Α ∂Ν•Ε∞ΞƒΑ∆Ρ∏Τ∆Η∏Τ Η ∂ Ε
∞¡
µΒ
¢Δ
√Ο
ªΜ
∞Α
¢Δ
π ∞Ι Α
π ∞Ι Α ∂Ε§Λ§Λ∏Η¡Νπ Ι∫Κ∏Η Ε
∂Φ
ºΗ
∏Μ
ªΕ
∂Ρ
ƒ Ιπ Δ
¢Α
∞ Τ ∆Ο√ΥÀ Λ Ο
§Ν
√Δ
¡ Ι¢Νπ Ο
¡Υ
√À

maaiill:: m
m ii c
ch
ha
ae
e ll @
@e
eem
e ll e
e ff tt h
he
e rr iia
a..bbiizz
Αƒ
Ρ.Ι Θ
Ο§Σ√ΦΥΛ
∞
ºΜ
À§
À 9 ΛΟΥ
91 1023(E)

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ BBC ΜΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΤΟΥ ROYAL FREE HOSPITAL

√

«Είμαι η νοσοκόμα
που σβήνω τον
αναπνευστήρα»...
Γράφει η Φανούλα Αργυρού, Σελίδα 4
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.
και το Yiannis Foundation βοηθούν
ευάλωτες ομάδες της Παροικίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 3 & 7

Εν μέσω κορωνοϊού, φιλανθρωπική
βοήθεια σε «εμπερίστατους αδελφούς»
από την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

ΣΕΛΙΔΕΣ 3 & 7

Ο ιός μάς άλλαξε τα φώτα…
Γράφει ο Δημήτρης Ευσταθίου

ΣΕΛΙΔΑ 4

Η επόμενη μέρα φέρνει κρίση
Γράφει ο Μιχάλης Δαμιανός,
Αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ

ΣΕΛΙΔΑ 6

Με τα λεφτά των άλλων...

Άρθρο του Ανδρέα Ανδριανόπουλου
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ενδιαφέρον για το μέλλον
Γράφει ο Φοίβος Ιωσήφ
ΣΕΛΙΔΑ 6

Innovation resilience
in the post Covid-19 era
Άρθρο του Ν. Σύκα
ΣΕΛΙΔΑ 8
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ENTYΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ”

SUSPENSION OF PRINTED
PUBLICATION OF "ELEFTHERIA"

Πληροφορούμε τους αγαπητούς αναγνώστες,
ότι λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν,
από τα περιοριστικά μέτρα για προστασία από
τον Κορωνοϊό-19 στη Βρετανία, δυστυχώς
αναστείλαμε προσωρινά την έντυπη έκδοση
της “Ελευθερίας”, αναμένοντας τις εξελίξεις.
Ευχόμαστε σε όλους να είστε υγιείς,
να κρατηθείτε
ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

Dear readers, we are saddened because under the conditions created by the restrictive
measures to protect us from the Koronavirus19 in Britain, unfortunately we have
temporaly suspended the printed version of
“ELEFTHERIA”, awaiting developments.
We hope you all keep healthy, keep safe
and we will see you again soon.

“Ε”

“Ε”

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒPΕΤΑΝΙΑ

Στις 109 οι κηδείες Ομογενών
λόγω κορωνοϊού στη Βρετανία
l ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Ε» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
l ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΝΑ ΔΙΑΣΗΜΟ

ΧΑΡΗ ΣΤΟ ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΣ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνεχίζεται με επιτυχία
η εξ αποστάσεως
διδασκαλία στα ελληνικά
παροικιακά σχολεία

Η ριζοκαρπασίτικη
σαγιά
Άρθρο της
Δρος ΝΑΣΑΣ ΠΑΤΑΠΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΣΕΛΙΔΑ 5

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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ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒPΕΤΑΝΙΑ

Στις 109 οι κηδείες Ομογενών λόγω
κορωνοϊού στη Βρετανία
Ε

νώ οι νεκροί στη Βρετανία από την πανδημία του κορωνοϊού πλησιάζουν
(επίσημα) τις 33 χιλιάδες και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα φτάνουν τις 200 χιλιάδες,
αυτή τη βδομάδα (μάλλον την Κυριακή) ο
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
αναμένεται να ανακοινώσει το πρόγραμμα
μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων
στη χώρα. Η Βρετανία, σύμφωνα με τα
στοιχεία, έχει τώρα την πρωτιά στην Ευρώπη
αναφορικά με τους θανάτους από τον κορωνοϊό.
Ενθαρρυνθέντες από την ημερήσια μείωση
των θανάτων και της ελάττωσης των κρουσμάτων (ο δείκτης μεταδοτικότητας R0 κυμαίνεται
μεταξύ 0,6 - 0,9, σύμφωνα με την ανώτατο Επιστημονικό Σύμβουλο της κυβέρνησης Sir Patrick
Vallance), κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιστημονικοί συνεργάτες του πρωθυπουργού τον
προτρέπουν να άρει μερικώς το lockdown, ώστε
σταδιακά να ανακάμψει η οικονομία και βαθμηδόν να επανέλθει η ζωή σε μια ροή κανονικότητας, τηρώντας πάντοτε αυστηρά κάποιους κανόνες (διατήρηση αποστάσεων, μάσκα
προσώπου, υγιεινή χεριών κλπ). Ο Μπόρις
Τζόνσον φαινόταν, τις τελευταίες μέρες, διστακτικός στο να συναινέσει στην εκτεταμένη άρση
των περιορισμών, προφανώς επηρεασθείς από
την προσωπική του περιπέτεια λόγω της ασθένειας, συνεπεία της οποίας υπήρξε μεγάλος
κίνδυνος να έχανε τη ζωή του (50%-50% του
έδιναν οι γιατροί για να κρατηθεί στη ζωή). Στους
κόλπους, βέβαια, της κυβέρνησης αλλά και της
επιστημονικής κοινότητας υπάρχουν διαφωνίες
για τον χειρισμό του θέματος.
Πάντως, ο Sir Patrick εμφανίστηκε χθες στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας… αμετανόητος
για τις εκτιμήσεις του. Μετά από έντονες πιέσεις
των βουλευτών της Επιτροπής, παραδέχθηκε
ότι, αν λαμβάνονταν μέτρα 2-3 εβδομάδες
νωρίτερα, θα μπορούσε να «υπάρξει διαφορά» στην εξάπλωση του ιού. Έσπευσε, όμως,
να δηλώσει (καλύπτοντας τον εαυτό του) ότι
είναι δύσκολο βλέποντας τώρα πίσω να πεις
ότι αυτό ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή να παίρνονταν
μέτρα αρχές Μαρτίου.
«Δεν νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο τότε, ούτε τώρα
είναι», είπε. Ο Sir Patrick ανέφερε ότι ο κορωνοϊός εισήχθη και διεδόθη στη Βρετανία μάλλον
από την Ευρώπη (κυρίως Ιταλία και Ισπανία)
παρά από την Κίνα.

ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Αναπόφευκτα, η πανδημία του κορωνοϊού
χτύπησε και την Ομογένεια της Βρετανίας σε
επίπεδο που δεν αναμενόταν. Ανάμεσα στους
βασικούς λόγους είναι, κατά την εκτίμησή μας,
δύο:
Πρώτον, ο κίνδυνος από τον κορωνοϊό δεν
πάρθηκε σοβαρά εξ αρχής από τους συμπατριώτες μας. Σε αυτό «βοήθησε» και η χαλαρή
στάση των κυβερνητικών παραινέσεων/συμβουλών, οι οποίες ήταν «καθησυχαστικές» έως
«παραπλανητικές» σε κάποιο βαθμό. Εμφανίσθηκε ως «άμυνα» κατά του κορωνοϊού το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών. Μας συμβούλεψαν, μάλιστα, για να μετρήσουμε τη απαιτούμενη
διάρκεια του πλυσίματος, να τραγουδούμε δύο

--ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «Ε» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
--ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟΥΣ
φορές το “happy birthday” και … είμαστε εντάξει! Επίσης, προέτρεψαν τους πολίτες αν είχε
κάποιος πυρετό άνω του 37.8, να πάρει χάπια
και να μείνει σπίτι. Η τρίτη «εντολή» που έδωσαν ήταν: αν είχε ένας παρατεταμένο βήχα να
επικοινωνήσει με το γιατρό του. Αυτά ήταν τα…
πρώτα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, περιστοιχιζόμενος από επιστήμονες.
Ποιος θα τους έπαιρνε στα σοβαρά; Φυσικά, ο
Μπόρις Τζόνσον τις ίδιες μέρες... διαφήμιζε τις
χειραψίες που έκανε ο ίδιος σε νοσοκομεία όπου
υπήρχαν και συμπτωματικοί ασθενείς και έλεγε
με στόμφο ότι δεν φοβάται μήπως κολλήσει κορωνοϊό.
Δεύτερος λόγος που υπάρχουν αυξημένοι
θάνατοι στην Παροικία είναι η συνήθεια για οικογενειακές συνάξεις, οι φιλικές ή άλλου είδους
μαζικές συγκεντρώσεις, των οποίων η συχνότητα είναι μεγαλύτερη από άλλες κοινωνικές ομάδες.
Πολύς, βέβαια, λόγος γίνεται για τον αριθμό
των θανάτων στην Παροικία μας, οποίος, με
βάση στοιχεία που παρουσιάζουμε πιο κάτω,
δεν φτάνει στο ύψος που κάποιοι σκόπιμα
διαδίδουν. Συνυπολογίζουν, για πολιτικούς,
υπαρξιακούς και άλλους λόγους, και αριθμό
θανάτων από την τουρκόφωνη κοινότητα
του Λονδίνου (Τουρκοκύπριους, Τούρκους
εκ Τουρκίας, Κούρδους) και τους παρουσιάζουν ως… Κυπριακή Παροικία.
Ως εφημερίδα συνεχίζουμε την έρευνα που
αρχίσαμε πριν δύο εβδομάδες για να μάθουμε,
όσο πιο πειστικά γίνεται, πόσοι από την Ελληνοκυπριακή και την Ελλαδική Παροικία υπήρξαν
θύματα του κορωνοϊού. Η έρευνα βασίστηκε
αποκλειστικά σε αξιόπιστες πηγές από τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες μας σε όλη τη Βρετανία,
στις οποίες τελούνται κηδείες ακόμα και… άθεων.
Άρα, καταγράφονται σχεδόν όλοι οι θάνατοι είτε
αυτοί διαπιστώθηκαν σε νοσοκομεία είτε επήλθαν σε Οίκους Ευγηρίας ή στο σπίτι.
Στην πρώτη φάση η έρευνά μας έδειξε ότι
έγιναν 92-95 κηδείες εξ αιτίας του κορωνοϊού. Τώρα, με βάση στοιχεία μέχρι προχθές
Τρίτη (5/5/20), οι κηδείες που καταγράφονται
λόγω της πανδημίας από τον Μάρτιο έως τις
αρχές Ιουνίου, είναι 109. Μάλιστα μια κηδεία
θα γίνει στις 21 Ιουλίου. Όλοι, σχεδόν, οι θανόντες είναι άτομα κυπριακής καταγωγής. Μόνο
ένας είναι Ελλαδίτης.
Συγκεκριμένα:
Στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green,
σύμφωνα με δήλωση στην εφημερίδα μας του
Ιερατικώς Προϊσταμένου Επισκόπου Τροπαίου
Αθανασίου, τελέσθηκαν από τον Μάρτιο ή θα
τελεσθούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου 30 κηδείες
λόγω κορωνοϊού και τρία Τρισάγια σε νεκροταφεία. Συνολικά στην ίδια εκκλησία έγιναν Μάρτιο-Απρίλιο 55 κηδείες από τις οποίες οι 13 ήταν
για κορωνοϊό. Τον Μάιο 16 κηδείες (10 για κορωνοϊό) και τον Ιούνιο 3 κηδείες. Επίσης έγινε
Τρισάγιο για τρεις θανόντες σε νεκροταφεία.
Τρισάγιο στο νεκροταφείο του Southgate τελέσθηκε και για το συμπατριώτη μας από τον Κορ-

μακίτη Τζων Γιουσελή. Υπάρχει ακόμα ένα
θύμα της ασθένειας που θα μεταφερθεί στην
Κύπρο για ενταφιασμό.
Στην εκκλησία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού
(Wightman Road) καταγράφονται μέχρι τον
Ιούνιο 19 κηδείες λόγω κορωνοϊού, σύμφωνα
με τον αρχιμανδρίτη Απόστολο.
Στην εκκλησία Δώδεκα Αποστόλων (Hatfield)
καταγράφονται 12 κηδείες μέχρι τις 2 Ιουνίου
(πηγή: πατήρ Ιωσήφ Παλιούρας).
Στον Άγιο Δημήτριο- Edmonton ο πατήρ Ιωάννης Hookway μάς πληροφόρησε ότι 5 κηδείες
στην εκκλησία του είναι για κορωνοϊό και για
άλλες δύο κηδείες υποπτεύονται ότι ο θάνατος
προήλθε από την ασθένεια.
Στην εκκλησία Τιμίου Σταυρού (Golders Green)
Απρίλιο και Μάιο υπάρχουν 6 κηδείες, σύμφωνα με τον ιερατικώς προϊστάμενο Βασίλειο
Παπαθανασίου.
Στην Αγία Αικατερίνη – Barnet έγιναν 5 κηδείες
τον Απρίλιο. Το Μάιο υπάρχουν ακόμα τρεις
(πηγή: αρχιμανδρίτης Δαμιανός Κωνσταντίνου).
Στον Άγιο Παντελεήμονα – Harrow ο πατήρ
Αναστάσιος Σαλαπάτας μας δήλωσε ότι καταγράφονται 4 κηδείες λόγω κορωνοϊού.
Στον Άγιο Γεώργιο –Kingston ο αρχιμανδρίτης
Αιμιλιανός Παπαδάκης είπε ότι υπάρχουν 3
κηδείες εξ αιτίας της νόσου.
Στον Άγιο Ελευθέριο – Leyton ο πρόεδρος
της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Άκης Ιωαννίδης μίλησε στην «Ε» για δύο κηδείες από τη
νόσο.
Στην εκκλησία Σωτήρος Χριστού στο Woolwich
ο πατήρ Μιχαήλ Παζίνας είπε ότι τέλεσε 4
κηδείες εκ των οποίων οι τρεις ήταν από κορωνοϊό.
Στην εκκλησία Αγίων Πάντων (Camden Town)
ο πατήρ Γεώργιος Ζαφειράκος μας μίλησε για
δύο κηδείες λόγω κορωνοϊού, η μία στις 21 Ιουλίου.
Στο Birmingham ο πατήρ Χρήστος Στεφάνου μας ανέφερε 8 κηδείες και στις δύο ορθόδοξες εκκλησίες. Εξ αυτών οι 5 είναι λόγω κορωνοϊού.
Στην εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος στο Great
Yarmouth ο ιερατικώς προϊστάμενος Φώτιος
Μπίθας είπε ότι υπήρξαν δύο θάνατο από κορωνοϊό.
Στην εκκλησία Αγίου Χαραλάμπους στο Luton
ο πατήρ Νικόλαος Κόκκινος είπε ότι καταγράφονται δύο κηδείες, η μία λόγω της νόσου.
Στην εκκλησία Τριών Ιεραρχών στο Leeds ο
πατήρ Σταύρος είπε ότι δεν έγιναν ως τώρα
κηδείες για κορωνοϊό, όμως εντός Μαΐου υπάρχουν
δύο κηδείες αλλά δεν είναι γνωστή η αιτία θανάτου.
Στον Άγιο Αθανάσιο Cambridge ο ιερατικώς
προϊστάμενος π. Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός
μας είπε ότι δεν έκανε καμία κηδεία για κορωνοϊό ούτε υπάρχει στην κοινότητά του, που την
γνωρίζει καλά, θάνατος εξ αυτής της νόσου.
Στο Weston-Super- Mare ο πατήρ Μάριος
Γεωργίου είπε ότι τέλεσε τρεις κηδείες λόγω

του κορωνοϊού.
Στο Leicester μιλήσαμε με τον πατέρα Αντώνιο
Σταυρινού της εκκλησίας Αγίου Νικολάου και
Ξενοφώντος. Μας είπε ότι δεν υπήρξε κηδεία
λόγω κορωνοϊού, αλλά ένας Άγγλος, σύζυγος
Ελληνοκύπριας, πέθανε από τη νόσο.
Στην εκκλησία Αγίου Ιωάννου στο Cheltenham
έγινε μία κηδεία λόγω της νόσου, σύμφωνα με
τον πατέρα Νικόλαο Παπαντωνίου.
Στη Σκωτία μιλήσαμε με τον πατέρα Μάρκο
Mitchell στην Γλασκώβη. Απ’ ό,τι μας είπε, στην
εκεί ομογένεια δεν υπήρξε θάνατος από κορωνοϊό, όμως κάποιος Ελλαδίτης επισκέπτης προσεβλήθη από το ιό και έχασε τη ζωή του.
Στις υπόλοιπες εκκλησίες του μείζονος Λονδίνου δεν υπάρχουν κηδείες λόγω της νόσου.
Αυτό μας αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους
των ιερών ναών.
Επικοινωνήσαμε, επίσης, με τις ακόλουθες
ορθόδοξες εκκλησίες εκτός Λονδίνου, όπου
μιλήσαμε με τους ιερατικώς προϊστάμενους ή
προέδρους Εκκλησιαστικών Επιτροπών, οι
οποίοι μας ανέφεραν ότι στην κοινότητά τους
δεν υπήρξε ΚΑΜΙΑ κηδεία ένεκα κορωνοϊού.
Αυτές είναι:
-- Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - Manchester
(πηγή: πατήρ Δημήτριος Κοντελίδης)
-- Αποστόλου Πέτρου & Παύλου-Bristol (πηγή:
πατήρ Γεώργιος Νικολάου)
-- Αγίου Νικολάου –Cardiff (πηγή: Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Σάββα)
-- Αγίου Νικολάου-Liverpool (πηγή: π. Σταύρος Κάσινος)
-- Αγίου Ιωάννου-Βath (πηγή: π. Σεραφείμ
Johnson)
-- Αγίας Βαρβάρας-Chester (πηγή: πατήρ
Παγκράτιος)
-- Μεταμορφώσεως του Σωτήρος- Coventry
(πηγή: πατήρ Θεόδωρος Πολυβίου)
-- Ευαγγελιστού Μάρκου και Αγίας Φωτεινής
–Folkeston (πατήρ Νεόφυτος Παπαναστασίου)
--Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής- Hastings (πηγή:
πατήρ Ιερόθεος Γεωργίου)
-- Αγίων Αναργύρων- Ipswich (πηγή: πατήρ
Ιωάννης Garnett)
-- Αρχαγγέλου Μιχαήλ- Margate (πατήρ Βησσαρίων)
-- Αγίου Νεοφύτου-Northampton (πηγή: Μάριος Τοουλή, πρόεδρος κοινότητας)
-- Παναγία Μεγαλόχαρη- Norwich (πηγή: Γεώργιος Θωμάς, πρώην πρόεδρος κοινότητας)
-- Αγίων Αμβροσίου και Στυλιανού - Milton
Keynes (πηγή: Νίκη Beales, πρόεδρος κοινότητας)
-- Αγίων Δημητρίου και Νικήτα- Plymouth
(πηγή: ιερατικώς προϊστάμενος).
Είναι πιθανόν σε αυτούς τους αριθμούς
να μην περιλαμβάνονται και ελάχιστοι άλλοι
θάνατοι που ακόμα να μην έχουν διευθετηθεί οι κηδείες τους. Ίσως να υπάρξουν και
άλλα θύματα του κορωνοϊού εντός των προσεχών ημερών. Πάντως, τα ως τώρα στοιχεία
μάς δίνουν την πιο πάνω εικόνα της επίδρασης της νόσου στην Παροικία μας.
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Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Η.Β.
και το Yiannis Foundation βοηθούν
ευάλωτες ομάδες της Παροικίας
ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 450 ΚΙΒΩΤΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την
ομογένεια μας, στη χώρα που ζούμε και όλη
την υφήλιιο, οι σκέψεις μας είναι με όλους
όσοι έχουν επηρεαστεί από την πανδημία
του κορωνοϊού και τις οικογένειες τους. Παρά
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, η παρούσα κρίση έχει αναδείξει πολλές από τις καλύτερες πτυχές της κοινωνίας,
συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και
του μεγάλου σεβασμού προς τους επαγγελματίες Υγείας και άλλους εργαζόμενους σε
βασικές υπηρεσίες, καθώς και τους εθελοντές
και άλλους που κάνουν συνεχώς υπερβάσεις για να βοηθήσουν τους έχοντες ανάγκη και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού
αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Κύριο μέλημα και φροντίδα μας είναι η
υποστήριξη των ηλικιωμένων, των ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη στη διασπορά μας. Με
την πολύ γενναιόδωρη υποστήριξη του Ιωάννη Χριστοδούλου, ιδρυτή του «Φιλανθρ-

Επιπλέον, έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο 55 εθελοντών μέσω της νεολαίας μας NEΠOMAK ΗΒ, που πολύ πρόθυμα βοηθούν τους ηλικιωμένους ή τους

τροφίμων ή για βοήθεια από εθελοντή της
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ), καλέστε μας στο 020 8445
9999 ή στείλτε μας email στο enquiries@cypriotfederation.org.uk για να συζητήσουμε

ωπικού Ιδρύματος Γιάννη Χριστοδούλου»,
είμαστε περήφανοι που μπορούμε να παρέχουμε ένα δωρεάν πακέτο τροφίμων σε
όσους έχουν ανάγκη στην ομογένεια μας,
όπου και αν βρίσκονται στο ΗΒ. Τα πακέτα
τροφίμων περιέχουν παραδοσιακά κυπριακά τρόφιμα και παραδίδονται από την κυπριακή εταιρεία Marathon Foods.
Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί περισσότερα από 400 πακέτα τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι όσοι έχουν ανάγκη, λαμβάνουν
την υποστήριξη που χρειάζονται.
Για άλλη μια φορά, εκφράζουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες στον Γιάννη και το Ίδρυμά
του, για τη μεγάλη βοήθεια τους.

ευάλωτους πηγαίνοντας στις υπεραγορές
για τα τρόφιμα τους, στο φαρμακείο για τα
φάρμακα τους και άλλα απαραίτητα είδη.
Ήδη έχουν τύχει βοηθείας δεκάδες ηλικιωμένοι της ομογένειας μας. Οι εθελοντές μας
είναι πάντοτε έτοιμοι και πρόθυμοι να μιλήσουν με ευάλωτα μέλη της παροικίας μας
που είναι απομονωμένα και αισθάνονται
μοναξιά αυτούς τους μήνες...
Είμαστε όλοι περήφανοι που βλέπουμε
τη νεότερη γενιά, τόσο δραστήρια να φροντίζει με πολλή αγάπη, τη γενιά που έχει δώσει
τόσα πολλά στη Διασπορά μας.
Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε γνωρίζετε, χρειάζεστε βοήθεια (είτε πρόκειται για πακέτο

τις περιστάσεις σας, καθώς οι συσκευασίες
τροφίμων είναι περιορισμένες.
Ως Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, το θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση μας να είμαστε στο πλευρό της ομογένειας μας σε αυτούς
του δύσκολους μήνες που, ίσως είναι λίγοι,
ίσως είναι πολλοί. Θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τις δυσκολίες θα νικήσουμε τον κορωνοϊό γιατί είμαστε ενωμένοι, γιατί αγαπούμε
και προστατεύουμε τη ζωή μας, γιατί έχουμε
αλληλεγγύη και συμπαράσταση.
Εκ μέρους της Γραμματείας της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας HB
Χρήστος Καραολής
Πρόεδρος
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Εν μέσω κορωνοϊού,
φιλανθρωπική βοήθεια σε
«εμπερίστατους αδελφούς»
από την Αρχιεπισκοπή
Θυατείρων
Από τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Αρχιμανδρίτη Νικόδημο λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:
Δοξολογώντας τον Αναστάντα Κύριο ημών Ιησού Χριστό και
καρδιακά υπόχρεοι προς τους φιλόθεους συμπολίτες μας, που
αφειδώλευτα ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της Ιεράς μας Αρχιε-

πισκοπής προς συνδρομή των φιλανθρωπικών της δράσεων
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, θα
θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως για τους μέχρι στιγμής καρπούς αυτής της φιλανθρωπικής
προσπάθειας.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή διένειμε εκατοντάδες πακέτα με τρόφιμα μακράς διάρκειας. Επιπροσθέτως, παραδόθηκαν σε δοκιμαζόμενες οικογένειες ειδικά πακέτα με φρούτα, λαχανικά, αυγά
και γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως και πολυάριθμα πακέτα με
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, είδη υγιεινήςκαι βρεφικές
πάνες. Παράλληλα, χορηγήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις σε φοιτητικούς συλλόγους και στο μεγαλύτερο κοινοτικό σχολείο της
παροικίας μας. Αποδέκτες της εγκάρδιας αγάπης των συνανθρώπων τους, έγιναν και οικογένειες σε οικονομική δυσχέρεια,
ώστε να ανταπεξέλθουν σε πληρωμές οικιακών λογαριασμών,
έκτακτα έξοδα και σε κάποιες περιπτώσεις και έξοδα κηδειών.
Σε αυτήν την πρωτόγνωρη πανδημία, εκατοντάδες συνάνθρωποί μας βρίσκουν παρηγοριά και επιστηριγμό στην Εκκλησία,
καθώς βιώνουν την τραγική απώλεια συγγενών, φίλων και γειτόνων, αλλά και διέρχονται οικονομική στενωπό. Η έμπρακτη εκδήλωση της χριστιανικής αγάπης και φιλανθρωπίας, όπως αυτή
συγκεφαλαιώνεται στην ελάφρυνση του φορτίου που ο πλησίον
μας επωμίζεται, αποτελεί όντως την πλέον αναγκαία θεραπευτική αγωγή προς ίαση των πληγών σώματος και ψυχής.
Είμαστε υπερήφανοι εν Κυρίω για την άμεση προσφορά και
την αλληλεγγύη που επέδειξε ο φιλόθεος κλήρος και ο ευσεβής
λαός της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, χωρίς δισταγμό ανταποκρινόμενος στο ευαγγελικό κάλεσμα "θησαυρίζοντες θησαυρούς
ἐν ουρανῷ, ὅπου οὔτε σής οὔτε βρῶσις άφανίζει, καί ὅπου κλέπται
οὐ διορύσσουσιν οὐδέ κλέπτουσι...", τροφός και αρωγός "τῶν
ἀδελφῶν τῶν ἐλαχίστων", με άλλα λόγια όλων εκείνων που
διέρχονται συνθήκες ανυπόφορες και καταστάσεις πρωτόφαντες.
Καταληκτικώς, ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας, για μια ακόμη
φορά τους Καλούς Σαμαρείτες της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, οι
οποίοι ανταποκρίθηκαν με περισσή γενναιοδωρία σε αυτήν την
πρόσκληση φιλανθρωπίας. Αποδίδουμε δε και τον προσήκοντα
έπαινο σε όλους εκείνους οι οποίοι μέσω της προσευχής και του
ελέους συνεχίζουν να αποτελούν φρυκτωρίες χριστιανικής αγάπης και αλληλεγγύης εντός ενός κόσμου καθημαγμένου.
Συνιστά αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα να αντικρίζουμε τις
ενορίες μας να κινητοποιούνται και να συσσωματώνονται φιλανθρώπως και προσευχητικώς σε ομάδες δράσης προς συλλογή και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης. Δοξολογούμε τον Τριαδικό Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσουμε τους
εμπερίστατους αδελφούς μας, όπως εντέλλεται ο Κύριός μας. Ο
αγώνας δεν έχει τελειώσει, αλλά με πίστη, προσευχή και θυσιαστική αγάπη για τον πλησίον, θα ξεπεράσουμε την τεράστια αυτή
πρόκληση των καιρών μας.
Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ BBC ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΤΟΥ ROYAL FREE HOSPITAL

«Είμαι η νοσοκόμα που σβήνω
τον αναπνευστήρα»...
Κάθε Πέμπτη καθιερώθηκε να χειροκροτούμε
στο κατώφλι του σπιτιού μας ή στα μπαλκόνια εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους ιατρούς, τους
νοσηλευτές, νοσοκόμων και άλλους υπηρετούντες
στο Εθνικό Συστήμα Υγείας και όχι μόνο, που περιθάλπουν με κίνδυνο και της δικής των ζωής τους
ασθενείς, θύματα του θανατηφόρου κορωνοϊού.
Στις 20 Απριλίου 2020, το BBC πρόβαλε μια
συγκινητική είδηση, την προσωπική εμπειρία μιας
νοσηλεύτριας, της Juanita Nittla.
Την αυτοθυσία μιας νοσοκόμας, η οποία παρ’
όλα τα δικά της προβλήματα και κίνδυνο για την
ίδια, εκτελεί τα καθήκοντά της έχοντας να διαδραματίσει έναν άχαρο, τραγικό ρόλο, ψυχολογικής
αναστάτωσης που της προκαλεί εφιάλτες, αλλά
το κάνει...
https://www.bbc.co.uk/news/health-52345177
Η Juanita Nittla είναι chief nurse στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας (Ιntensive Care Unit) του
νοσοκομείου Royal Free και εργάζεται στο Εθνικό
Σύστημα Υγείας (National Health Service) για 16
χρόνια, ως ειδική νοσοκόμα στο τμήμα αυτό.
«Είναι δραματική δουλειά και επώδυνη. Κάποτε νοιώθω ότι ευθύνομαι για τον θάνατο κάποιου»,
δήλωσε η Juanita.
Διότι, μέρος της δουλειάς της Juanita Nittla είναι
και η ευθύνη να κλείνει τους αναπνευστήρες...
Το ιατρικό προσωπικό, γράφει το ειδησεογραφικό, έρχεται αντιμέτωπο με σκληρές αποφάσεις
για το πότε να σταματήσει την περίθαλψη στους
ασθενείς που δεν δείχνουν πρόοδο. Η απόφαση
παίρνεται μετά από προσεκτική απόφαση, ανάλυση όλων των δεδομένων, όπως η ηλικία του ασθενή, άλλα προβλήματα υγείας που έχει, η αντίδραση του στον ιό και πιθανότητα ανάρρωσης.
Ξεκινώντας την βάρδια της την δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, ο προϊστάμενος τής J. Nittla
στο Tμήμα Eντατικής Θεραπείας, της είπε ότι η
πρώτη της δουλειά την ημέρα εκείνη ήταν να κλείσει
τον αναπνευστήρα σε μια νοσοκόμα ηλικίας 50
ετών με Covid-19.
Με τους περιορισμούς που ίσχυαν την περίοδο εκείνη (αργότερα ο Υπουργός Υγείας Matt
Hancock επέστρεψε με νέους κανονισμούς, στενοί συγγενείς να παρευρίσκονται και να βλέπουν
τους ετοιμοθάνατους συγγενείς των και να τους
αποχαιρετούν), η Nittla έπρεπε να μιλήσει με την
θυγατέρα της ασθενούς στο τηλέφωνο και να της
εξηγήσει τι γινόταν.
«Την διαβεβαίωσα ότι η μητέρα της δεν είχε
πόνους και φαινόταν πολύ ήσυχη. Επίσης την
ρώτησα για τις επιθυμίες της μητέρας της και τις
θρησκευτικές της ανάγκες», είπε στο BBC.
O θάλαμος για τον οποίο ήταν υπεύθυνη η Δς
Nittla είχε 8 κρεβάτια με ασθενείς που ήσαν όλοι
ναρκωμένοι.
«Έκλεισα τις κουρτίνες και όλους τους συναγερμούς», είπε. Η ιατρική ομάδα σταμάτησε για ένα
λεπτό να ομιλεί και η νοσοκόμα έβαλε το ακουστικό του τηλεφώνου δίπλα από το αυτί της ασθενούς και ζήτησε από τη θυγατέρα της να της μιλήσει. Η δς Nittla έβαλε την μουσική που ζήτησε η
οικογένεια να ακούσει η ασθενής. Μετά έκλεισε
τον αναπνευστήρα, γράφει το δημοσίευμα. «Κάθισα δίπλα της, κρατώντας το χέρι της μέχρι να
ξεψυχήσει», είπε η νοσοκόμα.
Η ασθενής πέθανε σε λιγότερο από πέντε λεπτά
μετά το κλείσιμο του αναπνευστήρα.
«Είδα να αναβοσβήνει το φώς του monitor και
ο κτύπος της καρδιάς κτύπησε μηδέν». Και αποσωλήνωσε την θανούσα και αυτό καθώς η θυγα-

Η Juanita Nittla έξω από την Εντατική
τέρα της ασθενούς ακόμα μιλούσε στην μητέρα
όμως μία νοσοκόμα είναι υπεύθυνη για τρείς.
της προσευχόμενη μέσα από το τηλέφωνο. Την
«Προτού ξεκινήσουμε τη βάρδια μας κρατάμε
στιγμή εκείνη η νοσοκόμα της ανακοίνωσε ότι η
τα χέρια μας μαζί και λέμε: “Να κρατηθούμε ασφμητέρα της πέθανε...
αλείς” και κοιτάζουμε η μια την άλλη κάνοντας σίγο«Με την βοήθεια συναδέλφου μου την καθάριυρο ότι φοράμε τα γάντια, τις μάσκες και τις προσα, της έδωσα bed bath και την τύλιξα με άσπρο
στατευτικές μας ποδιές», είπε.
σενδόνι και την έβαλα σε body bag. Έβαλα έναν
Στο Τμήμα Εντατικής Θεραπείας έχουν, είπε,
σταυρό στο προσκέφαλο της προτού κλείσω τη
έναν θάνατο την ημέρα, πολύ πάνω από το συνησακούλα», διηγήθηκε η νοσοκόμα στο BBC.
θισμένο πριν την πανδημία.
«Είναι δραματικό, έχω εφιάλτες, δεν μπορώ να
Εφιάλτες
κοιμηθώ, ανησυχώ ότι θα προσβληθώ. Τον ιό όλοι
τον φοβόμαστε».
Η Δς Nittla είπε ότι βοηθώντας τους ασθενείς
Η δς Nittla εξηγεί ότι πέρυσι απουσίαζε από την
που πεθαίνουν, την βοήθησε να αντεπεξέλθει στην
δουλειά της για έξι μήνες μετά που είχε προσβληθεί
κρίση. Συνήθως στο τμήμα αυτό μία νοσοκόμα
είναι υπεύθυνη για έναν ασθενή, λόγω της κρίσης
από φυματίωση, γνωρίζει ότι οι πνεύμονές της

η

γνώμη

Της Φανούλας
Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

είναι εξασθενημένοι, της λένε ότι δεν πρέπει να
δουλεύει, και όμως αυτή έβαλε τα πάντα στη άκρη
λόγω της πανδημίας και κάνει την δουλειά της...
Στο τέλος της βάρδιας της σκέφτεται τους ασθενείς που πέθαναν στα χέρια της. Αλλά προσπαθεί να κλείσει τη σκέψη της φεύγοντας από το νοσοκομείο... έγραψε το BBC.
Με σημείωση στο τέλος ότι «Μετά την συνομιλία
της με το BBC, οι εργοδότες της Ms Nittla της ζήτησαν να μείνει στο σπίτι, λόγω και των δικών της
ιατρικών προβλημάτων. Σχεδιάζει να προσφέρει
τις υπηρεσίες της με γραφική εργασία από το σπίτι».
Κάθε Πέμπτη, λοιπόν, όταν βγαίνουμε στο κατώφλι του σπιτιού μας ή του διαμερίσματός μας να
χειροκροτήσουμε για πέντε λεπτά εκφράζοντας
ευγνωμοσύνη στους νοσηλευτές του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, ας θυμόμαστε όλες τις Nittla,
όπου και να βρίσκονται, και να προσευχόμαστε
και για την δική τους υγεία, την υπομονή και ανθρωπιά τους που υπερβαίνει τα στερεότυπα καθήκοντά τους...
Αιωνία η μνήμη όλων των θυμάτων. Και από
καρδιάς ευχαριστώ σε όλες τις Nittla στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανά τον κόσμο που σήμερα έχουν
να εκτελέσουν αυτόν τον τραγικό ρόλο. Ελπίζω και
εύχομαι μια μέρα σύντομα να «πληρώσουν» όσοι
ευθύνονται για την διασπορά του κορωνοϊού αυτού
για να αναπαυθούν τουλάχιστον και οι αδικοχαμένες ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων
ανά τον κόσμο...
Φανούλα Αργυρού
Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

μου

Ο ιός μάς άλλαξε τα φώτα…
Κατ’ οίκον περιορισμός και σήμερα και κινδυνεύουμε να χάσουμε
τον μπούσουλά μας. Ξεχάσαμε τις μέρες, χάσαμε λογαριασμό ημερομηνιών, έγινε η ζωή μας ένας ανούσιος κι ομοιόμορφος χυλός.
Ξυπνάς το πρωί, μετά από ένα ολονύχτιο αγώνα για έναν κάπως
υποφερτό ύπνο, τεντώνεσαι κι αναρωτιέσαι ποιος ο λόγος να σηκωθείς. Βαριεστημένος και κακόκεφος από τις πολλές φορές που ξύπνησες
την περασμένη νύχτα για νερό και προς νερού σου, βαριέσαι ακόμα
και να κατέβεις από το κρεβάτι σου. Ακούς τις ειδήσεις μουδιασμένος και μαχμουρλής και αναρωτιέσαι αν ακόμα κοιμάσαι ή είσαι
ξύπνιος. Το ίδιο ρεφραίν ακούς και σήμερα. Τόσοι οι προσβλημένοι
από τον Κορωνοϊό, τόσοι πέθαναν, τόσοι είναι ακόμα στην εντατική, τόσοι σε υψηλού κινδύνου θάλαμο, τόσοι βγήκαν και πήγαν σε
αυτοαπομόνωση, τόσα δείγματα πάρθηκαν, τόσα ήταν θετικά, τόσα
ήταν αρνητικά. Τα ίδια και τα ίδια. Και τέλος η επανάληψη. Μένουμε
σπίτι μας!
Έξω στην αυλή, που τολμάς να βγεις, στην περίφραξη της φυλακής σου, τίποτε δεν άλλαξε. Μόνο η γάτα μάλλον φαίνεται σήμερα
πιο αδύνατη. Κάπου θα έχει γεννήσει μάλλον, την δεύτερη παρτίδα
γατιών αυτή την χρονιά.
Ο Απρίλης κι ο Μάης στο τσάκ να φέρουν την Άνοιξη, αλλά κι αυτοί
αναποφάσιστοι. Μερικές μέρες ηλιόλουστες, νύχτες κρύες κι ο φόβος
του ιού στο πίσω μέρος του μυαλού σου να σε προειδοποιεί μη τυχόν
κι αρπάξεις καμιά γρίπη με τούτο τον καιρό και τα μπλέξεις με τις
επιδημίες κι αλλοίμονο σου. Οι πόρτες των Νοσοκομείων για μέρες
τώρα είναι κατάκλειστες. Ούτε πρώτες βοήθειες ούτε προσωπικός
γιατρός για μια άμεση επίσκεψη, αφού κι ο ίδιος γιατρός σου κόλλησε με τον Κόβιντ-19 και βασανίζεται κι αυτός ο καημένος στο Νοσοκομείο Αναφοράς!
Και μετά έρχεται η πιο σπουδαία απόφαση της ημέρας. Τι θα φάμε

σήμερα; Τα εστιατόρια κλειστά όλα βέβαια κι η μόνη σου λύση, αναγκαστικά να ξαναρχίσεις το μαγείρεμα, από εκεί που το άφησες στα
φοιτητικά σου χρόνια κι αργότερα σε κάποιους δίσεκτους και μίζερους χρόνους. Ανακατεύεις στην κατσαρόλα την συνταγή που ξεφύλλισες από τον τσελεμεντέ και σκέφτεσαι μελαγχολικά, πόσο απλή είναι
η ζωή αν αφαιρέσεις όλα τα επίπλαστα, που προσθέσαμε στην καθημερινότητα μας. Μια στέγη θέλει ο άνθρωπός πάνω από το κεφάλι του και μια μπουκιά φαΐ κι η ζωή έχει το δικό της στερεότυπο
πρόγραμμα. Είναι σαν ένας ζωντανός κυλιόμενος ιμάντας και εσύ
ριγμένος σ’ αυτόν πηγαινοέρχεσαι κι ας νομίζεις πως ακολουθείς
τον δικό σου δρόμο. Τίποτα, όλα στην τύχη δουλεύουν και εσύ ένα
μικρό λιθαράκι που κατρακυλά στους ρυθμούς του ιμάντα κι ας
νομίζεις πως εξουσιάζεις την ζωή σου.
Ένας ιός, που ούτε πλήρως ζωντανός δεν είναι, όχι μόνο μας άλλαξε τα φώτα, αλλά μας δίδαξε κιόλας αυτό που θα έπρεπε να ξέραμε πάντα. Ένα μικρό κομματάκι είμαστε σε αυτό τον πλανήτη, μια
μικρή λεπτομέρεια σε αυτή την ζωή κι άσχετα αν νομίσαμε ή νομίζουμε πως είμαστε το κέντρο της γης, στην ουσία ούτε στην περιφέρεια της δεν είμαστε. Αυτός που μας έφτιαξε, στην σοφία Του, μας
έδωσε μυαλό και γνώση. Πόσο χρήσιμο θα ήταν αν το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για την επιβίωση μας, αλλά και για την αυτογνωσία
μας και την κατανόηση, πως η διαφορά μεταξύ ουσίας και ανοσίας,
καμιά φορά μπορεί να είναι μόνο ένας αόρατος ιός που ούτε μυαλό
έχει κι ούτε χέρια ή πόδια, παρά μόνο ένα πρωτόζωο...

Δημήτρης
Ευσταθίου
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Συνεχίζεται με επιτυχία η εξ
αποστάσεως διδασκαλία στα
ελληνικά παροικιακά σχολεία

Τα ελληνικά παροικιακά σχολεία
συνεχίζουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μετά το Πάσχα, χρησιμοποιώντας διάφορες πλατφόρμες στο
διαδίκτυο. Η μέθοδος αυτή μάθησης
κατέστη αναγκαία ύστερα από το
κλείσιμο όλων των εκπαιδευτηρίων στη
Βρετανία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η διαδικτυακή εκπαίδευση διεξάγεται
με διάφορες μορφές και εργαλεία στα
αγγλικά σχολεία όλων των βαθμίδων
και στα πανεπιστήμια της χώρας. Το
ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, όπως και σε άλλες χώρες, με
πλήρη στήριξη του κράτους και των
Τεχνικών Υπηρεσιών (ΙΤ) κάθε σχολικής μονάδας.
Τα ελληνικά σχολεία βρέθηκαν στην
ανάγκη να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σχεδόν εκ του…
μηδενός. Χωρίς τεχνική ή άλλη στήριξη, χωρίς ειδικούς εμπειρογνώμονες
να τους συμβουλεύουν, οι δάσκαλοι
των παροικιακών σχολείων επέδειξαν
αξιοθαύμαστο ζήλο και ασυνήθιστη
προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα,

σε ένα πρωτόγνωρο γι’ αυτούς περιβάλλον εκπαίδευσης και βαθμολογήθηκαν με άριστα. Χρησιμοποίησαν, κατ’
αρχάς, δικά τους μέσα και επινόησαν
διάφορους τρόπους για να προσελκύσουν τα παιδιά και να κάνουν ενδιαφέρον το μάθημα. Συνεργάστηκαν με τις
Διευθύνσεις των σχολείων και μεταξύ
τους και συνεχίζουν με ουσιαστικό και
αποδοτικό τρόπο τη διδασκαλία,
καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη. Οι
γονείς, σε γενικές γραμμές, είναι πολύ
υποβοηθητικοί σε αυτή την προσπάθεια και, έχοντας υπόψη τι γένεται και
στα αγγλικά σχολεία, μιλούν με τα
καλύτερα λόγια για το έργο των παροικιακών σχολείων.
Αν και τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία δασκάλου
και μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια
στους εκπαιδευτικούς για την προσπάθειά τους αυτή, η οποία γίνεται μεν υπό
πολύ δύσκολες συνθήκες αλλά τα αποτελέσματα είναι αξιόλογα.

«Ε»
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Η επόμενη μέρα
φέρνει κρίση
Κανένας δεν είχε αμφιβολία για τα σοβαρά εμπόδια που
θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά την επάνοδό μας στην
κανονικότητα από την εποχή του κορωνοϊού. Ο ιός δεν έχει
φύγει ακόμα, αλλά αυτό που σίγουρα ήρθε είναι η οικονομική κρίση, την οποία θα πρέπει η κυβέρνηση, ο ιδιωτικός τομέας
και γενικότερα η κοινωνία να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τώρα
μιλούσαμε για την αναμενόμενη κρίση, η οποία όμως πλέον
είναι γεγονός.

Γράφει ο
Μιχάλης Δαμιανός,
Αντιπρόεδρος ΔΗΚΟ
Πρώτον στη μάχη της επιστροφής, μπήκε το λιανικό εμπόριο, σε μια αγορά, όπως αναμενόταν, μουδιασμένη που χρειάζεται χρόνο για να βρει τα πόδια της. Από μόνο του, πάντως, το λιανικό εμπόριο σίγουρα δεν μπορεί να οδηγήσει την
οικονομία σε επανεκκίνηση. Ταυτόχρονα, χρειάζεται η προώθηση έργων ανάπτυξης από το ίδιο το Κράτος, το οποίο ενδεχομένως να χρειάζεται να δανειστεί για να προωθήσει. Ενας
τέτοιος δανεισμός θα ήταν ορθός, αφού θα δώσει άλλη ώθηση
στην οικονομία και σαφώς θα ανατρέψει το κλίμα μελαγχολίας
που επικρατεί. Τα έργα δηλαδή αυτά, θα προσφέρουν περισσότερο στην οικονομία από όσα, ενδεχομένως, να στοιχήσουν. Αυτές οι ενέργειες δεν πρέπει να καθυστερήσουν. Η
απραξία δεν είναι το αντίδοτο της κρίσης, παρά μόνο ο καλύτερος σύμμαχός της. Η κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε αυτόν τον τομέα.
Στα πρώτα βήματα με στόχο να βρούμε τον δρόμο της προόδου, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρόλος της Κύπρου ως κέντρο παροχής υπηρεσιών, με την παράλληλη δημιουργία
ελκυστικών πακέτων για ξένους επενδυτές και επιχειρήσεις.
Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για επιχειρηματική δράση και
επενδύσεις. Πιο συγκεκριμένα, φορολογικές ελαφρύνσεις και
άλλες διευκολύνσεις, χωρίς όμως να εκφεύγουμε από τα
πλαίσιο της νομιμότητας. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το σκηνικό
θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο
«άνθισε» εν μέσω πανδημίας, επηρεάζοντας θετικά και παράπλευρες υπηρεσίες, όπως είναι οι ταχυμεταφορές.
Πέραν, όμως, από το ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ένα
από τα «θετικά» στοιχεία της εποχής του κορωνοϊού, πρακτικές που αναγκαστικά εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα
αποτελούν πολύ καλά παραδείγματα για να μειωθούν δαπάνες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η χρήση της τεχνολογίας
και του διαδικτύου, αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη αλλά και
καταληκτική στη μείωση του κόστους λειτουργίας. Η εξ αποστάσεως διασκέψεις και άλλοι σύγχρονοι τρόποι διεκπεραίωσης εργασιών μπορούν πλέον να μείνουν μόνιμα στη ζωή
μας, πετυχαίνοντας απλοποίηση διαδικασιών και μείωση του
κόστους.
Ο κορωνοϊός ελπίζουμε σύντομα να αποτελεί παρελθόν
για τη πατρίδα μας. Η κρίση, όμως, τώρα αρχίζει και δεν αφορά
μόνο την Κύπρο. Αυτή είναι και η μεγάλη διάφορα με την κρίση
του 2013, όταν ο «τυφώνας» είχε κτυπήσει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
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Με τα λεφτά των άλλων…
Oι πολιτικοί λατρεύουν τα «μέτρα». Γιατί
μέσα από αυτά εκφράζεται η ουσία του
ρόλου τους. Δηλαδή η άσκηση εξουσίας.
Που συνήθως μεταφράζεται σε παροχές
προς όσες ομάδες έχουν την τύχη να έχουν
την εύνοια των αφεντικών μιας χώρας.
Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου
(news.in.gr)
Εξίσου βέβαια τα μέτρα συχνά θίγουν
άλλες ομάδες πολιτών. Στο όνομα κάποιου συχνά αφηρημένου αλλά πάντα
αναφερόμενου γενικότερου καλού. Ετσι
όσοι ασκούν εξουσία έχουν τη δυνατότητα, μέσω των αποφάσεών τους, να κάνουν
κάποιους πλούσιους και κάποιους άλλους φτωχούς. Να θυμηθούμε και τα λόγια
της Μάργκαρετ Θάτσερ: «Το κακό με τον
Σοσιαλισμό είναι πως κάποτε τελειώνουν
τα χρήματα των άλλων»!!!
Αυτός είναι κυρίως ο λόγος που την ανάμειξη του Δημοσίου στην κοινωνία, και
ιδιαίτερα στην οικονομία, δεν τη λατρεύουν
μόνο οι σοσιαλιστές αλλά το σύνολο σχεδόν
του πολιτικού κόσμου. Ολοι συμφωνούν
στην αφαίρεση των κερδών του ενός πολίτη
και στη διανομή τους σε κάποιους άλλους. Διαφωνούν μόνο στην ακριβή συνταγή και στα χαρακτηριστικά κάθε φορά του
εκάστοτε αποδέκτη. Σχεδόν τα 2/3 του
κρατικού προϋπολογισμού απαρτίζονται

Η κρατική εξουσία εξαναγκάζει έναν πολίτη να υπηρετήσει
τις επιδιώξεις κάποιου άλλου. Οχι μόνο κρατισμός δηλαδή
αλλά κάτι που μοιάζει με δουλεία...
από παρόμοιες κινήσεις και πρωτοβουλίες.
Αυτές οι πράξεις, να ασκείς δηλαδή πολιτική και να κάνει «αγαθοεργίες» με τα λεφτά
κάποιου άλλου, είναι βαθιά ανήθικες. Σε
κάθε άλλη περίπτωση της ζωής, δίχως
δηλαδή τον μανδύα της κρατικής εξουσίας, τέτοιες αποφάσεις ή κινήσεις θα προκαλούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Διότι δεν θα στηρίζονταν στον νόμο.
Τώρα όμως ο νόμος βρίσκεται πίσω από
τέτοιες πράξεις βίαιης αφαίρεσης εισοδημάτων. Κι όχι μόνο αυτό αλλά η κλοπή
ουσιαστικά του εισοδήματος κάποιου εμφανίζεται σαν πράξη μεγαθυμίας και ευαισθησίας. Η κρατική εξουσία εξαναγκάζει
έναν πολίτη να υπηρετήσει τις επιδιώξεις
κάποιου άλλου. Οχι μόνο κρατισμός δηλαδή, αλλά κάτι που μοιάζει με δουλεία.
Επειδή το κράτος δεν παράγει πλούτο
και δεν έχει αυτόνομα δικά του εισοδήματα, ο μοναδικός τρόπος για μια κυβέρνηση να δώσει κάποιο ποσό σε έναν πολίτη
είναι μόνο αν το αφαιρέσει από κάποιον
άλλο. Οπως λ.χ. όταν μειώνει τα ενοίκια,
που κάποιοι πολίτες πληρώνουν σε κά-

ποιους άλλους ιδιώτες!!! Η νομιμότητα
από μόνη της δεν καθαγιάζει τις ανήθικες
πράξεις. Και η δουλεία ήταν κάποτε νόμιμη.
Δεν ήταν όμως ηθική. Οπως και το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, οι διώξεις των
Ναζί κατά των Εβραίων και οι εκκαθαρίσεις
του Στάλιν και του Μάο. Νόμιμες στις χώρες
εκείνες κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ πως
ήσαν. Δεν ήταν όμως σωστές και ηθικές…
Η αφαίρεση της περιουσίας κάποιου για
να αποδοθεί σε κάποιον άλλον αποκτά
ψυχαναγκαστική διάσταση. Η καταπίεση
δεν έχει ηθικά ανεκτή όψη. Γι’ αυτό ο κρατισμός είναι ανήθικος και συνάμα διαβολικός. Δεν μπορεί ποτέ να γίνει ηθικά αποδεκτός επειδή δυνατόν να στηρίζεται σε
μια πλειοψηφική συγκυριακή συναίνεση.
Η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη και η εθελοντική φροντίδα για τους γύρω έχει στέρεες ηθικές βάσεις. Οχι όμως κι η φιλανθρωπία που στηρίζεται στη βίαιη αφαίρεση εισοδήματος για την προώθηση
κάποιων κοινωνικά αποδεκτών από κάποιους πρωτοβουλιών. Η κλοπή, νόμιμη
ή όχι, πρέπει πάντα να είναι απόλυτα καταδικαστέα…

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Ενδιαφέρον για το μέλλον
Οι πάντες σκεπτόμαστε για αυτά που θα συμβούν
στο μέλλον, είτε θα είμαστε στη ζωή, είτε θα συμβούν
μετά τον θάνατό μας. Φοβόμαστε, ελπίζουμε, μυθοποιούμε. Πάντα βέβαια ως προς την επιθυμία μας να
συνεχίσουμε να ζούμε. Φιάξαμε με την φαντασία μας
παράδεισους, κολάσεις, νύχτες ατελείωτες, καζάνια,
όμορφες γυναίκες και ατέλειωτους κήπους με φρούτα
και απέραντα όμορφα δάση. Όλα για το μέλλον, το παρελθόν μας απασχολεί από την ημέρα που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα, τα προηγούμενα δισεκατομμύρια
χρόνια δεν εμπίπτουν ούτε στην φαντασία μας ούτε στα
ενδιαφέροντά μας, ούτε στα συμφέροντά μας. Το σύμπαν
ξεκίνησε την μέρα της γέννησής μας, από κεί και πέρα
πρέπει να ενδιαφερθούμε τι θα γίνει. Γιατί πρέπει; Διότι
αναφέρεται στο άγνωστο και στην λήξη της θητείας μας
στα εγκόσμια. Στις εικόνες, στις μυρουδιές στα ακούσματα και στις γεύσεις. Θα χαθούν όλα αυτά; Από έγκυρες
πληροφορίες ναι, θα χαθούν. τέτοια έλεγε εκείνος ο
παλιο-Επίκουρος και δεν τον κάναν Ακαδημαϊκό. Για
μας θα χαθούν, όχι γι’ αυτούς που θα γεννηθούν. Όλα
τα ενδιαφέροντα κινούνται ως προς το μέλλον.
Αλήθεια, πριν να γεννηθούμε μυρίζαμε, βλέπαμε,
ακούγαμε; Ασφαλώς έως ασφαλέστατα όχι. Σε κάποια
στιγμή είχε γεννηθεί η Μάνα μας με όλα τα ωάρια έτοιμα στις ωοθήκες της, αλλά εμείς απουσιαζαμε από το
πανηγύρι. Κατόπιν, κάποια στιγμή γεννήθηκε ο Πατέρας μας, στου οποίου τα γεννητικά όργανα κάθε μέρα
και παρουσιάζονταν καινούρια σπερματοζωάρια. Τον
ζόριζαν πολύ, γι’ αυτό και συνευρέθη με την Μητέρα μας
και ένα από αυτά γονιμοποίησε κάποιο από τα ωάρια
της Μάνας μας. Μέχρι να γίνει η γονιμοποίηση βρισκόμασταν μέσα σε δύο ξεχωριστά όντα. Μην μας φαίνεται παράξενο, το ίδιο συμβαίνει με τα λιονταράκια και
τις κατσαριδούλες, κι αυτές σε δύο σώματα κατοίκησαν

κάποια εποχή. Μετά ηράσθησαν παραφόρως και τσούπ
το κατσικάκι, τσούπ και ο συμπαθής κροταλίας, πάρ’την
και την γλυκιά κομπρούλα. Όλες οι υπάρξεις κάποτε
ήταν δύο υπάρξεις. Ωάριο και σπερματοζωάριο. Τα
σπερματοζωάρια ήταν πάντοτε πιο ζωηρά, γι’ αυτό άλλωστε από τα 100.000.000 σε κάθε εκσπερμάτωση μόνον
το ένα βρίσκει το στόχο του, τα άλλα πεθαίνουν λόγω
επιπολαιότητος στην πορεία για το καθήκον. Τώρα, τι
ήταν όλα αυτά τα ανήσυχα πλάσματα πρίν βρεθούν
στους όρχεις και στις σάλπιγγες, ουδόλως μας ενδιαφέρει, οι θρησκείες μιλάνε για τα μελλοντικά τσιμπούσια,
τις παρθένες, τα πιλάφια και τους δροσερούς παραδείσους.
Το λογικό είναι να σκέφτεσαι το μέλλον και το παράλογο να σκέφτεσαι το παρελθόν. Τώρα, αν δεν σκέφτεσαι και καθόλου, αυτό είναι η πλήρης επιτυχία του
συστήματος. Roi Mat. O Ντοστογιέφσκι λέει πολύ επιτυχημένα «οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η
σκέψη είναι υπόθεση άλλων». Ά τον άχρηστο!
Όταν εμείς πεθάνουμε και χάσουμε την όρασή μας,
κάποια πετυχημένη σύλληψη θα προετοιμάζει μιάν άλλη
δυνατότητα όρασης, μη μείνουν αθώρητα δα και κάποια
τοπία της Μήλου και της Κεφαλονιάς, αν δεν τα βλέπει
κανένας γιατί να υπάρχουν. Βλέπετε εσείς κανέναν λόγο
ύπαρξης της παραλίας του Μύρτου;
Το οικονομικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο μελλοντικό
άγνωστο, για το άγνωστο του παρελθόντος δεν ασχολείται κανένας, κανένα εμπορικό ενδιαφέρον, κανένα
εμπορικό κέντρο.
Κανένας δεν φοβάται για το απόλυτο σκοτάδι της μήτρας όπου βρέθηκε για εννιά μήνες. Αυτό πάει, τελείωσε, ούτε ακούσαμε κανέναν να ξαναμπαίνει στην κοιλιά της Μάνας του. Το μέλλον ανήκει στα Mall.

Φοίβος Ιωσήφ
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Philanthropic initiative
to help people in need
by the Achdiocese of
Thyateira
We received the follow Press release:
It is with prayerful gratitude to our Heavenly
Father and wholehearted appreciation to the people of Godwho courageously responded to the
Archdiocesan invitation to assist in its philanthropic initiatives during the Covid-19 pandemic
that we would like to update all people of good-will
concerning our outreach thus far.
Currently, the Archdiocese distributed hundreds
of non-perishable food item parcels to those in
need. In addition, special parcels containing fruits,
vegetables, eggs, and dairy products were also
delivered. Numerous packages containing overthe-counter medicines, hygienic supplies, and nappies were delivered to families requesting aid.
Additionally, grants were given to student associations and to our largest community school.
Households requesting financial assistance with
utilities, emergency expenses, and funeral costs
also experienced the loving support of their sisters and brothers in Christ.

The Councillor of the Archdiocese of
Thyateira, Fr. Nikodimos Anagnostopoulos
In this unprecedented pandemic, hundreds of
people receive consolation and encouragement
from the Church as they face the loss of relatives,
friends, and neighbours as well as endure difficult
financial situations. The outpouring of Christian
love and charity, that is, the carrying of one another’s burdens, is indeed, the most needed medicine
which heals the wounds of soul and body.
We are proud to witness the solidarity demonstrated by our Christ-loving clergy and faithful,
who, without hesitation invested their gifts “in heaven, where neither moth nor rust destroys, and
where thieves do not break in or steal” nourishing
and helping the “least of His people”, in other
words, those in unbearable circumstances and in
unpresented situations.
In conclusion, we once again deeply thank the
Good Samaritans of our Archdiocese who have
generously responded to its invitation to charity,
and we applaud those who through prayer and
mercy continue to be beacons of Christian love
and solidarity in our troubled world. It is a beautiful circumstance to witness our parishes mobilizing hands of mercy and commanding action teams
to assemble parcels, to pray, and to deliver them
to those who need them most.
We thank God for this opportunity to serve those
in difficulty as Christ commanded us. The struggle is not over, but together with faith, prayer, and
sacrificial love for the other we can overcome this
great challenge of our day.
From the Office of the Chancellor
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National Federation of Cypriots in the UK
and Yiannis Foundation in support
of people in need in our Community
These are incredibly difficult times for
our community, with many of us tragically
losing friends and family members to COVID19. Our thoughts are with every single one
of you that has suffered the loss of a loved
one. Despite the great challenges that we
face, the current crisis has highlighted many
of the best aspects of society including the
deep respect shown towards healthcare
professionals and other key workers, as
well as the volunteers and others who have
gone above and beyond to make a positive contribution through such dark times.
At this difficult time our primary focus is
supporting the elderly, vulnerable and those
most in need within our Diaspora. With the
very generous support of John
Christodoulou, Founder of the “Yiannis
Christodoulou Foundation”, we are proud
to be providing a free food package to those
most in need, in our community across the
UK. The food packages contain mainly traditional Cypriot foods and are being prepared and delivered by MArATHON
FOOdS.
So far, in excess of 450 food packages
have been delivered, ensuring that those
most in need receive care and support from
our community. Once again, we would like
to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to John, and his Foundation,
for his support.
In addition, we have a growing network
of 55 volunteers from NEPOMAK UK, our
youth branch, who are able to help the

elderly or vulnerable collect groceries, medicines and other essential supplies. They
are also able to speak with vulnerable members of our community who are isolated
and feel lonely at this difficult time. I’m proud
to see the younger generation, so actively and passionately looking after the generation that has given so much to our
Diaspora.
If you, or anyone you know, are in need
of assistance (whether it is a food package
or a volunteer), please give us a call on
020 8445 9999, or email us at enquiries
@cypriotfederation.org.uk and we will
discuss your circumstances, as food packages are limited.
As a Federation, we are standing by the
side of our community at this difficult time.
We will get through this together and we
can make a substantial difference to those
in our community who are most in need.
On behalf of the Secretariat of the
National Federation of Cypriots
in the UK

Christos Karaolis,
President
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here is an old Chinese proverb that says, “Crisis is an opportunity riding on a dangerous
wind”. In the current article a new strategy tool
is presented that harnesses the devastating winds
unleashed by Covid-19 to create resilient innovations.

By Nicos

G. Sykas
Strategy &
Innovation
Consultant
Coronavirus related market and societal shifts
have caused substantial uncertainties that need to
be navigated – and seized as an opportunity to grow
and change. Resilience is not a destination; it is a
way of being. A “resilient organization” is not one that
is simply able to return to where it left off before the
crisis. Rather, the truly resilient organization is one
that has transformed, having built the attitudes, beliefs, agility, and structures into its DNA that enable
it to not just recover to where it was, but catapult forward – quickly.
The substantial shifts in society, its institutions,
and its individuals during the crisis have introduced
major uncertainties and leadership challenges:
1. Changes in the social contract.
2. Changes in the roles and rules of institutions.
3. Unpredictability in financing sources and uses
and in capital markets.
4. Permanence of customer behaviour changes.
5. Expectations for physical, emotional, financial,
and digital safety.
Each of these shifts represents a significant area
of uncertainty for leaders as the world heads toward
a new and yet-to-be-defined equilibrium. Amid the
uncharted waters of the Covid-19 crisis, leaders
should expect a significant increase in the number
of “unknown unknowns”. Yet we also see new business models emerging amid these uncertainties.
Innovation resilience is based on two dimensions,
stability and adaptability, which contribute to maintaining a high level of innovation efficiency, while at
the same time adapting to change. Stability involves
standardization, modularization, institutionalization,
and systematic planning, and focuses on the efficiency of innovation in a low-changing, predictable
context. Adaptability is targeted at flexibility in highvariation and unpredictable environments that require companies to conduct adaptable, innovative
mechanisms, like exploration, experimentation, and
improvisation. Innovation resilience is the capability of an organization to cope with the uncertainties
associated with its innovative activities through effectively integrating stability and adaptability.
A resilient system can be stable when a given
shock is small, and can be adaptive in a time of greater
shocks. The two poles are not opposite, but interdependent, and stability is an essential condition that
provides foundations for constructing adaptability.
Stability and adaptability are not separable and conflicting, but are interdependent. This two-fold character provides a common platform for addressing diverse issues such as stability and change, efficiency and flexibility, exploitation and exploration, and
formalization and flexibilization.
Innovation is a highly risky process, and the innovative outcomes are uncertain. These uncertainties include whether the technology will be feasible,
whether the market will still exist, whether a different and successful business model will emerge,
whether the rules of the industry will be changed,
and so on. The probability of risk outcome can be
calculated from historical data; however, it may be
not possible to quantify the uncertainties, which can
produce a variety of unpredictable outcomes. In more
radical and disruptive innovations, organizations
have to deal with highly unique issues, and have to
face more uncertainties that cannot be predicted.Covid19 –the unknown and unprecedented risk– triggered
severe economic, financial, political, and geopolitical disturbances.

Innovation resilience
in the post Covid-19 era
Through the cultivation of organization resilience,
it may be possible to develop an innate ability to
proactively adjust to environmental risks and uncertainties, and to seek opportunities from them.Newstrategy tools, dynamic capabilities and cross-disciplinary approaches are needed to: a) Manage asymmetries and achieve a sustainable competitive advantage through innovation resilience and b) create
transformative, disruptive innovations and exponential multiplicative results.
Building capabilities out of asymmetries involves
that the firm is capable of doing three things well:
1. Discover the asymmetries and discern the potential between them.
2. Turn asymmetries into capabilities by strategically embedding them within an organizational design configuration that exploits them and sustains
their development.
3. Match asymmetry-derived capabilities to market opportunities.
Coronavirus has quickly mutated into a “black
swan of black swans”. As Nassim Taleb mentions in
his book “The Black Swan – the Impact of the Highly Improbable“: “The modern world, being Exremistan, is dominated by rare –very rare– events […] Furthermore, the sources of Black Swans today have
multiplied beyond measurability […] Plans fail because of what we have called tunneling, the neglect
of sources of uncertainty outside the plan itself.” Complexity implies Extremistan – an environment that
can deliver large events. Complexity plus asymmetry leads to explosive errors.
We live in a “Black Swan” world. Resilience, robustness and antifragility should be standard features, built-in properties in the architectural design
of brands, start-ups, large corporations, financial systems, communities, public policies and crisis management plans.
In his book “Antifragile, Things that Gain From Disorder”, Taleb notes that “An option is what makes
you antifragile and allows you to benefit from the
positive side of uncertainty, without a corresponding
serious harm from the negative side [...] Let us call
trial and error tinkering when it presents small errors
and large gains […] The antifragile needs to select
what’s best – the best option […] Trial and error… is
not really random, rather, thanks to optionality, it requires some rationality. One needs to be intelligent
in recognizing the favorable outcome and knowing
what to disregard […] We can, from the trial that fails
to deliver, figure out progressively where to go […]
Innovation is precisely something that gains from uncertainty: and some people sit around waiting for uncertainty and using it as raw material, just like our
ancestral hunters […] When someone has more upside than downside in a certain situation, he is antifragile and tends to gain from volatility, randomness, errors, uncertainty, stressors and time. And the
reverse.”
Taleb presents the barbell (or bimodal) strategy
as a way to achieve antifragility: “I initially used the
image of the barbell to describe a dual attitude of
playing it safe in some areas (robust to negative
Black Swans) and taking a lot of small risks in others (open to positive Black Swans), hence achieving antifragility […] But the barbell also results, because of its construction, in the reduction of downside risk – the elimination of the risk of ruin […] For
antifragility is the combination of aggressiveness
plus paranoia – clip your downside, protect yourself
from extreme harm, and let the upside, the positive
Black Swans, take care of itself”.
In his latest book “Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life”, Taleb builds the link between
antifragility and innovation “I make the case for risk

loving, for systematic ‘convex’ tinkering, and for taking a lot of risks that don’t have tail risks but offer tail
benefits […] I have shown in Antifragile that making
some types of errors is the most rational thing to do,
when the errors are of little cost, as they lead to discoveries. For instance, most medical ‘discoveries’
are accidental to something else. ” Innovation loves
adventure, uncertainty and risk.
Responding to the above challenges, I developed
a new dynamic Innovation Model which offers the
following unique advantages and benefits:
1. Expands creativity in the innovation process.
This novel holistic approach involves multifunctional teams and the best configuration of critical factors, attributes and distinctive capabilities from the
four basic types of innovation: product, process, organizational and marketing. The combinatorial property improves the chances of achieving more breakthrough innovations. The number of combinations
of interacting elements increases exponentially with
the number of elements, leading to a sudden increase
in the detection of hidden opportunities.
2. Embeds Antifragility property in the structural
design of new innovations. This involves a bimodal
strategy which helps organizations exploit positive
Black Swans (produce exponential multiplicative results) and avoid negative Black Swans (mitigate risk,
increase resilience and robustness). This is achieved
by modifying the exposure accordingly – through a
number of tools and techniques – in order to maxi-
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mize exposure to positive asymmetries (opportunities) and minimize exposure to negative asymmetries (dangers).
3. Uses uncertainty, volatility, variability, randomness, disorder, chaos, complexity, asymmetries,
stressors, disturbances, risk and time as a raw material for the production of resilient innovations.
4. Fosters replicability and transferability of innovation outcomes.
5. Maximizes the scientific, social and economic
impact of innovation.
This powerful tool can: a) Help Organizations create more and better innovations and b) boost competitiveness and employment and accelerate economic recovery.
The flexibility and modularity of this cross-cutting
tool allows a wide range of applications: Startups
(improves success rate), Large Corporations, Public Sector Innovation, Scientific Research (turns Big
Data into useful intelligence), Circular Economy, Blue
Economy, Cultural Heritage, Creative Industries,
Smart Communities, Social Innovation, Social Entrepreneurship, Hotel and Tourism Industry, Health
Services and Products, Education, FinTech and
RegTech, Cybersecurity, Crisis Management, National Security System, Economic Diplomacy, Nation Branding, Political Marketing and the new EU
Research and Innovation Program Horizon Europe
2021–2027.
The strategy implementation for this new Innovation Paradigm is presented analytically in a 180-page
practical Guide I have prepared –the blueprint for
creating resilient innovations under conditions of extreme uncertainty. This pioneering innovation approach can turn Cyprus and Greece into Regional
Innovation Centers – ideal destinations for the creation and establishment of Start-ups – attracting Foreign Direct Investments and boosting Conference
Tourism.
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ισθανόμαστε πραγματικά περήφανοι γιατί
ένα σημαντικό, μεταξύ άλλων, πολιτιστικό
αγαθό του Ριζοκαρπάσου, του γενέθλιου τόπου μας, η ριζοκαρπασίτικη σαγιά, βρίσκεται
σήμερα σε μουσεία όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού, όπως ακριβώς συμβαίνει
με σημαντικές αρχαιότητές μας που βρίσκονται και κοσμούν γνωστά μουσεία ανά τον κόσμο. To όνομα της ριζοκαρπασίτικης σαγιάς
ως της πιο σημαντικής λαϊκής ενδυμασίας της
Κύπρου επεκράτησε για κάθε είδος κυπριακής λαϊκής ενδυμασίας, άσχετα εάν δεν έχει
τα χαρακτηριστικά της.

ΕΝΑ ΔΙΑΣΗΜΟ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ριζοκαρπασίτικη σαγιά

Γράφει η
Δρ Νάσα

Παταπίου
Ιστορικός -ερευνήτρια

Ένα σημαντικό στοιχείο ότι πραγματικά οι κάτοικοι του Ριζοκαρπάσου είχαν ιδιαίτερο ενδυματολογικό ενδιαφέρον και ανέπτυξαν την υφαντική
και την τοπική τους ενδυματολογία και ιδίως τη
γυναικεία ενδυματολογία, αποτελεί το γεγονός ότι
στον πιο ανατολικό αυτό οικισμό της Κύπρου
υπήρχαν και έχουν καταγραφεί τέσσερα είδη σαγιάς. Πρόκειται για τη λευκή βαμβακερή σαγιά την
υφασμένη και κοσμημένη με μικρές χάντρες, που
ήταν επίσημο ένδυμα για γάμους και γενικά εορταστικό και ήταν σε χρήση έως τα τέλη του 19ου
αιώνα. Παράλληλα υπήρχαν δύο σαγιές για καθημερινή χρήση η μια σε χρώμα σκούρο μπλε και
η άλλη σε σκούρο μωβ και βέβαια η πιο διαδεδομένη η πολύχρωμη σε ζωηρά χρώματα και αυτή εορταστική. Τις τρεις αυτές σαγιές συνέχιζαν
να χρησιμοποιούν ως ενδυμασία τους κάποιες Ριζοκαρπασίτισσες σχεδόν μέχρι το 1974. Την εορταστική σαγιά με τα ζωηρά χρώματα μοχθούμε
να περιγράψουμε, να καταγράψουμε την ιστορία
της και να την αναδείξουμε με κάθε τρόπο, ως
σημαντικό πολιτιστικό αγαθό του Ριζοκαρπάσου,
αλλά και ολόκληρης της Κύπρου και γενικά του
Ελληνισμού. Ήδη πετύχαμε το πρώτο βήμα, αφού έχει προεγκριθεί η πρότασή μας για εγγραφή του στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο της Άυλης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2020).
Η παλαιά λευκή σαγιά η κοσμημένη με χάντρες που ήταν σε χρήση έως το τέλος του 19ου αιώνα
όπως και τα υφαντά σεντόνια του Ριζοκαρπάσου
με χάντρες, όταν σταμάτησαν να υφαίνονται μοιραία εξέλιπαν. Τέτοιες παλαιές σαγιές και σεντόνια με χάντρες φυλάσσονταν ως κειμήλια στο Ριζοκάρπασο και χάθηκαν με την τουρκική εισβολή. Ελάχιστες οικογένειες από το Ριζοκάρπασο
εξακολουθούν να έχουν έως σήμερα τέτοια κειμήλια, κληρονομιά από τις γιαγιάδες και προγιαγιάδες τους. Σαγιές με χάντρες μεταφέρθηκαν στα
τέλη του 19ου αιώνα από τους αποικιοκράτες
Άγγλους και σώζονται σήμερα σε μουσείο πανεπιστημίου. Και θα ρωτούσε κάποιος πώς βρέθηκαν εκεί οι ριζοκαρπασίτικες σαγιές, αυτά τα πολύτιμα κειμήλια, τα σπουδαία χειροτεχνήματα που η
τέχνη τους ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια; Και
απαντούμε, ότι διασώθηκαν χάρη στη γενναιοδωρία των γυναικών του Ριζοκαρπάσου που προσέφεραν στους νέους κατακτητές Άγγλους ό,τι
πολύτιμο είχαν, γιατί φαντάστηκαν ότι οι ομόθρησκοι Άγγλοι είχαν αφιχθεί στην πατρίδα τους ως
ελευθερωτές, για να τους απαλλάξουν από τον
τουρκικό ζυγό και όχι ως κατακτητές. Οι Ριζοκαρπασίτισσες για την ποθητή ελευθερία τους, όπως
είχαν φανταστεί, είχαν προσφέρει ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, τα έξοχα χειροτεχνήματά τους, τις υφαντές σαγιές με χάντρες.
Το ριζοκαρπασίτικο δουμπλέττι και οι
μεγάλοι μόδιστροι Κρίστιαν Ντιόρ,
Μιγιάκε και άλλοι
Ένα άλλο μοναδικό πολιτιστικό αγαθό του Ριζοκαρπάσου, «το δουμπλέττι», που είχε υφανθεί
με βαμβακερό ριζοκαρπασίτικο νήμα επεξεργασμένο από ριζοκαρπασίτικα χέρια και στη συνέχεια

ραμμένο από τα ίδια χέρια με πλούσιες πτυχώσεις,
είχε αναδειχθεί σε μια σημαντική έκθεση στην οποία
είχαν λάβει μέρος, μεταξύ άλλων, μουσεία όπως
το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου του Λονδίνου
αλλά και διάσημοι οίκοι μόδας. Η σπουδαία αυτή
ενδυματολογική έκθεση που διοργανώθηκε πριν
από μια δεκαπενταετία στην Αθήνα, και είχε στόχο
να συνδέσει την αρχαία ελληνική ενδυμασία με το
σύγχρονο ένδυμα και να δείξει ότι μπορείς να
τυλίξεις και να διαβάσεις την ιστορία του κόσμου
στις πτυχώσεις ενός έξυπνα διπλωμένου υφάσματος, εκεί, ανάμεσα στα άλλα σημαντικά εκθέματα περίοπτη θέση είχε το ριζοκαρπασίτικό μας
δουμπλέττι, ένα άλλο μοναδικό πολιτιστικό αγαθό
του Ριζοκαρπάσου. Δίπλα στα διάσημα και πολυτελή ενδύματα των Κρίστιαν Ντιόρ, Ζαν Πατού,
Μπαλεντσιάκα και του Ιάπωνα Μιγιάκε που ανέδειξε το πλισωτό ένδυμα ήταν και το ριζοκαρπασίτικο
δουμπλέττι, ένα παντελώς άγνωστο ένδυμα στην
υπόλοιπη Κύπρο, αλλά και στον ελλαδικό χώρο.
Μια πλούσια πτυχωτή λευκή βαμβακερή φούστα
που οφείλει το όνομά της «δουμπλέττι» στη διπλή χρήση της, αφού μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως φούστα αλλά να καλύψει και
τους ώμους ως επενδύτης. Το έκθεμα αυτό μετέφερε στην υφή του υφαντού βαμβακερού υφάσματός του όχι μόνο την αγάπη, το μόχθο, τον εκλεπτυσμό, τη δημιουργική φαντασία και τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της ανώνυμης καλλιτέχνιδας υφάντρας Ριζοκαρπασίτισσας, αλλά και
την κυτταρική μνήμη των προγόνων μας και τη μακραίωνης ιστορίας μας.
Το περιβάλλον του Ριζοκαρπάσου, όπως το
βιώσαμε πριν την εισβολή και κατοχή, ήταν ένα
ολοζώντανο σκηνικό όπου εκεί μπορούσες να
μαθητεύσεις και να σπουδάσεις μαζί με όλα τ΄άλλα και τον πλούσιο λαϊκό πολιτισμό του. Το Ριζοκάρπασο διαφύλαξε ένα μοναδικό, θαυμαστό και
ιδιαίτερο πολιτισμό σε όλους τους τομείς, με στοιχεία
από τον αρχαίο και πρωτίστως τον βυζαντινό πολιτισμό, αλλά και στοιχεία από τη μακρά φραγκική και βενετική κυριαρχία. Μεγαλώσαμε σε ένα
περιβάλλον από πλούσια πολιτιστικά αγαθά. Με
βυζαντινές εκκλησίες που φέρουν ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες, με αρχοντικά με εξαιρετικά λιθανάγλυφα ακόμη με ερειπωμένα βενετσιά-

νικα μέγαρα με οικόσημα όπως αυτό της οικογένειας Del Aste, που υπερασπίστηκαν την Αμμόχωστο το 1571, με έργα ανάπτυξης όπως τους υδρόμυλους των Κορνάρων del Carpaso και πολλά
άλλα. Η ξυλογλυπτική, η υφαντική τέχνη, η μεταξουργία, τα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, ο ριζοκαρπασίτικος γαστρονομικός πολιτισμός, τo δουμπλέττι, το ρουτζιέττι και κυρίως η ριζοκαρπασίτικη
σαγιά μας είναι τα πολύτιμα πολιτιστικά αγαθά και
διάσημα του τόπου μας.
Η σπουδαιότητα της ριζοκαρπασίτικης σαγιάς,
όπως προαναφέρθηκε, έδωσε το όνομά της ως
“καρπασίτικη σαγιά” και σε άλλα είδη της παραδοσιακής ενδυμασίας της Κύπρου. Η έλλειψη
ωστόσο μιας ολοκληρωμένης επί τόπου έρευνας
και η απουσία σχετικών πηγών ειδικά για τη ριζοκαρπασίτικη ενδυμασία, προκάλεσε εύλογα
ανακρίβειες, παρερμηνείες ή και εσφαλμένες απόψεις για αυτή την ίδια την ενδυμασία και την περιγραφή της. Επιπρόσθετα το Ριζοκάρπασο, επειδή καλείται και Καρπάσι, όπως ήδη απαντά και
στις βυζαντινές πηγές, δημιούργησε εσφαλμένες
εντυπώσεις ότι ο όρος καρπασίτικη σαγιά αφορούσε ολόκληρη τη χερσόνησο Καρπασίας. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, άσχετα εάν σε κάποια γειτονικά
χωριά μπορούσαν να είχαν μάθει την τέχνη της
υφαντικής της σαγιάς και ασφαλώς και τη χρήση
της σαγιάς. Όλα τα πιο πάνω τεκμηριώνονται άριστα μέσα από τις πρώτες ερευνητικές αποστολές που έγιναν γενικά για τον λαϊκό πολιτισμό του
Ριζoκαρπάσου και ειδικά για τη ριζοκαρπασίτικη
σαγιά. Οι ερευνητικές αυτές αποστολές δυστυχώς
δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της εισβολής του 1974,
ωστόσο όμως διαφύλαξαν στοιχεία, τα οποία μοιραία θα μπορούσαν να είχαν χαθεί για πάντα,
όπως για παράδειγμα, μεταξύ άλλων και σχετικό
φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις από σπουδαίες
υφάντρες και τεχνήτρες του είδους, υλικό το οποίο
μπορεί να ενισχύσει εν μέρει την έρευνά μας για
τη ριζοκαρπασίτικη σαγιά.
Και οι ερευνητικές αυτές αποστολές πραγματοποιήθηκαν εύλογα στο Ριζοκάρπασο, γιατί ο γενέθλιος τόπος της ριζοκαρπασίτικης/ καρπασίτικης
σαγιάς αναντίλεκτα είναι αυτή η πιο ανατολική
κωμόπολη της χερσονήσου Καρπασίας.
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Στη μνήμη της αγαπημένης
αδελφής Αντιγόνης
Γαβριηλίδου που έφυγε
ξαφνικά από κοντά μας
τη Μεγάλη Πέμπτη…
Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε σε ό,τι
αφορά στον όρο καρπασίτικη σαγιά ότι το Ριζοκάρπασο απαντά στις βυζαντινές πηγές έως και
το τέλος του 15ου αιώνα απλώς ως Καρπάσι και
αντίστοιχα στη γαλλική Carpasse/ Carpasso, όνομα που έδωσαν οι Φράγκοι και σε ολόκληρη τη
χερσόνησο αντικαθιστώντας το τοπωνύμιο Ακρωτίκη, τη βυζαντινή ονομασία της χερσονήσου.
Εύλογα εικάζουμε ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα του
γεγονότος ότι το όνομα Carpasse/Carpaso ήταν
πιο γνώριμο από την αρχαία ομώνυμη πόλη και
χωρίς δυσχέρειες προφανώς για τη γλώσσα των
Φράγκων, σε σχέση με το τοπωνύμιο Ακρωτίκη.
Όλα τα πιο πάνω δημιούργησαν προφανώς
σύγχυση ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις φραγκικές
και στις βενετικές πηγές. Ίσως αυτός να είναι και
ο ουσιαστικός λόγος ώστε ήδη από τις αρχές του
16ου αιώνα, επί βενετικής κυριαρχίας για πρώτη
φορά εμφανίζεται στις πηγές το τοπωνύμιο Ριζοκάρπασο(Rizokasrpaso) αντί Carpaso. Τρανό παράδειγμα αυτής της σύγχυσης είναι η έως σήμερα γνωστή ως Κομητεία της Καρπασίας (del
Carpaso), ωστόσο όπως έχουμε καταδείξει βάσει αρχειακού υλικού στην περίπτωση αυτή το τοπωνύμιο Carpasso δεν αναφέρεται στη χερσόνησο της Καρπασίας, αλλά σ΄αυτό το ίδιο το Ριζοκάρπασο. Και τούτο διότι στο σχετικό έγγραφο
σημειώνεται ότι η κομητεία αυτή, την οποία δημιούργησε ο τελευταίος Φράγκος βασιλιάς Ιάκωβος Β´
Lusignan, περιελάμβανε το Ριζοκάρπασο (Carpaso)
και τα γειτονικά χωριά Σελενιά και Αναχίδα που
δεν υφίστανται πλέον. Η Αναχίδα ωστόσο αποτελεί πρόδρομο οικισμό του νεώτερου οικισμού
της Αγίας Τριάδος Αιγιαλούσης και γι΄αυτό μία ενορία της καλείται έως σήμερα Ανασία. Ουσιαστικά
η έλλειψη στο παρελθόν μιας ολοκληρωμένης έρευνας και μελέτης της ριζοκαρπασίτικης σαγιάς
συνέτεινε στην ταύτιση της με άλλα είδη παραδοσιακής ενδυμασίας όπως η παφίτικη ενδυμασία
και οποιοδήποτε παραδοσιακό κυπριακό ένδυμα.
Δυστυχώς σχεδόν σε πολλές νεώτερες πηγές η
ριζοκαρπασίτικη σαγιά παρουσιάζεται ως τέτοια
με σαλβάρι/ βρακί καθαρά φυτιώτικο και εσφαλμένα αναφέρεται ως καρπασίτικο ή παρουσιάζεται ένας ριγωτός τύπος σαγιάς και αναφέρεται και
πάλι εσφαλμένα ως καρπασίτικη σαγιά.
Αξιώθηκα και πρόλαβα να δω γνήσιες Ριζοκαρπασίτισσες που έως τη στιγμή που αποχαιρέτησαν τον παρόντα κόσμο δεν καταδέχτηκαν να
φορέσουν άλλη ενδυμασία, παρά τη γνήσια ριζοκαρπασίτικη σαγιά, τόσο την καθημερινή όσο
και την εορταστική σαγιά τις Κυριακές στην εκκλησία, στα πανηγύρια και σε άλλες γιορτινές
ημέρες. Η ριζοκαρπασίτικη σαγιά είναι αναρτημένη
στον τοίχο του καθιστικού μου, να την βλέπω και
να ταξιδεύω, να φαντάζομαι τις μακουτζιές και τον
ήχο του αργαλειού, που την ύφαναν και εικόνες
αλλοτινών εποχών από το γενέθλιο τόπο μου να
εισβάλλουν μαγικά στο χώρο μου. Ένα υφαντό
σεντόνι με χάντρες και ένα δουμπλέτι που έντυσε
είτε ως φούστα είτε ως επενδύτης γυναικείες μορφές προγόνων φυλάσσονται από εμένα ως κειμήλια του αθάνατου λαϊκού πολιτισμού του Ριζοκαρπάσου, όπου εκεί είδα το φως και αποτελούν
ουσιαστικά τα διάσημά μας, όπως αυτά των πάλαι ποτέ φεουδαρχών μας. Ήταν έθιμο και εξακολουθεί η κάθε Ριζοκαρπασιτοπούλλα να απαθανατίζεται με το ριζοκαρπασίτικο ρουτζιέττι ή την
ριζοκαρπασίτικη σαγιά σε μια φωτογραφία.
Σε μια τέτοια φωτογραφία με σαγιά και
σε εφηβική ηλικία απεικονίζεται και η
αγαπημένη μεγάλη μας αδελφή Αντιγόνη…
Καλό ταξίδι, αγαπημένη μας, στον απάνω κήπο τον αληθινό…
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+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ +

Γιωργούλλα Οικονομίδου
(Από τη Λάρνακα)
Απεβίωσε την Δευτέρα 20 Απριλίου 2020, σε ηλικία 87 χρονών, η Γιωργούλλα
Οικονομίδου από την Λάρνακα, χήρα του πρώην αστυνομικού διευθυντή
Αμμόχωστου Χρυσάνθου Οικονομίδη.
Αφήνει την κόρη της Ζωή και τους γιους της Ξενάκη και Γιαννάκη, ως επίσης
τον γαμπρό της, τη νύφη της, τέσσερα εγγόνια και μια δισέγγονη.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 2:30 μ.μ. την Τρίτη, 12 Μαΐου 2020, από την
εκκλησία του Τίμιου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ- Golders Green.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Hendon σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι συγγενείς και φίλοι μπορούν να παραστούν σε μνημόσυνο, όπου θα τιμηθεί αξιοπρεπώς η μνήμη της μακαριστής
Γιωργούλλας.
Οι τεθλιμμένοι:
Ξενάκης & Εύη Οικονομίδη,
Ζωή & Ξενοφών Πρωτοπαπά,
Γιαννάκης Οικονομίδης.
Τα εγγόνια:
Σωκράτης Πρωτοπαπάς,
Χρύσανθος & Μόνικα Πρωτοπαπά,
Χρύσανθος Άγγελος Οικονομίδης,
Δανιήλ Χρύσανθος Οικονομίδης.
η δισέγγονη Ζωή - Αναστασία Πρωτοπαπά.

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ + DΕΑΤΗ ANNOUNCEMENT +

Παντελής Παπαλαζάρου
Απεβίωσε στις 29 Απριλίου 2020 ο
συμπατριώτης μας
Παντελής Παπαλαζάρου
σε ηλικία 83 ετών.
Ο θάνατός του επήλθε ανώδυνα στο
σπίτι του, όπου ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.
Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Σύλβια,
την κόρη του Άλεξ, τον γιο του Πωλ,
τον γαμπρό του Γιώργο, τη νύφη του
Κάσια, και τα εγγόνια του Ντάνιελ,
Άντον, Τζόναθον, Τζόυ και Νόα.
Ο θάνατος του αείμνηστου Παντελή
αφήνει ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά του.

Pantelis
Papalazarou
It is with tremendous sadness that
we announce the passing of
Pantelis Papalazarou on
Wednesday 29th April 2020,
aged 83.
Pantelis passed away peacefully at
home surrounded by his family.
He will be hugely missed by his
wife Sylvia, daughter Alex, son
Paul, son in law George, daughter
in law Kasia and his grandsons
daniel, Anton, Jonathon, Joey
and Noah.
He will leave a large void in our
lives.

