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ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ “Ε”

Συρρικνώνουν
το μέγεθος
√
της Παροικίας για να
κτυπήσουν την Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ψηφιακές τάξεις για την εξ αποστάσεως
διδασκαλία στο ΕΠΣ Αγ. Νικολάου Acton
ΣΕΛΙΔΑ 6

Οι πέντε άξονες για να σωθεί
η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα
Γράφει ο Φώτης Χαραλαμπίδης, ΣΕΛΙΔΑ 4

Η «ανοσία αγέλης» και ο Υπουργός
Υγείας στο Porton Down για εμβόλιο...
Γράφει η Φανούλα Αργυρού ΣΕΛΙΔΑ 5

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τα ασυναγώνιστα ζώα
Γράφει ο Φοίβος Ιωσήφ, ΣΕΛΙΔΑ 7

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΙ

Συγκινητική εκδήλωση για τα ξεχασμένα
θύματα της Marfin στην Αθήνα
ΣΕΛΙΔΑ 9
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Εμείς όμως ελπίζουμε...
Γράφει ο Δημήτρης Ευσταθίου, ΣΕΛΙΔΑ 10

ΕΝΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Έφυγε από τη Ζωή o Δρ Ζαχαρίας
Κώστα – Γιατρός Ποιητής, Φιλοσοφος
Νεκρολούλουδα από τον Δρα Ζαννέτο Τοφαλλή
ΣΕΛΙΔΑ 10

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας
αλλάζει όψη
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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.

Dear readers, we are saddened because under the
conditions created by the restrictive measures to
protect us from the Koronavirus-19 in Britain, unfortunately we have
temporaly suspended the printed version of
“ELEFTHERIA”, awaiting developments.

Ευχόμαστε σε όλους να είστε υγιείς, να κρατηθείτε
ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

We hope you all keep healthy, keep safe
and we will see you again soon.

“Ε”

“Ε”

ΣΚΟΡΠΟΧΩΡΙ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΡΑΒΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ

Σύγχυση και αβεβαιότητα από
τα… παιδικά βήματα Μπόρις
l «ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» ΑΛΛΑ ΑΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙΣ ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ... ΜΕΙΝΕ ΣΠΙΤΙ
l ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΣΑΡΩΝΕΙ
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΘΑΝΑΤΟΥΣ
l ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ,
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝΕΜΙΡΑΤΩΝ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Απερίφραστη καταδίκη της Τουρκίας για τις παράνομες
ενέργειές της εναντίον Ελλάδας και Κύπρου

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΣΕΛΙΔΑ 2

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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ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΓΑΛΛΙΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Απερίφραστη καταδίκη της Τουρκίας για τις παράνομες
ενέργειές της εναντίον Ελλάδας και Κύπρου
Τ

ις διπλωματικές επαφές με στόχο την
ενίσχυση των συνεργασιών και την
οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων επανακκινούν Αθήνα και Λευκωσία στο πλαίσιο των
πολυμερών συνεργασιών.
Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου
– Αιγύπτου τον περασμένο Ιανουάριο διευρύνθηκε
με την Γαλλία να προστίθεται στο σχήμα «3+1»
και να ενισχύει το υπάρχον σχήμα, το οποίο
επιχειρείται πλέον να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων.
Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι, της
Γαλλίας, Ζαν Υβ Λεντριάν και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν
Ζαγέντ, με όλους να εκφράζουν την ιδιαίτερη
ανησυχία τους για τις εξελίξεις στην ανατολική
Μεσόγειο, στη σκιά των κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων.
Στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν οι
παράνομες ενέργειες της Άγκυρας στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, οι διαρκείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου,
οι μεθοδεύσεις για επιβολή τετελεσμένων σε
Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο μέσω του τουρκολυβικού μνημονίου, η προσπάθεια εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Τουρκία,
αλλά και ο ρόλος της γείτονος στην σύγκρουση
της Λιβύης.
Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου,
Αιγύπτου, Γαλλίας και Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων εξέδωσαν, τέλος, κοινή διακήρυξη
καταδίκης των «παράνομων δραστηριοτήτων
της Τουρκίας στην ΑΟΖ και τα χωρικά ύδατα της
Κύπρου».
Μεταξύ άλλων, οι ΥΠΕΞ καταδίκασαν «την
κλιμάκωση των τουρκικών παραβιάσεων στον
εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και χωρικά ύδατα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», καθώς και «την
εργαλειοποίηση αμάχων από την Τουρκία σε
μια απόπειρα να διασχίσουν παράνομα τα ελληνικά χερσαία σύνορα, και παρέχοντάς τους συνεχή
υποστήριξη για να διέλθουν παράνομα τα ελληνικά θαλάσσια σύνορα».
Παράλληλα, καταδίκασαν τα μνημόνια μεταξύ
Αγκυρας και Τρίπολης, όπως και την στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη, καλώντας
τη γειτονική χώρα «να σεβαστεί πλήρως το
εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ και να σταματήσει
την εισροή ξένων μαχητών από τη Συρία στη
Λιβύη»
Οι Υπουργοί Εξωτερικών καταδίκασαν τις
συνεχιζόμενες τουρκικές παράνομες δραστηριότητες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και
στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
καθώς αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αντανακλάται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας.
Πρόκειται για την έκτη απόπειρα της Τουρκίας
σε λιγότερο από έναν χρόνο να διεξαγάγει παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Οι Υπουργοί καταδίκασαν επίσης την κλιμά-

φέρεται ότι «η κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν
οι ΥΠΕΞ για την ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη
αποτελεί καθαρό παράδειγμα της υποκρισίας
μιας ομάδας χωρών οι οποίες με τις πολιτικές
που ακολουθούν επιδιώκουν περιφερειακό χάος
και αστάθεια και δεν βλέπουν κανένα κακό στο
να θυσιάσουν την ελπίδα του λαού τους για δημοκρατία στην αλόγιστη επιθετικότητα των πραξικοπηματιών δικτατόρων, ωστόσο όταν τα σχέδιά τους διαλύονται από την Τουρκία παραληρούν».
«Αντί η Ελλάδα και η “ε/κ διοίκηση νοτίου
Κύπρου” να ξεκινήσουν διάλογο με τη χώρα μας
και την “τδβκ” για την ανατολική Μεσόγειο, το να

Πάνω, ο Κύπριος ΥΠΕΞ, Νίκος Χριστοδουλίδης
συνομιλεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.
Δεξιά, ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας συμμετέχει
στην τηλεδιάσκεψη

κωση των τουρκικών παραβιάσεων στον εθνικό
εναέριο χώρο της Ελλάδας, περιλαμβανομένων των υπερπτήσεων πάνω από κατοικημένες περιοχές και χωρικά ύδατα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον. Καταδίκασαν την εργαλειοποίηση αμάχων από την Τουρκία
σε μια απόπειρα να διασχίσουν παράνομα τα
ελληνικά χερσαία σύνορα και, παρέχοντας τους
συνεχή υποστήριξη να διέλθουν παράνομα τα
ελληνικά θαλάσσια σύνορα.
Οι Υπουργοί κάλεσαν την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα όλων των κρατών στις θαλάσσιες
ζώνες τους στην ανατολική Μεσόγειο. Επανέλαβαν ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης για την
Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο και το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Ασφάλεια και τη Στρατιωτική
Συνεργασία που υπογράφτηκαν τον Νοέμβριο
του 2019 μεταξύ της Τουρκίας και του κ. Fayez
El Saraj, αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στο
εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στη Λιβύη, και ότι
αμφότερα υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα. Οι Υπουργοί υπενθύμισαν ότι το μνημόνιο συναντίληψης για την οριοθέτηση των περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο Θάλασσα
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων
κρατών, δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της
θάλασσας και δεν μπορεί να επιφέρει ουδεμία
νομική συνέπεια για τρίτα κράτη.
Οι Υπουργοί εξέφρασαν τη βαθιά λύπη τους
για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Λιβύη
και υπενθύμισαν τη δέσμευση αποχής από οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη, όπως
συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα της Διάσκεψης του Βερολίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Υπουργοί καταδίκασαν έντονα τη στρατιωτική παρέμβαση της Τουρκίας στη Λιβύη και κάλεσαν την
Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το εμπάργκο όπλων
του ΟΗΕ και να σταματήσει την εισροή ξένων
μαχητών από τη Συρία στη Λιβύη. Αυτές οι
εξελίξεις αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα
των χωρών που γειτνιάζουν με τη Λιβύη τόσο
στην Αφρική όσο και στην Ευρώπη.
Οι Υπουργοί κάλεσαν τα μέρη της Λιβύης να
τηρήσουν ανακωχή κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού και τόνισαν τη δέσμευσή τους να εργα-

στούν για μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση στην
κρίση της Λιβύης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και εξέφρασαν την επιθυμία τους
για επανεκκίνηση των συναντήσεων για τους
τρεις άξονες της διαδικασίας του Βερολίνου
(πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό /χρηματοοικονομικό).
ΓΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ,
ΜΙΛΑ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ισχυρή καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων από τις πέντε δυνάμεις συνεργασίας προκάλεσε την έντονη απάντηση της Άγκυρας και
μάλιστα δια στόματος προέδρου Ερντογάν.
«Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα
δικαιώματά μας στη Μεσόγειο, την Κύπρο και
το Αιγαίο. Δεν θα αφήσουμε το έδαφος ελεύθερο σε καμία μοχθηρή δύναμη, ούτε στη FETΦ,
ούτε στο ΡΚΚ, ούτε στα αρμενικά και τα ελληνικά λόμπι. Θα συνεχίσουμε να απογοητεύουμε
όσους πιστεύουν ότι θα καταστρέψουν την οικονομία μας μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
στο εξωτερικό», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Τούρκος πρόεδρος, μετά τη συνεδρίαση
του υπουργικού συμβουλίου.
Παράλληλα, μέσω του τουρκικού ΥΠΕΞ,
για πρόκληση χάους και αστάθειας στην
περιοχή κατηγορεί η Άγκυρα την Αίγυπτο,
την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία, τη
Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
υποστηρίζοντας ότι η κοινή διακήρυξη των
Υπουργών Εξωτερικών αποτελεί παράδειγμα
υποκρισίας των χωρών αυτών και χαρακτηρίζει ως «συμμαχία του κακού» εναντίον
της Τουρκίας την πενταμερή συνάντηση των
χωρών αυτών.
Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ ανα-

ελπίζουν στην βοήθεια από ξένους παράγοντες
που δεν έχουν σχέση με την περιοχή μπορεί να
είναι μόνο αποτέλεσμα μιας επεκτατικής και αποικιοκρατικής λογικής. Η διαστρέβλωση με άδικους και παράνομους λόγους των μέτρων που
λαμβάνονται από την Τουρκία με στόχο την προστασία των έννομων συμφερόντων της στη βάση
του διεθνούς δικαίου είναι εντελώς απαράδεκτη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει πως «το ίδιο
ισχύει και για την Αίγυπτο».
«Φαίνεται ότι οι ηγέτες αυτής της χώρας αντί
να προστατεύσουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού τους προτίμησαν να τα εγκαταλείψουν», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «εκείνο που
έφερε κοντά στις άλλες χώρες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση
με τη Μεσόγειο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η
εχθρότητά τους για την Τουρκία» και προστίθεται ότι «είναι προφανής η εγκληματική ιστορία αυτής της χώρας και εναντίον μας και εναντίον της Λιβύης».
«Όσο για την Γαλλία, η οποία με την Επιχείρησή μας “Πηγή της Ειρήνης” έχει υποστεί ένα
βαρύ πλήγμα στις φιλοδοξίες της για δημιουργία
τρομοκρατικού κρατιδίου στη Συρία, είναι κατανοητό ότι μέσα σε αυτό το κλίμα έχει αποκαλυφθεί η συμμετοχή της στη συμμαχία του κακού
που σχηματίστηκε εναντίον της Τουρκίας. Καλούμε
όλες αυτές τις χώρες να ενεργήσουν με την κοινή
λογική, με βάση το διεθνές δίκαιο και την πρακτική του. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας μπορεί να επιτευχθεί όχι με συμμαχίες
του κακού αλλά μέσω ειλικρινούς και γνήσιου
διαλόγου και συνεργασία», αναφέρεται στην
ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ – Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΡΑΒΑ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ

Σύγχυση και αβεβαιότητα από
τα… παιδικά βήματα Μπόρις
Μ

ερική άρση των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού
ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον, αντικαθιστώντας το «Μείνε
σπίτι» με το «Μείνε σε εγρήγορση», τονίζοντας, όμως, ότι αν κάποιος διαθέτει κοινή
λογική θα μείνει σπίτι. Χαρακτήρισε τη χαλάρωση αυτή ως «παιδικά βήματα», αλλά υπογράμμισε ότι η μετάβαση προς την κανονικότητα θα εξαρτηθεί από την πορεία της
πανδημίας και τα δεδομένα που θα υπάρχουν.
Από χθες Τετάρτη κλήθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στις δουλειές τους εφόσον
δεν μπορούν να εργαστούν στο σπίτι, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση τα αυτοκίνητά τους.
Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς τους
παρότρυνε πάντως «να μετακινούνται με ποδήλατο ή πεζή». Για να γίνονται σεβαστές οι οδηγίες
για τήρηση κοινωνικής απόστασης, τα μέσα
μαζικής μεταφοράς δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν παρά έναν στους 10 απ’ όσους τα χρησιμοποιούσαν συνήθως.
Για τα σχολεία σχεδιάζεται το μερικό άνοιγμά
τους τον Ιούνιο χωρίς, όμως, ξεκάθαρες οδηγίες
για το πώς θα επιτευχθεί αυτό και τι θα γίνει με
την υποστελέχωση των εκπαιδευτηρίων λόγω
της ασθένειας.
Τα μέτρα χαλάρωσης έγιναν γνωστά την Κυριακή και τη Δευτέρα με ανακοινώσεις του πρωθυπουργού. Όμως, με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες διαφώνησαν οι υπόλοιπες αυτόνομες
περιοχές, η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειος
Ιρλανδία, οι οποίες ακολουθούν τον δικό τους
δρόμο αντιμετώπισης της πανδημίας, λες και
είναι ανεξάρητα κράτη. Μόνο στην Αγγλία συνεπώς
οι κάτοικοι μπορούν πλέον να παίρνουν το
αυτοκίνητό τους για να πάνε σ’ ένα περιφερειακό πάρκο, να παίξουν τένις ή γκολφ, να δουν
έναν φίλο ή να μεταβούν σ’ ένα κατάστημα κηπουρικής, σεβόμενοι ωστόσο την κοινωνική απόσταση των δύο μέτρων, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμο 100 λιρών .
Αυτή η μικρή χαλάρωση έχει στόχο να βοηθήσει πολύ σταδιακά στην επαναλειτουργία της
οικονομίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέστη μείωση κατά 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) του κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο,
που ήταν η χειρότερη επίδοση μετά το τέταρτο
τρίμηνο του 2008 εν μέσω της διεθνούς χρηματοοικονοικής κρίσης, ανακοίνωσε χθες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).
Ο υπουργός Επιχειρηματικότητας, Αλοκ Σάρμα,
προέτρεψε τους εργοδότες των επιχειρήσεων
να εφαρμόσουν κανόνες για την ασφαλή επιστροφή των εργαζομένων και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι η χώρα θα καταφέρει να μεταβεί
στο επίπεδο τρία του συστήματος συναγερμού
για τον κορωνοϊό (από το τέσσερα που είναι
τώρα) με «προσεχτικά βήματα».
Το υπουργείο Επιχειρηματικότητας, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγικής εξέδωσε
οκτώ ξεχωριστές οδηγίες για το πώς θα παραμείνουν ασφαλείς οι εργαζόμενοι σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα (κατασκευαστικός
κλάδος, εργοστάσια και αποθήκες, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, γραφεία και υπηρεσίες, σε σπίτια άλλων ανθρώπων, σε χώρους
εστίασης όπου θα γίνονται διανομές, καταστή-

ματα, οδηγοί) στη διάρκεια της πανδημίας, τα
οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον Αλοκ Σάρμα, η υπηρεσία
αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας στους
χώρους εργασίας (HSE) θα διασφαλίσει την
εφαρμογή των κανόνων, ενώ θα υπάρχει η
δυνατότητα καταγγελιών από τους πολίτες, όπως
και η απαγόρευση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων εάν αποδειχτεί ότι παραβιάζονται κανόνες στους χώρους εργασίας.

Το σύστημα συναγερμού
πέντε επιπέδων
Από χθες Τετάρτη η κυβέρνηση χρησιμοποιεί στην παρουσίαση των δεδομένων της το νέο
σύστημα συναγερμού πέντε επιπέδων για τον
κορωνοϊό, βάσει του οποίου θα χαράσσεται η
στρατηγική για την χαλάρωση των περιορισμών,
και έχει αφαιρέσει τις διαφάνειες που συγκρίνουν
τα δεδομένα για την πανδημία στη Βρετανία με
αυτά των υπολοίπων χωρών.
Μεταξύ των δεδομένων που παρουσίασε ο
ιατρικός επικεφαλής του NHS Αγγλίας Στίβεν
Πόουις, φαίνεται ότι μέχρι την 1η Μαΐου το
υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει 27.510 θανάτους από κορωνοϊό, επιβεβαιωμένους με διαγνωστικό τεστ, ενώ επίσης μέχρι την 1η Μαΐου
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε 36.591
θανάτους, συμπεριλαμβανομένων των ύποπτων περιπτώσεων και αυτών που δεν είχαν
εξακριβωθεί με διαγνωστικό τεστ.
Συμπλήρωσε ότι ο ρυθμός θανάτων μειώνεται τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα κέντρα
φροντίδας. Γεγονός όμως παραμένει ότι τα
κρούσματα που ανακοινώνται καθημερινά είναι
3-4 χιλιάδες οι δε θάνατοι γύρω στους 600.
Πάντως, την Τρίτη το υπουργείο Υγείας του
Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε 627 νέους
θανάτους. Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών
ξεπερνά τις 32.690 από κορωνοϊό σε διάστημα
24 ημερών. Επίσης, ανακοινώθηκαν 3.403 νέα
κρούσματα. Ως εκ τούτου, τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα φτάνουν τις 226.463.
Στο μεταξύ, τα στοιχεία που δημοσίευσε το
Γραφείο Εθνικών Στατιστικών για την Αγγλία και
την Ουαλία έφτασαν τον επίσημο αριθμό θανάτων του Ηνωμένου Βασιλείου στους 38.289,
μέχρι τις 3 Μαΐου, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters που περιλαμβάνει επίσης τη
Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
Έκτοτε, τουλάχιστον 2.251 άνθρωποι έχουν
πεθάνει από COVID-19 σε αγγλικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τα τελευταία καθημερινά
στοιχεία, αυξάνοντας τον πραγματικό αριθμό
των θανάτων την Τρίτη σε πάνω από 40.000.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ:
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΣ»
Μια ανεξάρτητη ομάδα Βρετανών επιστημόνων, με επικεφαλής τον Sir Ντέιβιντ Κινγκ,
πρώην επιστημονικό σύμβουλο, ωθεί τους Βρετανούς υπουργούς να επανεξετάσουν την
“επικίνδυνη” στρατηγική τους για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και να υιοθετήσουν τα εκτεταμένα και αποκεντρωμένα
μαζικά τεστ, τις ιχνηλατήσεις και την απομόνωση ασθενών για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλη τη χώρα. Η ομάδα προστίθεται
στις αυξανόμενες φωνές που επικρίνουν το ασαφές μήνυμα “μείνετε σε εγρήγορση”, ενώ αναφέρουν ότι οι συμβουλές στις υπηρεσίες
Δημόσιας Υγείας να “ελέγξουν τον ιό” δεν
είναι παρά ένα “ανούσιο σλόγκαν”.
Σε έκθεση που δημοσίευσε την Τρίτη, η ομάδα
προειδοποιεί ότι η απλή εξασφάλιση ότι το NHS
δεν δέχεται υπερβολικές πιέσεις, δεν μπορεί να
βοηθήσει την κατάσταση, ενώ μπορεί να καταστεί έως και επικίνδυνη. Χωρίς αυστηρά μέτρα
για τον περιορισμό της εξάπλωσης των λοιμώξεων,
“αναπόφευκτα θα βιώσουμε μια ραγδαία
επιστροφή τοπικών επιδημιών, οι οποίες θα
καταλήξουν σε περισσότερους θανάτους και
περισσότερα επιμέρους ή εθνικά lockdown”,
αναφέρουν.
Μάλιστα, σε συνέντευξη τύπου για την έκθεση, ο Κίνγκ τόνισε ότι θεωρεί ανόητο το να στηριζόμαστε στην άμεση ανάπτυξη εμβολίου, και
ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι προετοιμασμένη για επαναλαμβανόμενες τοπικές εξάρσεις, τουλάχιστον για έναν ακόμη χρόνο.
Οι ειδικοί καλούν τους υπουργούς να επανεξετάσουν την απόφαση της 12ης Μαρτίου για
εγκατάλειψη των προσπαθειών για τεστ, ιχνηλάτηση και απομόνωση κρουσμάτων και να αντικαταστήσουν τη σημερινή προσέγγιση για τα
τεστ, η οποία στηρίζεται έντονα στον ιδιωτικό
τομέα. Στη θέση της, η ομάδα προτείνει μια αποκεντρωμένη στρατηγική που θέτει τους γιατρούς και τις τοπικές ομάδες υγείας στην καρδιά τού ελέγχου των εξάρσεων. Η έκθεση αναφέρει ότι “η υπερβολική εξάρτηση από τρίτους” δεν είναι βιώσιμη.
Στο πλαίσιο της πρότασής τους, ο έλεγχος
των επιμέρους περιοχών θα εστιάζει σε τοποθεσίες υψηλού ρίσκου, όπως τα νοσοκομεία και

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Σε επικοινωνία της «Ε» με ορθόδοξες εκκλησίες στο Λονδίνο, όπου τελούνται οι περισσότερες κηδείες, διαφάνηκε από τους ιερατικούς προϊσταμένους ότι δεν υπάρχει μεταβολή στον αριθμό των κηδείων που τελούνται εντός Μαϊου λόγω κορωνοϊού (συνολικά 109).
Μόνο στον Ιερό Ναό Παναγίας στο Wood Green φαίνεται να υπάρχει μία επιπλέον κηδεία
γι’ αυτόν τον λόγο.
Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι στα στοιχεία που παραθέσαμε στην περασμένη έκδοση, παραλείφθηκε κατά λάθος ένας καταγεγραμμένος θάνατος Ομογενούς στο Derby, του
οποίου όμως η κηδεία τελεσθηκε στο Northampton.

οι οίκοι ευγηρίας, και θα χρησιμεύει ως πρώιμη
προειδοποίηση για εξάρσεις. Αυτή με τη σειρά
της θα οδηγεί σε άμεσους, εκτεταμένους ελέγχους, ιχνηλάτηση επαφών και απομόνωση των
ασθενών.
“Η άμεση, επιτόπια αντίδραση στις εξάρσεις
δεν μπορεί να οργανωθεί κεντρικά. Υπάρχει
ανάγκη για τη συμμετοχή των ντόπιων γιατρών
και επαγγελματιών υγείας”, τονίζει ο Ντίναν
Πίλεϊ, καθηγητής Ιολογίας στο UCL και μέλος
της ομάδας του Κινγκ. Ως πρώτο βήμα, η κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύσει άμεσα σε μέτρα
για την αποτροπή της εξάπλωσης του ιού σε
τοποθεσίες υψηλού κινδύνου, όπως οι οίκοι
ευγηρίας, τα νοσοκομεία και τα κέντρα κράτησης μεταναστών, όπως επίσης και στις κατοικίες
όπου πολίτες διαφορετικών γενιών ζουν σε συνθήκες συνωστισμού.
Η έκθεση συνεχίζει επικρίνοντας το γεγονός
ότι η κυβέρνηση στηρίζεται σε “ανακριβή,
ημιτελή και επιλεγμένα δεδομένα”, όπως
επίσης και τα ασαφή μηνύματα που στέλνει
στο κοινό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο σύνθημα “μένουμε σε εγρήγορση” και αναφέρει
ότι οι υπουργοί φαίνονται να αγνοούν τις συμβουλές των συμβούλων συμπεριφορικών επιστημών.
“Δεν είναι ξεκάθαρο ως προς τι θα πρέπει να
βρίσκονται σε εγρήγορση οι πολίτες, ούτε και το
τι θα πρέπει να κάνουν από τη στιγμή που όντως
μένουν σε εγρήγορση. Κατά τον ίδιο τρόπο το
κενό σλόγκαν “ελέγξτε τον ιό” δεν προσφέρει
κανένα στοιχείο για τον τρόπο που μπορεί να
επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Κανείς δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί για το μήνυμα “σώστε ζωές”, όμως
αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο πλαίσιο,
το πιθανότερο είναι πως δεν θα έχει έμπρακτη
επίδραση”, τονίζει η έκθεση.

Η 14ΗΜΕΡΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ... ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ
ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι όσοι θα
εισέρχονται αεροπορικώς τη Βρετανία υποχρεωτικά θα μπαίνουν σε καραντίνα για 14
μέρες. Κατόπιν τούτου, οι Βρετανοί είναι μάλλον απίθανο να μπορέσουν να πάνε διακοπές
στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού, δήλωσε ο υπουργός
Υγείας Ματ Χάνκοκ.
Ερωτηθείς στην τηλεοπτική εκπομπή του ITV,
This Morning, αν οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό που συνηθίζουν
να πηγαίνουν κατά την περίοδο των θερινών
διακοπών δεν ισχύουν για φέτος, ο υπουργός
απάντησε: «Θεωρώ ότι έτσι έχει η κατάσταση».
Το μέτρο αυτό επιβάλλεται μάλλον για να
δοθεί ώθηση στον εσωτερικό τουρισμό της
χώρας, διότι είναι εκτός λογικής κάποιος να
μεταβεί σε άλλη χώρα για διακοπές όπου
πιθανόν να εκτίσει 14ήμερη καραντίνα και
ακολούθως, όταν επιστρέψει, να παραμείνει
κλεισμένος για άλλες 14 μέρες.
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Οι πέντε άξονες για να σωθεί
η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα
Ε

ιδική εφαρμογή (application) για
τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα και
άλλες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές των επισκεπτών που θα καταφέρουν να φτάσουν στην Ελλάδα για
διακοπές το καλοκαίρι ετοιμάζει το
υπουργείο Τουρισμού, με την οποία
θα ενημερώνονται για τις οδηγίες και
τους υγειονομικούς περιορισμούς
που πρέπει να τηρούνται σε κάθε
βήμα τους.
Του ανταποκριτή μας στην Αθήνα
Φώτη Χαραλαμπίδη
Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχέδιο επανεκκίνησης με πέντε
άξονες, το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη εβδομάδα ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης,
προκειμένου να μη «χαθεί» τελείως η
σεζόν. Πρόκειται για την εφαρμογή «Visit
Greece», που θα διατίθεται δωρεάν για
όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (smart phones και tablets) και θα
παρέχει πληθώρα πληροφοριών.

Εργαλείο για τους τουρίστες
Στόχος είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή να γίνει ένα από τα βασικά εργαλεία
ενημέρωσης των τουριστών (ξένων και
Ελλήνων) σχετικά με τα υγειονομικά
μέτρα, τα οποία θα επιβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους
σε όλες τις τουριστικές δομές.
Το «Visit Greece» θα συμβάλει και
στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στη χώρα, ως προς τη δημόσια
υγεία, καθώς ο ευρύτερος στόχος παραμένει η διαφήμιση της Ελλάδας ως ασφ-

αλούς προορισμού. Επίσης, στο «Visit
Greece» οι τουρίστες θα βρίσκουν προτάσεις για επισκέψεις σε μνημεία και
αξιοθέατα, περιηγήσεις, ωράρια λειτουργίας, δρομολόγια κλπ.
«Ο αγώνας δρόμου προκειμένου να
μη χαθεί η φετινή καλοκαιρινή σεζόν
βρίσκεται στην κορύφωσή του», επισημαίνει ο υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης. «Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι
στην Ευρώπη που θα ανακάμψουν, οι
πρώτοι που θα εμπνεύσουν εμπιστοσύνη
σε όσους επιλέξουν να έρθουν στη χώρα
μας, οι πρώτοι που θα αξιοποιήσουν το
προσωρινό κενό χάριν της ποιοτικής
αναβάθμισης του προϊόντος, ώστε να
μπορέσουμε και εμείς να ξανασυστηθούμε ως χώρα». Ο ίδιος αναγνωρίζει
πως βρίσκεται απέναντι σε μία από τις
μεγαλύτερες και πλέον κρίσιμες προκλήσεις που κλήθηκε ποτέ να διαχειριστεί.

Οι πέντε άξονες του σχεδίου
Το κυβερνητικό σχέδιο για την επόμενη μέρα του Τουρισμού, έχει πέντε
βασικούς άξονες:
Υγειονομικός: Όπως αναφέρει, προετοιμάζονται ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία, τις μαρίνες, τα
αεροπλάνα, τα τουριστικά λεωφορεία,
το yachting, την ακτοπλοΐα και τις οδικές πύλες εισόδου της Ελλάδας. Είναι
ρεαλιστικά, λέει ο υπουργός και προσθέτει πως οι όροι θα είναι τέτοιοι, ώστε
να μην τεθούν σε κίνδυνο η υγεία των
πολιτών και η φήμη των προορισμών.
Οι ομάδες εργασίας του υπουργείου
Τουρισμού που επεξεργάζονται τα πρωτόκολλα αυτά σε συνεργασία με τον Εθνικό

Δημήτρης Κρεμαστινός
Πώς να ξεπεράσεις, να μη σταθείς στην απρόσμενη απώλεια
ενός ανθρώπου, που είχε σώσει χιλιάδες συνανθρώπους του; Η
μοίρα, όμως, τα έφερε έτσι, που δεν μπόρεσε να σώσει τον
εαυτό του.
Ήταν μια άδικη κατάληξη για τον Δημήτρη Κρεμαστινό, τον
καθηγητή, τον υπουργό, τον βουλευτή, τον προσωπικό γιατρό
του Ανδρέα Παπανδρέου, που χάρη στον Δημήτρη κέρδισε χρόνια. Είχε την ατυχία να βρεθεί στο δρόμο του ο φονικός κορωνοϊός. Αντιστάθηκε στη
μάχη που έδωσε με τον μεγάλο εχθρό, άντεξε πάνω από μήνα…
Τελικά όμως, ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (8/5) άφησε την τελευταία
του πνοή στον «Ευαγγελισμό». Με την Τζένη του να βλέπει από το τζάμι την άνιση
πάλη με τον εχθρό.
Δεν υπάρχει άνθρωπος, όπου κι αν ανήκει, όποια ιδιότητα και πολιτική ταυτότητα κι
αν έχει, που να μη λυπήθηκε. Όλοι είχαν έναν καλό λόγο για τον Δημήτρη Κρεμαστινό.
Όλος ο πολιτικός κόσμος, με πρώτο τον πρωθυπουργό, αποχαιρέτισε τον πρώην
υπουργό, τον βουλευτή της Δωδεκανήσου.
Ως υπουργός Υγείας άλλαξε πολλά. Δημιούργησε νέες, σύγχρονες δομές, που αποτέλεσαν ασπίδα προστασίας της υγείας του Έλληνα πολίτη. Δομές που κράτησαν ζωντανούς πολλούς ανθρώπους. Είχε επισημάνει τη «δύναμη» του εχθρού και, λίγες μέρες
πριν «πέσει» πάνω του και μπει στο νοσοκομείο, έγραψε στο Facebook ότι η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα με πολλή καθυστέρηση.
Στην Τζένη, την αγαπημένη γυναίκα σου, θα λείψεις πάρα πολύ… Και σε όλους εμάς
που είχαμε τη χαρά να συναπαντηθούμε και να γίνουμε κάτι παραπάνω από φίλοι…
Αγαπητή φίλη Τζένη, δύναμη και όρθια. Αυτό θέλει και ο Δημήτρης…
Φ.Χαραλαμπιδης

Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
θα τα ανακοινώσουν και θα τα θέσουν
σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς
εταίρους.
Σημειώνεται ότι το θέμα των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον τουρισμό
και τις Μεταφορές, αναδεικνύεται σε κεντρικό ζήτημα εν όψει της επανεκκίνησης
του Τουρισμού, όποτε κι αν γίνει. Ουσιαστικά, φορείς, επιχειρήσεις και πολιτική
ηγεσία αναζητούν τρόπους για το πώς
θα διασφαλιστεί αφ’ ενός η υγεία εργαζομένων και επισκεπτών, αφ’ ετέρου
πώς θα αποφευχθούν η δυσφήμιση και
πιθανές νομικές κυρώσεις κατά επιχειρήσεων σε περιπτώσεις κρουσμάτων
κορωνοϊού.
Μειώσεις Φόρων: Προετοιμάζονται
κοστολογημένες προτάσεις και μέτρα
στήριξης των εργαζομένων, που δεν θα
απορροφηθούν εφέτος από τις επιχειρήσεις και προγράμματα επιδότησης
της εργασίας και των εργαζομένων. Εξετάζεται η μείωση του ΦΠΑ (από 1ης Ιουνίου 2020 και για όσο χρόνο χρειαστεί)
διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο
13%, της υπηρεσίας του τουριστικού
πακέτου στο 13%, των εγχώριων μεταφορών στο 13% και του θαλάσσιου τουρισμού στο 13%.
Διπλωματικός: «Ο ελληνικός τουρισμός θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί
τουρίστες. Αν όμως η γερμανική κυβέρνηση, η ρωσική, η ισραηλινή, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βάζουν σε καραντίνα
όσους επιστρέφουν από την Ελλάδα,
τότε δεν θα έρθει κανένας τουρίστας.
Κανείς δεν θα έρθει για λίγες μέρες για
να καθίσει μετά για δύο εβδομάδες στο
σπίτι του. Χρειάζονται διπλωματικές κινήσεις. Ήδη, ομάδες εργασίας δουλεύουν
με συγκεκριμένες χώρες για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα σύνορά μας το
συντομότερο δυνατόν», τονίζει ο Χάρης
Θεοχάρης.
Τέτοιες χώρες είναι η Αυστρία, το
Ισραήλ, η Κύπρος, η Δανία, η Νορβηγία,
η Τσεχία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία.
Διεθνείς Επαφές: Πρόκειται κυρίως
για επαφές με tour operators και διεθνή
μέσα ενημέρωσης. Ο υπουργός Τουρισμού επιδιώκει προσέγγιση με tour
operators που θέλουν πραγματικά να
συνεργαστούν με την Ελλάδα.
Για παράδειγμα, ο CEO της TUI,
μιλώντας στο Dier Spiegel, δήλωσε ότι:
«Εμείς θέλουμε να δουλέψουμε με
χώρες, οι οποίες κάνουν κάτι για να
ενεργοποιήσουν τον Τουρισμό, όπως
η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Κύπρος».
Προβολή της Χώρας: Τις επόμενες
εβδομάδες, θα είναι έτοιμη μια νέα διαφημιστική καμπάνια, για στοχευμένη
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.
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Συρρικνώνουν το
μέγεθος της Παροικίας
για να κτυπήσουν
την Κύπρο
Μας πληροφορούν διάφοροι αναγνώστες ότι κάποιοι
στην Παροικία προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα μέσω
κοινωνικών δικτύων ότι η παροικία μας στη Βρετανία είναι
τόσο μικρή που μόλις αριθμοί … 60 χιλιάδες.
Βέβαια, ο στόχος είναι προφανής. Μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των συμπατριωτών μας, μειώνεις ταυτόχρονα το ίδιο δραστικά και την επήρεια της Παροικίας στα
πολιτικά δρώμενα της χώρας. Γιατί να μας υπολογίζουν οι
Βρετανοί πολιτικοί και να στηρίζουν τον αγώνα μας εναντίον της τουρκικής κατοχής όταν είμαστε μια… αμελητέα
ποσότητα; Γιατί να μην στραφούν στην, ας πούμε, πολυπληθέστερη τουρκόφωνη κοινότητα (Τούρκοι, Τουρκοκύπριοι και άλλοι), η οποία, ισχυρίζονται οι Τούρκοι, αριθμοί 400 χιλιάδες;
Από την άλλη, γιατί οι πολιτικοί της Βρετανίας να μην
ενδώσουν στην απαίτηση των Τουρκοκυπρίων της Βρετανίας (που ανήκουν στην, υποτίθεται, μεγάλη τουρκική
κοινότητα) για απ’ ευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα για
ανθρωπιστικό, δήθεν, λόγο, να επαναπατριστούν δηλαδή
οι εκεί καθηλωθέντες ένεκα κορωνοϊού Βρετανοί πολίτες;
Γιατί να μην υποκύψουν στην απαίτησή τους για δόλια
αναγνώριση του ψευδοκράτους;
Υπάρχουν, φυσικά, λόγοι για αυτές τις αθλιότητες, ψυχολογικοί, ιδεολογικοί, πολιτικοί και οικονομικοί. Τους πρώτους τους κατανοούμε, αλλά δηλώνουμε αναρμόδιοι να
τους αναλύσουμε. Οι άλλοι είναι ευκόλως κατανοητοί…
Όσο κι αν προσπαθούν οι διάφοροι μηδενιστές να κτυπήσουν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο την Κύπρο, δεν θα τα
καταφέρουν. Η Ομογένεια στη Βρετανία μπορεί να μην
είναι επακριβώς καταγεγραμμένη, όμως, όλα τα δεδομένα
και οι βάσιμες ενδείξεις δείχνουν ότι αριθμοί μεταξύ 300350 χιλιάδων. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μόνο σε μία περιοχή του Λονδίνου, το Μπάρνετ, είναι γραμμένα στον εκλογικό κατάλογο πέραν των 40 χιλιάδων ελληνικά ονόματα.
Υπολογίζεται ότι κατοικούν στην περιοχή αυτή γύρω στις
45 χιλιάδες συμπατριώτες μας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία καταγόμενοι από την Κύπρο, διότι υπάρχουν και
εκείνοι οι ομογενείς που δεν γράφονται στους εκλογικούς
καταλόγους και επίσης συμπατριώτισσές μας που έχουν
αγγλικά ή άλλα επίθετα λόγω μεικτών γάμων. (Να τονίσουμε εδώ ότι στην Ε/κ κοινότητα ανήκουν και οι Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι, οι οποίοι ως θρησκευτικές ομάδες επέλεξαν από το 1960 να ανήκουν στην Ε/κ κοινότητα).
Την ίδια στιγμή, εκτιμάται ότι στη Βρετανία διαβιούν γύρω
στις 100 χιλιάδες Ελλαδίτες που μετανάστευσαν στην Αγγλία
μετά το 2010 λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσημα πέρυσι ανακοινώθηκε ότι ο αριθμός αυτός ήταν 70 χιλιάδες. Αν,
μάλιστα, προσθέσουμε και τους Ελλαδίτες που ζούσαν
από προηγουμένως στη Βρετανία, οι οποίοι υπολογίζονταν γύρω στις 50 χιλιάδες, τότε οι Ομογενείς εξ Ελλάδος
πρέπει να είναι περίπου 150 χιλιάδες. Συνεπώς, όταν
μιλούμε για Ομογένεια στη Βρετανία να έχουμε υπόψη μας
ότι αυτή αριθμοί γύρω στις 500 χιλιάδες άτομα.
Πριν λίγα χρόνια μια… ανεμοδαρμένη δημοσιογράφος
του ΡΙΚ προσπάθησε να ανεβάσει τους Τουρκοκύπριους
της Αγγλίας σε… 200 χιλιάδες!!! Τον ίδιο πολιτικό στόχο
είχε και αυτή, που δεν θα αναλύσουμε τώρα. Ρεζιλεύτηκε.
Πάντως, όσοι μιλούν για ελληνο-τουρκική κυπριακή παροικία μπορεί να έχουν… δίκαιο. Τόσοι είναι!

«Ε»
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Η «ανοσία αγέλης» και ο Υπουργός Υγείας
στο Porton Down για εμβόλιο...
Αυτές τις μέρες εμφανίζονται δημοσιεύματα που
φέρουν τον Υπουργό Υγείας της Βρετανίας Matt
Hancock να τα τσουγκρίζει με διάφορους συναδέλφους του και με τον Πρωθυπουργό. Μήπως
υπάρχει όντως ουσιαστική και προ καιρού διαφωνία; Αυτό μας θυμίζει (και προβληματίζει) μια
επίσκεψή του αρχές Φεβρουαρίου 2020 στην επιστημονική βάση Porton Down στο Salisbury της
Αγγλίας (στη πόλη γνωστή με την δηλητηρίαση
στις 4 Μαρτίου 2018 του πρώην Ρώσου πράκτορα και διπλού πράκτορα για το Ηνωμένο Βασίλειο
Sergei Skripal και της θυγατέρας του Yulia Skripal).
Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, λοιπόν, στην μικρή
περιφερειακή εφημερίδα Salisbury Journal, στη
πόλη Salisbury, η δημοσιογράφος Katy Griffin
δημοσίευσε μια μεγάλη είδηση, που πέρασε στα
ψηλά. Τίτλος «Το Porton Down 'πρωτοπορεί'
στην κατασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό».
https://www.salisburyjournal.co.uk/news/18213122.
porton-leading-way-developing-coronavirus-vaccine/
Και έγραψε στο αποκαλυπτικό της κείμενο:
«Ερευνητές στο Porton Down εργάζονται για την
κατασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε £20 εκατομμύρια για την ανάπτυξη νέων εμβολίων για αντιμετώπιση των πιο
θανατηφόρων ασθενειών στο κόσμο, ενόψει των
ανησυχιών για τον κορωνοϊό που ξέσπασε στην
Κίνα.
Επισκεπτόμενος το εργαστήριο του Public Health
England στο Porton Down την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Υγείας Matt Hancock ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει τις
προσπάθειες χρηματοδότησης για πρωτοποριακές έρευνες για εμβόλια, διαγνωστικά και θεραπείες εναντίον του κινδύνου μελλοντικών ιών».
Και πρόσθεσε η δημοσιογράφος και το σχόλιο
του Υπουργού Υγείας στο twitter του στις 3.2.2020:
«Ερευνητές στο Porton Down πρωτοπορούν στην
ανάπτυξη εμβολίου για τον κορωνοϊό – βοηθούμενοι
με ένα επιπρόσθετο ποσό των £20 εκ».
pic.twitter.com/KvSxlzkNqb — Matt Hancock
(@MattHancock) February 3, 2020
Ο κ. Hancock, όπως έγραψε και στο twitter του,
πήγε εκεί για να πεί ένα τεράστιο ευχαριστώ στους
επιστήμονες, ερευνητές και προσωπικό, που εργάζονται νύχτα και μέρα για να κρατηθούν οι πολίτες
ασφαλείς. Η νέα χρηματοδότηση θα υποστηρίξει,
είπε νέα εμβόλια για επιδημίες, περιλαμβανομένων των τριών νέων προγραμμάτων τους για εμβόλιο εναντίον του κορωνοϊού Covid-19...
«Τα εμβόλια (είπε) είναι η καλύτερη μας άμυνά
... και τα £20εκ θα πάνε στην Συμμαχία για Επιδημική Προετοιμασία (Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) – τον παγκόσμιο συνεταιρισμό μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού,
φιλανθρωπικού και οργανώσεων που εγκαινιάστηκε στο Νταβός το 2017 για ανάπτυξη εμβολίων
εναντίον μελλοντικών επιδημιών».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Υπουργό και
τη χρηματοδότηση καλωσόρισε ο Δρ Richard
Hatchett, CEO της CEPI, ο οποίος φάνηκε αισιόδοξος ότι σε 16 εβδομάδες (από τότε) θα ήσαν
έτοιμοι για κλινικές δοκιμές. Και ότι η πρώτη φάση
κλινικών δοκιμών αναμενόταν μεταξύ δύο και τεσσάρων μηνών.
«Είναι πολύ φιλόδοξο χρονικό πάντως, και είναι
σημαντικό να θυμόμαστε ότι και σε περίπτωση επιτυχίας δεν υπάρχουν εγγυήσεις...», είπε. (Αυτή η
προσπάθεια φαίνεται να είναι ξεχωριστή από εκείνη
που διεξάγεται στην Οξφόρδη).

Μαρτυρίες για την στρατηγική
«ανοσία αγέλης»
Στις 11 Μαρτίου 2020, την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε τον
κορωνοϊό Covid-19 πανδημία, ο Dr David Halpern
του Υπουργικού Γραφείου και μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας για Επείγουσες καταστάσεις (SAGE), μίλησε για «ανοσία
αγέλης».
«Η κυβέρνηση μελετά μια πολιτική “κουκουλιάσματος (cocooning)” ομάδων του πληθυσμού που
είναι πλέον ευάλωτες... ανθρώπους στα γηροκομεία και άλλους, που μάλλον δεν πρόκειται να επιζήσουν της ασθένειας, να κρατηθούν μακριά από
τον υπόλοιπο πληθυσμό μέχρι να επιτευχθεί αγέλη
ανοσίας». https://www.bbc.com/news/uk-51828000,
δήλωση Sir Patrick Vallance, 12 Μαρτίου 2020.
Παρά το ότι ο ΠΟΥ την προηγούμενη είχε κηρύξει
τον Covid-19 πανδημία, ο Sir Patrick Vallance,
από δηλώσεις στην 10 Downing Street, αναφέρεται σε «ανοσία αγέλης» και προβαίνει και στον
άκρως λανθασμένο υπολογισμό (όπως αποδείχθηκε) όταν είπε «πιστεύουμε η κορύφωση
του ιού να έλθει σε 10-14 μήνες ή και αργότερα».
Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας
συμβούλων του Πρωθυπουργού Boris Johnson,
Sir Patrick Vallance, στη συνέχεια, στις 13 Μαρτίου
2020 δήλωσε στο 4 πρόγραμμα του ραδιοφώνου
του BBC: «Η κυβέρνηση θέλει το 60% του πληθυσμού να προσβληθεί από το κορωνοϊό για να
δημιουργηθεί ανοσία αγέλης για προστασία
εναντίον του ιού και να αποφευχθεί αυτός να
γίνει χρονική κρίση... εκείνο που δεν θέλουμε
είναι όλοι να πιάσουν τον ιό σε σύντομο διάστημα και έτσι να υπερ-φορτωθεί το Εθνικό
Σύστημα Υγείας...».
Ο Καθηγητής Richard Coker, πρώην στο τμήμα
Δημόσιας Υγείας στο London School of Hygiene
and Tropical Medicine ήταν κατηγορηματικός στην
κριτική του όταν δήλωσε «Η αρχική στρατηγική
της κυβέρνησης... ήταν ανοσία αγέλης και “θέρισμα”... Μόνο αργοπορημένα διαμορφώθηκε
σε μια που επιδιώκει να προστατεύσει τους
ηλικιωμένους και αντικατέστησε το “θέρισμα”,
μέσω testing σε ευρεία κλίμακα και ιχνηλάτηση. Αλλά τότε πλέον ήταν πολύ αργά. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προλάβουν... Για
να γίνει κατανοητό το σκάνδαλο με την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου έναντι του Covid-

19, σκεφθείτε ότι είναι οι πλέον ευάλωτοι άνθρωποι που θυσιάστηκαν για μια απαράδεκτη
στρατηγική». https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/may/08/care-home-residentsharvested-left-to-die-uk-government-herd-immunity
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας
Matt Hancock στο τόσο σημαντικό ερευνητικό
κέντρο στο Porton Down, στο ακόμα πιο κρίσιμο
χρονικό διάστημα, είναι φανερό ότι ο Υπουργός
Hancock θεωρούσε θανατηφόρο τον κορωνοϊό
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Της Φανούλας
Αργυρού
Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

Covid-19 από την Κίνα. Τότε, γιατί αγνόησαν όλες
τις αγωνιώδεις προειδοποιήσεις από κορυφαίους
καθηγητές να πάρουν άμεσα και αναγκαία μέτρα
για την αντιμετώπισή του; Γιατί αγνόησαν τα εμπεριστατωμένα άρθρα στο έγκυρο ιατρικό έντυπο
Lancet; Όπως επανειλημμένα αποκάλυψε ο Δρ
Richard Horton, αρχισυντάκτης του Lancet, η βρετανική κυβέρνηση δεν είχε ανάγκη την έκθεση του
Δρος Neil Ferguson από το Imperial College στην
καθυστερημένη ημερομηνία της 16ης Μαρτίου
2020, εφόσον από τις 24 Ιανουαρίου 2020 τους
είχαν δοθεί όλες οι πληροφορίες και οι προβλέψεις για τις οποίες όφειλαν να ενεργήσουν δραστικά;
Γιατί δέχθηκαν να ακολουθήσουν τη θανατηφόρα στρατηγική των επιστημονικών συμβούλων
τους για «ανοσία αγέλης», γνωρίζοντας πόσες εκατοντάδες χιλιάδες θανάτων θα είχε αυτή τους η
στρατηγική και ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους;
Δυστυχώς όσο και να προσπαθούν να αρνηθούν την στρατηγική της «ανοσίας αγέλης», οι επιβεβαιώσεις έρχονται απανωτές. Και όχι μόνο. Το
ομολόγησε ο ίδιος ο επικεφαλής της επιστημονικής των ομάδας, Sir Patrick Vallance, παράλληλα
με την εγκατάλειψη των test και της ιχνηλάτησης!
Ίσως κάποια ώρα να αποφασίσει να προβεί σε
αποκαλύψεις ο Matt Hancock...
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Ψηφιακές τάξεις για την
εξ αποστάσεως διδασκαλία
στο ΕΠΣ Αγ. Νικολάου Acton
Όλοι μας ζούμε το τελευταίο διάστημα στους αργούς
ρυθμούς του παγκόσμιου και εγχώριου lockdown λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού. Η αναστολή λειτουργίας
όλων των σχολείων προκάλεσε ένα κύμα αλλαγών και
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δουλειά μας, η διδασκαλία και υποστήριξη των μαθητών συνεχίζεται, ωστόσο αλλάζει. Πρέπει να αλλάξει. Ανάμεσα σε άλλα, αυτό
έμαθε σε εμάς τους εκπαιδευτικούς ο κορωνοϊός. Και
τώρα πρέπει να διδάξουμε ο ένας τον άλλον.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι μια τεράστια
ευκαιρία να εκτιμήσουμε περισσότερο την προηγμένη
τεχνολογία, η οποία είναι σύμμαχος του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου του Αγ.Νικολάου (Acton). Mε το κλείσιμο της σχολικής μας μονάδας οι σχολικές τάξεις έδωσαν
τη σκυτάλη τους στις ψηφιακές, προκειμένου να υλοποιηθεί ταχύτατα το σχέδιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να μη χαθεί η επαφή τόσο με τους μαθητές όσο
και με την ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων λαμβάνει χώρα την ίδια μέρα και ώρα κατά την
οποία τα μαθήματα ήταν προγραμματισμένα. Κάθε Τετάρτη
απόγευμα και Σάββατο πρωί δάσκαλοι και μαθητές δίνουν
το «παρών» σε αυτό το πρωτόγνωρο και συνάμα συναρπαστικό ταξίδι γνώσεων.
Είναι εντυπωσιακή και συγκινητική η θερμή ανταπόκριση τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων μαθητών
του σχολείου μας, η αρωγή των γονέων κι αυτό ενδυναμώνει
εμάς τους εκπαιδευτικούς για κάθε νέα προσπάθεια, για
κάθε επόμενο βήμα. Το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου του Αγ. Νικολάου, ο επαγγελματισμός, η αφοσίωση και ο ζήλος τους
για τη μετάδοση της γνώσης τους ώθησε από την πρώτη
στιγμή να δώσουν μάχη να φτάσει η γνώση στα σπίτια
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα στη δουλειά τους και ενσωματώνοντας ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν υλικό ,ασκήσεις, διαγωνίσματα
βίντεο, ήχους , εικόνες , φύλλα εργασίας καθιστώντας με
αυτό τον τρόπο το διαδικτυακό μάθημα μια ευχάριστη
εμπειρία για τους μαθητές μας. Καταφέρνουν μέσα από

διπλάσιο χρόνο εργασίας τους να ελαχιστοποιήσουν τον
αντίκτυπο που έχει αυτή η τεράστια αλλαγή στη μάθηση
,αλλά και στην ψυχολογία των παιδιών, ενώ φροντίζουν
να είναι δίπλα τους, έτοιμοι να τα συμβουλεύσουν και να
τα στηρίξουν ψυχικά και πνευματικά. Μεγάλη,όμως, είναι
και η συμβολή των γονέων, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την
προσπάθεια του σχολείου μας ενθαρρύνοντας και προτρέποντας τα παιδιά στην τηλεκπαίδευση.
Η Διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος, με έκδηλο ενδιαφέρον και κατόπιν συχνών επισκέψεών της στις ψηφιακές τάξεις εκφράζει τις θερμές
της ευχαριστίες προς όλους του γονείς, τους εκπαιδευτικούς του Ελληνικού σχολείου του Αγ.Νικολάου, αλλά
κυρίως στα παιδιά, που είναι οι ήρωες αυτής της περιόδου κρίσης την οποία βιώνουμε και εύχεται να είναι υγιή
με πίστη και δύναμη στον εαυτό τους, διατηρώντας το
χαμόγελό τους.
Ιωάννα Μπακανδρέα
Εκπαιδευτικός

Staff Vacancy
Head of Department Religious Studies
tudies ʹ MPS/UPS + TLR 2B (Outer London)
We are seeking to appoint an outstanding Head of Department of RS to join our school in September 2020. The person appointed will teach Year 7 to 13 and
will lead the ƐĐŚŽŽů͛Ɛ Collective Worship programme. We see this is as a key appointment in a faith school and a wonderful opportunity. Our RS results are
very strong: Progress 8 results for our first two cohorts are +0.43 and +0.6 with a whole cohort entry. The total of Grade 9s in ou r 2019 results is significantly
higher than local and national results.
Our current staff members are:
x
x
x
x

Passionate about their subject.
Creative and inspirational in the way that they teach.
Dedicated individuals who have become a highly effective team.
Totally professional in everything that they do.

We are determined to appoint a candidate who will fit well with our staff body and one that will exude the whole school ethos. The candidate must be an
excellent classroom practitioner and be able to demonstrate that s/he can play a leadership role across the school.
Applications are welcome from teachers of all faiths and other belief backgrounds; and this is reflected in our current staff composition. If you are
confident that you can rise to these challenges then visit our website www.standrewtheapostle.org.uk for further details.
Closing date for applications: 9am Tuesday 19 May 2020. Interviews will be held week commencing Monday 25 May 2020.

St Andrew the Apostle Greek Orthodox School, Building 5, North London Business Park,
Oakleigh Road South, London, N11 1BF Telephone Number: 020 3195 5444
Email: admin@standrewtheapostle.org.uk, Website: www.standrewtheapostle.org.uk
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Πόσο... έγκυρο είναι το αριστερό “New
Statesman” όταν αντιγράφει τυφλά;
Στις 6 Μαΐου 2020 το βρετανικό αριστερό πε-ριοδικό «New Statesman» (αριστερό για την Αριστερά (left for the left) κατά την
δήλωση του Αρχισυντάκτη του Jason Cowley
(The Independent 25.11.2015) δίχως να
κάνει δική του έρευνα, και χρησιμοποιώντας
τις αναρτήσεις της «Παροικιακής» εφημερίδας στο Λονδίνο, επικαλέστηκε ότι 287
Κύπριοι (μέχρι την ημέρα εκείνη σύμφωνα
με την «Π») είχαν αποθάνει από τον κορωνοϊό στη Βρετανία, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι.
Στις 7 Μαΐου 2020 η «Παροικιακή» στις
αγγλικές της σελίδες ανέβασε τον αριθμό
στους 301.
Την ίδια ημέρα 7.5.2020 η «Ελευθερία»
δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δεύτερης
έρευνάς της επικοινωνώντας με τις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες μας εντός και εκτός Λονδίνου και βρήκε ότι οι κηδείες που είχαν καταγραφεί από τις Ελληνορθόδοξες μας Εκκλησίες
ήσαν 109. Επομένως, το ερώτημα είναι σε
ποίες Εκκλησίες έγιναν οι κηδείες ή θα γίνουν
των υπολοίπων σχεδόν 200 συμπατριωτών/τισσων μας που κατά την «Παροικιακή» απεβίωσαν λόγω κορωνοϊού; Είναι
δυνατόν να είπαν «ψέματα» οι ερωτηθέντες
από την «Ελευθερία» Ιερατικώς Προϊστάμενοι των Ελληνορθοδόξων Εκκλησιών μας
στο Ηνωμένο Βασίλειο; Και τους οποίους η
“Ελευθερία” ονόμασε έναν προς έναν στο
τεύχος της 7ης Μαΐου 2020.
Στις 8 Μαΐου 2020 έστειλα την πιο κάτω
επιστολή στο «New Statesman»:
Το: Ms Anoosh Chakelian
New Statesman's Britain editor
London
Dear Ms Chakelian
Cypriot Community in the United Kingdom
I refer to your article of 6 May 2020 in "The
New Statesman" entitled "A Cypriot tragedy:
How diaspora deaths expose Britain's failings to the world" and the subtitle "Countries
suffering mildly from coronavirus despair at
the UK. Where their friends and relatives are
dying in above average numbers".
https://www.newstatesman.com/sciencetech/coronavirus/2020/05/cypriot-tragedyhow-diaspora-deaths-expose-britain-s-failings-world
Your coverage made some important points
and it was evidently well-intentioned. However,
I regret to note it appeared to rely heavily on
the reporting by "Parikiaki" (one of the two
Greek Cypriot weekly community papers in

Όταν το αριστερό «New Statesman»
αντιγράφει την ΑΚΕΛική «Παροικιακή»
London). That reporting appears to has been
mistaken.
The Greek Cypriot population in the United
Kingdom is estimated to have reached 300,000
but this is not as yet officially confirmed as
no official census has been carried out unfortunately. However this is an approximation
which we do use for the time being. At the
same time, it is also estimated that there are
approximately 60,000 Turkish Cypriots.
Furthermore it should be emphasized that
although a big number from both communities live in London, a sizeable number primarily live in cities outside London, such as
Birmingham, Coventry, Manchester and others.
The Greek Cypriot community weekly
newspaper "Eleftheria" (www.eleftheria.co,uk),
for which I write, has conducted two researches in order to establish the nearest possible
figure of victims of Covid-19 within our Greek
Cypriot community in the United Kingdom.
The first investigation after conducting the
authorities of each Greek Orthodox Church
in London and others outside London revealed
the deaths from Covid-19 to had reached
92-95. These results were published in
"Eleftheria" (www.eleftheria.co.uk) on its electronic edition on 23 April 2020 on the front
page at
http://www.eleftheria.co.uk/pdf/42320208402
6Eleftheria_1021.pdf
The second and in-depth investigation
carried out by "Eleftheria" on Tuesday the
5th of May 2020 confirmed that 109 burials
have been recorded so far including one
which will take place in July. Out of these 97
registered by the Greek Orthodox Churches
in London and 12 outside London. The details
of this investigation have been published in
"Eleftheria" on pages 1 and 2 of its electronic
edition of 7th May 2020
at http://www.eleftheria.co.uk/ pdf/572020254
Eleftheria_1023.pdf pages 1 and 2
The coverage is documented, (albeit in
Greek) giving the names of the Churches
and the names of each one of the Priests or
community leaders who gave the above mentioned information published. I copy below
some salient details:
London - 97
Outside London – 12

Birmingham 5
Great Yarmouth 2
Luton 1
Leeds - no burials due to Covid-19 with
two planned for May but not known so far if
they can be attributed to Covid-19 therefore
not included
Cambridge 0 (contrary to other claims)
Weston - Super -Mare 3
Leicester - The English husband of a Greek
Cypriot woman died due to Covid-19 thus
not included
Cheltenham 1
None in Scotland apart from a Greek νατιοναλ visiting who caught Covid-19 and died.
Percentage 5%
The percentage of 5% attributed to the
Cypriot community in London calculated by
"Parikiaki" is thought to be mistaken.
On the basis of the 109 verified deaths
within the Greek Cypriot community in the
United Kingdom and the approximate number of 300,000 the proportion comes to 0.4%
which is not therefore disproportionate. This
number based on these findings, tallies with
the understanding of the President of the
National Federation of Cypriots in the UK Mr.
Christos Karaolis. As does the population
number of 300,000.
As far as the Turkish Cypriot community
is concerned, we do not know of any similar
in-depth investigation carried out by Turkish
Cypriot community leaders or newspapers.
However, it is not estimated that deaths within this community to exceed 60-80. Even so,
there is a huge discrepancy between the
number of 287 claimed by "Parikiaki" which
includes deaths from both communities.
Finally – and when this tragedy is hopefully over – I would end with a call for an official inquiry into what has happened to Cypriots
across the UK as well as other minority groups.
In that way, that uncertainty may be cleared.
For the sake of transparency and the right
to reply, please publish my letter in your publication as soon as possible.
Yours sincerely
Fanoulla Argyrou
Researcher/Journalist/Author
London.
Φανούλα Αργυρού

Σοκ για τον θάνατο από κοροναϊό σιδηροδρομικής υπαλλήλου
– «Κόλλησε» όταν την έφτυσε φορέας του ιού!
Μια υπάλληλος στα εκδοτήρια εισιτηρίων του βρετανικού σιδηροδρόμου πέθανε από covid-19 έχοντας μολυνθεί από επιβάτη που την έφτυσε
την ώρα της υπηρεσίας της, έγραψε την Τρίτη η «Guardian».
Τον Μάρτιο η 47χρονη Μπέλι Μουτζίνγκα βρισκόταν σε μια αίθουσα
του σιδηροδρομικού σταθμού της Βικτόρια, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, όταν
ένας πολίτης, ο οποίος είπε ότι έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό έφτυσε
την ίδια και μια συνάδελφό της και έβηξε στο πρόσωπό τους.
Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες και οι δύο γυναίκες βρέθηκαν θετικές στον
κοροναϊό.
Η Μουτζίνγκα, η οποία έπασχε από κάποιο νόσημα του αναπνευστικού, εισήχθη στο νοσοκομείο Barnet και της τοποθετήθηκε αναπνευστήρας, αλλά στις 5 Απριλίου κατέληξε, σύμφωνα με ανακοίνωση του
συνδικάτου TSSA, που εκπροσωπεί τους μισθωτούς του κλάδου των
συγκοινωνιών (TSSA).
Το συνδικάτο ανέφερε το περιστατικό στην Επιθεώρηση Εργασίας των

Βρετανικών Σιδηροδρόμων και του Οδικού Δικτύου για να ερευνηθεί, ενώ
βρίσκεται και σε συνεννόηση με δικηγόρους για να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Ο Γενικός Γραμματέας του συνδικάτου, Μανουέλ Κορτές, δήλωσε:
«Ως ευάλωτο άτομο που ανήκε στην κατηγορία υψηλού κινδύνου και με
γνωστή την πάθησή της στον εργοδότη της, εγείρονται ερωτήματα ως
προς το γιατί η Μπέλι δεν είχε απομακρυνθεί από τις αρχές της πανδημίας
από την πρώτη γραμμή. Αντί να μιλάει για χαλάρωση των περιορισμών η
κυβέρνηση, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί τα σωστά μέτρα
προστασίας ώστε να μη χαθούν άλλες ζωές. Όποιος είναι ευάλωτος θα
πρέπει να παραμένει στο σπίτι του και σε όποιες περιπτώσεις είναι εφικτή θα πρέπει να επιλέγεται η τηλεργασία…».
Έρευνα για το περιστατικό ξεκίνησε και η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών, η οποία καλεί όποιον γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει μαζί της.

Thursday 14th May 2020

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Τα ασυναγώνιστα ζώα
Μία τίγρης σκοτώνει για να κορέσει την πείνα της. Η φύση
την φιλοδώρισε με την ανάγκη της πείνας. Αρπάζει με βίαιο
τρόπο μία αντιλόπη, την πνίγει σφίγγοντας στον λαιμό και την
τρώει. Όταν φάει την λεία της κάθεται σε έναν ίσκιο και δεν
ενδιαφέρεται για το ποιος κινείται γύρω της. Αν ένα μικρό ελαφάκι περάσει μπρός στη μουσούδα της, δεν θα το συλλάβει
και δεν θα το θανατώσει. Το πιο πιθανό θα είναι να παίξει μαζί
του, να το γλείψει με την μεγάλη της γλώσσα και ακόμη να το
προστατεύσει από άλλα αρπακτικά. Θα δημιουργηθεί σε ελάχιστο χρόνο μία συμπάθεια και μία φιλία που θα κάνει το μικρό
ελαφάκι να κουρνιάσει στην φιλόξενη αγκαλιά της τίγρης. Το
μικρό ζωάκι θα προσαρμοσθεί στην φιλία του τρομερού ζώου
και θα δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη στον νέο σύμμαχό της.
Είναι το ήθος της ζούγκλας, είναι η εντιμότητα του δυνατού
απέναντι στον αδύνατο, είναι η αυστηρή πληροφόρηση προς
τα έλλογα όντα των ανθρώπων.
Η αντιπαλότητα σταματάει στο τέλος της πείνας. Το χορτάτο λιοντάρι δεν υποκρίνεται, ενεργεί με ευθύτητα και ειλικρίνεια.
Σκότωσε την προηγούμενη αντιλόπη από πείνα και όχι από
μίσος.
Το ανθρώπινο είδος σκοτώνει κατόπιν εντολής του ανωτέρου, σκοτώνει γιατί μισεί, σκοτώνει για την ευωχία και όχι
για την πραγματική πείνα. Είναι το μόνο πλάσμα που σκοτώνει
χωρίς να τρώει το θήραμά του, το σκοτώνει για ένα μελλοντικό κέρδος όχι για κάλυψη σημερινής ανάγκης.
Είδα σε πρόσφατο ντοκυμαντέρ μία λεοπάρδαλη να επιτίθεται σε αντιλόπη που γεννούσε. Η αντιλόπη σηκώθηκε να
τρέξει και έφυγε από τον κόλπο της το μικρό αντιλοπάκι. Το
αιλουροειδές σταμάτησε την καταδίωξη και πήρε το νεογέννητο στο στόμα του. Το πήγε σε έναν ίσκιο και άρχισε να του
γλείφει τα αίματα του τοκετού. Συγκλονισμός, μάθημα συμβίωσης και συμπαράστασης, αλτρουισμός των ζώων, φυσική
υπεροχή, μεγαλειώδης ένδειξη αγάπης.
Το ανθρώπινο πολιτισμένο και υπερέχον είδος πρώτα πυροβολεί, ύστερα λονχίζει και τέλος ξαναλονχίζει. Υπερέχει λογικά και υστερεί συναισθηματικά. Ένα λιοντάρι δεν θα σκεφθεί να σκοτώσει μία ζέμπρα για να έχει να τρώει και τον επόμενο χρόνο. Ο άνθρωπος αποταμιεύει και υπολογίζει τα κέρδη
του ακόμη και για μετά από σαράντα χρόνια. Όταν κάποιος
κερδίζει εκατό χιλιάδες ευρώ τον μήνα, προσπαθεί να κερδίσει
ένα εκατομμύριο τον μήνα. Η απόκτηση χρήματος αποσκοπεί να καλύψει έναν αόρατο φόβο και να στηρίξει την ανεπάρκεια αυτοαναγνώρισης.
Ας πούμε ο Μπίλ Γκέιτς, έχει περιουσία 100 δισεκατομμυρίων δολλαρίων και δημιουργεί στους συνανθρώπους
προβλήματα ιών για να αυξήσει την δύναμή του στο ένα τρισεκατομμύριο δολλάρια. Μην νομίζετε πως το κάνει μόνον
αυτός ο κακός πλούσιος, όχι, το ίδιο θα έκανε και ένας φτωχός
που θα βρισκόταν στην θέση του. Είναι το χάρισμα της βλακείας του ανθρώπινου είδους.
Είμαστε εσφαλμένη κατασκευή από ύποπτον κατασκευαστή. Στον άνθρωπο δεν υπάρχει οροφή και κόρος της επιτυχίας. Όσο πιο πολύ ανεβαίνεις τόσο περισσότερο σε ηδονίζει
ο ίλιγγος του ύψους. Δεν σε απασχολούν οι νεκροί, οι ζωντανοί, οι χωλοί, οι δυστυχισμένοι, αναζητάς την θεϊκότητά σου
στο κενό του αέρος και της σκέψης, σου αρκεί η κολακεία και
η υποκριτική αναγνώριση.
Τα ζώα υπερέχουν σε έννοια ζωής. Αν δεν είχαν το αίσθημα της πείνας θα ήταν χιλιάδες χρόνια μπροστά από τον ημιτελή άνθρωπο. Μία λιονταρίνα έχει περισσότερη εντιμότητα
κι ας μην πηγαίνει ποτέ στην εκκλησία.

Φοίβος Ιωσήφ
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επτομέρειες για το σχέδιο «Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας» με το
οποίο θα αλλάξει όψη το ιστορικό κέντρο
έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης.
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Αθήνας η
ενοποίηση του ιστορικού κέντρου είναι ένα
κομμάτι του σχεδίου, ενώ σημείωσε ότι αυτό
το κάνουν όλες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη.
Όπως αποκάλυψε υπήρξε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου
έγινε κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία είχε να
γίνει από το 2004, όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης και τόνισε ότι όλες οι παρεμβάσεις
στην χειρότερη περίπτωση θα έχουν επίπτωση στην πόλη μόλις 4%.
Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε μιλώντας στον
ANT1 ότι «το στοίχημα της πόλης είναι η μεικτή χρήση, να συμβιώνουμε όλοι μαζί οι μόνιμοι κάτοικοι οι εργαζόμενοι και οι τουρίστες,
και αυτό θέλουμε να πετύχουμε», ενώ ανέφερε ότι «ο Μεγάλος περίπατος απελευθερώνει 50 στρέμματα δημόσιου χώρου» και
τόνισε ότι «σήμερα η Αθήνα αδικείται και μας
αδικεί όλους».
Ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε μια εικόνα
για τα έργα που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι θα είναι
ένα έργο ζωντανό και ανοιχτό, το οποίο θα
γίνει σταδιακά. «Θα το παρακολουθούμε, θα
το αξιολογούμε και στην συνέχεια θα έρθουν
οι μόνιμες αλλαγές», σημείωσε.
Τέλος ο κ. Μπακογιάννης αποκάλυψε ότι
το πιλοτικό σχέδιο θα ξεκινήσει να δουλεύεται στα τέλη Μαΐου και θα παραδοθεί στα
τέλη Ιουλίου η πρώτη φάση του σχεδίου.

Τι θα περιλαμβάνει
ο Mεγάλος Περίπατος
Ο Μεγάλος Περίπατος στο κέντρο της
Αθήνας δεν θα είναι τυχαίος καθώς θα ενώνει
για πρώτη φορά τις ιστορικές γειτονιές της
Αθήνας, τους παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικούς χώρους της.
Πότε θα ξεκινήσει και
πότε θα είναι έτοιμο
Το ζωτικής σημασίας έργο ξεκινά άμεσα,
με το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησής του
να ολοκληρώνεται εντός του 2022. Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 50.000m2
ελεύθερου, δημόσιου χώρου στους κατοίκους και τους τουρίστες, δημιουργώντας τον
πιο όμορφο περίπατο της Ευρώπης, με συνολικό μήκος διαδρομής 6,8 χιλιόμετρα.

«Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝΩΝΕΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ

Πανεπιστημίου – Πατησίων
Στην Πανεπιστημίου προβλέπεται η πεζοδρόμηση των τριών από τις έξι συνολικά
λωρίδες κυκλοφορίας που έχει σήμερα και
η αισθητική αναβάθμισή της.
Η ανανεωμένη οδός Πανεπιστημίου θα
διαθέτει έναν νέο ποδηλατόδρομο, 2 λωρίδες
κυκλοφορίας για ΙΧ και μια λεωφορειολωρίδα
ίδιας κατεύθυνσης με αυτή των ΙΧ. Η ανάπλασή της θα αποδώσει περίπου 7.000m2
στον δημόσιο χώρο.
Αναδεικνύεται έτσι η «Τριλογία» (Εθνική
Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο – Ακαδημία Αθηνών).

Η ανάπλαση της Ηρώδου Αττικού θα
αποδώσει περίπου 5.000m2 στον δημόσιο
χώρο.
Αθηνάς – Ερμού
Η οδός Ερμού μέχρι την οδό Άγ. Ασωμάτων και η οδός Αθηνάς θα μετατραπούν σε
οδούς ελεύθερες από Ι.Χ., με κυκλοφορία
λεωφορείων μόνο σε καθορισμένους άξονες.
Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα
οχήματα: έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας,
απορριμματοφόρα, εξυπηρέτησης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης, εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων, ταξί μετά
από κλήση τους
Σύνταγμα
Στην πλατεία Συντάγματος το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
της οδού Φιλελλήνων στο ύψος της πλατείας, για τη δημιουργία ενός νέου κοινόχρηστου χώρου στην καρδιά της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα, η παρέμβαση προβλέπει:
– 3 λωρίδες κυκλοφορίας ελεύθερες για
όλα τα οχήματα
– 1 νέα λεωφορειολωρίδα
– 1 λωρίδα στάσεων λεωφορείων
Πλάκα
Η περιοχή της Πλάκας που συνδέει το
Μοναστηράκι με τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου
και το Θησείο θα γίνει περιοχή ελεύθερη από
Ι.Χ..
Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα
οχήματα: έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας,
απορριμματοφόρα, εξυπηρέτησης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης,
εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων,
ταξί μετά από κλήση τους.
Εμπορικό Τρίγωνο
Η περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου, θα
γίνει περιοχή ελεύθερη από Ι.Χ..
Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα
οχήματα: έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας,
απορριμματοφόρα, εξυπηρέτησης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης,
εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων,

Η παρέμβαση θα περιλάβει και την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την Ομόνοια
ως την πλατεία Αιγύπτου για την ενοποίηση
του περιπάτου με το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο.
Βασιλίσσης Όλγας
Το Ζάππειο ενοποιείται με τον Ναό Ολυμπίου
Διός, η Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνδέεται με
το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον λόφο του Αρδηττού, με διατήρηση της γραμμής του Τραμ.
Η πεζοδρόμηση της Β. Όλγας θα δημιουργήσει περίπου 10.500m2, νέου Δημόσιου
χώρου.
Ηρώδου Αττικού
Η οδός μετατρέπεται σε οδό ελεύθερη
από Ι.Χ.
Πρόσβαση στην οδό θα έχουν μόνο τα
οχήματα: έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας,
απορριμματοφόρα, εξυπηρέτησης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, εξυπηρέτησης κατοίκων, υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ταξί
μετά από κλήση τους

ταξί μετά από κλήση τους.
Μητροπόλεως
Η οδός Μητροπόλεως θα μετατραπεί σε
οδό ελεύθερη από Ι.Χ..
Πρόσβαση στις οδούς θα έχουν μόνο τα
οχήματα: έκτακτης ανάγκης, τροφοδοσίας,
απορριμματοφόρα, εξυπηρέτησης δικτύων
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, όσων κατευθύνονται στους χώρους στάθμευσης,
εξυπηρέτησης κατοίκων και ξενοδοχείων,
ταξί μετά από κλήση τους.
Πλατεία Θεάτρου – Πλατεία Δικαιοσύνης
– Πλατεία Κοραή
Δρομολογούνται σημαντικές τοπικές παρεμβάσεις για την ανάπλαση των τριών αυτών
Πλατειών που θα αποτελέσουν καταλύτη στη
βελτίωση των γύρω περιοχών.
Κεραμεικός – Ακαδημία Πλάτωνος
Σε δεύτερο χρόνο θα υλοποιηθεί η σύνδεση του Περιπάτου με την Ακαδημία Πλάτωνος.

Το ιστορικό κέντρο της Αθήνας
αλλάζει όψη
ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΌΔΡΟΜΟ

Ο νέος ποδηλατόδρομος
Η κατασκευή του Μεγάλου Περιπάτου
έρχεται να προσθέσει στη νέα εικόνα του
αθηναϊκού κέντρου ένα νέο ποδηλατόδρομο, στην οδό Πανεπιστημίου. Οι ιστορικές
περιοχές της Πλάκας και του Εμπορικού
Τριγώνου, αλλά και οι οδοί Ηρώδου Αττικού,
Μητροπόλεως, Ερμού και Αθηνάς θα μετατραπούν σε περιοχές ελεύθερες από Ι.Χ.. Οι
συνολικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται θα δημιουργήσουν νέες λεωφορειολωρίδες μήκους 1,9 χλμ και αναπλάσεις
οδικών αξόνων μήκους 6,3 χλμ. Παράλληλα,
σημαντική θα είναι η αύξηση των μετακινήσεων με ΜΜΜ – εκτίμηση για αύξηση 7,5%
εντός 6μήνου – καθώς και η αύξηση της
ταχύτητας κίνησης των λεωφορείων/τρόλεϊ
στις οδούς Πανεπιστημίου και Ακαδημίας
κατά 45%.
Ο ρόλος των κατοίκων στην
υλοποίηση του πεζόδρομου
Θα είναι η πρώτη φορά μάλιστα που ένα

έργο τόσο μεγάλης εμβέλειας πραγματοποιείται με την συμμετοχή των πολιτών, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σχέση κατοίκων
και πόλης. Κι αυτό γιατί ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας θα είναι ανοιχτός στους
πολίτες, από την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Η πιλοτική εφαρμογή του έργου θα γίνει
αρχικά με ήπιες διαμορφώσεις οδών μέσω
σήμανσης και χρωματισμών του οδοστρώματος, τοποθέτηση φυτών και στοιχείων
αστικού εξοπλισμού όπως ζαρντινιέρες, παγκάκια, καλαθάκια. Σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η υλοποίηση των μόνιμων έργων. Με
αυτόν τον τρόπο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αθήνας θα μπορούν να δουν τα
οφέλη της μεγαλύτερης αστικής παρέμβασης στην ιστορία της, εξερευνώντας, δοκιμάζοντας και αξιολογώντας καθημερινά τις
παρεμβάσεις και τις ρυθμίσεις, που θα πραγματοποιηθούν.
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Ποιες θα είναι οι διαδρομές
Το σύνολο του Περιπάτου εκτός των
ήδη διαμορφωμένων οδών Δ. Αρεοπαγίτου
και Αποστόλου Παύλου, περιλαμβάνει
την διαδρομή Β. Αμαλίας, Β. Όλγας,
Ηρώδου Αττικού, Β. Σοφίας, Πανεπιστημίου, Αθηνάς, Μητροπόλεως και Ερμού,
καθώς και την περιοχή της Πλάκας και
του Εμπορικού Τριγώνου. Η παρέμβαση
θα περιλάβει και την Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), από την Ομόνοια ως την πλατεία
Αιγύπτου για την ενοποίηση του Περιπάτου με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε επόμενο στάδιο θα υλοποιηθεί και
η σύνδεση του Κεραμικού με την Ακαδημία
Πλάτωνος, ώστε να συμπεριληφθεί στον
Περίπατο και ο συγκεκριμένος, μοναδικός
αρχαιολογικός χώρος.
Στόχος
Στόχος είναι στην τελική φάση του έργου
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας να έχει ενοποιηθεί, δημιουργώντας τις πιο όμορφες διαδρομές αστικού τοπίου στην Ευρώπη.
Αναλυτικά οι παρεμβάσεις
Ομόνοια
Μέρος του Μεγάλου Περιπάτου είναι και
η πλατεία Ομονοίας, η αναβάθμιση της οποίας
έχει ήδη ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες ανοίγει για όλους.
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Σ

υμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από
το στυγερό έγκλημα στη Marfin,
όπου αναρχοφασίστες αριστεριστές
έκαψαν ζωντανούς την εγκυμονούσα
Αγγελική Παπαθανασοπούλου, τον
Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την Παρασκευή Ζούλια. «Έγκλημά» τους
ότι δούλευαν και δεν απεργούσαν
όπως διέταξε το φασισταριό της
εποχής.
Το περασμένο Σαββάτο τελέστηκε η
εκδήλωση μνήμης και η αποκάλυψη της
τιμητικής πλακέτας στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που χάθηκαν . Τα συλλυπητή-

ρια τους στους συγγενείς των θυμάτων
εξέφρασαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, και
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι αυτή η τραγωδία δεν επιτρέπεται να γίνεται θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης.
«Η σημερινή πρωτοβουλία της Πολιτείας να τοποθετήσει πλακέτα μνήμης
στο σημείο όπου, δέκα χρόνια πριν, βρήκαν φρικτό θάνατο τόσο άδικα και αναίτια
τρεις συνάνθρωποί μας, η Παρασκευή
Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης
και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου
με το αγέννητο μωρό της, δεν είναι
απλώς μια συμβολική χειρονομία διάσωσης της μνήμης τους, αλλά και ένα
πρώτο μικρό βήμα για τη δικαίωσή τους.
Τραγικά γεγονότα σαν και αυτό, είναι
ασυμβίβαστα με τη δημοκρατική μας
παράδοση και την κοινωνία που οραματιζόμαστε.
Ελπίζω και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε ποτέ στη χώρα μας εκδηλώσεις
ακραίας πόλωσης και τυφλής βίας».
Η ΠτΔ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη κατά τη συνομιλία της με τις οικογένειες των θυμάτων.
«Είναι το ελάχιστο αυτό που έγινε,
είναι αυτό που οφείλουμε όλοι. Είναι
σημαντικό για τον τόπο δεν είναι μόνο
για εσάς. Να είστε πάντα καλά να τους
θυμάστε και να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές», είπε η κα Σακελλαροπούλου.

Αιχμές Μητσοτάκη για
την απουσία των πολιτικών
αρχηγών
Αιχμές για την απουσία των πολιτικών
αρχηγών της αριστεράς άφησε ο Κυρ-
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ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΙ

Συγκινητική εκδήλωση για τα
ξεχασμένα θύματα της Marfin
ΤΟΥΣ ΕΚΑΨΑΝ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ
ΑΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΙΟΤΙ …ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΕΡΓΟΥΣΑΝ!!!

ιάκος Μητσοτάκης κατά τη δήλωσή του
μετά την ολοκλήρωση της λιτής τελετής.
«Τιμήσαμε τη μνήμη τριών συμπολιτών μας οι οποίοι δολοφονήθηκαν τραγικά πριν 10 χρόνια. Ο συμβολισμός
είναι ξεκάθαρος: ποτέ ξανά να μην πέσει
η χώρα θύμα του τυφλού διχασμού, του
μίσους και της βίας που δεν μπορεί να
δικαιολογηθεί ποτέ και από όπου προέρχεται πολιτικά
Θα έπρεπε να είναι παρών σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, να δείξουμε ότι
αυτές τις δύσκολες εποχές για τον τόπο
μας τις έχουμε αφήσει πίσω. Κρίμα,
δυστυχώς δεν ήμασταν όλοι εκεί όπως

θα εκτιμούσε το σύνολο της κοινωνίας.
Προχωράμε μπροστά αφήνοντας πίσω
μας αυτές τις εποχές, με ζωντανές τις
μνήμες μιας εποχής που μας πόνεσε και
πόνεσε περισσότερο από όλους τις οικογένειες των θυμάτων που αναζητούν
δικαίωση».
Συνομιλώντας με συγγενείς των θυμάτων ο πρωθυπουργός τούς είπε μεταξύ
άλλων τα εξής:
«Δύσκολη στιγμή. Ίσως μπαίνει ένα
τέλος, μια τέλεια. Ο καθένας βιώνει τον
πόνο με τον δικό του προσωπικό τρόπο.
Αλλά ως Πολιτεία έχου-με μια υποχρέωση να τιμήσουμε την μνήμη αυτών των
ανθρώπων και να κάνουμε ό,τι χρειά-

ζεται για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο οριστικά όχι με άνω τελεία».

Το μήνυμα της
Φώφης Γεννηματά
Σύντομο ήταν το μήνυμα της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, η οποία ήταν η μόνη
εκ των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ήταν παρούσα.
«Οι ψυχές των θυμάτων θα ζητούν
πάντα δικαίωση στην αποκάλυψη και
τιμωρία των δραστών, στην ενότητα απέναντι στην πόλωση και τον διχασμό που
γεννούν τη βία. Για αυτό είμαι σήμερα
εδώ, γιατί αυτή είναι η θέση της δημοκρατικής παράταξης», δήλωσε η Φώφη

Γεννηματά.

Ζήτησε συγγνώμη
ο Κώστας Μπακογιάννης
Ανοίγοντας την τελετή ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
έκανε λόγο «για συναισθήματα πικρά»,
καθώς, όπως είπε, «δεν μπορούμε ποτέ
να τις ξεπεράσουμε αυτές τις απώλειες».
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί
αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά
χρόνια. Σήμερα όλοι μαζί ανοίγουμε έναν
άλλο δρόμο μακριά από την διχόνοια»,

είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Μπακογιάννης κατά την ομιλία του.
«Τι ντροπή οι δολοφόνοι να εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι»,
είπε ακόμα ο κ. Μπακογιάννης.

Κατέθεσαν μόνοι τους
στεφάνι Τσίπρας και
Κουτσούμπας
Νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου, ο
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ κατέθεσαν στεφάνι στον
τόπο της τραγωδίας, καθώς είχαν προηγουμένως αρνηθεί την πρόσκληση του
πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον
για… επικοινωνιακή πολιτική!!!

Το χρονικό της τραγωδίας
Πέρασαν 10 χρόνια και 4 μέρες
από τα θλιβερά γεγονότα στην
τράπεζα Marfin στην οδό Σταδίου,
όπου έχασαν τη ζωή τους, από
εμπρησμό, τρεις εργαζόμενοι της
τράπεζας και ένα αγέννητο παιδί.
Ήταν 5 Μαΐου του 2010. Χιλιάδες διαδηλωτές βρίσκονται στους
δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα
οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.
Κάποια στιγμή, αρχίζουν επεισόδια από κουκουλοφόρους που
συμμετείχαν στην πορεία. Οι κουκουλοφόροι ρίχνουν «βροχή» από μολότοφ στο βιβλιοπωλείο Ιανός και
στο κατάστημα της τράπεζας Marfin επί της οδού Σταδίου. Οι εργαζόμενοι της τράπεζας που ήταν εγκλωβισμένοι στο υποκατάστημα μάταια φώναζαν για βοήθεια.
Η τράπεζα μέσα σε λίγα λεπτά τυλίγεται στις φλόγες ενώ οι αναθυμιάσεις και οι καπνοί ανάγκασαν τους
τέσσερις εργαζόμενους της τράπεζας να βγουν στα μικρά μπαλκόνια, χωρίς όμως να μπορούν να διαφύγουν από το κλειδωμένο κτίριο.
Ακολούθησαν στιγμές πανικού. Τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν αμέσως το σημείο καθώς οι κουκουλοφόροι εμπόδιζαν την πρόσβασή τους, ενώ πολλοί από τους υπόλοιπους διαδηλωτές φώναζαν στα θύματα το φρικτό: «να καείτε!».
Η φωτιά μετά από λίγη ώρα έσβησε, αλλά ήταν ήδη αργά για τους τρεις εργαζόμενους, που ανασύρθηκαν νεκροί από ασφυξία.
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Έφυγε από τη Ζωή o Δρ Ζαχαρίας
Κώστα – Γιατρός Ποιητής, Φιλοσοφος
Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση
που γράφω αυτές τις γραμμές
για ένα φίλο μου, τον Δρα Ζαχαρία Κώστα, που μας έφυγε για
πάντα σε ηλικία 95 ετών, την
περασμένη Παρασκευή, 8 Μαΐου
2020.
Του Καθηγητή
Ζαννέτου Τοφαλλή
Ο Ζαχαρίας Κώστα γεννήθηκε στην κατεχόμενη Κοντέα
Αμμοχώστου στις 20 Φεβρουαρίου 1925. Μετά από το Δημοτικό σχολείο του χωριού του,
συνέχισε τις σπουδές στην Αμερικανική Ακαδημία.
Με την πρώτη του σύζυγο
Ελένη Δημητράκη Χατζηστηλλιά
(από τα Λειβάδια Λάρνακας),
που πέθανε από εχινόκοκκο το
1954, απέκτησε δύο γιους, τον
Κώστα και τον Χρίστο.
Το 1956 παντρεύτηκε με την
Στασούλα Χαμπή Γερολέμου
(Μηχανικού) από την Άχνα, με
την οποία απέκτησε τρία παιδιά, την Άννα, τον Χαμπή και τη
Γεωργία.
Μαζί με τη σύζυγό του Στα-

σούλα ήρθαν στο Λονδίνο το
1956. Η Στασούλα υπήρξε πραγματική ηρωίδα. Μια και ο Ζαχαρίας είχε τρομερή αγάπη για
σπουδές, τον βοήθησε να σπουδάσει ιατρική στη Γαλλία και μετά
στην Αγγλία και στην Ιρλανδία.
Είχε ιατρείο στο Χάριγκεϊ και
δούλευε μέχρι τα μεσάνυχτα.
Βοηθούσε όσο μπορούσε τους
ασθενείς του, Κυπρίους και άλλους μετανάστες. Πάντα χαμογελαστός, εγκάρδιος, ομιλητικός.
Πολλές φορές ο Ζαχαρίας δεν
έπαιρνε πληρωμή από αδύναμους συμπατριώτες μας.
Είχα την χαρά να τον συναντήσω πάνω στο πλοίο όταν
πηγαίναμε σε φοιτητική εκδρομή στην Κύπρο. Κι από τότε γίναμε φίλοι. Βαθυστόχαστος, ευγενικός, αγαπούσε το βιβλίο, διάβαζε πολύ. ‘Εγραφε ποιήματα
και τα διάβαζε και στους ασθενείς του! Η Κοντέα έβγαλε δυο
μεγάλους ποιητές, τον Τεύκρο
Ανθία και τον Ζαχαρία Κώστα.
Η αγάπη του για μόρφωση τον
οδήγησε να παρακολουθεί τάξεις
Νεοελληνικών στο North London
College, σε ηλικία 65 ετών μαζί

Μια παράξενη ησυχία επικρατεί στην
γειτονιά μας. Από την μέρα των μέτρων
ο κόσμος σαν να στάθηκε ακίνητος,
μετέωρος στον χρόνο. Κάπου- κάπου,
περνά έξω στον δρόμο κάποιο αυτοκίνητο.
Απομακρύνεται γρήγορα. Ο ήχος της
μηχανής του σβήνει στην μακρινή απόσταση. Ησυχία. Το χωριό επιστρέφει
πάλι στην ιδιότυπη νάρκη του. Ένα τσούρμο σπουργίτια τσακώνονται στη φυλλωσιά της μηλιάς. Η γάτα σαν αίλουρος
σκαρφάλωσε να τα αρπάξει. Πέταξαν
τρομαγμένα.
Την νύχτα ακούς μονάχα το σκυλί του
γείτονα να γαυγίζει. Απορώ γιατί επιμένει, αφού ψυχή δεν κουνιέται. Την μέρα
κι αυτό μένει σιωπηλό. Ίσως τις νύχτες
να φοβάται τους ίσκιους. Ίσως να νοιώθει τον κίνδυνο του ιού να καιροφυλαχτεί...
Κλεισμένοι στα σπίτια ακόμα οι άνθρωποι, υπομονετικά ζουν στην σιωπή
τους. Μιλιά δεν ακούγεται. Αφουγκρά-

H

με νεαρούς φοιτητές των 17 και
18 ετώνΙ Έμαθε έξι γλωσσες,
περιλαμβανομένης της Τουρκικής. Αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία, έγραφε ποιήματα. Έλαβε
επίσης διπλώματα στα Νομικά
και στη Φιλοσοφία.
Στα 75 του ήταν ανήμπορος
να περπατήσει, να οδηγήσει και
να φροντίσει, χωρίς τη βοήθεια
της συζύγου του Στασούλας, τον
εαυτό του. Τον είχα συναντήσει
πολλές φορές στο δωμάτιο του
που οι τοίχοι του ήταν καλυμμένοι
με χιλιάδες βιβλία και μου έλεγε
ότι εδώ περνούσε τις πιο πολλές ώρες του, μελετώντας και
γράφοντας – σε αυτό που έγινε
το πνευματικό του ερημητήριο.
Ο Ζαχαρίας Κώστα υπήρξε η
πρoσωπoπoίηση oλόκληρης
της Κυπριακής ιστoρίας και
oλόκληρoυ τoυ λαoύ μας. Τιμώvτας τov άνθρωπο αυτόν, τιμoύμε
τoυς πατεράδες, τoυς παππoύδες
και όλoυς τoυς πρoγόvoυς μας.
Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από
τoυς αποδήμους και όσoυς τov
γvώριζαv. Διακριvόταv για τηv
καλoσύvη και τo αvώτερo ήθoς
τoυ. Ήταv πάvτα δραστήριoς,

Γ Ν Ω Μ Η

χαμoγελαστός, εγκάρδιος, γεμάτος σoφία και γνώση, πάvτα
δεμέvoς με τις αγρoτικές παραδόσεις μέσα στις oπoίες
γεvvήθηκε, αγωvίστηκε και
ovειρoπoλoύσε.
Ο αείμνηστος Ζαχαρίας διακριvόταv για τα ευγεvικά τoυ αισθήματα, τηv φιλoξεvία τoυ και
τα αγvά πατριωτικά τoυ αισθήματα. Στo σπίτι τoυ, με την πολυαγαπημένη, ευγενέστατη και
καλοσυνάτη γυναίκα του, την
Στασούλα, ήταv πάvτα γεμάτo
από ξέvoυς, εγκάρδιo, φιλικό,
αvoιχτόκαρδo, πoυ χώραγε όλo
τov κόσμo. Υπήρξε τo πρότυπo
και τo υπόδειγμα, τo σύμβoλo
και η πρoσωπoπoίηση της ζεστής
αvθρωπιάς και της κυπριακής
φιλoξεvίας μαζί με όλες τις αρε-

Μ Ο Υ

Εμείς όμως ελπίζουμε...
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ζεσαι να ακούσεις στην απέραντη ησυχία
σου και τον πιο ασήμαντο ήχο... Ούτε
στις αυλές δεν βγαίνουν πια οι πιο πολλοί. Μάλλον στους καναπέδες θα την
βγάζουν βλέποντας τηλεόραση. Ευτυχώς
που υπάρχει κι αυτό. Φανταστήκατε
ποτέ, πόσοι από μας στο τέλος θα καταντούσαμε ψυχάκηδες, χωρίς το τηλέφωνο και την τηλεόραση; Η κλεισούρα κι η
απομόνωση ήταν το αγαπημένο κόλπο
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στις
φυλακές, για να σπάσουν το ηθικό των

ανθρώπων και την αποδόμηση της προσωπικότητας τους.
Μα κι όταν όλα τελειώσουν κάποιοι
λένε, δεν θα είμαστε όλοι πάλι το ίδιο. Ο
φόβος του θανάτου που φώλιασε στις
ψυχές των ανθρώπων, πιο έντονος και
ζωντανός παρά ποτέ άλλοτε, θα θέλει
πολύ καιρό για να γιατρευτεί...
Μάης πια και ο ήλιος άρχισε να μας
τσουρουφλίζει. Το καλοκαίρι όπου να
ναι θα έρθει... Αυτός ο φόβος του κορωναϊού, όμως, μας έχει τρομοκρατήσει

τές τoυ τόπoυ μας – αρετές πoυ
τις διoχέτευσε με εvθoυσιασμό,
ζήλo και επιτυχία στα παιδιά τoυ.
Αργότερα, τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν σε οίκο ευγηρίας
στο Γκόλντερς Γκρην του βορείου Λονδίνου. Τον επισκεφτόμασταν μαζί με τον αδελφό
μου τον Κύπρο. Χαιρόταν τόσο
πολύ. Μας έλεγε ότι «Η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να είσαι στην
μοναξιά». Αυτός διάβαζε πάρα
πολύ.
Με αυτά τα λίγα λόγια, σε
αποχαιρετούμε, αγαπητέ μας
Γιατρέ, Ποιητή και Φιλόσοφε. Η
Παροικία σε αποχαιρετά με
ευγνωμοσύνη και είναι περήφανη για σένα. Το όνομά σου
θα μείνει στην Αιωνιότητα.
Καλό σου ταξίδι!

όλους κι ας μην το παραδεχόμαστε.
Άρχισαν αυτή την βδομάδα τα μέτρα
περιορισμού να ξελασκάρουν σιγά σιγά.
Εντούτοις ο κόσμος είναι ακόμα επιφυλακτικός. Ιδιαίτερα οι μεγάλες ηλικίες.
Ίσως γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς,
οι μεγάλοι κινδυνεύουν πιο πολύ. Ίσως
γιατί είναι πιο σοφοί; Στους δρόμους βλέπεις πιο πολλή κίνηση την μέρα. Οι νύχτες
παραμένουν όμως πάντα έρημες.
Τα ταξίδια προς το παρόν βγήκαν από
το λεξιλόγιο και την σκέψη μας. Ο φόβος
της καραντίνας και του ιού δεν επιτρέπει τέτοια πολυτέλεια. Η απομόνωση
και η μοναξιά συνεχίζονται. Κάποια μέρα
θα ξαναρχίσουμε, από εκεί που μας σταμάτησε η καταραμένη πανδημία. Το μέλλον ήδη μάς κτυπά δειλά την πόρτα κι
ας φαίνεται χλωμό κι αδύνατο. Οι προβλέψεις είναι πως η αρρώστια θα είναι
μαζί μας για πολύ καιρό ακόμα. Εμείς,
όμως, ελπίζουμε...
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Αντιγόνη (Νόνη) Γαβριηλίδου
(Πρωτότοκος θυγατέρα του μ. Πατάπιου
Χριστοδούλου από το Ριζοκάρπασο και
της μ. Μαρίας Χαραλάμπους από
τη Χούλου της Πάφου)
Με μεγάλη θλίψη αγγέλλουμε τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας
συζύγου και μητέρας Αντιγόνης, που μας έφυγε σε ηλικία 83 ετών.
Τη Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, εντελώς απρόσμενα απεβίωσε
στο σπίτι της ήσυχα και χωρίς να υποφέρει. Αφήνει πίσω της το σύζυγό
της Αντρίκκο, την κόρη της Στάλα, τον γιο της Πατάπιο, τα αδέλφια της
Νίκη, Φοίβο, Άκη, Νάσα, Τούλα και Χάρη, καθώς και σωρεία απαρηγόρητων φίλων και συγγενών.
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου, από την εκκλησία της
Αγίας Αικατερίνης Barnet στις 3 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο Islinghton
& St. Pancras (East Finchley) σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των
περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα γυρίσουν στην κανονικότητα, θα
οργανώσουμε μνημόσυνο όπου θα προσκληθούν όλοι οι φίλοι και συγγενείς να παραστούν.
Στη μνήμη της Αντιγόνης μας η οικογένεια παρακαλεί ευγενικά αντί για
λουλούδια να γίνουν εισφορές προς τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης (St.
Katherine’s Church Barnet, Friern Barnet Lane, London N20 0NL) μέσω
του τραπεζικού λογαριαμού “The Greek Orthodox Community of St.
Katherine”.
Όσοι προτιμούν να καταθέσουν στεφάνια, μπορούν να τα στείλουν μέχρι
την Τρίτη, 19 Μαΐου, στα γραφεία των Demetriou & English Funeral
Directors (131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG,
τηλ. 0208-8899888).
Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος Ανδρέας,
Παιδιά Στάλα και Πατάπιος,
Αδέλφια Νίκη, Φοίβος, Άκης, Νάσα, Τούλα, Χάρης,
Λοιποί συγγενείς

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Στη μνήμη της αγαπημένης αδελφής
Θα ανέβω στο λόφο
της Παναγίας της Δαφνώντας
και θα αγναντέψω
προς την πεδιάδα της Νοτιάς,
εκεί που οι πρόγονοί μας
για αιώνες μόχθησαν.
Προς την πλευρά της Αμμοχώστου
θα κοιτάξω που είχες γεννηθεί.
Και θα φωνάξω μ΄αγωνία αναζητώντας σε
«Αντιγόνη, μεγάλη μου αδελφή, μ΄ακούς;»
Το ξέρω δε θα λάβω απάντηση
Αλλά, ευτυχώς, μπορώ να φανταστώ
τα φωτεινά σου μάτια που ιρίδιζαν,
το ροδαλό σου πρόσωπο,
μα προπαντός τα μακριά σου δάκτυλα
τα τόσο ευγενικά σου χέρια!
Και θα σου πω γέρνοντας
στην απούσα αγκάλη σου:
« Είμαι μικρό κορίτσι πάλι
έλα και χάιδεψέ μου
σαν τότε τα μαλλιά…».
ΝΑΣΑ ΠΑΤΑΠΙΟΥ

