αγίας Σοφίας, ως
μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, συμβόλου θρησκευτικής ελευθερίας και ειρηνικής συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και λαών.
«Στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μονομερής απόφαση της Τουρκίας καταδικάστηκε ως απαράδεκτη και ακατανόητη, ως μία κίνηση διχασμού και διακρίσεως που αντιβαίνει σε
όλες της αρχές του Συμβουλίου», ανέφερε η κυρία Μπακογιάννη,
προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη στέκεται απέναντι στην Τουρκία και τη
συστηματική πολιτική παραβίασης δημοκρατικών αρχών και αξιών».
Εισήγηση για το θέμα είχε προηγηθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση
από τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πιπιλή, ενώ το
προηγούμενο διάστημα και κατά την ψηφοφορία το θέμα στήριξε ο
επίσης βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Ευριπίδης Στυλιανίδης,
ο οποίος τόνισε πως «η Αγία Σοφία δεν είναι μόνο το διαχρονικό
σύμβολο της Οικουμενικής Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης αλλά ένα
παγκόσμιο σύμβολο συνάντησης, συνεννόησης και αλληλοσεβασμού
μεταξύ διαφορετικών θρησκειών, πολιτισμών, λαών και εθνών».
«Είναι ένα μοναδικό προστατευμένο μνημείο της UNESCO που
από το 1934 με το Προεδρικό Διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ ως
Μουσείο, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και διδαχής για όλο τον Κόσμο. Η Αγία Σοφία ως Μουσείο ήταν η Απάντηση στις θεωρίες περί
Σύγκρουσης των Πολιτισμών και Περί Πολέμου μεταξύ του Ισλάμ και
της Χριστιανοσύνης», πρόσθεσε τονίζοντας πως η μετατροπή της
σε Τζαμί καταστρέφει αυτό το συμβολισμό και ενισχύει τον ακραίο
Φονταμενταλισμό, τον Εθνικισμό και κάθε άλλη διχαστική θεωρία
από όπου κι αν προέρχεται. «Υπονομεύει την ανοχή στη διαφορετικότητα, τον αλληλοσεβασμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και γενικότερα τις Αξίες που υπηρετεί το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ζητούμε να
αποκατασταθεί αυτή η αστοχία που θίγει τη διεθνή εικόνα και της ίδιας
της Τουρκίας και προσβάλει τον παγκόσμιο πολιτισμό», επισήμανε
ο κ. Στυλιανίδης.
Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα επιμένει σε λογικές που δεν
διχάζουν και δεν πυροδοτούν συγκρούσεις και αναφέρθηκε στην
ολοκλήρωση του Μεγάλου Τζαμιού στην Αθήνα, στην αδειοδότηση
πάνω από 10 τεμένων στην Αττική, στη συντήρηση περισσότερων
από 250 στη Θράκη και στη λειτουργία πάνω από 400 Οθωμανικών
Μνημείων ως Μουσεία ή Πολιτιστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

πάρτι, γαμήλιες δεξιώσεις και βαφτίσεις
της high society, η εμφάνισή του σε
γνωστό τότε μαγαζί της Αθήνας, πριν
μετακομίσει στο Λονδίνο προκάλεσε
ντελίριο ενθουσιασμού.
Το πρόγραμμα στα μαγαζιά ξεκινούσε πάντα με τα δικά του κομμάτια
όπως τα «Η εξάρτηση» και «Η αγάπη
βλάπτει σοβαρά την υγεία», συνέχιζε με γνωστές επιτυχίες και τελείωνε
ερμηνεύοντας ντουέτο με τον Τόλη
Βοσκόπουλο το «Φίλε».

Ο Γαλανός ήταν ο πρώτος τραγουδιστής-διασκεδαστής που επινόησε το

ποτ-πουρί, σύμφωνα με την «Espresso».

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ «NATIONAL HERAND»

Τα… τεράτσια (χαρούπια) θα σώσουν
την οικονομία της Κύπρου;
Δημοσίευμα του «National
Herald» εξηγεί πώς η παραγωγή και εξαγωγή χαρουπιού μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική
ανάκαμψη της Κύπρου, καθώς
αυτή έχει πληγεί οικονομικά από
την πανδημία του κορωνοϊού. Το
«National Herald» χαρακτηρίζει
τα χαρούπια ως «μαύρο θησαυρό» της Κύπρου.
Στο τέλος του αιώνα, οι Κύπριοι αγρότες εξήγαγαν 50.000 τόνους χαρουπιού ετησίως, με τους
πολύτιμους λοβούς σπόρων να
περιγράφονται συχνά ως «μαύρος χρυσός» της Κύπρου. Τα
κυπριακά χαρουπιά βοήθησε πολλές αγροτικές οικογένειες να σπουδάσουν παιδιά και να στηρίξουν
τα σπίτια τους.
Τώρα, έξι δεκαετίες αφότου
σταμάτησε η καλλιέργεια χαρουπιού, στην Κύπρο αναβιώνει την
αρχαία παράδοση, με την ελπίδα
ότι νέες καλλιέργειες μαύρου χρυσού μπορούν να βοηθήσουν την
οικονομική ανάκαμψή του μετά
τον κορωνοϊό, αναφέρει το δημοσίευμα.
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα εισαχθεί το επόμενο έτος θα αυξήσει τις εθνικές
προσπάθειες για την προστασία
των χαρουπιών στην Κύπρο, με
στόχο να εξάγει τα προϊόντα της
σε διεθνές επίπεδο πιο αποτελεσματικά, δήλωσε ο Υπουργός
Γεωργίας, Κώστας Καδής.
Ευρέως χρησιμοποιούμενο ως
οργανικό υποκατάστατο του κακάο
και ως γλυκαντικό μέσο, η ζήτηση
χαρουπιού έχει αυξηθεί. Η παγκόσμια αγορά χαρουπιού σε
σκόνη εκτιμήθηκε στα 47,2 εκατομμύρια δολάρια το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί στα 69,8 εκατομμύρια το 2027, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται προς υγιέστερα προϊόντα. Τα χαρούπια
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
φυτικές ίνες, πηκτίνη, πρωτεΐνες
και λιπαρά ενώ το χαρούπι χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και ποτά,
δημητριακά και γαλακτοκομικά

προϊόντα και σε φαρμακευτικά
προϊόντα για τη μείωση της χοληστερόλης και τη βελτίωση της
πέψης.
Καθώς η Κύπρος παλεύει να
ανακάμψει από την οικονομική
κρίση που υπέστη από την πανδημία, η πιθανότητα αύξησης της
παραγωγής χαρουπιού και ενίσχυσης των γεωργικών εξαγωγών
του νησιού φαντάζει ευτυχής
συγκυρία. Πριν από τρία χρόνια,
το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε
ένα έργο σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
της Κύπρου, για τη φύτευση 40.000
χαρουπιών, ικανών να παράγουν
10.000 τόνους ετησίως χαρουπιού. Ήταν ένα όραμα του τότε
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. Ο στόχος
ήταν η παραγωγή τροφής και
ποτών χαρουπιού σε τοπικό επίπεδο, και ερευνητές από το πανεπιστήμιο πραγματοποίησαν εργαστηριακές δοκιμές για την ανάπτυξη νέων ποτών με βάση το
χαρούπι ή φαρμάκων με βάση τις
ευεργετικές του ιδιότητες για την
πέψη. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 5.000 δέντρα έχουν
φυτευτεί και το έργο συνεχίζεται.
Τα δέντρα συνήθως αρχίζουν να
αποδίδουν καρπούς στο έβδομο
έτος τους.
Το χαρούπι καλλιεργείται στην
Κύπρο από τον 1ο αιώνα μ.Χ. και
ήταν μια από τις σημαντικότερες
εξαγωγές του νησιού από τη μεσαιωνική εποχή μέχρι το τέλος της

περιόδου της Αγγλοκρατίας.
Μεταξύ 1900 και 1910, το χαρουπιά ήταν μια πολύτιμη εξαγωγή, με παραγωγή κατά μέσο όρο
53.000 τόνους ετησίως, καθιστώντας την Κύπρο τον τρίτο
μεγαλύτερο εξαγωγέα παγκοσμίως. Αλλά καθώς η Κύπρος
μετατοπίστηκε από μια οικονομία

που βασιζόταν στη γεωργία σε
ένα κέντρο χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, η παραγωγή χαρουπιού της χώρας μειώθηκε. Τα
τελευταία δεδομένα από το 2012
φέρνουν την παραγωγή σε πάνω
από 9.000 τόνους.
Τώρα, με το χαρούπι να απολαμβάνει ένα αναζωογονημένο
ενδιαφέρον για τις ιδιότητές του,
η κυπριακή κυβέρνηση εναποθέτει ελπίδες σε μια σημαντική επιστροφή για να μειώσει το οικονομικό πλήγμα του COVID-19.
Ενώ η Κύπρος ήταν σχετικά
επιτυχής στο χειρισμό της πανδημίας, οι τομείς στους οποίους
βασίστηκε για να διατηρήσει την
ανάπτυξη της ήταν ο τουρισμός,
ακίνητα και επαγγελματικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς, οι οποίες
έχουν πληγεί σοβαρά από το παγκόσμιο lockdown.

Πτώχευση του κολοσσού Arcadia του Σερ Φ.
Γκριν με τα 400 καταστήματα στη Βρετανία
Η Arcadia, η αυτοκρατορία λιανικού εμπορίου που ανήκει στον
Σερ Φίλιπ Γκριν και την οικογένειά του, έγινε ένα από τα τελευταία
και μεγαλύτερα θύματα της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο κολοσσός
του λιανικού εμπορίου υπέβαλε τη Δευτέρα αίτηση πτώχευσης στο
Λονδίνο, μετά από ένα Σαββατοκύριακο όπου είχαν ενταθεί οι φήμες ότι οι εταιρείες του Σερ Γκριν βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Μια δήλωση από την Deloitte, η οποία χειρίζεται την αίτηση
πτώχευσης (ή "διαχείρισης", όπως ονομάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο),
επιβεβαίωσε ότι η Arcadia – η οποία περιλαμβάνει πάνω από 400
καταστήματα λιανικής πώλησης με τις επωνυμίες Topshop / Topman, Miss Selfridge, Burton, Dorothy Perkins, Evans και Wallis – θα
συνεργαστεί πλέον με τη Deloitte για να «αξιολογήσουν όλες τις επιλογές» και να προστατεύσουν την επιχείρηση από τους (πολλούς)
πιστωτές της, ενώ αναζητούν πιθανούς αγοραστές.
«Αυτή είναι μια απίστευτα θλιβερή μέρα για όλους τους συναδέλφους μας, καθώς και τους προμηθευτές μας και τους πολλούς
μετόχους μας», δήλωσε ο Ίαν Γκράμπινερ, Διευθύνων Σύμβουλος
της Arcadia. «Καθ 'όλη τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά απαιτητικής περιόδου, προτεραιότητά μας ήτα ν η προστασία των θέσεων
εργασίας και η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας
του Ομίλου με την ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε την
πανδημία. Τελικά, εν τούτοις, λόγω των δυσμενέστερων συνθηκών
που έχουμε ζήσει ποτέ, τα εμπόδια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
ήταν πολύ σοβαρά».
Επί του παρόντος, η τύχη των 13.000 υπαλλήλων της Arcadia παραμένει ασαφής. Περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν ήδη βγει σε αναγκαστική άδεια.
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ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ενωρίς ο Άι-Βασίλης στα ελληνικά
σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
Η πανδημία του κορωνοϊού, πέραν των τραγικών
απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και της πρωτόγνωρης
δοκιμασίας όσων προσβάλλονται από τον ιό, έχει ως
«θύματα» και τα παιδιά. Η «βαριά» σκιά της νόσου και
η επικινδυνότητά της έπεσε απειλητικά και πάνω στα
παιδιά, ανέτρεψε την καθημερινότητά τους, τις παιδικές τους συνήθειες, την ψυχική ισορροπία και τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Τα «μη» έγιναν κανόνας, οι
απαγορεύσεις ανήχθησαν σε «κανονικότητα». Μικρές
και μεγάλες παιδικές χαρές περιορίζονται μέχρι να περάσει αυτή η λαίλαπα και όλοι να βρούμε τον ρυθμό μας.
Τα παιδιά, όμως, είναι παιδιά. Όσο δικαιολογημένα
κι αν είναι τα στενά, αυστηρά πλαίσια σε διάφορους
τομείς, η παιδική ηλικία, το σχολικό περιβάλλον δεν
αναπληρώνονται. Τα παιδιά δικαιούνται μια «σταλιά»
χαράς και προσμονής, μια αναλαμπή ελπίδας και αισιοδοξίας. Έτσι, στα ελληνικά σχολεία Μάνορ Χιλλ (πρωί)
και Φίνσλεϋ (απόγευμα) διοργανώθηκε το περασμένο
Σάββατο μια αλλιώτικη υποδοχή των μαθητών στο
ελληνικό σχολείο.
Στον προαύλιο χώρο και πριν μπουν στις τάξεις, οι

μαθητές (με τους γονείς τους πίσω να παρακολουθούν
φορώντας μάσκα) είχαν μια «πρόγευση» των γιορταστικών ημερών. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τις δασκάλες της Μουσικής
«προϊδέασαν» τα παιδιά για τις μέρες που έρχονται.
Δεν έλειψε, φυσικά, και ο Άι-Βασίλης, ο οποίος παρά
τα εμπόδια του κορωνοϊού έκανε την εμφάνισή του
φορώντας την παραδοσιακή στολή του αλλά και μάσκα,
υποσχόμενος δώρα στα παιδιά κατά την τελευταία
ημέρα του Α΄Τριμήνου στις 19 Δεκεμβρίου.
Ο Άι-Βασίλης, με την ευκαιρία της χριστουγεννιάτικης γιορτής κατά τάξεις (την οποία οι γονείς θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά) θα επισκεφθεί όλες τις αίθουσες διδασκαλίας για να μοιράσει δώρα στους μαθητές. Και να δώσει μια ευχή: Το 2020 να φύγει γρήγορα
και τέτοια χρονιά να μην έλθει ποτέ ξανά στον κόσμο.
Στην πρωινή υποδοχή στο Μάνορ Χιλλ παρέστη και
η προϊσταμένη της ΚΕΑ κυρία Βασιλική Κούμα, η οποία
απηύθυνε λίγα λόγια αισιοδοξίας στα παιδιά και στους
δασκάλους και ευχήθηκε σε όλους Καλές Γιορτές.

Πάνω και κάτω: Ο Άγιος Βασίλης φτάνει στο Μάνορ Χιλλ

ΦΙΝΣΛΕΫ
Ο διευθυντής του Μάνορ Χιλλ υποδέχεται τον Άγιο Βασίλη μαζί με την Προϊσταμένη της ΚΕΑ
Ο ΆιΒασίλης
εισέρχεται
στο
προαύλιο
του
σχολείου
Φίνσλεϋ
χαιρετώντας τα
παιδιά.

ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ

ΦΙΝΣΛΕΫ

Οι δασκάλες της Μουσικής Σοφία Δουκλιά (αριστερά) και
Σωτηρία Αϊβαζίδη που τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα και
πρωτοχρονιάτικα κάλαντα

Ελλάδα
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Του ανταποκριτή μας
στην Αθήνα

ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Δεν έχουμε τα κότσια για βέτο;
Κρίσιμη μέρα η σημερινή (Πέμπτη 10/12), όπου μετά από πολλές αναβολές, έχει οριστεί η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, στο τραπέζι της οποίας μέγα θέμα θα είναι οι κυρώσεις
κατά της Τουρκίας και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα
χώρα του Ερντογάν από δω και πέρα. Το ενδεχόμενο άσκησης
βέτο στα συμπεράσματα της Συνόδου αν δεν υπάρξουν κυρώσεις
κατά της Άγκυρας έχει συζητηθεί στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, αλλά δεν φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά μπροστά στις
τουρκικές αντιδράσεις. Το ερώτημα που τίθεται από έγκυρους
πολιτικούς κύκλους, είναι αν η Ελλάδα έχει τα κότσια να τραβήξει το χαρτί του βέτο. Προς το παρόν, το δίδυμο Σαρλ Μισέλ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και Ζοζέπ Μπορέλ, Ύπατος
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, χειρίζεται την… καυτή πατάτα.

Εντυπωσιακή πορεία Ελληνίδας
προς την κορυφή
Η Μαριαλένα Τσίρλη ορκίστηκε Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε μια
άδεια αίθουσα, με δύο συνεργάτες και τον σύζυγό της, λόγω των
περιορισμών της πανδημίας. Αυτό δεν μπόρεσε να μετριάσει την
τεράστια χαρά και υπερηφάνεια που νoιώθει, καθώς είναι η πρώτη
γυναίκα, αλλά και η πρώτη Ελληνίδα σε αυτήν τη θέση, έπειτα
από μια εντυπωσιακή πορεία προς την κορυφή.
Σε συνέντευξή της εξομολογήθηκε: «Ήταν μια Κυριακή, οι γονείς
μου είχαν βγει για μεσημεριανό γεύμα, εγώ ήμουν μόνη στο σπίτι,
η εφημερίδα ήταν πάνω στο τραπέζι, φύσηξε ο άνεμος, πήρε τα
φύλλα, πήγα να κλείσω την εφημερίδα να μη διαλυθεί τελείως και
την ώρα που την έκλεινα έπεσε το μάτι μου πάνω στην αγγελία,
δηλαδή δεν έψαχνα εγώ τότε για δουλειά, έγινε ακριβώς όπως
σας το λέω, δήλωσα συμμετοχή και εδώ είμαι τώρα». Αυτή η
αγγελία ουσιαστικά την έφερε στο Στρασβούργο. «Άρχισα να
εργάζομαι εδώ και ουσιαστικά εδώ μεγάλωσα. Ήρθα στο Στρασβούργο για να εργαστώ όταν ήμουν 25-26 χρονών και μεγάλωσα μέσα στο Δικαστήριο. Άρα είναι μια φυσική εξέλιξη, φυσικά είναι μια υπέροχη εξέλιξη, δεν το αρνούμαι. Αλλά είναι πράγματι συγκινητικό γιατί είναι αυτό που λαχταρούσε η ψυχή μου
πάντα, όχι να πάρω αυτή τη θέση, αλλά να δουλέψω σε αυτόν
τον τομέα. Όταν λοιπόν ήρθα εδώ για μεταπτυχιακά και έτυχε ένα
θέμα μαθήματος να είναι πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε
ήταν σαν να άνοιξε μια πόρτα, σαν να φωτίστηκαν όλα και κατάλαβα ότι είχα βρει τι έψαχνα, δηλαδή η αγάπη μου για τα ανθρώπινα δικαιώματα γεννήθηκε εδώ, στο Στρασβούργο», πρόσθεσε. Όπως δήλωσε, η οικογένειά της νoιώθει πολύ υπερήφανη. «Είναι πολύ συγκινημένοι. Εμένα ο στόχος μου ήταν να κάνω
καλά τη δουλειά μου και να αποκτήσω ένα καλό όνομα».

Ζισκάρ ντ’ Εστέν και
«Επιτάφιος του Περικλέους»
Του οφείλουμε πολλά. Στα χρόνια του Ζισκάρ ντ’ Εστέν σφυρηλατήθηκε η Ενωμένη Ευρώπη. Επεδίωξε να προικίσει την Ένωση
με Σύνταγμα. Ιδιαίτερη, όμως, η σχέση του και με την Ελλάδα.
Παρά ταύτα, σχετικά άγνωστη παραμένει η προσπάθειά του να
συμπεριληφθεί στο προοίμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος ο
«Επιτάφιος Λόγος του Περικλέους», όπως αυτός περιγράφεται
από τον Θουκυδίδη. Μονεταριστής οικονομολόγος, ο Ζισκάρ ντ’
Εστέν, αλλά και υπέρμαχος της ανθρωπιστικής παιδείας. Πρέσβευε μέχρι τέλους ότι τα μεγάλα επιτεύγματα, όπως αυτό της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πρέπει να εδράζονται σε στέρεες ιδεολογικές αναφορές. Επιθυμούσε ως θεμελιώδη αξιακό «φάρο»
της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, τον ύμνο του Περικλή στη δημοκρατία και στην ελευθερία. Ένας ακόμη λόγος να τιμάται από την
πατρίδα μας. Οι αντίπαλοί του τελικά επικράτησαν. Η Ιστορία
όμως, τον δικαίωσε. Η κρίση συνεχίζει να αναδεικνύει τις διαχωριστικές γραμμές. Προσωπικότητες όπως ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν, με
όραμα για την Ευρώπη των ανθρώπων, της ελευθερίας και της
δημοκρατίας, αναζητούνται.

Φρένο στις γεννήσεις έβαλε η πανδημία
Η πανδημία άρχισε να αλλάζει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
και κυρίως της οικογένειας. Τα πρώτα συμπτώματα έχουν αρχίσει
να εντοπίζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ιταλία,
στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Οι μέλλοντες γονείς αποφεύγουν να κάνουν παιδιά, με τους νέους στην Ιταλία και στην
Ισπανία να ακυρώνουν τον σχεδιασμό για οικογένεια, ενώ στην
Πορτογαλία οι γεννήσεις πέρυσι περιορίστηκαν στις 86.000 από
120.000 το 2000, ήτοι μείον 39%. Πριν από την εισβολή του κορωνοϊού, ο μέσος αριθμός γεννήσεων στην Ευρώπη ήταν ψηλός
στη Γαλλία, στη Σουηδία και στη Δανία, της τάξης άνω του 1,7
ανά άτομο, στη Γερμανία ήταν 1,5 και σε Ιταλία και Ισπανία κάτω
από 1,3.

Φ.Χαρ.
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“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”

Προβληματίζει η αργή
αποκλιμάκωση του δεύτερου κύματος
Α

ναβάλλεται η επιστροφή στην κανονικότητα πριν από τα Χριστούγεννα,
καθώς το βαρύ επιδημιολογικό φορτίο σε
πολλές περιοχές της Ελλάδας σβήνει τις μηχανές της οικονομίας και της κοινωνίας. Μάλιστα, η βραδύτατη αποκλιμάκωση του δεύτερου κύματος εξελίσσεται με τόσο βασανιστικούς ρυθμούς, που τα αισιόδοξα σενάρια μεταθέτουν το άνοιγμα από το νέο έτος.
Άλλωστε, όταν ο Δεκέμβριος παρελάμβανε
την επιδημιολογικά φορτισμένη σκυτάλη από
τον Νοέμβριο, τα δεδομένα ήδη έδειχναν ότι
η Ελλάδα εισέρχεται σε έναν ακόμη κρίσιμο
μήνα. Εν,τούτοις, η ελπίδα της έναρξης των
εμβολιασμών από το νέο έτος, δίνει μια νότα
αισιοδοξίας στη σκληρή περίοδο που διανύουμε.

Αμείλικτοι οι αριθμοί
Οι αριθμοί που αποτυπώνουν την εξέλιξη της
επιδημίας στην Ελλάδα εξηγούν την αιτία που
το lockdown έλαβε εκ νέου παράταση έως τις 14
Δεκεμβρίου, καθώς και σύμφωνα με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, παρά την ελαφρά μείωση που παρατηρείται, η κατάσταση
παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.
• Πιο συγκεκριμένα, στις 7 Νοεμβρίου, την
ημέρα που επιβλήθηκε η εθνική καραντίνα, τα
ημερήσια κρούσματα που ανακοινώθηκαν έφταναν τα 2.556, 207 ασθενείς ήταν διασωληνωμένοι και 34 άνθρωποι είχαν χάσει εντός ενός
24ώρου τη μάχη για τη ζωή τους.
• Στις 21 Νοεμβρίου – δηλαδή δύο εβδομάδες
μετά το lockdown – τα ημερήσια κρούσματα ξεπερνούσαν τα 2.300, οι διασωληνωμένοι είχαν σκαρφαλώσει στους 522 και οι ημερήσιοι θάνατοι
στους 108.

• Στις 4 Δεκεμβρίου – έναν μήνα σχεδόν μετά
τη νέα περίοδο του «Μένουμε Σπίτι» – τα ημερήσια κρούσματα μειώθηκαν στα 1.667 (όταν
μόλις δύο ημέρες πριν ξεπερνούσαν τα 2.000),
ο αριθμός των διασωληνωμένων είχε φτάσει
στους 612 και οι ανθρώπινες απώλειες παρέμεναν καθημερινά σε υψηλά επίπεδα (98).
Είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες προειδοποιούσαν στα μέσα του περασμένου μήνα πως
θα μεσολαβούσαν τουλάχιστον δύο εβδομάδες
έως ότου αποτυπωθεί στους δείκτες η αποκλιμάκωση. Και διευκρίνιζαν ότι θα χρειαζόταν περαιτέρω υπομονή, ώστε να πάρει ανάσες το
πρωτόγνωρα επιβαρυμένο ΕΣΥ, καθώς η εκθετική αύξηση σε νοσηλείες και θανάτους επιβράδυνε την πορεία της σχετικής καμπύλης.
Παρ’ όλα αυτά, είναι πλέον κοινά αποδεκτό
ότι οι τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες που
συνοδεύθηκαν από σκληρούς περιορισμούς,
δεν απέδωσαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ιδίως δε, εάν συνυπολογίσει κανείς ότι όταν επιβλήθηκε το lockdown, στόχος ήταν να επιστρέψουμε με ταχείς ρυθμούς σε ένα «ελαφρύ» επιδημιολογικό παρελθόν, όταν τα ημερήσια κρούσματα δεν ξεπερνούσαν τα 400-500 ημερησίως.
Εν τω μεταξύ, το ασφυκτικά πιεσμένο Σύστημα
Υγείας αποτελεί τον πυρήνα της ανησυχίας που
εκφράζει το επιστημονικό προσωπικό της Ελλάδας, δεδομένου ότι στο κρίσιμο αυτό πεδίο, η
ύφεση που καταγράφεται γίνεται επίσης με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς. Οι εισαγωγές ασθενών
παραμένουν υψηλές, κατά μέσο όρο 360 την
μέρα, ενώ η πληρότητα των ΜΕΘ είναι 84%
πανελλαδικά και ειδικότερα στην Αττική 79% και
στη Θεσσαλονίκη 94%. Τα δεδομένα ατά είναι
άλλωστε και η αιτία που οι υγειονομικοί στο ΕΣΥ
βρίσκονται μονίμως σε μια συνθήκη αγωνίας,
αντιμετωπίζοντας το βαρύ επιδημιολογικό φορτίο
σαν ένα ηφαίστειο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει ισχυρότερο σεισμό.

Ο εμβολιασμός στην Ελλάδα
Την ώρα που το δεύτερο κύμα της
πανδημίας επιμένει και το lockdown
παρατείνεται, πηγή αισιοδοξίας για
επιστροφή σε μια κανονική ζωή –όπως
ήταν διαμορφωμένη πριν από την
εισβολή του νέου κορωνοϊού– αποτελεί το εμβόλιο.
Εν αναμονή της έγκρισης κυκλοφορίας του από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ), στην Ελλάδα καταστρώνεται ο σχεδιασμός για
τον εμβολιασμό των πολιτών. Μάλιστα – και δεδομένου ότι πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα – οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Έτσι, από
την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η
εκπαίδευση των περισσότερων από
2.000 νοσηλευτών και επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι θα στελεχώσουν
τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα. Παράλληλα και εντός του μήνα, δρομολογούνται προσομοιώσεις της διαδικασίας παραλαβής των εμβολίων,
διανομής στις επτά (7) Υγειονομικές
Περιφέρειες της Ελλάδος και αποθήκευσής τους, ώστε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξασκηθούν πάνω στον
«λεπτό» χειρισμό και στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών εμβολίων έναντι του πανδημικού ιού.
Άλλωστε και όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, την επομένη της παραλαβής των πρώτων δόσεων, θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί, καθώς το
«στοίχημα» είναι να έχει εμβολιαστεί
ως τον Ιούνιο το σύνολο του πληθυσμού, χτίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την «ανοσία της αγέλης».

Υπενθυμίζεται ότι αυτήν την εβδομάδα ξεκινούν οι εμβολιασμοί στη
Μεγάλη Βρετανία, μετά το πρόσφατο «πράσινο φως» της Ανεξάρτητης
Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και
Προϊόντων Υγείας (MHRA) για το εμβόλιο των Pfizer / BioNTech.
Εν τούτοις, η Γηραιά Ήπειρος αναμένει τη γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ),
που όπως ανακοίνωσε, η αξιολόγηση
θα έχει ολοκληρωθεί ως τις 29 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται δε ότι η ίδια διαδικασία αναμένεται να επαναληφθεί
το επόμενο διάστημα, για τουλάχιστον δύο ακόμη εμβόλια.
Και καθώς τα εμβόλια που αναμένεται να λάβουν έγκριση είναι περισσότερα του ενός, η Ελλάδα έχει δεσμεύσει περί τις 25 εκατομμύρια δόσεις,
καλύπτοντας το σύνολο του πληθυσμού της, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει σε
κάθε ευκαιρία ότι ο εμβολιασμός θα
είναι δωρεάν. Παράλληλα, δρομολογείται και μία δυναμική καμπάνια, με
στόχο να «σβήσει» τις αμφιβολίες μιας
μερίδας των πολιτών, σχετικά με την
ασφάλεια των εμβολίων.
Σε κάθε περίπτωση και όπως διευκρίνισε την περασμένη Παρασκευή
(4/12) η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου,
ακόμη και όταν ξεκινήσει ο εμβολιασμός, θα μεσολαβήσουν αρκετοί μήνες
έως ότου να δημιουργηθεί η «ανοσία
της αγέλης», προειδοποιώντας για
την ανάγκη αυστηρής τήρησης των
μέτρων και τους πρώτους τουλάχι-

στον μήνες του 2021.
Η ίδια, δεν παρέλειψε να περιγράψει
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που
επεξεργάζεται το πρόγραμμα εμβολιασμού. Και διευκρίνισε ότι τα κρι-

τήρια προτεραιοποίησης των ομάδων που θα εμβολιαστούν πρώτες,
είναι αφενός ο βαθμός έκθεσης στη
λοίμωξη (νοσηλευτικό προσωπικό),
αφετέρου ο βαθμός κινδύνου από τη
νόσο (ευπαθείς ομάδες).

Αγώνας δρόμου για το ελληνικό rapid test
Τέσσερα πανεπιστήμια κι έξι ερευνητικά κέντρα έφτασαν στη δημιουργία
ενός ελληνικού rapid test για τον κορωνοϊό και πλέον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την παραγωγή τους. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εστάλησαν
όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
(ΟΒΙ) για την κατοχύρωση της πατέντας, η οποία καθιστά το τεστ σχεδόν
εκατό τοις εκατό ακριβές. Ο πυρήνας της ερευνητικής ομάδας αποτελείται
από έξι άτομα με επικεφαλής τον καθηγητή Βασίλη Γοργούλη.
Το πρώτο βήμα για το ελληνικό τεστ αντιγόνου ήταν αρχικά να παραχθούν στο μικροβιολογικό εργαστήριο τα κατάλληλα κύτταρα, από τα πειραματόζωα, τα οποία απελευθερώνουν τα αντισώματα. Μετά ακολούθησε
η διαδικασία της σύντηξης. Σε αυτό το στάδιο γίνεται η παραγωγή μεγάλου
βαθμού αντισωμάτων. Το τρίτο και ενδεχομένως πιο κρίσιμο στάδιο, είναι
η διαδικασία της επιλογής του καταλληλότερου αντισώματος.
«Εμείς εδώ καταλήξαμε στα μονοκλωνικά αντισώματα», είπε ο Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, μέλος της ερευνητικής ομάδας και αναπληρωτής
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. «Μονοκλωνικό είναι ένα αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει με ακρίβεια κλειδιού / κλειδαριάς το αντιγόνο έναντι του οποίου έχει παραχθεί. Είναι δηλαδή υψηλά ειδικό,
ειδικότατο», προσθέτει.
Το στοίχημα τώρα είναι η ανεύρεση εταιρείας που θα μπορέσει να παράξει μαζικά τα μονοκλωνικά αντισώματα. Για τον λόγο αυτό στα μέσα της
προηγούμενης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη στην οποία
συμμετείχαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Χρίστος Δήμας και ο επικεφαλής της ομάδας Βασίλης Γοργούλης.
Η παραγωγή ενδεχομένως να γίνει με τη μορφή της σύμπραξης. Η μια
μονάδα θα παράγει τα μονοκλωνικά αντισώματα και η άλλη τις ειδικές μεμβράνες ανάπτυξης, για παράδειγμα. Στόχος είναι η παραγωγή του προϊόντος να γίνει εντός συνόρων ώστε να μειωθεί το κόστος και να καταστεί η τιμή
πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα τεστ αντιγόνου που εισάγονται.
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Ν

έα περιοριστικά μέτρα τίθενται σε ισχύ στην
Κύπρο από μεθαύριο Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στις 6 το πρωί. Με βάση τον μέχρι στιγμής
σχεδιασμό θα παραμείνουν σε εφαρμογή μέχρι
τα μεσάνυκτα της 31ης Δεκεμβρίου, ενώ θα επαναξιολογούνται διαρκώς.
1. Απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ 21.00 μ.μ.
έως 05.00 π.μ. εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
– Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας,
καθώς και για σκοπούς εργασίας με τη χρήση του
Εντύπου Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου,μετάβαση σε ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο ή φαρμακείο
ή κτηνίατρο για επείγοντα ιατρικά περιστατικά, και
διακίνηση κυνηγών προς και εντός μη απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως καθορίζονται στους
περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων Νόμους του 2003 έως 2017, από τις
03.00 π.μ. μόνο κατά τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγίου
(νοείται ότι πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους την άδεια
κυνηγίου για σκοπούς ελέγχου).
2. Επιτρέπονται οι συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους (πάρκα, πλατείες, φράγματα, εκδρομικούς χώρους, παραλίες, πεζόδρομους και
Μαρίνες, κλπ.), νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν
τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων.
3. Επιτρέπεται η παρουσία μέχρι 10 προσώπων
σε οικίες, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών.
4. Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους
τελούνται χωρίς την παρουσία πιστών.
5. Απαγορεύεται η διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων
και οποιονδήποτε άλλων εκδηλώσεων για γάμους και βαφτίσεις (πέραν εκδήλωσης σε οικία με μέγιστο αριθμό 10 προσώπων περιλαμβανομένων των
ανηλίκων παιδιών).
6. Επιτρέπονται οι θρησκευτικές τελετές (γάμοι,
βαπτίσεις, κηδείες) με μέγιστο αριθμό τα 10 πρόσωπα.
7. Η λειτουργία των Λυκείων και Ανωτέρων και
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τη Δευτέρα 14/12/2020 θα γίνεται με εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία και
Γυμνάσια συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.
Νοείται ότι αφορά τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία
/ ιδρύματα.
8. Απαγορεύονται τα επισκεπτήρια σε νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα.
9. Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των χώρων
εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία και χώρoι
εστίασης εντός εμπορικών 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 21.00 μ.μ. επιτρέπεται μόνο κατ’
οίκον διανομή).
Σημειώνεται ότι οι χώροι εστίασης εντός ξενοδοχείων
και τουριστικών καταλυμάτων δύνανται να λειτουργούν μέχρι τις 21:00 μ.μ. μόνο για εξυπηρέτηση των
προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα (με ρύθμιση μέγιστου
αριθμού ατόμων αναλόγως τετραγωνικών, στα 40
άτομα σε εσωτερικούς χώρους και στα 80 άτομα σε
εξωτερικούς χώρους).
10. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η λειτουργία των
χώρων εστίασης στον Αερολιμένα Πάφου και Λάρνακας.
11. Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων και
κλειστών θεάτρων, αμφιθεάτρων, κινηματογράφων, και αιθουσών θεαμάτων.
12. Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργούν με 50%
πληρότητα και 1.5 μέτρο μεταξύ των προσώπων
βάσει πρωτοκόλλου.
13. Παραμένει η απαγόρευση των μαζικών και
άλλων εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων,
παρελάσεων, συναυλιών, υπαίθριων πανηγυριών,
χριστουγεννιάτικων παζαριών, φεστιβάλ σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.
14. Η χωρητικότητα των δημόσιων μεταφορών θα
ρυθμίζεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανά Επαρχία.

Eπικαιρότητα
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Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην Κύπρο
για την περίοδο των γιορτών

15. Αναστέλλεται η λειτουργία κλειστών εμπορικών κέντρων.
15α. Επιτρέπεται η λειτουργία του υπόλοιπου
λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων καθώς και
τα μεγάλων καταστημάτων, πέραν των 500 τ.μ.,
με τήρηση του μέτρου 1 άτομο προς 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου. Τα υπερκαταστήματα, πολυκαταστήματα και μεγάλα καταστήματα πέραν των 500 τ.μ.,
οφείλουν να διασφαλίζουν έλεγχο στην είσοδο του
καταστήματος για τη μη υπέρβαση του μέγιστου αριθμού φυσικής παρουσίας.
16. Αναστέλλεται η λειτουργία γυμναστηρίων,
σχολών χορού και σχολών άλλων αθλημάτων.
Επιτρέπεται η προσωπική εκγύμναση.
17. Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων
τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων, τηρουμένων
των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου
Υγείας και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και
υπό τις προϋποθέσεις ότι τηρείται το μέτρο του
ενός προσώπου ανά 10 τ.μ. κατ’ ελάχιστον και ότι
οι πελάτες παραμένουν εντός της επιχείρησης μόνο
για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα συμπλήρωσης
και κατάθεσης του δελτίου στοιχήματος ή πληρωμής
κερδών.
18. Αναστέλλεται η λειτουργία των καζίνο.
19. Αναστολή της λειτουργίας των κολυμβητηρίων
εξαιρούμενης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση ή για προπονήσεις
μέχρι 4 προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.
20. Γυμναστήρια, πισίνες και spa καθώς και
χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων δύνανται να λειτουργούν
μόνο για εξυπηρέτηση των προσώπων που διανυκτερεύουν στα εν λόγω ξενοδοχεία/τουριστικά
καταλύματα (οι χώροι εστίασης εντός ξενοδοχείων
και τουριστικών καταλυμάτων δύνανται να λειτουργούν μόνο μέχρι τις 21:00 μ.μ).
21. Το Λιμάνι Λεμεσού και Λάρνακας θα λειτουργεί μόνο για εμπορικές Συναλλαγές και δραστηριότητες. Απαγορεύεται η αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιων.
Αθλητισμός:
22. Αναστολή των προπονήσεων και των αθλητικών
διοργανώσεωνγια πρόσωπα κάτω των 18 ετών
23. Αναστέλλεται η λειτουργία και η χρήση κλειστών και ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:
(i) Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για χρήση από πρόσωπα ή ομάδες έως τεσσάρων (4) προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία
θεατών,
(ii) Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για
προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών,
για τα πρωταθλήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας και εθνικών ομάδων, με την τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, και
(iii) Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για
προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδο-

σης οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, με τη συμμετοχή μέχρι 4 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή, όπως αθλητές και αθλήτριες που έχουν εξασφαλίσει ή διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες και/ή συμπεριλαμβάνονται στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.
24. Απαγορεύονται όλα τα ομαδικά φροντιστήρια, καθώς και αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες για παιδιά κάτω των 18 ετών: Νοείται
ότι, επιτρέπεται η τηλεκπαίδευση καθώς και η διδασκαλία με φυσική παρουσία μέχρι δύο ατόμων περιλαμβανομένου του εκπαιδευτή.
25. Συνεχίζεται η λειτουργία των Δικαστηρίων,
με βάση σχετικές κατευθυντήριες γραμμές του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας.

26. Εξυπηρέτηση αποκλειστικά προσώπων 65
ετών και άνω καθώς και ατόμων με αναπηρίες, από
το λιανεμπόριο τροφίμων, από την ώρα έναρξη της
λειτουργίας τους έως τις 9.00 π.μ.
27. Παραμένει η αναστολή της λειτουργίας των
νυχτερινών κέντρων, δισκοθηκών, κέντρων διασκέδασης και μουσικοχορευτικών χώρων.
28. Παραμένει η αναστολή λειτουργίας παιδότοπων, λούνα παρκ και θεματικών πάρκων.
29. Αναστολή διεξαγωγής συνεδρίων, εμπορικών και εικαστικών εκθέσεων και συνελεύσεων.
30. Απαγόρευση επισκεπτηρίων σε οίκους
ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής
φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές παιδικής προστασίας, εξαιρουμένων των επισκέψεων
σε άτομα με αναπηρία όπου κάθε ένοικος μπορεί να
δεχτεί δύο επισκέψεις τη βδομάδα και σε εξαιρετικά
αναγκαίες περιπτώσεις θα εξετάζονται από τον αρμόδιο λειτουργό πρόσθετες επισκέψεις.
31. Αναστολή της λειτουργίας των κατασκηνωτικών χώρων.
32. Απαγόρευση της εισόδου και/ή εξόδου από
τα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και κράτησης
αιτητών ασύλου οποιουδήποτε προσώπου, πλην
της εισόδου των νεοεισερχομένων αιτητών ασύλου:
Νοείται ότι, επιτρέπεται η είσοδος και/ή έξοδος από
τα εν λόγω κέντρα για τους εργαζόμενους και η κατ’
εξαίρεση είσοδος και/ή έξοδος για ανθρωπιστικούς
και/ή ιατρικούς λόγους κατόπιν σχετικής άδειας του
Υπουργού Εσωτερικών.
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Τρεις συνεντεύξεις και μια... κηδεία! Γ. Βασιλείου,
«Precious asset» για τους Βρετανούς...
Ας μου επιτραπεί να παραφράσω το όνομα της
ταινίας «Τέσσερις Γάμοι και Μια Κηδεία» του 1994
για τον τίτλο του σημερινού μου άρθρου. Αναφέρομαι σε τρείς πρόσφατες συνεντεύξεις/δηλώσεις
(για το Κυπριακό) που έγιναν διαδοχικά σε διάστημα 10 ημερών. Όλες αναφέρονται σε «λύση»
του Κυπριακού, αλλά ουσιαστικά θέμα είναι το πώς
να διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία (την κηδεία
της) και να μεταλλαχτεί σε μια τουρκοποιημένη
συνομοσπονδία. Η μία συνέντευξη είναι του Βρετανού Υπ. Αρμοστή Στίβεν Λίλλυ στον τηλεοπτικό
σταθμό «Αλφα» 12.11.2020 και οι άλλες δύο, α) η
συνέντευξη /δηλώσεις του υπ. Εξωτερικών της ΚΔ
Ν. Χριστοδουλίδη στον ραδιοσταθμό «Άστρα» στις
18.11.2020 και β) η συνέντευξη του πρώην Προέδρου της ΚΔ Γ. Βασιλείου στις 22 Νοεμβρίου 2020
στην εφημερίδα «Αλήθεια». Και οι τρείς αλληλοσυνδέονται...
Ο Βρετανός ΄Υπ. Αρμοστής κ. Στίβεν Λίλλυ ανεπιφύλακτα έδωσε κατευθυντήρια γραμμή προς την
κυπριακή κυβέρνηση να προχωρήσει προς την
Πενταμερή και πώς να ικανοποιήσει τις τουρκικές
απαιτήσεις. Και αυτό αφού προηγήθηκε, πρέπει
να υπενθυμίσω, η σχεδόν μυστική συνάντηση στις
11.11.2020 του νέου αρχηγού της βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας ΜΙ6, Ρίτσαρτ Μουρ, στην Τουρκία
με τον άνθρωπο του Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν.
Ευελπιστώντας να καταφέρουν να κλείσουν το
Κυπριακό όπως οι ίδιοι σχεδίασαν όλα αυτά τα
χρόνια πιέζοντας τους Ε/κ.
Σημ.: Είναι παραδεκτό από το Φόρεϊν Όφις ότι
οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας εργάζονται
πλάι πλάι με την διπλωματία, είναι αλληλοσυνδεόμενα δοχεία, εξού και είναι το Φόρεϊν Όφις που
χρηματοδοτεί την ΜΙ6. (Βλέπε σχετικά άρθρα μου
στις 23.11.2020 στην «Σημερινή» και 26.11.2020
στην «Ελευθερία» «H πολιτική ισότητα του κ.
Stephen Lillie ήταν βρετανική φόρμουλα από το
1956» και 25.11.2020 στη «Σημερινή» «Οι πάγιες
θέσεις της Βρετανίας που έγιναν... “νέες ιδέες”!»).
Υπενθυμίζω, επίσης συνοπτικά, το μήνυμα κ.
Λίλλυ. Ο Αναστασιάδης να βρει τρόπο να προσεγγίσει το Τατάρ με τα δύο κράτη. Η ε/κ πλευρά
να διαβεβαιώσει την τ/κ ότι πραγματικά είναι δεσμευμένη στην ΔΔΟ και την πολιτική ισότητα των δύο
κοινοτήτων... 'Ενας τρόπος κατά τους Τούρκους
είναι με δύο χωριστά και ίσα κράτη. «Αυτό βεβαίως
είναι απόλυτα εφικτό να επιτευχθεί μέσα σε μια
ομοσπονδία... μια ομοσπονδιακή φόρμουλα όπου
οι δύο κοινότητες πραγματικά μοιράζονται την εξουσία ως ίσες». Μόνο με την συνολική λύση θα λυθεί
το θέμα των Βαρωσίων, των θαλάσσιων ζωνών,
η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων και να
συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα.
https://www.alphanews.live/editorial/synenteyxio-bretanos-upatos-armostis-anoigei-ta-hartia-toygia-kypriako
Οι δηλώσεις του κ. Λίλλυ για συνολική λύση του
θέματος των Βαρωσίων παραβιάζουν το δικό τους
Ψήφισμα 550/84 του ΟΗΕ, το οποίο άλλα λέγει.
Αλλά αυτή η διαφοροποίηση, παραβίαση, του εν
λόγω Ψηφίσματός τους (γράφτηκε επί Μάργκαρετ Θάτσερ) εντοπίστηκε από το 2012. Σε επιστολές προς φίλους βουλευτές και ομογενειακούς
παράγοντες. Στις 10 Απριλίου 2015 σε δημόσια
συζήτηση από τον τότε Υπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Φίλιπ Χάμμοντ, και πρόσφατα στις
25.9.2020 σε επιστολή της Γουέντι Μόρτον του
Φ.Ο προς τον βουλευτή Σερ Ρότζερ Γκέιλ.
18.11.2020 – Οι δηλώσεις Χριστοδουλίδη
Έξι ημέρες μετά τις «εντολές» του κ. Στίβεν Λίλλυ
ήλθαν ως μια ... διαβεβαίωση προς τον Εξοχότατο και τους Τούρκους ότι όχι μόνο η ε/κ πλευρά επιμένει στην ρατσιστική, διαιρετική βρετανο-τουρκι-

κή ΔΔΟ αλλά πάει και πιο πέρα, όταν είπε (προφανώς για να πείσει!) – «Θα μπορούσε να συζητηθεί χαλαρή ή αποκεντρωμένη ομοσπονδία για την
Κύπρο, όμως δεν θα ξεφεύγει του πλαισίου της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας». («Αλήθεια»
19.11.2020)
Δηλαδή ο κ. Χριστοδουλίδης, τα μάσησε και τα
αναμάσησε, τα κατάπιε και βγήκε με τα ακαταλαβίστικα για τάχατες χαλαρή ή αποκεντρωμένη
ομοσπονδία μέσω ΔΔΟ, νομίζοντας θα τα καταπιεί και ολόκληρος ο λαός. Εφόσον δεν τολμούν
να πουν καθαρά ότι συζητούν συνομοσπονδία δύο
κρατών όπως ζητούν οι Τούρκοι και Βρετανοί. Δηλαδή το θέατρο του παραλόγου εξελίχθηκε κανονικά. Ό,τι απαίτησε ο κ. Λίλλυ το πήρε από τον Νίκο
Χριστοδουλίδη.

Υπ. Αρμοστής Humphrey Maud
για Γ. Βασιλείου - « precious asset»
22.11.2020... Τελικά δεν μπορούσε να μην βγει
από την ναφθαλίνη του γήρατος και το «precious
asset» των Βρετανών, o Γ. Βασιλείου. Για να ενισχύσει
τις προσπάθειες των Βρετανών παπαγαλίζοντας
τις παροτρύνσεις του κ. Λίλλυ να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πείσουμε τους Τούρκους ότι θέλουμε
λύση!
Δεν ξέρω τι άλλο θεωρεί το «precious asset»
των Βρετανών ότι πρέπει να κάνουμε για να ...
πείσουμε τους Τούρκους. Μήπως εννοεί να βάλουμε Λεμεσσιανούς και Παφίτες να στείλουν τα κοτσιάνια των σπιτιών τους στους Ερντογάν και Τατάρ;
Θα είναι αρκετό άραγε για να πειστούν ή θα χρειαστεί να δώσουμε και κάτι άλλο ακόμα;
Ντροπή στον κ. Βασιλείου μετά από όσα αποκάλυψαν οι ίδιοι οι Βρετανοί γι' αυτόν, να έχει ακόμα
τέτοιο θράσος δουλοπρέπειας εις βάρος των συμφερόντων της μικρής μας πατρίδας. Ο άνθρωπος
που εξυπηρέτησε τα τουρκικά και βρετανικά συμφέροντα τόσο πολύ και ευθύνεται για την αποδοχή
της ΔΔΟ δίχως εξουσιοδότηση από τον λαό.
Τον ξεγύμνωσε ο Γκ. Φεϊζέλ, ότι ο Γ.Γ. του ΟΗΕ
και ο Γ. Βασιλείου δέχθηκαν το 1989/90 το 99% αν
όχι 100% των τουρκικών αξιώσεων. Ο μ. Τάσος
Παναγίδης, Ύπ. Αρμοστής της ΚΔ στο Λονδίνο,
είχε πει στους Βρετανούς «Ο Βασιλείου έχει ουσιαστικά δεχθεί Συνομοσπονδία, τι άλλο αναμένετε
από αυτόν. Ο Βασιλείου έκανε ότι του εισηγηθήκατε τώρα δεν μπορεί να πάει πιο πέρα».
Στις 10 Ιουλίου 1990 o νέος τότε Υπ. Αρμοστής
στη Λευκωσία κ. David Dain (Ντέιβιντ Ντέιν) – «Ο
Βασιλείου πιστεύει ότι έγινε πρόοδος. Αν όχι για
τίποτα άλλο στο βαθμό που η ελληνοκυπριακή
κοινή γνώμη τώρα είναι έτοιμη να δεχθεί μια ομοσπονδιακή, διζωνική λύση, βασισμένη σε ξεχωριστά κομμάτια εδάφους, ένα να κατοικείται πρωτίστως
αν όχι εξ ολοκλήρου από Τουρκοκύπριους και το
άλλο από Ελληνοκύπριους. Ο Βασιλείου πιστώνει
τον εαυτό του για αυτή την αποδοχή (διζωνικής
από τους Ε/κ) επί το πλείστον από την δική του
ηγεσία...»
Και το κερασάκι στην «τούρτα» των καλών του
υπηρεσιών προς τους Βρετανούς η δήλωση τού
αποχωρούντος τότε Βρετανού Υπ. Αρμοστή στη
Λευκωσία Humphrey Maud (1988-90) ο οποίος
έγραψε ότι ο Γ. Βασιλείου αντιπροσώπευε γι΄αυτούς
ένα πολύ πολύτιμο κεφάλαιο (“precious asset for
us”)...
Και να επισημάνω, δεν έχουμε τίποτα με τον
βρετανικό λαό, ο οποίος το 1955-59 άφησε ιστορία διαμαρτυρόμενος για τα βασανιστήρια εναντίον των αγωνιστών της ΕΟΚΑ (βλέπε Βρετανικό
Εθνικό Αρχείο ειδικά στην περίπτωση του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη), αλλά με την διαχρονική (από το
1955) βρετανική πολιτική εις βάρος αυτού του

νησιού, που τους πρόσφερε και προσφέρει τόσα
πολλά...
Ξέρετε γιατί οι Βρετανοί δεν αναγνώρισαν μέχρι
σήμερα το παράνομο μόρφωμα που οι ίδιοι βοήθησαν να στηθεί με τις δύο τουρκικές εισβολές το
1974; Eπειδή θα έχουν πρόβλημα με τις βρετανικές τους Bάσεις/εγκαταστάσεις στο νησί, γι΄αυτό
από ενωρίς πίστευαν η αναγνώριση θα έλθει με
τη λύση! Δηλαδή με την δική μας αποδοχή και αναγνώριση των τετελεσμένων.
Αναμενόμενο και το κατάπτυστο γεγονός ότι
κανένας δεν μιλά για δύο τουρκικές εισβολές, για
τη συνεχιζόμενη κατοχή, για τουρκικά εγκλήματα,
για επιστροφή των Ελλήνων προσφύγων, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (το θέμα των
εγκλωβισμένων σχεδόν έσβησε όπως και το θέμα
των αγνοουμένων), καμία ευθύνη για τους υπεύθυνους των τραγωδιών του τόπου μας, για τους έποικους... Κανένας δεν προσβάλλει τους Βρετανούς
για την παραβίαση του δικού τους ψηφίσματος
550/84...
Ο κ. Χριστοδουλίδης γνωρίζει πολύ καλά ότι είτε
ομοσπονδία, είτε δύο κράτη με δύο συνιστώντα
(κράτη), είτε διχοτόμηση είτε και βεβαίως συνομοσπονδία, χαλαρή, σφιχτή, μισοδεμένη, αποκεντρωμένη ή ξυπόλυτη, η βάση της μοιρασιάς,
της λεγόμενης πολιτικής ισότητας, εξυπακούει στον
βρετανο-τουρκικό φυλετικό δικοινοτικό, διζωνικό
ομοσπονδιακό διαχωρισμό (ΔΔΟ)...
Επομένως, προς Θεού κ. Νίκο Χριστοδουλίδη,
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Της Φανούλας

Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

μην δώσετε την ευκαιρία να σας καταγράψουν και
εσάς ως «precious asset», θα είναι άδικο.
O Γουίνστον Τσώρτσιλ στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 5.10.1938, καταγγέλλοντας την Συμφωνία του Νέβιλ Τσάμπερλαϊν με τον Χίτλερ, είχε
πει:
«...We have suffered a total and unmitigated
defeat... Czechoslovakia will be engulfed in the
Nazi régime. We are in the presence of a disaster
of the first magnitude... we have sustained a defeat
without a war... Αnd that the terrible words have
for the time being been pronounced against the
Western democracies: "Thou art weighed in the
balance and found wanting". And do not suppose
that this is the end. This is only the beginning of
the reckoning. This is only the first sip, the first foretaste of a bitter cup which will be proffered to us
year by year unless by a supreme recovery of moral
health and martial vigour, we arise again and take
our stand for freedom as in the olden time...».
Και ο Αδόλφος Χίτλερ για τον Τσάμπερλαιν: "Our
enemies are men below average, not men of action,
not masters, they are little worms, I saw them at
Munich". (Από το βιβλίο «Rise and fall of the third
Reich» του William L. Shirer) .
Ο μεν πρώτος μεγάλος άνδρας για την κατάπτυστη συμφωνία κατευνασμού του κατακτητή, ο
δε δεύτερος χαρακτηριστικό το πώς βλέπουν οι
κατακτητές τους δουλοπρεπείς και υποταγμένους
που απεμπολούν τα εθνικά τους συμφέροντα.

+ 3ΟΝ ETHΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ+

Ανδρούλλα Τσιάτταλου
(Από το κατεχόμενο Πατρίκι)

Τελέσθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε στενό
οικογενειακό κύκλο, το τρίτο ετήσιο μνημόσυνο της Ανδρούλλας Τσιάτταλου στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού (Wightman Road).
Μετά το μνημόσυνο ακολούθησε Τρισάγιο στον τάφο
της μακαριστής Ανδρούλλας στο Κοιμητήριο του New
Southgate.
Ο σύζυγος Μιχάλης,
Η θυγατέρα Λέφη και ο γαμπρός Franco,
Τα εγγόνια Αντριάνα και Μιχάλης,
Η αδελφή Χρυσή, ο αδελφός Κοκής
Και οι ανηψιές Μελανή, Μαίρη και Άντρη

3 Ye a r s
3 years or 3 lifetimes no amount of time can heal
The sadness, loss and pain I always constantly feel
Forever impossible to extinguish your loving flame
Your ethics, standards and wisdom I strive to aim
An intimate Saturday night service to share our prayers
A second old lady who sings sweetly on the alter stairs
The same old lady who prepares the candles and bread
Food you would have lovingly given for others to be fed
Are you the red Robin in my garden where ever I go?
You’re the warmth comforting me in the hand knitted throw?

Or you’re the spirit in my daughter who has your name
and you’re what makes my moon, stars & sun glow?
Awake or asleep you’re always in my mind; I’m glad
Pictures on my phone without you in them make me so sad
My heaven and my earth I miss you, my beautiful mother
The way you did to me now my kids the same I smother
God bless you, mama, your rest now is very well deserved
In the community your legend and you’re legacy preserved
What you achieved in life so widely admired and respected
A statue to you in my mind shall forever and always be erected

14● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Eπιστολές - Γνώμες

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΛΑΔΑ: Επαύξηση περιουσίας συζύγου
κατά τον γάμο με προσωπική εργασία
Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία
του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέστηκε ο γάμος,
αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με
οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της
αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του
συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί
μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων,
που διάρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.
Η απαίτηση του κάθε συζύγου είναι, κατ` αρχήν,
χρηματική ενοχή, αντικείμενο της οποίας αποτελεί η χρηματική αποτίμηση της αύξησης της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου, που προέρχεται
από τη συμβολή του δικαιούχου άμεση ή έμμεση. Ως αύξηση νοείται όχι μία συγκεκριμένη κτήση,
αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή
κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά
χρονικά σημεία, ήτοι κατά την τέλεση του γάμου
(αρχική περιουσία) και κατά τον χρόνο που γεννάται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα
(τελική περιουσία).
Από τη σύγκριση της αξίας αυτών, αναγόμενης σε τιμές του χρόνου της έγερσης της αγωγής
θα κριθεί αν υπάρχει αύξηση της περιουσίας του
ενός συζύγου που να δικαιολογεί την αξίωση του
άλλου για συμμετοχή στα αποκτήματα. Προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος χρόνος θεωρείται στη μεν περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του γάμου με δικαστική απόφαση, ο χρόνος κατά τον οποίο η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη, στη δε περίπτωση της τριετούς διάστασης (κατά την οποία προϋποτίθεται ότι ο γάμος
δεν έχει ακόμη λυθεί ή ακυρωθεί), κρίσιμος είναι
ο χρόνος της άσκησης της αγωγής. Για την εξεύρεση όμως της αξίας τους σε χρήμα, κρίσιμος είναι
ο χρόνος της παροχής έννομης προστασίας, ήτοι
ο χρόνος άσκησης της αγωγής.
Η συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην αύξηση
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με παροχή υπηρεσιών,
αποτιμωμένων σε χρήμα, ακόμη και υπηρεσιών
οι οποίες παρέχονται στο συζυγικό οίκο για την
επιμέλεια και ανατροφή των τέκνων, όταν και κατά
το μέτρο που αυτές δεν επιβάλλονται από την
υποχρέωση συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των
οικογενειακών αναγκών, κατά το οποίο ο υπόχρεος σύζυγος έμεινε απερίσπαστος από την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσής του σε συνεισφορά στην αντιμετώπιση των οικογενειακών
αναγκών και έτσι εξοικονόμησε δαπάνες και δυνάμεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του.
Η αποτίμηση των υπηρεσιών του ενάγοντος
με τις οποίες αυτός συνέβαλε στην επελθούσα
αύξηση της περιουσίας του εναγομένου συζύγου
του, δεν είναι αναγκαία για το ορισμένο και νόμιμο της αγωγής, όταν αυτή ερείδεται επί της εξ 1/3
τεκμαρτής συμβολής του στα αποκτήματα του
συζύγου του, ή σε μικρότερο ποσοστό, όπως
αντιθέτως απαιτείται, όταν η αγωγή στηρίζεται
επί της πραγματικής συμβολής. Μόνο στην τελευταία περίπτωση, για να ληφθούν υπόψη και να
υπολογισθούν αυτού του είδους οι υπηρεσίες,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ως συμβολή στην επαύξηση της περιουσίας του
υπόχρεου συζύγου, απαιτείται να γίνεται η, κατά
το μέρος που υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από
την υποχρέωση της συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών μέτρο,
χρηματική αποτίμηση τους, ή η αποτίμηση των
δυνάμεων που εξοικονόμησε από την παροχή
τους ο υπόχρεος σύζυγος, εάν προβάλλεται ότι
η εξοικονόμηση αυτή συνέβαλε κατά διαφορετικό
από την αποτίμηση των υπηρεσιών ποσό στην
αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου, που διαφορετικά δεν θα επιτυγχανόταν χωρίς αυτήν.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα
του ενός συζύγου από τον άλλο είναι:
α) η λύση ή ακύρωση του γάμου ή, κατ` ανάλογη
εφαρμογή, η συμπλήρωση τριετούς διάστασης των συζύγων,
β) η αύξηση της περιουσίας του ενός των συζύγων
κατά τη διάρκεια του γάμου
γ) η συμβολή του άλλου συζύγου στην αύξηση
αυτή με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης και της υπερβαίνουσας το μέτρο της
συνεισφοράς του ενάγοντος συζύγου συμβολής του στις τρέχουσες οικογενειακές δαπάνες, με χρηματικές εισφορές ή εισφορές χρήσης ακινήτου για στέγαση της οικογένειας ή
με παροχή προσωπικών υπηρεσιών στην
αντιμετώπιση των οικογενειακών εν γένει
αναγκών και
δ) η αιτιώδης σχέση της συμβολής αυτής προς
την αύξηση της περιουσίας του εναγομένου
συζύγου.
Ο εναγόμενος ως υπόχρεος σύζυγος, του
οποίου φέρεται η περιουσία ότι αυξήθηκε με τη
συμβολή του ενάγοντος συζύγου, μπορεί να προβάλει, μεταξύ άλλων, ότι η συμβολή του ενάγοντος ήταν κάτω από το ένα τρίτο ή ότι δεν υπάρχει
κάποια συμβολή.
Για να γίνει όμως δεκτή η ανυπαρξία συμβολής που αποκλείει την αξίωση συμμετοχής στα
αποκτήματα, θα πρέπει ο εναγόμενος σύζυγος
να επικαλεσθεί και αποδείξει ότι ο φερόμενος
δικαιούχος της αξίωσης συμμετοχής σύζυγος,
είτε δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων, είτε δεν
ήθελε να συμβάλει και ότι η επαύξηση της περιουσίας οφείλεται μόνο σ` αυτόν.
Ο ισχυρισμός αυτός του εναγομένου, ενόψει
τού ότι το καθιερούμενο τεκμήριο της συμβολής
συμμετοχής στα αποκτήματα κατά το 1/3 ενεργεί
και ως προς τους δύο συζύγους, ο δε ενάγων,
έστω και αν δεν αποδείξει τη δική του συμβολή,
θα δικαιούται οπωσδήποτε το 1/3 της αύξησης
της περιουσίας του εναγομένου, συνιστά ως προς
την απόκρουση του τεκμηρίου ένσταση, ενώ όσον
αφορά τον πραγματικό υπολογισμό αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής.
Στην προκείμενη περίπτωση έγιναν δεκτά τα
εξής από το Εφετείο που δίκασε σε δεύτερο βαθμό
αγωγή του ενάγοντος συζύγου κατά της εναγομένης συζύγου του.
Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο το 2000, από

τον οποίο απέκτησαν ένα τέκνο. Ο γάμος των
διαδίκων λύθηκε συναινετικά. Κατά το χρόνο της
τέλεσης του γάμου τους η εναγομένη σύζυγος
δεν είχε περιουσία και ήταν άνεργη. Ο ενάγων
εργαζόταν αρχικά, από το έτος 1995 και μέχρι το
2008 ως προϊστάμενος ασφαλείας και το 2008
προσλήφθηκε ως βοηθός υγειονομικού προσωπικού σε Νοσοκομείο. Η εναγομένη τα πρώτα
χρόνια του γάμου δεν εργάσθηκε, πέρα από ένα
εξάμηνο του έτους 2001, κατά τη διάρκεια του
οποίου έκανε πρακτική άσκηση σε ένα λογιστικό
γραφείο και απασχολήθηκε με μειωμένο ωράριο ως υπάλληλος σε κατάστημα.
Περίπου ένα έτος μετά τη γέννηση της κόρης
τους, δηλαδή το 2003, η εναγομένη άρχισε να
εργάζεται σε εταιρεία. Τα ετήσια εισοδήματα του
ενάγοντος από την εργασία του υπερείχαν πάντοτε αυτών της εναγομένης. Συγκεκριμένα το
σύνολο των εισοδημάτων του ενάγοντος, καθόλη
τη διάρκεια της έγγαμης σχέσης, ανήλθαν στο
ποσόν των 136.939,32 και αυτών της εναγομένης στο ποσόν των 58.590 ευρώ. Λίγους μήνες
μετά την τέλεση του γάμου, με συμβόλαιο γονικής παροχής, η εναγομένη απέκτησε ένα οικόπεδο έκτασης 3 στρεμματων.
Το επόμενο έτος οι διάδικοι αποφάσισαν να
ανεγείρουν μονοκατοικία επί του οικοπέδου της
εναγομένης, ώστε να αποκτήσουν ιδιόκτητη οικογενειακή στέγη και εκδόθηκε μετά από κοινή αίτησή
τους οικοδομική άδεια.
Τα έξοδα για την έκδοση αυτής, τη σύνταξη του
τοπογραφικού και την αμοιβή της μηχανικού, ανερχόμενα στο ποσό των 2.000 ευρώ, καταβλήθηκαν από τον ενάγοντα. Για την περαιτέρω χρηματοδότηση της ανέγερσης της οικοδομής η εναγομένη έλαβε δάνειο ποσού 58.694 ευρώ στο
οποίο ο ενάγων υπέγραψε ως εγγυητής.
Το δάνειο εκταμιεύθηκε στο όνομα της εναγομένης, διότι αυτή ήταν η κυρία του οικοπέδου αλλά
για την έγκρισή του ελήφθη υπόψη η οικονομική
κατάσταση και δη το εισόδημα του ενάγοντος,
δοθέντος ότι η εναγομένη τότε δεν εργαζόταν. Το
ποσό του δανείου εκταμιεύθηκε σταδιακά με την
πρόοδο των εργασιών.
Η ανεγερθείσα οικία αποτελείται από ισόγειο,
υπόγειο και βοηθητικούς χώρους. Το κόστος για
την ανέγερση της παραπάνω οικίας και τη διαμόρφωση και αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου,
ανήλθε στο ποσόν των 100.000 ευρώ. Εξ αυτών
το ποσόν των 58.694 ευρώ προήλθε από το
δάνειο, τις δόσεις του οποίου κατέβαλε η εναγομένη, αρχικά με τη βοήθεια του πατέρα της, καθ’
όσον η ίδια ήταν άνεργη, από το έτος όμως 2003
και μετά, που αυτή άρχισε να εργάζεται, τις κατέβαλε από τα εισοδήματά της από την εργασία
της.
Το υπόλοιπο ποσόν το συνεισέφερε ο ενάγων.
Ειδικότερα, ο ενάγων δαπάνησε για την ανέγερση και αποπεράτωση της ως άνω οικίας το ποσόν
των 15.000 ευρώ, το οποίο προήλθε από ισόποση δωρεά της μητέρας του προς αυτόν και το
ποσόν των 21.306 ευρώ το οποίο προήλθε από
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τα εισοδήματα από την εργασία του. Επίσης αποδείχθηκε ότι επειδή δεν υπήρχαν επαρκείς οικονομικοί πόροι για την πρόσληψη εργατών για
όλες τις απαιτούμενες εργασίες, ο ενάγων προσέφερε προσωπική εργασία για την αποπεράτωση της οικίας και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Εργάστηκε για τη διαμόρφωση του λεβητοστασίου, του χώρου στάθμευσης
των οχημάτων, την κατασκευή του πλακόστρωτου διαδρόμου πέριξ της οικίας, των φρεατίων
για τα όμβρια ύδατα και την περίφραξη του οικοπέδου. Ασχολήθηκε δηλαδή με τις χειρωνακτικές
εργασίες που απαιτούνταν για την εκτέλεση των
παραπάνω κατασκευών, δηλαδή με την παρασκευή σκυροδέματος, τη μεταφορά και την τοποθέτηση των οικοδομικών υλικών ενώ τέλος χρωμάτισε τα κιγκλιδώματα της οικίας τους.
Λαμβανομένου υπόψη ότι εργαζόταν, δεν είχε
την ευχέρεια να προσφέρει την κατά τα ανωτέρω
εργασία του επί 8 ώρες ημερησίως αλλά εργαζόταν αναλόγως, κάθε φορά, της δυνατότητάς του.
Η εργασία του αυτή αποτιμώμενη σε μισθωτή
εργασία αντιστοιχεί σε 100 ημερομίσθια ποσού
30 ευρώ καθένα, δηλαδή η αξία της υπολογίζεται στο ποσόν των 3.000.
Σημειωτέον ότι η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών του ενάγοντος δεν επιβαλλόταν από την
υποχρέωση συνεισφοράς του στις οικογενειακές
ανάγκες και ήταν πέραν αυτής.
Επομένως, η αποτίμηση της συμβολής του
ενάγοντος στην κατασκευή της παραπάνω οικίας
που αποτελεί και τη μοναδική περιουσία της εναγομένης κατά το κρίσιμο χρόνο της αμετάκλητης
λύσης του γάμου ανέρχεται στο συνολικό ποσόν
των 41.306 (2.000 + 15.000 + 21.306 + 3.000)
ευρώ. Με αναγωγή δε σε ποσοστό επί τοις εκατό
ο ενάγων συνέβαλε στην επαύξηση της περιουσίας της εναγομένης κατά 41,30%.
Περαιτέρω, η αξία της περιουσίας της εναγομένης κατά τον χρόνο που η απόφαση της λύσης
του γάμου των διαδίκων κατέστη αμετάκλητη,
αλλά και κατά τον χρόνο άσκησης της υπό κρίση
αγωγής, ανερχόταν στην κατά το χρόνο εκείνο
αξία της άνω οικίας, ανερχομένης στο ποσό των
150.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένης στο
παραπάνω ποσόν της αξίας του οικοπέδου το
οποίο ως προϊόν γονικής παροχής δεν συνυπολογίζεται), αφαιρουμένου του ποσού των 25.000
ευρώ που αποτελεί το υπόλοιπο του δανείου, με
την καταβολή του οποίου βαρύνεται η εναγομένη.
Επομένως, η συμμετοχή του ενάγοντος στην
επαύξηση της περιουσίας της εναγομένης ανέρχεται στο ποσό των 51.625 ευρώ (150.000 - 25.000
= 125.000 X 41,30%), ποσό το οποίο πρέπει να
υποχρεωθεί να καταβάλει η εναγομένη στον ενάγοντα νομιμότοκα από την άσκηση της αγωγής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 6945-028153, 213-0338950
e-mail: natmil@otenet.gr,
info@legalaction.gr
www.legalaction.gr,fb: Αναστασία Μήλιου
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«Να μην υπάρχουν
«Η δουλειά του Ελεγκτή
βουλευτές και κυβερνήσεις,
είναι να ελέγχει»
αλλά ν’ αποφασίζει ο λαός
χωρίς μεσάζοντες»
Κύριε Διευθυντά,
Οι Τούρκοι λένε ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο
λαοί και θέλουν δύο κράτη. Οι δικοί μας ηγέτες
αποκαλούν συνεχώς «ανατολική Τουρκία» τα
κατεχόμενα από τους Τούρκους αποικιοκράτες
εδάφη, ενώ στην πραγματικότητα είναι το Κουρδιστάν. Με άλλα λόγια, οι ηγέτες μας συμφωνούν
με την Τουρκία όταν δέχονται τον όρο Ανατολική
Τουρκία όπως τον εννοούν οι Τούρκοι (και όχι Κουρδιστάν) και οι ηγέτες μας ονομάζουν τους άλλους
κατεχόμενους λαούς (Λαζούς, Τσερκέζους, Πομάκους, Κούρδους) Τούρκους. Όπως δηλαδή ισχυρίζεται η τουρκική προπαγάνδα, ενώ έπρεπε με τον
ίδιο τρόπο να αντιδράσει και η ηγεσία μας. Δεν πειράζει αν πουν και λίγο την αλήθεια. Είναι γι’ αυτό
που οι Τούρκοι κάνουν ό,τι θέλουν και λένε ό,τι
λένε.
Ας μη ρίχνουμε το φταίξιμο στους ξένους, ας
κοιταχτούμε στον καθρέφτη κι ας κάνουμε και λίγη
αυτοκριτική...
Αν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι να το πράξουμε και
όχι να ψηφίζουμε βουλευτές και κυβερνήσεις τάχατες να μας αντιπροσωπεύουν, όταν αυτοί θα κοιτάζουν τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, τα
συμφέροντα των οικογενειών τους και των φίλων
τους.
Όπως έγραψα και προηγουμένως, αν θέλουμε
να υπερασπιστούμε τις πατρίδες μας, τα εδάφη
μας, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση των τόπων μας. Υπάρχει το σύστημα
που εφαρμόζουν οι Κούρδοι στη Ροτσιάβα (βόρεια Συρία) που πηγάζει από την ιδεολογία του
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, που μάλλον έχει επηρεαστεί και από την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Είμαι σίγου-

Άγγελος εν αναμονή*
Προς τον φύλακα άγγελό μου:
Από χρόνο παρελθόντα
έως τη σήμερον σε γνωρίζω
διά της κοινής μας Αγάπης
προς τον Κύριο ημών.
Επανειλημμένως εξεδήλωσες
την φροντίδα, την προστασία
και τις οδηγίες σου
προς την επίτευξη
της μεγαλοπρέπειας της ψυχής.
Προσεύχομαι διά την ώρα
που θα συναντηθούμε
εις τον έναστρο Ουρανό
με καρδίαν ανοικτή, ανυψωμένη,
ενώπιον του Κυρίου ημών,
φέροντες ως δώρα
τις λαμπρές, δραστικές πράξεις ημών,
που έλαβαν χώρα
κατά την πολύχρονη
συντροφικότητα μας.
Προσεύχομαι και υποκλίνομαι
ευλαβικά, με καρδίαν
πλήρη, ευχαριστιών
διά την υπηρεσία μου προς Σε
Κύριε και Βασιλεύ ημών.
*Ματθ. 18:10
Jo-Ann Colombo Μαρινάκη
Αθήνα – Ελλάδα

ρος γι’ αυτό, διότι ο Οτσαλάν – όταν τον συναντούσαμε – πάντα μας μιλούσε για τους αρχαίους
Έλληνες φιλοσόφους, προπάντων για τον Πλάτωνα, τους αρχαίους Αθηναίους και την τότε Δημοκρατία τους, όπου αποφάσιζε για όλα ο Δήμος,
δηλαδή ο λαός, χωρίς μεσάζοντες – άρα υπάρχουν
και ελληνικά στοιχεία στη Ροτσιάβα και ένα τέτοιο
σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κύπρο
και την Ελλάδα.
Φυσικά είναι δύσκολο, διότι αυτοί που μας κυβερνούν και έχουν γίνει πολυεκατομμυριούχοι – όχι
φυσικά από τον μισθό τους, αλλά ας μη τα πούμε
«κλεψιές», ας τα πούμε «τυχερά» - δεν θα θελήσουν να αρνηθούν τα προνόμιά τους, αλλά ο λαός
όταν έχει θέληση, όλα τα καταφέρνει, αφού έχουμε το παράδειγμα του Ιωάννη Καποδίστρια που
πέτυχε να εφαρμόσει για πολλά χρόνια τώρα ένα
είδος Αθηναϊκής Δημοκρατίας στην Ελβετία, όπου
δουλεύει πολύ καλά.
Συμφωνώ απολύτως με τον πρώην πρύτανη
του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Γιώργο Κοντογιώργη, ότι κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας και
άλλων χωρών ή και Πρόεδροι, είναι και αυτοί
μονάρχες, διότι αποφασίζουν ενάντια στη θέληση
του λαού. Αν, για παράδειγμα, αύριο αποφασίσει
ο Έλληνας πρωθυπουργός να δώσει στην Τουρκία
όλη την περιοχή ανατολικά από τη γραμμή που
αποφάσισαν την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, αυτό θα
είναι φυσικά ενάντια στη θέληση των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Όμως, ο «μονάρχης» πρωθυπουργός μπορεί να το κάνει χωρίς να λάβει υπόψη
του τον λαό και η πράξη του θα μείνει.
Είναι γι’ αυτό που ο λαός πρέπει να αποφασίζει
ο ίδιος για τη δική του τύχη και όχι οι βουλευτές,
υπουργοί, πρόεδροι και πρωθυπουργοί.
Άρα, το σύστημα της Ροτσιάβα, που έχει ελληνικές ρίζες, είναι η ελπίδα όλων των λαών, φυσικά
και δική μας, για πραγματική Δημοκρατία χωρίς
μεσάζοντες. Ας το εξετάσουμε και ας το εφαρμόσουμε.
Διατελώ,
Γιάννης Τσαγγάρης
Υ.Γ.: Άσε που υπάρχει η υποψία από μερικούς
Έλληνες καθηγητές ότι η σημερινή κυβέρνηση,
αλλά και η αντιπολίτευση, με μυστική συμφωνία
με τους Τούρκους, τούς έχουν δώσει ολόκληρη την
περιοχή ανατολικά της γραμμής της ΑΟΖ με την
Αίγυπτο και προσπαθούν να βρουν τρόπο πώς
να την παρουσιάσουν στον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό
τον κοροϊδεύουν όταν το πλοίο «Ορούς Ρέις» το
«πήρε αέρας» την πρώτη φορά και ύστερα ότι δεν
μπορεί τάχα να κάνει έρευνες λόγω του θορύβου
από τις μηχανές των πολεμικών πλοίων που έχει
μαζί του... Και όταν κάποιος σύμβουλος του πρωθυπουργού είπε ότι γίνονται έρευνες, τον έδιωξαν
αμέσως. Και το άλλο, ότι τα ελληνικά πολεμικά
πλοία «έστησαν τείχος» στα έξι μίλια από το Καστελλόριζο. Μα, οι Τούρκοι δεν είπαν ποτέ ότι θα μπουν
στα έξι μίλια. Αν ήθελαν να στήσουν «τείχος», έπρεπε να το στήσουν σε όλη την ελληνική υφαλοκρηπίδα...

Κύριε Διευθυντά,
Οι παλιοί έλεγαν «θέλω ν’ αγιάσω αλλά ο διάβολος δεν μ’ αφήνει». Θα ήθελα να ακολουθήσω
τις συμβουλές μερικών σοφών ανδρών και να επιδείξω ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, αλλά αυτά που
ακούμε στις ειδήσεις της Κύπρου με όλα τα δυσάρεστα σκάνδαλα, δεν μ’ αφήνουν. Πόσο θα ήθελα
ν’ ακούσω τις συμβουλές του Άντρου Κυπριανού,
που συμβουλεύει ηρεμία και νηφαλιότητα απέναντι σε προκλητικές καταστάσεις ή τον Δένδια,
που συμβουλεύει χαλαρό, ήρεμο και πολιτισμένο
τρόπο απέναντι σε δυσάρεστες προκλήσεις!
Τέτοια είναι τα σκάνδαλα, οι απάτες και κυρίως
η προκλητική συμπεριφορά των εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσόντων κυβερνώντων, που δεν σ’
αφήνουν αδιάφορο. Αφού έφταιξαν, έπρεπε το
λιγότερο να απολογηθούν και να σιωπήσουν. Είδαμε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και τον Εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ να ζητούν και «ρέστα» και να
απειλούν τον Γενικό Ελεγκτή με παύση(!!!), επειδή αποκάλυψε τις πράξεις τους. Αν ήταν μια άλλη
χώρα – εκτός Ελλάδος και Κύπρου – θα υπήρχαν
οπωσδήποτε παραιτήσεις υπουργών ή και της
κυβέρνησης. Αλλά ευαισθησία, ευθιξία και πολιτική τιμιότητα είναι άγνωστα είδη στην Ελλάδα και
την Κύπρο. Αν είχαμε τέτοιες αρετές, δεν θα παθαίναμε ό,τι πάθαμε και η Κύπρος δεν θα είχε χάσει
τη μισή της έκταση και τα ωραιότερα μέρη της.
Έτσι, ακούσαμε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο
της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη μεγαλύτερη
θρασύτητα, αντί να ζητά συγγνώμη από τον Γενικό
Ελεγκτή για τις όχι και τόσον καλές πράξεις της
κυβέρνησης, να τον απειλεί με παύση και να τον
κατηγορεί ότι, δήθεν, κάνει παράνομες ενέργειες
εναντίον της κυβέρνησης!
Όταν άκουσα αυτόν τον ωραίο Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο, έναν από τους «αρίστους των αρίστων»
του Προέδρου Αναστασιάδη, ήρθε στη μνήμη μου
το έργο του Δημήτρη Ψαθά που έγινε και φιλμ
«Φωνάζει ο Κλέφτης»... Στο γνωστό φιλμ, ένας
γέρος στρατηγός διορίζει έναν τίμιο λογιστή να
ελέγξει τα βιβλία μιας μεγάλης κυβερνητικής επιχείρησης. Ο ελεγκτής ανακαλύπτει μεγάλες απάτες και
κλεψιές στην εταιρεία. Οι απατεώνες αρχίζουν να
κατηγορούν τον ελεγκτή ότι είναι εχθρός των «τιμίων

ανθρώπων», οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, ότι
είναι εχθρός της κοινωνίας και ότι προσπαθεί ν’
ανατρέψει την κυβέρνηση... Με άλλα λόγια, ο κύριος απατεώνας μίλησε ακριβώς όπως ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο οποίος είπε
τα ίδια λόγια και έκανε τις ίδιες απειλές.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε ακριβώς όπως
λέει και το ποίημα του Σουρή – που γράφτηκε πριν
περισσότερα από εκατό χρόνια – με τον τίτλο
«Δυστυχάι σου, Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς».
Ο Πρόεδρος διόρισε «Επιτροπή», με σκοπό να
αποτρέψει τον Γενικό Ελεγκτή να φανερώσει την
αλήθεια. Διόρισε, όπως λέει στο ποίημά του ο Γεώργιος Σουρής, αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα
σκάνδαλα για να τα... εξετάσουν!!! Αυτοί θα έβγαζαν ένα πόρισμα που θα τους έκανε «κούππαν
άπαννη» και θα τα έβαζαν όλα, όπως συνηθίζεται, στα αρχεία.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, μίλησε όπως πρέπει να μιλάει ένας πολιτικός
ηγέτης. Να αφεθεί ο Γενικός Ελεγκτής (αφού είναι
Ελεγκτής και η δουλειά του είναι να ελέγχει), να
τους ελέγξει όλους και να δημοσιεύσει τα ευρήματά του.
Είδαμε, φυσικά, εκτός από τον ωραίο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και άλλους «αρίστους» του
Προέδρου (πρέπει να του δώσουμε θερμά συγχαρητήρια για το πώς τους ανακάλυψε).
Ο τέως υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης
δικαιολόγησε τις πράξεις του και ξέχασε ότι εμπόδισε τον Γενικό Εισαγγελέα, επειδή ισχυριζόταν
ότι ο Συνεργατισμός ήταν δυνατός και δεν κινδύνευε. Όπως θυμάστε, μετ’ ου πολύ και αυτή η
τράπεζα διαλύθηκε σαν καπνός. Βρήκε κι αυτός
λάθη στους αντιπάλους του. Η αλήθεια είναι ότι η
κυβέρνηση που είναι στην εξουσία είναι υπεύθυνη να τα διορθώσει τα λάθη, επειδή εκλέγεται γι’
αυτόν τον σκοπό. Δεν είναι έργο της μόνο να βολεύει
«ημετέρους», να κερδιζουν πολλά λεφτά και να
διασκεδάζουν στο Προεδρικό ωράν να είναι πρώτης
τάξεως Holiday Inn. Έχουν καλούς μάγειρους εκεί,
περνούν καλά, αλλά έχουν και μερικές ευθύνες και
δουλειά να κάνουν.

Διατελώ,
Ζαννέττος Χριστοφόρου

Παντού κάμερες για να σωθούν
ανθρώπινες ζωές
Κύριε Διευθυντά,
Με αφορμή τον τραγικό απολογισμό των 2600 θανάτων, θα πρέπει όλοι να διερωτηθούμε, τι έφταιξε. Κατά
την προσωπική μου άποψη 2 είναι οι αιτίες. Η πρώτη είναι ότι ο ΕΟΔΥ (ως μωρή παρθένος) παρά το γεγονός
ότι εγνώριζε τη διακίνηση τουριστών και φοιτητών δεν επέβαλε την μάσκα από την 1η Σεπτεμβρίου με το
αντίστοιχο πρόστιμο των 2.500 ευρώ (όπως στην Ν.Κορέα).
Η δεύτερη αιτία είναι ότι δεν ακολουθήσαμε τη σιδηρά πειθαρχία άλλων χωρών. Να σημειωθεί ότι στη
Κίνα, από όπου μας ήρθε ο ιός σήμερα έχουν 3 θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εκεί, ιχνηλατούσαν
τις κινήσεις όλων των βεβαιωμένων κρουσμάτων μέσω του κινητού τηλεφώνου του ασθενούς. Έτσι είχαν
άμεση γνώση για τις περιοχές που επισκέφτηκε ο ασθενής και εντόπιζαν μόνο αυτά τα σημεία.
Τα ίδια έκαναν και στη Ν.Κορέα, όπου οι θάνατοι είναι μόλις 4 ανά εκ. πληθυσμού. Εκεί έχουν εκτεταμένη
χρήση καμερών ασφαλείας στους δρόμους, παρακολούθηση στοιχείων πιστωτικών – χρεωστικών καρτών
για αποκάλυψη συναλλαγών κάθε «υπόπτου», παρακολούθηση των διαδρομών του μέσω GPS από τα κινητά τηλέφωνα κλπ. Υπάρχουν εφαρμογές που καταγράφουν ώρα με την ώρα τις διαδρομές των κρουσμάτων
(ποια λεωφορεία πήραν, σε ποια στάση κατέβηκαν ακόμη και αν φορούσαν μάσκα εκείνη τη στιγμή). Οι Αρχές
μπορούν να στέλνουν μαζικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα για να ειδοποιήσουν όταν ένα νέο κρούσμα
εμφανίστηκε σε μια γειτονιά. Όσοι μάλιστα βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα είναι υποχρεωμένοι να κατεβάσουν εφαρμογή στο κινητό τους που ειδοποιεί τις Αρχές αν βγουν από το σπίτι τους με πρόστιμο μέχρι
£2.500.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι προτιμάμε; τα προσωπικά δεδομένα ή τη ζωή;
«Ένα κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες του, όταν δεν πειθαρχούν, παρά από τον εχθρό
του» (Σπινόζα).

Γιώργος Τρανταλίδης
Δικηγόρος – Πειραιάς
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Η μάχη της Κρήτης 1941
ΜΕΡΟΣ 4ον
CY/3583: Στρατιώτης Ανδρέας Κώτσιος.
Γεννήθηκε στο Αρναδί της επαρχίας
Αμμοχώστου.
Ο Ανδρέας Κώτσιος με την εισβολή των
Ιταλών στην Ελλάδα, κατετάγη στο Κυπριακό Σύνταγμα και πολέμησε μαζί με πολλούς
Κυπρίους στο Μέτωπο στην Ελλάδα.
Μετά τους βομβαρδισμούς και τη γερμανική εισβολή, μεταφέρθηκαν από τον Πειραιά στην Κρήτη, μαζί με Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες και όλοι
μαζί με τη βοήθεια των Κρητών πολέμησαν
γενναία, αλλά όταν περικυκλώθηκαν από
υπέρτερες γερμανικές δυνάμεις, αναγκάστηκαν να παραδοθούν και μεταφέρθηκαν
αιχμάλωτοι στη Γερμανία. Απελευθερώθηκαν μετά τη λήξη του Πολέμου.
«...Θυμάται με νοσταλγία τα μικρά παιδιά
στο λιμάνι του Πειραιά με το πλατύ χαμόγελό
τους όταν – μεταξύ των πολλών ξένων στρατιωτών – τον άκουγαν να τους μιλά στα
ελληνικά και να τους προσφέρει κουφέτες.
Θυμάται και τις ζητωκραυγές των Κρητών,
όταν τους καλωσόριζαν στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ξεχάσει τους συνεχείς βομβαρδισμούς,
τις οβίδες και τους όλμους που έπεφταν δίπλα
του, όπως και τους συντρόφους του που έπεσαν νεκροί στις μάχες της Κρήτης. Δεν μετανοιώνει που πολέμησε κατά των δυνάμεων
του Άξονα για την ελευθερία της Ελλάδας και
της ανθρωπότητας, αλλά εύχεται να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη φρίκη του πολέμου...»
(Εφημερίδα «Τα Νέα», 14 Μαρτίου 2014).

Το Κυπριακό Σύνταγμα
Και στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην
Κρήτη το Κυπριακό Σύνταγμα έγραψε σελίδες
τιμής και δόξας. Αρχές του 1941 δυνάμεις
Σκαπανέων κυρίως εστάλησαν στην Ελλάδα προς βοήθεια των συμμαχικών στρατευμάτων. Μαζί με το αγγλικό Μηχανικό είχαν
ως αποστολή την κατασκευή αεροδρομίων
και δρόμων και τη μεταφορά προμηθειών
και πυρομαχικών στις προκεχωρημένες γραμμές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν οι Κύπριοι στρατιώτες κατά την προέλαση των Γερμανών ήταν δυσχερέστατες,
με συχνούς και πυκνούς βομβαρδισμούς και
πυροβολισμούς από καταδιωκτικά που
πετούσαν σε χαμηλό ύψος. Παρ’ όλα αυτά,
το ηθικό και η απόδοσή τους, όπως μαρτυρούν οι εκθέσεις των αξιωματικών τους, ήταν
πολύ υψηλά.
Όταν οι συμμαχικές δυνάμεις μπροστά
στη σαρωτική υπεροχή των Γερμανών αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, μερικοί Κύπριοι υποχώρησαν στην περιοχή των Αθηνών και κατόρθωσαν να συμπεριληφθούν
στην εκκένωση. Άλλοι εστάλησαν στο Ναύπλιο
και την Καλαμάτα, απ’ όπου δεν κατέστη
δυνατή η εκκένωσή τους, γι’ αυτό και οι περισσότεροι συνελήφθησαν αιχμάλωτοι. Ανάλογη τύχη είχαν και όσοι Κύπριοι έλαβαν
μέρος στις επιχειρήσεις στην Κρήτη.
Συνολικά, το Κυπριακό Σύνταγμα στις
επιχειρήσεις της Ελλάδας (ηπειρωτική και
Κρήτη) έχασε περισσότερους από 2,500
άντρες, από τους οποίους οι περισσότεροι
αιχμαλωτίστηκαν.
Οι φόβοι για την τύχη της Κύπρου αυξομειώνονταν ανάλογα με την εξέλιξη των
γεγονότων στις γειτονικές περιοχές. Έτσι,
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Ένας υπέροχος
Μαρκ Τουαίην
Το πραγματικό του όνομα ήταν Σάμουελ Λάνγκχορν Κλέμενς.
Έκανε πολλές δουλειές, μία από αυτές ήταν ναυτεργάτης στον
Μισισιπή. Στα ποτάμια πολλές φορές το βάθος είναι μικρό, γι’
αυτό του φώναζαν «μαρκάρισε δύο φορές» (mark twin), κι έτσι
του βγήκε το παρατσούκλι Μαρκ Τουαίην. Η φυσιογνωμία του
με τα πολλά άσπρα μαλλιά και το μεγάλο μουστάκι σε παραπέμπουν σε έναν φλογερό διανοητή εκτός κονφορμισμού. Γλυκύτατος συγγραφέας με περιγραφές για τους μικρούς φτωχούς απόκληρους των λιμανιών του μεγάλου ποταμού, Τομ Σώγιερ.

Γράφει
ο Φοίβος
Ιωσήφ

Ο Καλοψιδιώτης Γιώργκος Μαυρουδή συνελήφθη αιχμάλωτος στην Κρήτη, κατόρθωσε να δραπετεύσει και να επιστρέψει στην Κύπρο, όπου 40 μέρες μετά την επιστροφή του εφονεύθη στις 3 Σεπτεμβρίου 1945, σε ηλικία 31 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Κοντέα, ενώ επέστρεφε στη μονάδα του...

μετά την πτώση της Κρήτης, ήταν σχεδόν
κοινή η πεποίθηση ότι η Κύπρος θα ήταν το
επόμενο θύμα του Χίτλερ. Οι απώλειες όμως
των Γερμανών στην Ελλάδα, η κρητική
αντίστση και η ανατροπή του προγράμματος των επιθετικών τους ενεργειών καθώς
και άλλες συγκυρίες, συνετέλεσαν ώστε να
μη γίνει καμία σημαντική προσπάθεια για
κατάληψη της Κύπρου ούτε από τους Γερμανούς ούτε από τους συμμάχους τους. Το
νησί υπέστη μόνο μερικές αεροπορικές επιδρομές από τους Ιταλούς, με βάση τη Ρόδο.
Πολλοί από τους Κυπρίους που δεν πρόλαβαν την εκκένωση και παρέμειναν στο
κατεχόμενο ελληνικό έδαφος, εντάχθηκαν
στις αντιστασιακές ομάδες ΕΑΜ, ΕΛΑΣ και
ΕΔΕΣ, άλλοι κρύφτηκαν και άλλοι κατόρθωσαν να δραπετεύσουν.

Ελλείποντες Κύπριοι στρατιώται
Αγγέλλεται μετά λύπης ότι οι ακόλουθοι
Κύπριοι στρατιώται ελλείπουν από το χωρίον
Καλοψίδα της Επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά
ούτε είναι αιχμάλωτοι μετά την προέλαση των
Γερμανών στην Ελλάδα:
CY/85 – ΚΑΡΑΠΙΤΤΑΣ Δημήτρης του
Κώστα.
CY/328 – ΓΕΩΡΓΗ Δημήτρης, ούπλε (ο
Κουτσούλλης).
CY/1550 – ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αλέξανδρος.
CY/1975 – ΖΑΧΑΡΙΑ Ν. Ηλίας, Μασούρας (ο Ζαχάρκας).
CY/1976 – Δεκανέας ΦΙΛΗ Δημήτρης
του Φιλή Δημήτρη (ο Καραμελλάς).
CY/1993 – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος του
Στυλιανού Μαυρουδή (συνελήφθη αιχμάλωτος, κατόρθωσε να δραπετεύσει).
CY/2149 – Υποδεκανέας ΠΡΟΚΟΠΗ
Πέτρος.
CY/3769 – ΛΙΒΙΤΖΗ Αντώνης του Δημήτρη
(ο Φαρασιός).
CY/3778 – ΚΥΡΙΑΚΟΥ Χρυσόστομος
(Τερτζιελούδκια).
CY/4402 – ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θεόδωρος, ούπλε
(ο Τζιωνής).
CY/4422 – ΙΩΑΝΝΟΥ Θεράπων του
Ιωάννη Δημήτρη Μιτσή.

CY/4524 – ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αντώνης, Κουννή (ο Αντώναρος).
CY/4055 – ΧΑΜΠΗ Σταύρος του Χαμπή,
εφονεύθη στη μάχη του Δαρράτσου στις
27/5/1941.
(Γ.Δ.Π., 25/7/1941).

Σημειώσεις:
1941: 35.000 Κύπριοι κατατάσσονται εθελοντές με τους συμμάχους (Βρετανούς), που
βεβαιώνουν ότι οι Κύπριοι θα πολεμήσουν
για τη Μητέρα Ελλάδα, ενθαρρυμένοι από
βρετανικά συνθήματα που διαλαλούσαν
«Πολεμήστε για την Ελευθερία και την Ελλάδα»!!!

Πηγές:
1) British Army Records: Cyprus Regiment
of the Auxilliary Military Pioneer Corps /
The Cyprus Volunteers’ Force.
2) Αρχεία: Κωνσταντίνος Θεοφιλίδης, από
την Καλοψίδα Αμμοχώστου.
3) Archives: International Red Cross
Committee, Geneva, Switzerland.
4) P.O.W.: Prisoner of War Camp Stalag,
Germany.
5) Commonwealth War Graves Commission,
Berks, UK.
6) Athens, Greece Memorial (Private Hambi
Stavros).
7) Βλέπε Εφημερίδα «Ελευθερία», 23-52003 και 5-8-2010.
8) Defence and Military Attaché, British
Embassy, Athens.
9) The Royal British Legion, Kent, UK.
10) Στρατιωτικό Κοιμητήριο Σούδας, Κρήτη.
11) Archives: Cyprus Veterans’ Association,
World War II, Nicosia Cyprus.
12) Αρχεία: Πέτρος Παπαπολυβίου, Καθηγητής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κύπρου.
13) Νικόλας ο Κύπριος από τη Λάπηθο της
Κερύνειας, κάτοικος Νέας Χώρας Χανίων
Κρήτης. Πρόκειται για τον Νικόλα Χρυσοστόμου.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
(Καλοψιδιώτης)
Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

Αυτός ο καθ’ όλα άνθρωπος είχε πεί το περίφημο «είναι εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον, αλλά πολύ δύσκολο να τον πείσεις
ότι κάποιος τον κορόιδεψε». Και είναι αλήθεια πέρα ως πέρα.
Δοκιμάστε να πείσετε έναν κομμουνιστή ότι ο καπιταλισμός είναι
καλλίτερος. Μην το τολμήσετε γιατί θα κινδυνέψει η σωματική
σας ακεραιότητα, και ούτε ποτέ θα σκεφθεί τι τράβηξαν από στερήσεις και παρακολούθηση οι Αλβανοί και οι Ρουμάνοι πολίτες.
Σου λέει πως, αν έρθει ο κομμουνισμός, θα αλλάξουν τα κουτάλια από αλουμινένια σε χρυσά!
Τώρα, αν θελήσεις να πείσεις έναν Χριστιανό περί του αντιθέτου της Χριστιανικής θρησκείας, θα την γλυτώσεις φθηνά λόγω
κατάργησης της ποινής του λιθοβολισμού. Δεν πρόκειται να
σκεφθεί αυτός ο πιστός Χριστιανός πως αν είχε γεννηθεί στο
Ισλαμαμπάντ θα ήταν τώρα ένα τζιχαντιστάκι με άριστες επιδόσεις στον χειρισμό του Καλάσνικοφ.
Οι άνθρωποι δύσκολα καταλαβαίνουν πως το θρήσκευμα καθορίζεται από τον τόπο γέννησης και πως κανείς δεν συνέκρινε
διαφορετικές θρησκείες για να καταλήξει στην «ορθή» με δική
του απόφαση.
Αν τολμήσεις να πείσεις Μουσουλμάνο περί του άδικου της
θρησκείας του, φόρα και ένα σιδερένιο κολάρο για την προστασία
σου από αποκεφαλισμό. Η λογική είναι Ελληνική δημιουργία και
τεράστια πολιτισμική δωρεά στην ανθρωπότητα.
Μην ρωτήσετε κάποιον για τις πολιτικές του πεποιθήσεις,
ρωτήστε τον για το τι ψήφιζε ο πατέρας του, είναι σχεδόν βέβαιο
ότι το ίδιο ψηφίζει και ο κανακάρης, υπάρχει ταύτιση πολιτικών
απόψεων προπατόρων, θυγατέρων και εγγονών. Είναι κάπως
σαν το επάγγελμα, το παιδί συνήθως κάνει το επάγγελμα του
πατέρα, το ίδιο έκανα κι εγώ, αν και ο Νίτσε λέει: «Μην κάνετε
τα παιδιά σας έναν δεύτερον εαυτό σας, κάντε παιδιά δημιουργούς». Τι λες καλέ, θα μας πεί ο Νίτσε ο τρελός, λες κι εμείς δεν
ξέρουμε, τυχαίοι είμαστε; Οι κοινωνίες όμως διαφωνούν, θέλουν
παιδιά των ίδιων επαγγελμάτων, πολιτικών πεποιθήσεων και
θρησκευμάτων.
Την αλλαγή επιθυμούν όλοι οι άνθρωποι, όμως για τους άλλους, ποτέ για τον εαυτό τους. Εκείνοι που πραγματικά ζητάνε το
καινούριο και το πιο φρέσκο, είναι αυτοί που στις μεγάλες αλλαγές πρωτοστατούν ή ξαπλώνουν μπρούμυτα στο σανίδι της
λαιμητόμου. Το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας αδιαφορεί ή εχθρεύεται τους ανανεωτές και τους τολμηρούς. Το σύνθημα είναι
εύκολα καταληπτό και εύπεπτο, η λογική δυσκολεύει τα πράγματα, και γι’ αυτό ο Ντοστογιέφσκι είχε πεί πως οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η σκέψη είναι υπόθεση άλλων. Κάτι
ήξερε αυτός, όχι πολλά πράγματα, αλλά κάτι, εν πάση περιπτώσει!!!

Διαβάστε την ηλεκτρονική
έκδοση
κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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Θουκυδίδης διδάσκεται σήμερα σε
όλες τις μεγάλες Στρατιωτικές Σχολές
του κόσμου και αποτελεί κύριο μάθημα
στις Διεθνείς Σχέσεις όλων των σημαντικών πανεπιστημίων παγκοσμίως.
Γράφει ο

Γρηγόρης
Κ. Γρηγοριάδης,
Πολιτικός Μηχανικός
& Σύμβουλος
Στρατηγικής
Το μαύρο καλοκαίρι του 1974, μετά από την
προδοσία της εγκληματικής Χούντας των Αθηνών και την βάρβαρη Τουρκική εισβολή, η
Εθνική Φρουρά εξήλθε πλήρως διαλυμένη
και με λιγοστό πεπαλαιωμένο εξοπλισμό σε
Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό, όλα του 2ου
Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ είχα υπηρετήσει
την 26μηνη θητεία μου στα Τεθωρακισμένα
ως έφεδρος Ανθυπίλαρχος, την περίοδο 197981. Μας είχαν μείνει τότε ελάχιστα Άρματα
Μάχης Τ-34 και Μάρμον Χάρριγκτον.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και
μέχρι σήμερα, ο Στρατός Ξηράς της ΕΦ έχει
κάνει άλματα, δεν αντιλέγω, αλλά σε σχέση
με τον εχθρό που έχουμε απέναντι μας, η ΕΦ
έχει σοβαρές ελλείψεις. Τα τελευταία δύο χρόνια με τις Τουρκικές παράνομες ενέργειες στην
Κυπριακή ΑΟΖ όπου ο Τούρκος αλωνίζει
ανενόχλητος, φάνηκε έντονα η παντελής
έλλειψη Κυπριακής Πολεμικής Αεροπορίας
και Πολεμικού Ναυτικού.
Ένας στρατηγικός αναλυτής στο Κυπριακό

Eπιστολές - Γνώμες

Θουκυδίδης: Κράτος
χωρίς πολεμική ισχύ,
δεν έχει κυριαρχία!
θα πρέπει να έχει υπόψη του τα κάτωθι στοιχεία:
– Την σημερινή κατάσταση της ΕΦ και στα
τρία κύρια Όπλα και επιμέρους Σώματα
– Το αξιόμαχο της σε σχέση και με το ανθρώπινο δυναμικό
– Ποιές είναι οι σοβαρές ελλείψεις τόσο σε
Οργάνωση, Όπλα, Σώματα, ‘Εμψυχο Υλικό
– Πώς πρέπει να αναβαθμιστεί σοβαρά η
ΕΦ για να γίνει ένας σύγχρονος αξιόμαχος
στρατός με διεκδικήσεις
– Ποιά είναι η κατάσταση των Τουρκικών
δυνάμεων στην Κύπρο και πώς είναι διατεταγμένες
– Ποιά είναι η προβλεπόμενη συνεργασία
με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης στην Κύπρο
Το Κυπριακό είναι άμεσα συνυφασμένο με
την Εθνική Φρουρά, που είναι οι Ένοπλες
Δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από
την απαράδεκτη συνθηκολόγηση του 1977,
επιμένουμε ακόμη μαζοχιστικά και βλακωδώς
στη χρεωκοπημένη πολιτική του "Κατευνα-

σμού" και στη λεγόμενη "Εξημέρωση" του
Τουρκικού Θηρίου.
Στην ουσία δεν διεκδικήσαμε ποτέ απελευθέρωση ούτε θέσαμε πειστικά το θέμα ως
εισβολή και κατοχή. Θυμίζω ότι η Δικοινοτική
Ομοσπονδία με Γεωγραφικό διαχωρισμό έγινε
κατ' αρχήν αποδεκτή από την Ελληνική πλευρά στην διήμερη διάσκεψη των Αθηνών
μεταξύ Καραμανλή και Μακαρίου παρουσία
Μαύρου, Αβέρωφ, Κληρίδη, Τάσσου Παπαδόπουλου και άλλων, στις 30/11 και 1/12/74,
ακριβώς λίγες μέρες πριν την επιστροφή Μακαρίου στην Κύπρο, μετά το μαύρο καλοκαίρι.
Η ΔΔΟ έγινε τελικά αποδεκτή μεταξύ Μακαρίου και Ντενκτάς υπό τον ΓΓ ΟΗΕ, τον Φεβρουάριο 1977.
Δηλαδή εμείς οι ίδιοι συνθηκολογήσαμε και
μετατρέψαμε το εξωτερικό θέμα εισβολής και
κατοχής από την Τουρκία, σε εσωτερικό θέμα
νέας δικοινοτικής συνταγματικής μεταρρύθμισης μεταξύ των δύο εθνικών κοινοτήτων.
Και από τότε μέχρι σήμερα συζητούμε "λύση"
ΔΔΟ. Ακόμα και πρόσφατα η ΕΕ μάς είπε σε
ψήφισμα της: «Εσείς γιατί κάνετε θέμα για
παραβίαση της ΑΟΖ σας από την Τουρκία;
Πηγαίνετε να τα βρείτε με τους Τουρκοκύπριους στην βάση της ΔΔΟ»!
Τσαβούσογλου: «Η ΕΕ είναι συνένοχη επιτρέποντας δύο μέλη της να παρενοχλούν
ολόκληρο το σύστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Έλληνες και οι Ελληνοκύπριοι προσπάθησαν να ιδρύσουν συμμαχίες απομονώνοντας την Τουρκία και τους Τουρκο-
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κύπριους. Το 2020 ίδρυσαν το EastMed Gas
Forum αποκλείοντας την Τουρκία με την
μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και
τους Τουρκοκύπριους. Η Διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου είναι η μια ευκαιρία για συνεργασία και αυτή είναι η πρόταση μας. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την Ελλάδα και τους Ελληνοκύπριους να συνεργαστούν με την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους».
Είναι πάγιος στόχος της Τουρκίας να υποβαθμίσει την νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία
και να αναβαθμίσει την παράνομη «ΤΔΒΚ».
Τώρα προσπαθεί να το κάνει ρίχνοντας αυτή
την πρόταση για την λεγόμενη «Διάσκεψη της
Ανατολικής Μεσογείου». Προσπαθεί να ανατρέψει και να ακυρώσει τις συμφωνίες που
Ελλάδα και Κύπρος υπέγραψαν με Ισραήλ,
Αίγυπτο και Ιταλία για τον αγωγό EastMed.
Διά της θνησιγενούς "λύσης" ΔΔΟ, ο Ερντογάν σκόπιμα απαιτεί διάλυση και αποστρατικοποίηση της 60χρονης νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας, νομιμοποίηση του παράνομου ψευδοκράτους σε ισότιμο και κυρίαρχο Τουρκικό κράτος, συνομοσπονδία δύο
κρατών, πολιτική ισότητα και εκ περιτροπής
προεδρία, και αυτή η "λύση" να είναι "εγγυημένη"
από τους Αττίλες της «Μητέρας» Τουρκίας!
Συνεπώς εδώ και δεκαετίες, αυτή η φιλοσοφία της συνθηκολόγησης διά της «λύσης»
ΔΔΟ μέσω της πολιτικής ισότητας και της αποστρατικοποίησης, απονεύρωσε πλήρως τον
αντικειμενικό σκοπό που θα έπρεπε να είναι
η σοβαρή αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς
ως ένα υπερσύγχρονο στρατό με δύναμη και
ισχύ και στα τρία κύρια ‘Οπλα και επιμέρους
Σώματα.
Τα τελευταία δύο χρόνια φάνηκε ότι κανένα άλλο κράτος δεν θα έλθει να πολεμήσει
για εμάς και για την κυριαρχία της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αυτό εξαρτάται μόνο από εμάς,
δηλαδή από τον Κυπριακό Ελληνισμό!
Δυστυχώς τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τούρκος μάς απέδειξε έμπρακτα με τις παράνομες γεωτρήσεις του με τα τουρκικά γεωτρύπανα
στην Κυπριακή ΑΟΖ, ότι ο Θουκυδίδης πριν
2,500 χρόνια είχε απόλυτο δίκαιο!

Λαμογιές στην Κύπρο
με... ποδοσφαιρικούς όρους
Κύριε Διευθυντά,
Επειδή τα κόμματα και οι κομματάρχες μας βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια και κατηγορούν ο
ένας τον άλλον ότι είναι διεφθαρμένοι και κλέφτες και τους ακούει ο λαός και τους σιχαίνεται, έχω
να τους προτείνω μια ιδέα:
Όσα μπορέσει να κλέψει το κάθε κόμμα να τα βάζουν όλοι όλα σ’ έναν «κουκουμά» και κάθε μήνα
να τα μοιράζονται όλοι μαζί, σύμφωνα βέβαια με το μέγεθος του κάθε κόμματος. Έτσι, δεν θα
μαλώνουν καθημερινά, να τους ακούει και ο λαός. Μάλιστα, για να μην ακούγονται οι λέξεις «κλεψιά», «μίζες», θα πρότεινα να λέμε «σκόραραν», έβαλαν δηλαδή γκολ, να μιλούμε με ποδοσφαιρικούς όρους.
Πρέπει να εξετάσουμε, να ερευνήσουμε ποιο κόμμα σκοράρει περισσότερο και ποιο λιγότερο,
για να ξέρουμε πόσα θα πιάσει το κάθε κόμμα ή κομματάρχης. Εγώ θα προσπαθήσω να το ερευνήσω το θέμα.
Θ’ αρχίσω με το Χρηματιστήριο. Ο Συναγερμός (ΔΗΣΥ) εδώ σκόραρε παραπάνω από το ΑΚΕΛ,
το οποίο ήρθε δεύτερο. Το ΔΗΚΟ ήρθε τρίτο. Τα άλλα τα μικρά, πιο λίγο φυσικά. Από τον Συναγερμό δύο – τρία μέλη σκόραραν παραπάνω.
Τώρα, θα πάω στις τουρκικές περιουσίες. Εδώ – πρέπει να το πω – το ΑΚΕΛ σκόραρε περισσότερα, ήρθε πρώτο. Τα άλλα δεύτερα ή τρίτα.
Στο ζήτημα του Συνεργατισμού σκόραραν όλα τα κόμματα περίπου το ίδιο. Θα βάλω... ισοπαλία.
Στο ζήτημα του Βγενόπουλου το ΑΚΕΛ σκόραρε 2 γκολ, ο ΔΗΣΥ ενάμισι, άρα περίπου ισόπαλοι. Ακολουθεί το ΔΗΚΟ και μετά τα άλλα τα μικρότερα.
Έτσι τα βρίσκω εγώ. Αν κάποιος άλλος τα βρίσκει διαφορετικά, ας το πει. Έχουμε δημοκρατία
και ο καθένας μπορεί να πει την ιδέα του. Για τα διαβατήρια θα περιμένω λίγω...
Διατελώ,
«Παροικιακός Παρατηρητής»
(τα στοιχεία του στην «Ε»)

κλεκτές Συνεργασίες
E
ÎÏÂÎÙ¤˜
E
™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜
¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979
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Θανάσης Πετσάλης Διομήδης (1904 - 1995)
ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

Μέρος 23ον

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂

Μ

άλλη σπάνια
νεο™ÙÈ˜ια
5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘
1978 φυσιογνωμία
Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡στα
ÚÔÛÊÒελληνικά
γράμματα
είναι
και ο Θανάσης
ÓËÛÂ ÙËÓ
33Ë ™‡ÓÔ‰Ô
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹
¤ÎÎÏËÛË
¯ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË
·Ó¿ÊÂΠετσάλης
- Διομήδης.
ΟÛÙÈ˜
Πετσάλης
γεννήθηÚÂ Ù·
·ÎﬁÏÔ˘ı·:
κε
στην
Αθήνα το 1904 και μετά τις Γυμνα«™·˜ Î·ÏÒ
Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ
Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÁÈ·στο
ÙËÓ
σιακές
του Ó·
σπουδές
σπούδασε
Νομικά
Â›ÙÂ˘ÍË, ﬁÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùﬁ ÁÚËÁÔÚﬁÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μετά Πολιτικές
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›Επιστήμες
στο Παρίσι.
Καταγόταν
από
αρχοÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ,
Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜
˘ÂÚ„ËÊ›ντική
οικογένεια
και
ήταν
ανεψιός
του
οικοÛ·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ
Ï¤ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔΑλέξανδρου
¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô
‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ
ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
νομολόγου
Διομήδη
και μετά
τον
ÂÓﬁ˜ ÌÈÎÚÔ‡
∂ıÓÒÓ,
·ÓÔ¯‹
θάνατο
τουÌ¤ÏÔ˘˜
θείουÙˆÓ
του,∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
πρόσθεσε
και ÁÈ·Ù›
το όνομα
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...
του
κοντά στο δικό του.
∆Ô ∫˘ÚÈ·Îﬁ Úﬁ‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·Ο
Πετσάλης έγινε τραπεζικός και το διάστημα
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘1929-1946
στην Τράπεζα
της ΕλλάÚ›ˆÓ. ∂›Ó·È εργάστηκε
Úﬁ‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜
Î·È Î·ÙÔ¯‹˜.
∂›Ó·È
δας.
Ασχολήθηκε
μεÎ·È
τηı¤Ì·
νεοελληνική
Úﬁ‚ÏËÌ·
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡λογοτεχνία
ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓτα
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÙˆÓ
·Ú¯ÒÓκαι
Î·Èέπαιρνε
„ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ
από
νεανικά του
χρόνια
πολλά
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ...
∂ÈÚ‹ÓË
ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ
ÌÔÚÂ›
Ó·
˘¿Úαπό τα θέματα του από το ιστορικό παρελθόν.
ÍÂÈ ÌﬁÓÔ ﬁÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·Κατάφερε να σμίξει το λογοτεχνικό του έργο με
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·ﬁ˜ ÙË˜...
την∆·ιστορία
και δημιούργησε
μιαÙÔ˘
θαυμαστή
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È
Ï·Ô‡ ÙË˜ πεζο‰È·Î˘γραφική
‚Â‡ÔÓÙ·È. σύνθεση.
∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ
∂ıÓÒÓ. πορεία
√ ∫˘ÚÈ·Îﬁ˜
Ï·ﬁ˜ Â›Ó·Èμπορεί
·ÔÊ·ÛÈΗ λογοτεχνική
του Πετσάλη
να
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· σε
Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ
ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘
ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË,ασχοÂÏÂ˘χωριστεί
δύο περιόδους:
Προπολεμικά
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË
Î·È ·ÓıÚÒÈÓË
·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·.
∆· ∏Óˆλήθηκε
με το αστικό
μυθιστόρημα
καταγράφοÌ¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
ντας τα ήθη και τις ιδέες των αστών της εποχής
∞˘Ùﬁ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».
του.
ΑπόÂ›ÛË˜
την περίοδο
του
πολέμου
καιÂÔÙÂ›·,
έπειτα
∑‹ÙËÛÂ
Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó·
ÙÂıÂ›
˘ﬁ ‰ÈÂıÓ‹
ασχολείται
με
το
ιστορικό
μυθιστόρημα.
·ﬁ Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ
ÙË˜,
Ì¤Û· ÛÙ·
Έγραψε
πολλάﬁÏˆÓ
διηγήματα,
όπως
«Μερικές
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜
Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜
ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·εικόνες
σε ‰›Î·ÈË˜
μια κορνίζα»
1925, «Παράλληλα
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
και παράταιρα» 1935, «Η κυρία των τιμών»
™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ
1943,
«Τα δικά μας παιδιά» 1946, «Της Πάρ∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â ﬁÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌﬁÊˆÓ·
·ﬁ ÙÔÓ √∏∂.
™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 ﬁÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË ﬁÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓﬁÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·ﬁ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚﬁÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎﬁ, ˘ﬁ ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌﬁ ¯ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ.

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·
ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ ﬁˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úﬁı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ.
™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§ ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤γας»
1947,
«Έξαρση
της·ﬁ
γλυκείας
χώρας
ÊÂÚÂ: «∆Ô
Ï·›ÛÈÔ
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜
¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·,
∫·Ó·‰¿)
Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
Κύπρου»
1956, «Η
ΚυράÔ˘
της Â›ÙÂ
Ύδρας»
1968 και
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜
ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ·
∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË«Πέρα
στη θάλασσα»
1974.
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·ﬁ Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡,
Î·È ÔÈτης
ÔÔ›Â˜
ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô«Έξαρση
γλυκείας
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó ﬁ,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
χώρας
Κύπρου»
™˘Óﬁ‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘ √∏∂».
√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ ﬁÙÈ:
Στο έργο του «Έξαρση της γλυκείας χώρας
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈΚύπρου»
είχε επηρεαστεί
από
τονÚÔÓÔÂ›
απελευθεÏ›Â˜ ÂÊﬁÛÔÓ ·˘Ù¤˜
ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó,
ﬁˆ˜
Î·È ÙÔ
ρωτικό
Κύπρου
του 1955-59
και φέρÏ·›ÛÈÔ,αγώνα
˘ﬁ ÙËÓτης
·ÈÁ›‰·
ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡
°Ú·ÌÌ·Ù¤·...
∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜
ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ
Ô˘
νει
στη μνήμη
του τις παλιές
εποχές με τους ΣταυÚ¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Úροφόρους,
τον Ισαάκιο Κομνηνό, τον βασιλιά της
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».
Αγγλίας
Ριχάρδο (τον λεγόμενο Λεοντόκαρδο),
√ ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞
¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ﬁÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, ﬁÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.
∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·:
1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE í 17.50 or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)
2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level í7.50
(plus í2.50 for p & p).
4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).
5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞ﬁ Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)
7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂﬁÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞ﬁ ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).
√È ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ﬁÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· :
THE GREEK INSTITUTE,
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY
Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk

www.greekinstitute.co.uk

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎﬁ ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎﬁ» Î·È ﬁÙÈ «·ÓÙÈÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
τους
Φράγκους και τις δολοπλοκίες τους, που
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
προσπαθούσαν
δήθεν να απελευθερώσουν τους
ÙÔ˘ √∏∂».

Αγίους Τόπους, ενώ στην πράξη είχαν επεκτα∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
τικούς και κατακτητικούς σκοπούς.
–19 ª·˝Ô˘ 1979
Δίνουμε ένα πολύ σύντομο απόσπασμα από
°ÂÓ¿ÚË
1979
Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì,
°.°.
το ™ÙÈ˜
έργο·Ú¯¤˜
όπουÙÔ˘
δείχνει
την
αντιπάθεια
του συγγραÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
φέα κατά των ηγετών της Δύσης την εποχή του
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùﬁ ˘¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂΜεσαίωνα
καιÛÙÔÓ
έμμεσα
δίνει το μήνυμα
ότι¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ιδιαίτεÚ‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË»
™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
Î·È ÛÙÔÓ
ρα
στην
περίπτωση
πολύ λίγο άλλαÌÂ Ù·
·ÎﬁÏÔ˘ı·
ı¤Ì·Ù·της
ÁÈ·Κύπρου
Û˘˙‹ÙËÛË:
√È πράγματα
·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙÔμας:
∫˘ÚÈ·Îﬁ.
ξαν1.τα
ως √∏∂
τις μέρες
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›·
ÙË˜ Φράγκοι
™˘ÌÊˆÓ›·˜και
ª·Î·Ú›Ô˘
«...Ξεκίνησαν
λοιπόν
Λομβα-–
¡ÙÂÓÎÙ¿˜.
ρδοί και Παπικοί και Αλλαμανοί (Γερμανοί)
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎﬁ ˙‹ÙËÌ·.
και4.Ιγκλετέροι
(άγγλοι) ιππότες με πολλούς
∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ı¤Ì·.
αρματωμένους
βαριά ÙˆÓ
κάτεργα
κι
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿πάνω
ÁÈ· ÙËÓσε
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
Î·ÙÔ›ÎˆÓ
ήρθανε
στην Ανατολή. Είχανε ράψει μεγάÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡
·ÎﬁÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÔÈ ‰‡Ô
λους
σταυρούς
στα πουκάμισα
τους,
μα ËÁ¤ÙÂ˜
πίσω
ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó
¤ÓÙÔÓ·καρδιά
ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘˜: √
¡ÙÂÓÎÙ¿˜
απ’
τον σταυρό
δεν είχαν.
Σκυλολόϊ.
·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
Της Ιγκλετέρας (Αγγλίας) βασιλιάς ήταν εκείνο
ÌÂ ﬁÚÔ˘˜. ™’·˘Ùﬁ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
τον
καιρό
ο ΡιχάρδοςÙËÓ
(Λεοντόκαρδο
τον
είπαν
ﬁÙÈ «‰ÂÓ
ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ
˘ﬁÏÔÈË ∫‡ÚÔ
¯¿ÚÈÓ
ÙË˜
ύστερα
οι
δικοί
του).
Αυτοί
οι
Ιγκλετέροι
είχαÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘».
19χριστιανοί
ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ
ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
νε™ÙÈ˜
γίνει
πριν·ÚÔ˘Û›·
τριακόσια-τετρακόÛ˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
Î·È Î·Ù¤σια
χρόνια (σ.σ.
εννοείÌÂπριν
τις ΣταυροφοÏËÍ·Ó ÛÂμα
ÁÚ·Ù‹
Û˘ÌÊˆÓ›·
‰¤Î· γίνει.
ÛËÌÂ›·.Ξακουρίες),
άνθρωποι
δεν·ﬁ
είχαν
¢¤Î· ™ËÌÂ›·
ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜
σμένοι ∆·
θαλασσινοί,
περήφανοι
πολεμιστές
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
– ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
και τολμηροί,
αλλά θεόφτωχοι
και πεινασμένοι,
ξεκίνησαν
για να
βρούνε πλούτια,
ν’ αρπά1. ¡·
Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
ÛÙÈ˜
15 και
πÔ˘Ó›Ô˘
1979.
ξουν
να ληστέψουν
ξένους τόπους, τους
2. µ¿ÛËμας».
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
δικούς

ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1977.
«Η Κυρά της Ύδρας»
3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜
Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó
ÛÂ‚·ÛÌÔ‡.
Το
πεζογράφημα
αυτό
είναι ένα ιστορικό διή4. √È και
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó·είναι
Î·Ï‡„Ô˘Ó
Â‰·ÊÈÎ¤˜
Î·È
γημα
θέμα του
η ζωή ﬁÏÂ˜
και ηÙÈ˜
ηρωική
πράξη
τηςÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜
καπετάνισσαςÙ˘¯¤˜.
της Ύδρας, Χρυσούλας Ανα5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈﬁÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆγνώστου.
Ο συγγραφέας εξηγεί πώς οι Υδραίοι
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ˘ﬁ
έγιναν
θαλασσοκράτορες
της Μεσογείου στα
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.
τελευταία
πενήντα
χρόνια της
τουρκικής
σκλα6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ›
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ô˘ ı·
ÌÔÓ· ı¤ÛÂÈ
ÛÂτους
Î›Ó‰˘ÓÔ
ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓπολέÛ˘ÓÔβιάςÚÔ‡ÛÂ
ιδιαίτερα
κατά
Ναπολεόντειους
ÌÈÏ›ˆÓ.
μους.
Οι Υδραίοι έσπαζαν συχνά και κρυφά τους
7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
αποκλεισμούς και πουλούσαν τα εμπορεύματα
∫‡ÚÔ˘.
τους
έγιναν πλούσιοι.
ΈναÂ‰·ÊÈÎ‹
απ’ αυτά
τα αρχον8. ∏ και
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·,
Î˘ÚÈ·Ú¯›·,
·ÎÂÚ·ÈﬁÙËÙ·
τικάÎ·È
ήταν
και
εκείνο
της
Υδραίισσας
Χρυσούλας
ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·ÚÎÒÓ
ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ ¤ÓˆÛË
ÌÂ ÔÔÈ·‰‹ÔΓκίκα
Αναγνώστου,
που μαζί
με άλλα
αρχοντικά
ÙÂ
¿ÏÏË
¯ÒÚ·
Î·È
ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÌÔÚÊ‹
έβαλαν τον πλούτο τους στην υπηρεσία του αγώνα
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡
‹
·ﬁÛ¯ÈÛË˜.
για τη λευτεριά του γένους. Τον πλούσιο καπε9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
τάν-Γκίκα Αναγνώστη τον βάραινε το μαύρο
ÙÚﬁÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.
σύννεφο
της σκλαβιάς
τουÛÙË
γένους.
Το μόνο όραμά
10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ó· Á›ÓÔ˘Ó
§Â˘ÎˆÛ›·.
του™ÙÈ˜
ήταν
η λευτεριά
της πατρίδας
έτσι‰‡Ô
πήγε
να
15 πÔ˘Ó›Ô˘
1979, ‡ÛÙÂÚ·
·ﬁ ‰È·ÎÔ‹
¯ÚﬁÓˆÓ
Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ με
ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜
Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜
ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿αγωνιστεί
τον Λάμπρο
Κατσώνη.
Ï·˜Όταν
˘ﬁ ÙËÓ
ÚÔÂ‰Ú›·
ÙÔ˘ µ.°.°Γκίκας
ÙÔ˘ √∏∂
¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘έφυγε
ο καπετάν
Αναγνώστης,
η
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Χρυσούλα βρήκε στα χαρτιά του άντρα της το
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙﬁÙÂ
γράμμα
του μεγάλου
στον καπετάνιο
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁﬁ˜
¶ÚÔÂ‰Ú›·˜Ζαχαριά
Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ
της.
Μια
βασανιστική
κυρίεψε τηÏÂ˘ζωή
∆¿ÛÛÔ
¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Î·Èανησυχία
·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜
της
άρχισε να τρομάζει για τα μελλούμενα,
Ú¿˜ Ôκαι
√Ó¿Ó.

έμοιαζε
σαν τηνÂÎÏ¤ÁÂÙ·È
Κασσάνδρα
την Τρωαδίτισσα.
∏ £¿ÙÛÂÚ
¶Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
Από
τα
βράχια
του
γιαλού
αγνάντευε
καθημερι™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂνά
και
περίμενε
την
επιστροφή
του
καπετάνιου.
Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎﬁ ÎﬁÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ﬁ
Κάποια
μέρα
είδεÔ˘
το ËÁ¤ÙË˜
καράβιÎ·Èτους
να επιστρέφει,
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎﬁ
ÎﬁÌÌ·
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜
‹Ù·Ó
∆˙¤ËÌ˜
∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È·
ÊÔÚ¿ Χαρά
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÙﬁÙÂ Ôτο
αλλά
ακολουθούσε
έναÚÒÙË
τούρκικο.
και
Ú›· ÙË˜ μπήκαν
∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË
Á˘Ó·›Î·
Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜Μια
–Ë
φόβος
στη ψυχή
της καπετάνισσας.
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ôμονομαχία στη θάλασσα άρχισε να ξετυλίγεται
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘μπροστά
στα μάτια
όλου του
νησιού.
καπετά›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó,
·Ó¤ÌÂÓ·Ó
ÌÂ ÙËÓ
·ÏÏ·Á‹ΗÙË˜
∫˘‚¤Úνισσα
καλεί
τους
ναυτικούς
να
συντρέξουν
και
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îﬁ,
τους
να ÛÙÈ˜
χτυπήσουν.
Μόνη
τηςÛ·Ó
βάζει
ﬁÙÈ ı·κανονιέρηδες
·ÓÙ·ÔÎÚÈÓﬁÙ·Ó
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙÔ˘˜
ÂÁÁ˘‹ÙÚÈ·στο
‰‡Ó·ÌË.
¢ÂÓκαι
¿ÚÁËÛ·Ó
ﬁÌˆ˜ Ó·
·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
φωτιά
φυτίλι
βρόντηξε
ο τόπος
από τις
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿,
ÁÈ·Ù› που
Ë ÛÙ¿ÛË
ÙË˜ Ó¤·˜
Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
βροντερές
κανονιές
τελικά
βούλιαξαν
το
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·ﬁ ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
τούρκικο καράβι.
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.
Τον
καπετάνÎ·È
Γκίκα
τον φέρνουν
βαριά
∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿
ÔÏÈÙÈÎ¿
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ·
ÙˆÓλαβω‚ÚÂÙ·μένο.
Έχασε
το
αριστερό
μάτι
και
χέρι
καιÎÈπάλεÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, ﬁÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎﬁ ·ﬁ¯ÚˆÌ·
·Ó Â›¯·Ó,με
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó
ÌÂ για
ÂÎÂ›Ó·
ÙˆÓμερόνυχτα
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜
ÙˆÓ ∞ÌÂψε
τον Χάρο
τρία
κι ύστερα
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
υπέκυψε στο μοιραίο. Οι Υδραίοι τίμησαν τον
νεκρό αλλά και στην καπετάνισσα έδωσαν από
τότε τον τιμητικό τίτλο του νησιού «Η Κυρά της
Ύδρας».

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
Ο Πετσάλης έγραψε
επίσης πολλά μυθιστο∫À¶ƒ√À
∆√º∞§§∏
ρήματα τα
οποία χωρίζονται
σε κύκλους: Στον
πρώτο κύκλο που φέρει τον τίτλο «Γερές και
ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Óανήκουν
ÌÂ Î·Ó¤Ó·τα
ÏﬁÁÔ
Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
αδύνατες
γενεές»
μυθιστορήματα:
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓﬁÚÂ˘Â ÌÂ
«Ο προορισμός της Μαρίας Πάρνη» 1933,
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â«Το
σταυροδρόμι» 1934, και «Ο απόγονος»
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
1935.
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
δεύτερο
κύκλο Î·È
που
φέρει τον
«ΑνÙËÓΣτον
ÂÎÏÔÁÈÎ‹
ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·
Â˘¯‹ıËÎÂ
ÛÙËÓτίτλο
ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆθρώπινη
περιπέτεια»
ανήκουν
«Η
ανθρώπινη
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁÈÎﬁ
ÙË˜και
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ë £¿ÙÛÂÚ
‰ÈﬁÚÈÛÂ
ÙÔÓ
περιπέτεια»
1937
«Ο μάγος
με τα
δώρα»
§ﬁÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.
1939.
Στον
κύκλο με
τίτλο «Μυθιστόρημα
√Èτρίτο
Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜
Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È
ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ôενός
έθνους»
ανήκουν:
«Οι
Μαυρόλυκοι»
1948,
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·«Καμπάνα
της
Αγίας
Τριάδας»
1949,
«Ελληνικός
ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË1962,
ÌﬁÓË ‰È·ÊÔÚ¿
ﬁÙÈ ÔÏ‡
Û‡ÓÙÔÌ·
Ô‰ËÁ‹ıËΌρθρος»
«Δεκατρία
χρόνια
1909-1922»
Î·Ó ÛÂ και
Ó·˘¿ÁÈÔ.
√ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘
·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â
‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
1964
«Κατακαημένος
τόπος»
1972.
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘
·ÏÏ¿ ÌÂ
Στον τέταρτο
κύκλο με τίτλο
«ΟÎ¿ÔÈÔ˘˜
ΚύκλοςﬁÚÔ˘˜
του
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
Μύθου» ανήκουν τα έργα: «Επιστροφή στον
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ».
μύθο» 1974, «Το τέλος του μύθου» 1976 και
∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
«Τα
λόγια του‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ
σύθαμπου».
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îﬁ
ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ﬁÔ˘ ‰ÈÂÎΈγραψε
επίσης
θεατρικά
έργα όπως
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜
Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜
ÁË˜«Η
ÛÙÔσφαγή
µ·ÚÒτων
μνηστήρων»,
«Προμηθέας»,
«Η
λύκαιÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ ﬁÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó
·ﬁ
ÙÔ 1571
ﬁÙ·Ó πάνω
Ô §·Ï¿στον
ªÔ˘ÛÙ·Ê¿
Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
να»,
«Χέρια
τοίχο» κ.ά.
∞ÌÌﬁ¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·ﬁÊ·ÛË
«Τα ÙÔ
δικά
μας°È·παιδιά»
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
∂µ∫∞º.
ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·ﬁÊ·ÛË ·ÎﬁÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
Το έργο
αυτό φέρει
τον υπότιτλο:
«Χρονικό
«∞¸ÓÙÏ›Î»
Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ
ÙËÓ ·ﬁÊ·ÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹
Î·È ¤ÁÚ·της
σκλαβιάς»
και ÌÈ·
αναφέρεται
στην ÙﬁÙÂ
Γερμανική
„Â ﬁÙÈ
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹»
«Ë ∞ı‹Κατοχή
του 1941-1944
και στην
τουρκική
κατοχή
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È,
Ë ™ﬁÊÈ·
Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ
·Ó‹ÎÔ˘Ó
∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».
ως
τοÚ¤ÂÈ
1821.Ó·
Στο
πρώτοÛÙÔ˘˜
διήγημα
«Οι τελευταίοι»
ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›·
Ô˘ Úﬁ‚·ÏÏÂ
‹Ù·Ó
αναφέρεται
στο χρονικό
του 1941Ô-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
44 και προË
¿ıÏÈ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
Ô˘
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
σπαθεί να αποδώσει την ψυχική ατμόσφαιρα ÛÙ·
της
Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡εποχής. Στο δεύτερο διήγημα «Στη ρεματιά του
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ﬁÏÂÌÔ» ﬁˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
Βαρλαάμ»
στην
Τουρκοκρατία
και
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁαναφέρεται
ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘
ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó
ﬁÙÈ Â¤‚·Ïείναι
το
χρονικό
ενός
χωριού,
του
Κρυονερίτη,
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË».
στα∆ÂÏÈÎ¿
χρόνια
τουÌﬁÓÔ
ξεσηκωμού
του 1821.ÛÙË §Â˘Îˆ¤ÁÈÓ·Ó
Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚﬁÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
«Ο√∏∂
προορισμός
Μαρίας
Πάρνη»
ÙÔ˘
Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ·της
ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË
·Ó·‚ÔÏ‹
ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙ﬁÙ·Ó ﬁÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹Στο έργο αυτό ο Πετσάλης προσπάθησε να
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
δώσει
έναÙËÓ
ψυχολογικό
με κεντριÚÔÓÔÔ‡ÛÂ
ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛËμυθιστόρημα
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
κούς
ήρωες,¤‚·˙Â
τον Πέτρο
Μαρία. Αυτοί
είναι
Î·È Û˘ÓÂÒ˜
Û·Ó ﬁÚÔκαι
ÁÈ·τη
ÂÈÛÙÚÔÊ‹
ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈάνθρωποι
του κόσμου
κι ανήκουν
ο ένας σε καλή
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
·ﬁ Ì¤ÚÔ˘˜
ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ
ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜
Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ·,
ÛÙË
κι
ο άλλος√ÌÔÛÔÓ‰›·˜».
σε καλύτερη™ÙËÓ
τάξη.
Είναι άνθρωποι
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ
·Ó·ÊÔÚ¿
μορφωμένοι,
καλλιεργημένοι,
που θέλουν
να
ÁÈ·
«‰È˙ˆÓÈÎ‹
Ï‡ÛË»
·Ú¿
ÁÈ·
«‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹
ÔÌÔÛÔÓζήσουν μέσα στα κοινωνικά πλαίσια αλλά και να
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› ﬁÌˆ˜ ﬁÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
ακολουθήσουν τη φωνή της καρδιάς τους.
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎﬁ Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎﬁ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·ÚΟι δύο ήρωες δεν απομακρύνονται από την
Ù›Ô˘ 1977 ﬁÙÈ ·Ô‰Â¯ﬁÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ˆ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›τάξη
τους
και δεν
αφορμή
σε σχόλια. Ó·
¯Â ‰ÔıÂ›
ÂÓÙÔÏ‹
ÛÙÔÓδίνουν
Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹
∆. ¶··‰ﬁÔ˘ÏÔ
Ο συγγραφέας
δίνει
περισσότερηÔÈέμφαση
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ
¯¿ÚÙË ﬁÔ˘
·ÚÔ˘ÛÈ·˙ﬁÙ·Ó
ÂÚÈÔ¯¤˜ στη
Ô˘
Μαρία
και παρακολουθεί
όλες τις κρίσιμες
στιγı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹
‰ÈÔ›ÎËÛË.

μές∏της
ζωής της.∫ÔÚ˘Ê‹˜
Γράφει για
απορίες, τις σκέ¢È¿ÛÎÂ„Ë
ÙË˜τις∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
ψεις, τις αγωνίες, τα όνειρα της.... Μας παρου∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜
σιάζει
τη Μαρία Πάρνη σαν κοπέλα κι έπειτα σαν
∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔμητέρα
όπως
ζει και όπως
στην
ÔÏÈÙÂ›·˜.
™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë
Ì›ÏËÛÂσκέπτεται
Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡
ﬁÔ˘αστι·Ó¿κή
τάξη.
ÊÂÚÂ
ﬁÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌﬁÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ˘Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó·
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜
ÙË˜.
∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·
¤¯ÂÈ
ΓιαÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù·
το λογοτεχνικό
του έργο
ο∏
Πετσάλης
τιμήθηÂ˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ,
¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË
·¤Ó·ÓÙÈ
Û’
κε το 1950 με το Βραβείο της Ακαδημίας της Αθή¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...».
νας και με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ˙Ëτο
1956
1963. ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙÔ‡ÛÂ
ÙËÓκαι
ÂÂ›ÁÔ˘Û·
Το
1977
ο
Πετσάλης
τακτικό Μέλος
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÙÔ˘εξελέγη
√∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â
Â›ÛË˜
της
Ακαδημίας
της Αθήνας.
Μερικά
από
τα έργα
ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ
Ï‹ÚË
·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË
Î·È ·ÊÔÏÈÛÌﬁ
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
ÙË˜
του
έχουν μεταφραστεί
στα γαλλικά
και στα γερ∫‡ÚÔ˘.
μανικά.

Πέθανε στην Αθήνα το 1995.™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π
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H ¶·ÁÎﬁÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡
Moonshot,
∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞© Humanity’s

andemic fatigue: It’s plaguing organizations and employees right now. In
2020, we’ve endured a global pandemic, a
ÙÔ˘crisis,
Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡
. ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë
massive economic
and widespread
√Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
social unrest. Layer on top of that forces that
EÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·ıÔare fundamentally reshaping societies – techÚ›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùﬁ ÈÛÙÔÚÈÎﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ÙË˜
nological innovation, business-model dis¶·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ⁄„ˆÛË˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ruption, societal inequality, and workforce
University of Calgary,
offers insights
how
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡into
ÙËÓ 14ËÓ
¢∂À∆∂ƒ√¡
automation – andª∂ƒ√™
it’s clear that
an epidemwe process a crisis
with
an
indefinite
timeline.
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ﬁ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.
ic of stress has been building, with the COVID∫·Ïﬁ Â›Ó·ÈStoryteller”,
Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ
ÂÌÂ›˜
In his work “The Wounded
Frank
ªÂÙ¿ ÙÔ
›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ﬁÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
19 crisis
as1960
theÔtipping
point. (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
found there were three archetypical responses

take part in a free Christmas Spirit without opening Aeolus’ Bag of Winds and spark “third wave”.

∏
Covid-19
vaccines for all
∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;

Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆbeing
sick: first,
individuals
who
to go
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó·to
ÙÔ˘˜
˙ËÙ‹ÔÔÈÔ‡
™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÙÔyearn
Ó·ﬁ ÙˆÓ
πÂBy Ν. Sykas
to the way things
were, engaging
a ªÂÁ¿“restiÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
Â› ÂÔ¯‹˜ in
ÙÔ˘
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜back
·ﬁÏ˘ÙË˜
Consultant
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Î·Èabout
ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏﬁÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜
∞ÌÂÚÈÎ·tution”
narrative ÏÔ˘
in which
they talk
how
on
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂStrategy
ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùﬁ. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·

much better their lives were before illness; sec-

Innovation
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· &
ÚÔÙÂ›ÓÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ond,
ﬁ¯È ·ÏÒ˜
individuals who have lost sight
of the
°Ú¿ÊÂÈ
Ô past
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Óand cannot imagine who they could
be in the
¢·Ì·ÛÎËÓﬁ˜
European
reportingÌÂÙ·Í‡
increasing
ıËÌ·,
·ÏÏ¿, nations
·Ó Â›Ó·È are
Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó
ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂπˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
future (they exist only in the present
and tell a
Ú›·˜ of
Î·Èpandemic
ÙË˜ ·ﬁÏ˘ÙË˜
·˘ÛÙËÚﬁÙËÙ·˜,
¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌﬁÙÂÚË
levels
fatigue
in their populations.
ıÂÔÏfiÁÔ˜
“chaos” narrative); and third, those who emÂ›Ó·È
Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.
The
number
of those who rate their mental health
brace
“quest” narrative,
meeting Ôtheir
unÿÛˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÂÎÂ›ÓË˜
ÙË˜
·Ó·ÙÚÔÊ‹˜
ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ
ÌÂ aÙËÓ
¶ﬁÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó·
˘ÌÓˆ‰ﬁ˜
as “very poor” is more than three times higher
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÙÔ Ì¤ÁÂ·ﬁÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓchanging
¯›˘˜. °Â- circumstances
headÂÎÊÚ¿˙ÂÈ
on, accepting
than before the crisis. While positive news about
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘ of
∆ÈÌ›Ô˘
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ ﬁÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹”
ÙË˜ incorporating
them, and
them as part
their
highly effective vaccines gives us new hope, it
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·ﬁÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ ﬁ,ÙÈ
ı¤ÏÂÈ,
‰Ëidentity
and
journey.
Unsurprisingly,
patients
doesn’t
change
the ¤Ó·Ó
fact that
a lot
of people
areÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒ·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÌÈÔ˘ÚÁÂ›
ÛÙÔ ·È‰›
ÎﬁÛÌÔ
Á‡Úˆ
ÙÔ˘, Ì¤Û·
who
thrived
with
their
chronic
ÃÚÈÛÙﬁ˜
ÌÂ ÙÔconditions
∆›ÌÈÔ ∞›Ì·choose
∆Ô˘. √
struggling
– and
that may
be the
caseÙÔfor
many
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È
¯·Ì¤ÓÔ».
ªÂ ¿ÏÏ·
ÏﬁÁÈ·,
·È‰›
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
«™Ù·˘Úﬁ˜,
Ô Ê‡Ï·Í
‡ÌÓÔ˜
Ï¤ÁÂÈ:
to
go
on
the
third
journey
and
see
“illness
as
months
to come.
ÔÈ· Â›Ó·È
Ù· ﬁÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·¿ÛË˜ ÙË˜
√ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜.
™Ù·˘Úﬁ˜,
the
occasion
of
a
journey
that
becomes
a
quest”.
ÊÔÚÂÙÈÎ¿
Ó·said,
Â›Ó·È “In
¯·Ì¤ÓÔ
Ì¤Û· ÛÂ
·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, ﬁÔ˘
As AlbertÓÔÈÒıÂÈ
Einstein
the midst
of¤Ó·
every
Ë ˆÚ·ÈﬁÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘‰ÂÓ lies
˘¿Ú¯Ô˘Ó
ﬁÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›.
crisis
great opportunity”.
While forging ahead
Úﬁ˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
a crisis,
must continuously
process
Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›,
ﬁÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ its
¿Óˆ
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È,
Ù· leaders
™Ù·˘Úﬁ˜,
ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
into °È·
something
new introduces
own
uncer- ÂÎÙﬁ˜In·ﬁ
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È,large
ÂÎÙﬁ˜amounts
·ﬁ
™Ù·˘Úﬁ˜,
∞ÁÁ¤ÏˆÓ
Ë
‰ﬁÍ·
Î·È ÙˆÓ
of
complex
information,
contratainties, it also offers the promise of building on
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
·ÌÔÈ‰·ÈÌﬁÓˆÓ
ÙÔemotions.
ÙÚ·‡Ì·». This redictory
views,
and
strong
pandemic-related
accomplishments, like mov‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌﬁÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
quires awareness of what
happens in the out¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜
ingÂ›‰Ë
to more
flexible
and innovative
working modÊÔ‚ÂÚ¿
·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜
·ÔÙ˘¯›·˜.
side
world
(facts
on
the
ground)
and
in the inÙÔ˘
∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
els, ∞˜
implementing
new
in weeks
·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·ﬁ
Ù·technologies
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Â˘ÚÈÛÎﬁÙ·Ó
ÛÙÔ
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(¤ÌÚ·ÎÙË
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¯¿ÏÎÈÓÔ ﬁÊÈ, ﬁ¯È ÔÈ ˘ﬁÏÔÈÔÈ.
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Î¿ÔÈÔ˜
Ô ÔÔ›Ô˜
ÌÈ· Ù¤ment
their heads,
introducing
new, more
hu- ‰È¤Ú·ÍÂ
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ªÂ ¿ÏÏ· ÏﬁÁÈ·,
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ÙË˜ ÌËÙÚﬁ˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
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ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘.
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meaning
Arthur W. Frank, a professor of sociology at the
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∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·ﬁ ÙÔ˘˜

The new Innovation Model I have devel-

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À
oped, among other
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ÙÔ ¿Á·ÏÌ·
ÙÔ˘ ¢Èﬁ˜.
∂Ô-

Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜
ÂÎÂ›ÓÔ˜
metric innovationÌ¤Óˆ˜
strategies,
cross-cutting
tools
ÏﬁÊÔ˜
ÙÔ˘
°ÔÏÁÔı¿
ÌÂ
ÙÔ
¿ÁÈÔ
∞›and creative techniques which can help OrgaÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈnizations modify their exposure accordingly in
and associated well-being can explain up to 25
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈorder to discover ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎﬁ
and exploit positive
asymmepercent of performance. Leaders can shape a
ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.
∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË,
Ô˘ ‹ÙÔ
ÙﬁÙÂ 80
meaningful story for the organization and help
tries (open to opportunities)
and avoid
negative
ÂÙÒÓ,themselves
ÊˆÙÈÛıÂ›Û· against
·ﬁ ÙÔÓdan£Âﬁ
people build their own stories, invoking comasymmetries (protect
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚﬁÓ ÙÔ˘ ∫˘mon culture and values as touchstones for healgers). For example, in the case of the pandemic
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ing and strength. In their messaging, they unthis dual aim canÛÙ·˘ÚÔ‡˜
be defined
as:ÏËÛÙÒÓ.
simultaneousÙˆÓ
∞Ó·ÁÓˆderscore a shared sense of purpose, point to
ﬁÌˆ˜ Ôwhile
™Ù·˘Úﬁ˜
∫˘Ú›Ô˘
ly reopening the Ú›ÛıË
economy
alsoÙÔ˘continuÌÂ
ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛ‹
∆Ô˘
Â›
ÓÂÎÚ¿˜
how the organization can rally at a generationing to contain virus transmission.
Á˘Ó·ÈÎﬁ˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
defining moment, and indicate new paths to the
The new Innovation Paradigm –presented
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
future.
analytically in a 240-page
Guide
I have
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡practical
ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ
ÔÏÏÔ‡˜
“Travelers, there is no road; you make
prepared– can: Ó·Ô‡˜, ﬁˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜
Î·ıÒ˜ Î·È
ÙË˜ °ÂÓÓ‹your own path as you walk” – Spanish poet
1. Help Organizations
innovate
under
conÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹Antonio Machado.
ditions of extreme uncertainty.
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.
Resilience is not a destination; it is a way of
2. Maximize theªÂimpact
–scientific,
ecoÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
being. A “resilient organization” is not one that
™Ù·˘ÚÔ‡
ÛÙ·
πÂÚÔÛﬁÏ˘Ì·,
ﬁÏÔ˜
nomic, social– of innovation.
is simply able to return to where it left off before
Ô
ÎﬁÛÌÔ˜
¤ÙÚÂÍÂ
Ó·
∆ÔÓ
·Û·3. Accelerate recovery from the coronÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ﬁÏÔÈ Ó·
the crisis. Rather, the truly resilient organizaavirus-induced recession.
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úﬁ Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
tion is one that has transformed, having built
This pioneering,
versatile tool
can be applied
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ
ª·Î¿ÚÈÔ˜
‡„ˆÛÂÓ
the attitudes, beliefs, agility, and structures inÛÙÔÓlevels,
ÕÌ‚ˆÓ·scales
ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
in practically all ∞˘ÙﬁÓ
domains,
and
to its DNA that enable it to not just recover to
ŸÏÔ˜
Ô
ÎﬁÛÌÔ˜
ÙﬁÙÂ
ÊÒÓ·ÍÂ
«∫‡sizes: Public Services, Businesses (Startups
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
where
it was, but«™ÒÛÔÓ
vault forward
– quickly.
∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ:
∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ
Ï·ﬁÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏﬁÁËÛÔÓ
ÙËÓ Corporations),
and Large
Local Government
∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ
‰ˆÚÔ‡Organizations,
Academia,
Circular
Economy,
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘
Â›Ó·È Ë ÚÒÙË,
¤ÁÈÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓisÊ˘Ï¿ÙÙˆÓ,
‰È· ÙÔ˘
ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».
“Resilience…
about how
we™Ù·˘ÚÔ‡
acknowlÓÂ ÛÙÈ˜National
14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
∞ﬁStratÙﬁÙÂ
Quality Management,
Defense
edge, respond
to,Ó·
and
rise
aboveÎ›ÓÈÔ
chaos,
and
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ
Ë ÂÔÚÙ‹
·˘Ù‹.
ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ
ÛÙËÓ(Smart
ÂÎÎÏË- Defense,
Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙË˜ ƒÒÌË˜
ÙÔ˘˜
‚ÔËegy
Economic
Diplomacy),
how we
act on theÓ·other
side of that
disrupÛÈ·ÛÙÈÎ‹
ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂı‹ÛÂÈ
ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿
··ÏÏ·Nation Branding, Crisis
Management
and the
∏ ¢Â‡ÙÂÚË
⁄„ˆÛÈ˜
ÁÔ‡Ó
ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ
ª·Í¤tion”·ﬁ
– Kevin
Sowers, president
ofÍÈıÚËÛÎÂ›·˜
John Hop-Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
and
of European
ProÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùﬁdesign
ÂÛ‹Ì·ÓÂ
ÙËÓimplementation
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
kins Health System and executive vice presi·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ
Î·Ù¿
ÙË˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤grams
e.g.,
Horizon Europe,
the
European
Green
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
dent of
John
Medicine. ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙﬁÛÔ
ÓÙÈÔ˜
ﬁÌˆ˜
Â›¯ÂHopkins
ÛÙÚ·Ùﬁ ˘ÂÚÙÚÈÎ·È ∑ˆÔÔÈÔ‡
¤ÁÈÓÂ ÙÔit
Deal and EU Recovery
Plan. ™Ù·˘ÚÔ‡
Furthermore,
ﬁÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔCOVID-19
demonstrated ÛÙËÓ
how ¢‡ÛË,
history
Ï¿ÛÈÔ
ÙÔ˘ ª. has
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
¤ÙÔ˜
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ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡be used
the effectiveness
Ï‹. ∂›ÛË˜
ÂÍ¤‰ˆÛÂ can
Î·È ¿ÏÏ·
‰È·- for maximizing
ŸÙ·Ó
ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
movesÏÔÈﬁÓ
in fits Ôand
starts of great, eruptive
change.
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.
Political Campaigns.
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓofÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎﬁŸˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Ô ª¤Á·˜ ∫ˆÓToday, concurrent epidemiological, economic,
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. Innovation results
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
and ÙÔ
outcomes
are meaÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
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ÙËÓ
social,
and
environmental
discontinuities
are
inÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ˘
·ﬁ
surable.
The
application
of
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inno∏amplified
∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
dividually
disruptive
and collectively
ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ
Î·È
ƒÒÌË
ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ.
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LOOKING FOR
JOHN (YIANNIS)
CHRISTODOULOU
FROM VOUNI LIMASSOL
AGE 75-80 YEARS OLD
I am looking for information about a Cypriot relative and any family he may have. I'm writing all the
information I have in the hope someone may remember him, possibly worked alongside him?
He was living and working in London in the 1960's.
The name he used at this time was John (Yiannis)
Christodoulou. He was working as a restaurant waiter but unfortunately Ι don't know the name of the
restaurant. The last known address I have found for
him he was living in Kensington Gardens Square
W2.
I know during the late 60's he was in a relationship with an English lady called Maria who was also
living and working in London at this time but from
Birmingham. Together they had a daughter named
Olga in 1967 born in Paddington
Before he arrived in London he came from a village called Vouni Limassol. I believe if still living, he
maybe in his late 70's now
If anyone has any information however small,
please contact Andreas Karaolis, tel: 07956849094
c/o National Federation of Cypriots. Please help this
lady to find her relatives.

O

n Wednesday 2nd December 2020, young Diaspora
Cypriots around the world came together for an
online discussion on “Cyprus: Blue Growth & Climate
Change”. The event was co-hosted by NEPOMAK; the
Presidential Commissioner of Cyprus, Photis Photiou;
and the Environmental Commissioner of Cyprus, Klelia
Vasiliou.
The purpose of the event was to familiarise the Cypriot
Diaspora with the environmental challenges facing Cyprus
and the efforts being made on the island to combat these
challenges. It also created an opportunity for NEPOMAK
members and environmental experts to share ideas and
look at ways to cooperate to assist Cyprus’ efforts against
climate change.

Development Goals, the role that the Cypriot Diaspora can
play in helping Cyprus on environmental issues, and how
locals and tourists should help clean up litter that they see
on beaches.

Opening remarks

What is blue growth?
Blue growth is a strategy that has become a vital part
of the UN and EU’s climate change agenda. It emphasises the sustainable development of the maritime sector,
oceans, and rivers in an effort to protect biodiversity and
the environment. As an island with a thriving and diverse
blue/maritime economy, blue growth is an important part
of Cyprus’ economic future.

Dr Xenia Loizidou and
Dr Michael Ierides
Two of Cyprus’ leading environmental experts Dr Xenia
Loizidou, Chair of the Board of Directors of AKTI, and Dr
Michael Ierides, Secretary General of the Cyprus Marine
Environment Protection Association, gave presentations
explaining the concept of blue growth and highlighted
some of the key initiatives taking place in Cyprus. The presenters described the severe consequences of climate
change for Cyprus including desertification, water scarcity, unbearable summer temperatures, reduced agricul-

tural output, and damage to Cyprus’ ecosystem.
They emphasised that blue growth is vitally important
for Cyprus and explained that substantial initiatives and
projects are already underway on the island. They highlighted successful local initiatives such as “Ocean Heroes”,
“the Seanergy Project”, “Fishing for Litter”, as well as
efforts to support maritime ecosystems such as submerged
reefs, and biodiversity conservation projects.
Following the presentations, NEPOMAK members had
the opportunity to ask questions and discuss the issues
with Dr Loizidou and Dr Ierides. There were also discussions on Cyprus’ progress on the UN 2030 Sustainable

During his welcome remarks, Presidential Commissioner
Photis Photiou highlighted the initiatives that the Government
of Cyprus has taken on climate change and its proactive
approach to the 2015 Paris Agreements.
Mr Photiou also praised NEPOMAK for their engagement and passion about environmental issues and said
that it’s important to “share the challenges and problems
that Cyprus faces with our compatriots in the Cypriot
Diaspora”. On blue growth specifically, he noted that it
presents a “practical solution that allows growth, whilst
minimising threats to the environment”.
Cyprus’ Environmental Commissioner, Klelia Vasiliou,
echoed Mr Photiou’s comments about the Diaspora’s
engagement on climate change and said that a lot can be
achieved by the Cypriot Government, environmental
experts and the Diaspora working closely together. She
also paid tribute to Dr Loizidou and Dr Ierides for their
environmental activism and efforts to protect Cyprus’ biodiversity.
Christos Tuton, President of NEPOMAK, who chaired
the event, said that “as passionate and invested Diaspora
Cypriots, we [NEPOMAK] want to help Cyprus on environmental issues and support the Cypriot Government’s
initiatives on climate change”. He also noted the importance of the issues being discussed and warned that “climate change could negatively impact Cyprus in ways that
would fundamentally change the island that we know and
love.”

THE GREATEST GREEKS (MODERN TIMES)

M

Melina Mercouri

elina Mercouri, the fiery actress, campaigner
and politician was born on the 18th of October 1920 in Athens. She was born into a prominent family, her father being a politician and serving as a minister, while her grandfather served
as a mayor of Athens for many years. After secondary education she joined the drama school
of the National Theatre and she graduated in
1944.

By

Michael
Papadopoulos
After graduation she worked in the theatre for
many years. She played Electra in Mourning Becomes Electra in 1945, Blanche DuBois in A Street
Named Desire and many other plays. Melina then
moved to Paris where she appeared in a lot of plays
and met many famous novelists and playwrights.
She returned to Greece in 1955, working in theatres
but also starring in her first Greek film, “Stella”, in
1955, directed by Michael Cacoyannis. The film received special praise at the Cannes Festival. In
Cannes she met her future husband, the film director Jules Dassin, with whom she also worked professionally for many years.
The film “Never on Sunday” (1960) was the one
that established her reputation as an international
actress and upgraded her profile at home. She was
nominated for an Oscar for Never on Sunday, but
she was tipped to the prize by Elizabeth Taylor. She
did win the Cannes Festival with it however (best
actress). Melina later acted in many foreign film productions like “Phaedra” (1962), “Topkapi” (1964),
“Promise at Dawn” (1970), and “A Dream of Passion” (1978).
Melina was loved by the Greek public because of
her movies, and the fact that she was known all over
the world, and in some way represented Greece in-

ternationally. But she became the darling of all Greeks
for using her fame to fight the junta that took power
in Greece in 1967. She travelled all over the globe
campaigning against the dictators, trying to isolate
them. They certainly must’ve felt threatened because they revoked her Greek citizenship and confiscated her property. When asked about it, Melina
replied: “I was born a Greek and I will die a Greek.
Those bastards were born fascists and they will die
fascists”.
After the fall of the junta Melina returned to Greece.
She joined the party of Andreas Papandreou (PASOK), indeed she was one of the founders of the
party, and run for Parliament. She missed out in
1974 by 33 votes but was elected in 1977 and again
in 1981. She was then appointed minister of culture
and from that post she campaigned relentlessly for
the return of the “Elgin” Marbles. Although she did
not succeed in her quest, she managed to bring the
argument for the return of the Parthenon Marbles to
the fore, where it has remained ever since.
Whilst minister of culture, Mercouri proposed the
institution of the European Capital of Culture, which
was established by the European Union in 1985.
She was hoping to bring the European nations together and highlight the richness and diversity of
their cultures, but also their history and common values. Athens was nominated as the first city of Culture (1985), Glasgow (1990), Thessaloniki (1997),
Patra (2006), Liverpool (2008), Paphos (2017) followed, and Eleusis will follow in 2023.
Melina’s achievements are many. She gave special attention to the restoration of the Acropolis monuments and held an international competition for the
design of the New Acropolis Museum. She commissioned a study for the integration of all the archaeological sites of Athens, i.e., a pedestrian area
including Plaka and the Temple of Olympian Zeus.
She introduced free access to museums and archaeological sites for Greek citizens. She organized

a series of exhibitions of Greek cultural heritage and
contemporary Greek art in all five continents. In
1989, she backed a project that gave us the Thessaloniki Byzantine Museum, the largest Greek museum built in Greece in the 20th century. She accomplished a lot more, too numerous to mention.
Melina Mercouri, the talented actress and true patriot who loved her country and its people, died of
lung cancer in New York City, on March 6, 1994 and
was buried in Athens, her beloved city on the 10th
of March. Her love for her compatriots was not unanswered, for Greek people truly loved her back. Hundreds of thousands of Athenians passed through the
chapel of the Metropolis where her body was laid to
say their last goodbye, and this pilgrimage lasted for
eighty-four hours. Her memory will be cherished for
evermore. Her legacy will forever guide the seeker through the streets of Athens, streets immersed
in glorious history, to the Parthenon, the most celebrated of buildings on this earth!

QUOTES:
• You must understand what the Parthenon Marbles mean to us. They are our pride. They are our
sacrifices. They are our noblest symbol of excellence. They are a tribute to the democratic philosophy. They are our aspirations and our name. They
are the essence of Greekness.
• In Greece we're too poor to go to psychiatrists - we have friends instead.
• Enthusiasm is a wonderful thing. In South America they throw flowers to you. In Greece Greeks throw
themselves.
• There are no such things as the Elgin Marbles.
• I never look back. I look to the future.
• Death does not scare me. Not being loved does!

SOURCES:
https://www.britannica.com/biography/MelinaMercouri

https://melinamercourifoundation.com/en/melina-mercouri/biography-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lying_in_state
https://www.imdb.com/name/nm0580479/bio?ref_=n
m_ov_bio_sm
https://www.independent.co.uk/news/people/obituary-melina-mercouri-1427550.html
https://www.azquotes.com/author/9988-Melina_Mercouri
“The Greatest Greeks’’ articles, are meant to perhaps nudge the interest of younger people to explore
our history and culture.
I am writing in English so that the text can be accessed by those who do not speak/read Greek. I must
also add that the choice of the ten is my personal choice
and no one has to agree with me. You can choose and
investigate further what you think are the greatest Greeks
to have walked the earth and compile your own list.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE
PSARIAS ... COOKS FOR ELEFTHERIA

KLEFTIKO (roaster lamp shanks)
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.

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με την Άντα
Μουράτη
21:30 Ελληνική Ταινία: “Ο Αγαπητικός Της
Βοσκοπούλας”
22.45 Ελληνική Ταινία: “‘Ηταν Όλοι Τους Κορόιδα”

(ROASTED LAMP SHANKS)

INGREDIENTS
(Serves 4)
60ml extra virgin olive oil
Juice of 1 lemon
4 pieces of lamb approximately 500g each from the shoulder or leg of
lamb, with the bone left in,
trimmed of all the fat.
4 garlic cloves, peeled and cut into thin slivers
2 tsp cinnamon
2 tsp dried oregano
A small handful of fresh oregano coarsely chopped
4 bay leaves
125ml red wine
Sea salt and freshly ground black pepper
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00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερωτική
Εκπομπή ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων - ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:05 Πολιτιστικό ημερολόγιο
22:00 Ελληνική Ταινία: “Καραγκούνα”
23:10 Ελληνική Ταινία:
“Καρδιακός Φίλος”
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

KLEFTIKO
This is a traditional Greek classic made with lamb shanks or meat
pieces from the shoulder of lamb with the bone left in. Kleftiko is
slow- cooked with herbs until it literally falls off the bone developing a meltingly tender texture and fragrant flavours.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

METHOD
Preheat the oven to 220oC/ Gas 7
Mix the olive oil and lemon juice in a small saucepan and brush all over
the lamb pieces.
With a sharp knife make 4- 5 small slits on both sides on every piece of
Kleftiko and insert slivers of garlic into every slit.
Sprinkle half a teaspoon of cinnamon and a half a teaspoon of oregano
and a quarter of the chopped fresh oregano on both sides of the lamb
pieces. Season well and place a bay leaf on top of each piece.
Wrap the Kleftiko pieces loosely in foil and fold to make a parcel.
Place in a small tray, fill with hot water 1/3 of the way up. Pour the wine
in and place the tray in the oven.
Bake for half an hour, turn the Kleftiko pieces over, turn the oven down
to 160oC/ Gas 3 and bake for a further 2 hours and 30 minutes or
until the lamb is golden brown and tender and almost falls off the
bone.
Serve with roast or boiled potatoes and a Greek salad.
© Copyright George Psarias
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ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Σύνδεση με ΡΙΚ
Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Αθλητικό Σάββατο
Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
Με τον Φακό του Hellenic TV: Η Μαρία Ιωάννου-Γκέμμα μιλάει στη Βασούλα Χριστοδούλου. Η Ιφιγένεια
Μουμτζή φιλοξενεί τον Δρα Σωτήρη
Βανδώρο
Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος - Επ 31
Ελληνική Ταινία: “Η Επιστροφή Της
Μήδειας”
Ελληνική Ταινία: “Τρεις Τρελοί
Ντετέκτιβ”

KYΡIAKH 110 ΔεκΕΜΒΡΙΟΥ
00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας
από τον Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
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19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία
Σωφρονίου
21:30 Πρόσωπα με τον Βασ. Παναγή
22:20 Ελληνική Ταινία:
“Στον Πυρετό Της Δόξας και της Λόξας”
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Greekstories: Αυγουστίνος Γαλιάσσος
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη
και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θεατρική Παράσταση:
“Παγωτό Μέσ’ Τον Χειμώνα”
23.05 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Δράξασθε παιδείας με τον Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: “Απόντες”
22.25 Ελληνική Ταινία: “Ο Πολύτεκνος”
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Οι Ταινίες της Εβδομάδας με την Βασούλα Χριστοδούλου
20:30 Ελληνική Ταινία: “Αδικία”
21.55 Ελληνική Ταινία: “Μπλου Τζην και Πέτσινα Μπουφάν”
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
00:00
09:30
17:25
18:00
19:05
20:00
21:00
21:55
23:10

Σύνδεση με ΡΙΚ
Από Μέρα σε Μέρα
Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
Προκλήσεις - ΡΙΚ
Πολιτιστικό ημερολόγιο
Ελληνική Ταινία: “Μια του Κλέφτη”
Αφιέρωμα: Δημήτρης Παπαμιχαήλ

#!

COmmunity Sports & News

hursday 10th December 2020
Following the latest lockdown, there was a welcome return to football for some of the teams of community grassroots club Omonia Youth FC, sponsored
by Spector, Constant & Williams, Vas Barbers and
V Jewellers. Unfortunately, there were also some
cancellations due to many players isolating. Nevertheless, those that did play enjoyed a return to football that was positive for both physical and mental
wellbeing.
Alex Christofi and Serkan Nihat's Under 14 White
won a brilliant nine goal thriller 5-4 with the boys
showing tremendous resilience and team spirit. The
Under 14 White only had 10 players from the start
due to covid and illness so the result was even more
impressive. Both teams started well and played good
football. Score was 1-1 at half time 1-1. In the second half the Under 14 White immediately took control of the game and found stormed into a 4-1 lead.
With 15 minutes to go the opposition started to take
control and scored three times. The Under 14 White
went ahead again with ten minutes left with the last
few minutes showing tremendous defensive discipline to keep out incessant pressure from the opposition as al 21 players were camped in one half.
Digging deep the Under 14 White emerged victorious to deservedly take all three points. Yullian (2),
Kaya, Ioannais and Joseph got he goals.
Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou's Under 12
White played their first game back and ran out comfortable 3-0 winners. There was some obvious early rustiness and a lack of fitness which meant they
didn't start game with much intensity but the boys
slowly grew into the game and clinically scored three
goals in fairly quick succession in the latter part of
the first half to take the game away from their opponents. Goals were scored by Charlie, Andre, Nicholas.
The Under 12 could and should have scored more
in the second half but the boys were in full control,
even as legs grew weary. Man of match was awarded to Pavlo because he showed good confidence
on ball, carrying the ball forward from right back and
was also solid in goal in the second half making one
particularly stunning save.
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Football is back after lockdown

Under 12 Gold looking resplendent in their new kit

Robert Protei and George Constantinou's Under
13 Gold came from a goal down to win an entertaining match 6-3. Goals were scored by Antony
Michael (2), Pablo Kalamaras, Joseph, George Smith
and Christos Constantinou. Man of the Match was
awarded to Giggis Evangelou who was asked to play
a new position today but he followed his coaches instructions and did it perfectly.
George Pantelides Under 16 Girls were superb
and put in a brilliant effort. Being short of 5 players
for unavoidable reasons didn't help but everyone
who played stuck to their jobs resiliently and the
game was won by a thunderbolt from Christina! Player of the Match was Nicole Petrou for her endless
running and last ditch tackles in defence. Aleesa and
Lucia showed good energy too. Lydia and Christina
both had chances to score so they could have won
by a more considerable margin. Coach George was
particularly happy and he said: "It was great to see
the girls enjoying themselves on the pitch again. The
parents on the side-lines had really missed match-

tive spirit and positive energy.
The Men's team, sponsored by Crown Mobile
Tyres, Athletic Development Club, The Master Locksmith, CJAZ Consulting and RAMEK asset management RETURNED TO KOPA League action. They
were defeated 7-2 in a match that was a described
as a game of two halves. Manager Chris Gregoriou
said his side were too slow to get started but were
much better in the second half with Michael Philippou netting a couple goals. As a fledgling team in a
tough men's league, they are still progressing but
the process continues.
Should you feel enthused and want to know
more about Omonia Youth FC, you can contact
the club at omoniayouthfootballclub@hotmail.com,
via the contact page on the club's website www.omoniayouthfc.com as well as following the club on
twitter @OmoniaYouthFC and Instagram @omoniayouthfc1994.

es too, and were cheering us on despite the chilly
conditions. Thanks also to Nyeeta
and Maeva, from our training only
squad, who came down and helped
us out today."
Mary Tryphona and Abdullai Adejumo's Under 11 Girls had a great
game on Sunday with Abdualli commenting: "I'm very proud of the girls
for showing fight, footballing intelligence and team work. They were
really playing for each other and
that's all a coach can ask."
Kerem Denizer's Under 11 Green
also had an amazing day. With 5
players unavailable due to isolating and illness, the game went ahead
and while they were a player down
and with no substitutes, the team
were brilliant making coaches and
parents very happy with the posiA brilliant return to action for the Under 16 Girls
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