
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ENTYΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” 
Πληροφορούμε τους αγαπητούς αναγνώστες, ότι λόγω

των συνθηκών που δημιουργήθηκαν, από τα περιοριστι-

κά μέτρα για προστασία από τον  Κορωνοϊό-19 στη Βρε-

τανία, 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.

“Ε”

SUSPENSION OF PRINTED

PUBLICATION OF "ELEFTHERIA"
Dear readers, we are saddened because under the

conditions created by the restrictive measures to

protect us from the Koronavirus-19 in Britain, un-

fortunately 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”
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΨΗΑΠΟΨΗ

Πόσο... καλό είναι 
το NHS της Αγγλίας;

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΙΙΤΤΑΑ από την ΗΡΑ,                  ΣΕΛΙΔΑ 2

Συγκίνηση: Οι Πόντιοι Εύζωνες
στο Σύνταγμα στα 101 χρόνια

από τη Γενοκτονία

Συγκίνηση προκάλεσε η αλλαγή φρουράς την περασμένη
Τρίτη (19 Μαϊου) στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα δύο μέλη της

Προεδρικής Φρουράς, φορώντας την Ζίπκα, την παραδοσια-
κή στολή του Πόντου, στάθηκαν δίπλα στους εύζωνες και
μαζί τους έκαναν την αλλαγή φρουράς τιμώντας την 19η

Μαΐου, 101 χρόνια μετά την μαύρη μέρα. Κατά την αλλαγή
της φρουράς, πολλοί χειροκρότησαν και φώναξαν “μπρά-

βο” στους Εύζωνες για την συγκινητική αυτή στιγμή.

Αφιέρωμα στην Επέτειο, ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΘΕΝΑΡΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευγένιος Ρωσσίδης: Έφυγε ένας 
παθιασμένος Έλληνας της Αμερικής

ΣΕΛΙΔΕΣ 8 & 10

2020 - Έτος Νοσοκόμας και Μαίας
Γράφει η Φανούλα Αργυρού  ΣΕΛΙΔΑ 6

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

...Στυγεί δεδορκώς, ουδέν ηδικημένος
Γράφει ο Φοίβος Ιωσήφ, ΣΕΛΙΔΑ 8

Η ιστορική Πλατεία Ομονοίας στη
διάθεση των Αθηναίων

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΟΥ YIANNIS FOUNDATION

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ολοκληρώνεται η παροχή πακέτων τροφίμων
σε αναξιοπαθούντες Ομογενείς στην Αγγλία 

ΣΕΛΙΔΕΣ 9 & 10

ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΑΤΟΛΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑ

Δίλημμα στη χαλάρωση των
μέτρων εν όψει οικονομικής

δυσπραγίας
1500 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ
ΑΓΓΛΙΑ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ

ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γενναίο σχέδιο “Γέφυρα” 
για οικονομία - τουρισμό

εργασία 24 δισ. ευρώ
l Στις 15 Ιουνίου «ανοίγει» 

ο τουρισμός: Χωρίς τεστ και καραντίνα
οι τουρίστες – Όλοι δεκτοί σε όλα τα

αεροδρόμια από 1η Ιουλίου
ΣΕΛΙΔΑ 5



m
Τρέμει ο κόσμος κάθε φορά που ο

πρόεδρος Τραμπ θα ανοίξει το

στόμα του και θα ασχοληθεί με τον κο-

ρωνοϊό. Οι «συμβουλές» που δίνει είναι

ικανές να αυξήσουν τα θύματα...

m
Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ελλάδα

και η Κύπρος, μικρά κράτη με πε-

ριορισμένους πόρους, κατάφεραν όχι

μόνο να ελέγξουν την πανδημία, αλλά

και με γενναία οικονομικά μέτρα να

στηρίξουν τους εργαζόμενους και τις επιχει-

ρήσεις, ώστε να επανακάμψουν. Βεβαίως,

υπάρχουν εξαίρετοι επιστήμονες, όπως

ο καθηγητής Σωτ. Τσιόρδας στην Ελλά-

δα και η ομάδα που συμβουλεύει την

κυβέρνηση. Όλοι τους καθηγητές, ένας

κι ένας. Στην Κύπρο υπάρχει ο καθηγητής

Λεόντιος Κωστρίκης. Τελεία.

Σίγουρα οι πολίτες επέδειξαν στη συν-

τριπτική τους πλειοψηφία υπευθυνότητα

και εφάρμοσαν τα μέτρα. Και τα κόμμα-

τα – όχι όλα – έβαλαν πλάτη. Υπήρξαν

και στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι σα-

μποτέρ. Όμως, ο λαός τους αγνόησε.

Ο κυριότερος, όμως, παράγοντας είναι

γιατί ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε αυτή την

κρίσιμη στιγμή χειρίστηκαν το όλο πρό-

βλημα με υπευθυνότητα, διορατικότητα

και γενναιότητα. Ναι, καλοί οι επιστήμο-

νες και οι συμβουλές τους. Στις ΗΠΑ δεν

υπάρχουν επιστήμονες; Στη Βρετανία

μήπως; Φυσικά η διαφορά είναι στην

πολιτική ηγεσία. Και πρέπει να τους ανα-

γνωρισθεί.

m
Η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου,

σύζυγος του πρώην Προέδρου της

Κύπρου Γιώργου Βασιλείου, και... αχά-

παρη Επίτροπος στην ΕΕ, όπου τη διό-

ρισε «χαριστικά» ο Χριστόφιας, ενοχλήθη-

κε επειδή η σύζυγος του Προέδρου των

ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έκανε μια ανάρ-

τηση στο Twitter, εκφράζοντας την ευχή

«σύντομα να επιστρέψουμε στις δου-

λειές μας και να στείλουμε τα παιδιά μας

ξανά στα σχολεία».

Και έγραψε η κυρία Αντρούλλα: «Εγώ

πρώτη φορά βλέπω άγαλμα να μιλά...»

Βεβαίως, κι εμείς πρώτη φορά βλέ-

πουμε, κυρία Αντρούλλα, μούμια να κάνει

τέτοια σχόλια...

Καλύτερα να μην επεκταθούμε, διότι

θα πάρει κι άλλους το... κολάνι.

Από τον “Φιλελεύθερο”

m
Ένας καθηγητής Ιατρικής (ανα-

πληρωτής) στο Πανεπιστήμιο της

Κύπρου επέκρινε την Αστυνομία γιατί

κατήγγειλε πολίτες που μετέβησαν στην

παραλία της Λεμεσού για ηλιοθεραπεία,

κολύμπι κ.λπ. Οι συλληφθέντες οχλα-

γωγούσαν και σχεδόν πήγαν να δείρουν

τους αστυνομικούς όταν τους έκαναν πα-

ρατήρηση εφαρμόζοντας τον νόμο.

Ο κ. Αναπληρωτής, Αριστοτέλης Κων-

σταντινίδης λέγεται, θύμωσε και εξέ-

φρασε... νομική άποψη ότι είναι αχρεία-

στα τα μέτρα, δυσανάλογα κ.λπ.

Ποιος σε ρώτησε, κύριε; Ενδιαφέρει

κανέναν η άποψή σου;

m
Ο βουλευτής των Οικολόγων της

Κύπρου Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,

είπε ότι σχεδόν 800 άτομα πεθαίνουν

στην Κύπρο λόγω κακής ποιότητας του

αέρα.

Να αλλάξουμε τον... αέρα, κύριε Θεο-

πέμπτου! Να κυκλοφορούμε με γαϊδου-

ράκια, ποδηλατάκια κ.λπ. Τι σκοτίζεσαι;

Δεν παίρνεις παράδειγμα από το... φωτι-

σμένο δημαρχείο του Ένφιλντ στο Λον-

δίνο, το οποίο έφτιαξε ποδηλατοδρό-

μους, αποκόπτοντας μέρος των δρόμων

για να περνά (αν περνά) ένας ποδηλά-

της κάθε 24 ώρες!

ΗΡΑ
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Ηεπιστροφή στην κανονικότητα, στο θέμα του

τουρισμού και των μετακινήσεων και των

ταξιδιών στην Ευρώπη, στη σκιά των απαγο-

ρεύσεων που επέβαλε η πανδημία του COVID-

19 βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης των

υπουργών Εξωτερικών της Βουλγαρίας, της Κύ-

πρου, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Γερμανίας,

της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορ-

τογαλίας και της Σλοβενίας.

Στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν να συζητηθεί μία

συντονισμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση

της αξίας της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία μετακι-

νήσεων και ταξιδιών εντός της Ένωσης.

Η κοινή δήλωση των 10 ΥΠΕΞ

Οι ΥΠΕΞ των 10 ευρωπαϊκών χωρών στην κοινή

τους δήλωση υπογραμμίζουν ότι «η ελεύθερη μετακίνηση

και τα ταξίδια σε όλη την Ευρώπη αποτελούν θεμε-

λιώδες στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου. Στόχος μας

είναι να αποκαταστήσουμε την ελεύθερη μετακίνηση

όλων των πολιτών, είτε πρόκειται για επαγγελματι-

κούς, εκπαιδευτικούς ή απλώς ιδιωτικούς σκοπούς,

βάσει των αρχών της αναλογικότητας και της απο-

φυγής των διακρίσεων».

«Ωστόσο, στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας

του COVID-19, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει

ακόμη περισσότερα: την ελευθερία του ταξιδιού με

ασφάλεια εντός της ΕΕ!», αναφέρεται στην κοινή

δήλωση στην οποία σημειώνεται ότι οι ΥΠΕΞ των εν

λόγω χωρών χαιρετίζουν «τις κατευθυντήριες γραμ-

μές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13

Μαΐου 2020 στις ανακοινώσεις της για τον τουρισμό

και τις μεταφορές για το 2020 και μετά, μια σταδιακή

και συντονισμένη προσέγγιση για την αποκατάσταση

της ελεύθερης κυκλοφορίας και την άρση των ελέγχων

στα εσωτερικά σύνορα, σχετικά με την προοδευτική

αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών και τη

συνδεσιμότητα και για την προοδευτική επανέναρξη

των τουριστικών υπηρεσιών και για τα πρωτόκολλα

υγείας σε ιδρύματα φιλοξενίας. Αντιπροσωπεύουν μια

σημαντική βάση για συζητήσεις μεταξύ των ευρω-

παίων εταίρων με σκοπό την επίτευξη συμφωνιών

επί των κριτηρίων και των χρονοδιαγραμμάτων για

τα επόμενα βήματα».

Γερμανός ΥΠΕΞ: Στόχος η άρση 

των ταξιδιωτικών περιορισμών 

στις 15 Ιουνίου

Την ελπίδα ότι η χώρα του θα είναι στις 15 Ιουνίου

σε θέση να αντικαταστήσει την ταξιδιωτική προειδο-

ποίησή της για όλον τον κόσμο με ηπιότερες «ταξι-

διωτικές οδηγίες» και ότι οι Γερμανοί θα μπορούν –

έστω με περιορισμούς – να ταξιδέψουν στο εξωτε-

ρικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές εξέφρασε ο

Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, ζητώντας

ωστόσο να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις για γρή-

γορη επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς («business

as usual»).

«Η αποκατάσταση της ελευθερίας στα ταξίδια θα

επιτευχθεί σταδιακά. Βάση αποτελεί το πακέτο της

Ε.Ε.», δήλωσε ο κ. Μάας μετά την τηλεδιάσκεψη που

είχε με τους ομολόγους του από τις 10 σημαντικότε-

ρες χώρες – μέλη της Ε.Ε. για τον γερμανικό τουρι-

σμό, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι το Βερολίνο θεω-

ρεί ότι «γρήγορες, διμερείς» λύσεις τις οποίες επι-

διώκουν κάποιες χώρες, «δεν συνάδουν με το ευ-

ρωπαϊκό πνεύμα». 

«Δεν θέλουμε έναν ευρωπαϊκό πλειοδοτικό δια-

γωνισμό για τους τουρίστες και για αυτό θέλουμε συντο-

νισμένη και διαφανή πορεία, στην οποία δεν θα είναι

στην πρώτη θέση τα επιχειρηματικά συμφέροντα αλλά

η υγεία», τόσο των επισκεπτών όσο και των οικοδε-

σποτών, πρόσθεσε.

«Οι Γερμανοί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στα

ταξίδια και για αυτό έχουμε και ιδιαίτερη ευθύνη»,

σημείωσε ο υπουργός και προειδοποίησε ότι δεν θα

είναι εφικτό και δεν θα πρέπει να υπάρξει μία λύση

για όλους, καθώς όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη

των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Συμφωνία Ελλάδας και Κύπρου

με άλλες 8 χώρες για άνοιγμα

συνόρων για τον τουρισμό

ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΤΤ ΑΑ

¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈfiÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á-
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫fiÚÌÈÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi
∫fiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Ô˘, fiˆ˜ Â›Â, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·.

™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫fiÚÌÈÓ Â›Â
fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∫·ÙËÁfiÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
¤Ó· Brexit ̄ ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
ı· ̂ ÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹Á-
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û˘-
Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «-
Guardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·È-
ÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ı· Ù·¯ıÂ› ̆ ¤Ú ÙË˜ ·Ó¿-

ÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 50, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Î‡Úˆ-

ÛË˜ ÙÔ˘ Brexit, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Â ÛÙÔ˘˜ ̆ Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ̇ Ë-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙fiÓÛÔÓ ÂÈ-
Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ı· ÎÈÓËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË 19Ë, ËÌ¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡: 
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È

ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÂÓ-
ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ ÙË˜
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂfiÌÂÓË ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Ó-
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂfiÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

∂ÚˆÙËıÂ›Û· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ∫Ú¿ÙË, Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
ºÔÓ ¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ fiÙÈ Ë ∂∂
¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.

∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›Â ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.
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∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™
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ΑΣΑΦΕΣ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΑΤΟΛΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΦΟΒΙΑ

Δίλημμα στη χαλάρωση των μέτρων 

εν όψει οικονομικής δυσπραγίας 
Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές

χώρες η πανδημία άρχισε να τίθε-

ται υπό σχετικό έλεγχο και τα περιορ-

ιστικά μέτρα βαθμηδόν αίρονται με ταυ-

τόχρονη ισχύ κανόνων ασφαλείας, στο

Ηνωμένο Βασίλειο το τοπίο δεν έχει

ξεκαθαρίσει. Τα κρούσματα είναι καθ-

ημερινά χιλιάδες και εκατοντάδες οι

νεκροί. Το τελευταίο 24ωρο καταγρά-

φηκαν επισήμως 545 θάνατοι λόγω του

κορωνοϊού, φθάνοντας συνολικά στις

35.341 νεκρούς, αριθμός που είναι ο

μεγαλύτερος στην Ευρώπη.Σύμφωνα

με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σε

αγγλικές εφημερίδες υπάρχουν επι-

πρόσθετα ακόμα 10-12,500 θάνατοι σε

γηροκομεία τους τελευταίους δύο μήνες.

Το BBC μετέδωσε την Τρίτη το βράδυ

στο κύριο δελτίο ειδήσεων ότι οι θάνα-

τοι στη Βρετανία με άμεση ή έμμεση

αιτία τον κορωνοϊό φθάνουν τις 100

χιλιάδες.

Τα μέτρα μερικής χαλάρωσης που άρχι-

σαν να ισχύουν μόνο στην Αγγλία από την

περασμένη βδομάδα, με το σύνθημα

«Μένουμε σε εγρήγορση», συναντούν ήδη

αντιδράσεις. Σκωτία, Ουαλία και Βόρειος

Ιρλανδία ακολουθούν τον δικό τους δρόμο.

Η Downing Street υπερασπίζεται τη στρα-

τηγική εξόδου από το lockdown ως βασι-

σμένη σε επιστημονικά δεδομένα και ως

έκφραση της εμπιστοσύνης της κυβέρ-

νησης προς την ικανότητα των πολιτών

«να παραμείνουν σε εγρήγορση» ενώ επι-

στρέφουν στις δουλειές τους και αλληλε-

πιδρούν με άλλα άτομα.

«Θα έλεγα πως η κίνηση ήταν απε-

ρίσκεπτα πρόωρη», τονίζει ο Σον Λεστ-

ρέιντζ, κοινωνικός επιστήμονας στο

University College του Δουβλίνου, ο οποίος

έχει γράψει για το ζήτημα των τεστ και έχει

μελετήσει την ιχνηλάτηση επαφών. «Ειλι-

κρινά φοβάμαι ότι ο αριθμός των κρου-

σμάτων στη Βρετανία θα αυξηθεί δρα-

ματικά τις ερχόμενες εβδομάδες».

Βρετανοί βουλευτές επέκριναν σήμερα

τη διαχείριση της πανδημίας του νέου κο-

ρωνοϊού από τη βρετανική κυβέρνηση,

κάνοντας λόγο για μια «ανεπαρκή» ικανό-

τητα διενέργειας διαγνωστικών τεστ.

Παρά την αύξηση της ικανότητας διε-

νέργειας διαγνωστικών τεστ στα 100.000

ημερησίως στα τέλη Απριλίου, αυτή ήταν

«ανεπαρκής για το μεγαλύτερο μέρος της

πανδημίας», γράφει ο Συντηρητικός βου-

λευτής Κρεγκ Κλαρκ, ο οποίος είναι πρόε-

δρος της επιτροπής Επιστημών και Τεχνο-

λογίας της Βουλής των Κοινοτήτων, σε

επιστολή που απευθύνει προς τον Μπό-

ρις Τζόνσον.

«Η ικανότητα [διενέργειας διαγνωστικών

τεστ] δεν αυξήθηκε αρκετά νωρίς ή με  αρκε-

τά φιλόδοξο τρόπο. Η ικανότητα διενέρ-

γειας διαγνωστικών τεστ κατηύθυνε τη 

στρατηγική» αντί για το αντίθετο, αναφέ-

ρει στη 19σέλιδη επιστολή.

«Είχαμε μικρή ικανότητα (διαγνω-

στικών τεστ) στις αρχές της πανδημίας»,

παραδέχθηκε μιλώντας στο BBC η υπουρ-

γός Εργασίας και Συντάξεων Τερέζ Κόφι,

υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «υπάρχουν

αρκετά τώρα» χάρη στις... προσπάθειες

της κυβέρνησης.

Προκειμένου να καταλήξει στα συμπε-

ράσματά της, η Κοινοβουλευτική Επιτρο-

πή στηρίχθηκε σε ακροάσεις επιστημό-

νων, ειδικών στη δημόσια υγεία και κυβε-

ρνητικών συμβούλων, καθώς και σε

συγκρίσεις με στρατηγικές που υιοθε-

τήθηκαν σε άλλες χώρες.

Αναφέρει πως μόνο 1.215 τεστ είχαν

πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο

στις 10 Μαρτίου σχεδόν δύο εβδομάδες

πριν από την επιβολή μέτρων περιορι-

σμού λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του

ιού.

Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι το

ευρύτατο lockdown και... βόλεψε αρκε-

τούς, οι οποίοι φαίνονται απρόθυμοι να

το εγκαταλείψουν. Αυτό, σύμφωνα με κυ-

βερνητικούς βουλευτές, οφείλεται σε μεγά-

λο βαθμό στο ευρύτατο πακέτο διάσωσης

που εκπόνησε η κυβέρνηση. Αυτό περι-

λαμβάνει την καταβολή στους περισσό-

τερους εργαζόμενους του 80% του μι-

σθού προκειμένου να μένουν σπίτι.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ - ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει

διά στόματος του πρωθυπουργού Τζόν-

σον ότι σε πρώτο στάδιο ανοίγουν από

την 1η Ιουνίου τα Νηπιαγωγεία και δύο

τάξεις του Δημοτικού, Α και Στ, και αργό-

τερα κάποιες τάξεις της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης (επιπέδου λυκείου).

Ο Τζον Έντμουντς, καθηγητής με ειδικό-

τητα στα μοντέλα λοιμωδών ασθενειών

της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρι-

κής του Λονδίνου και μέλος του Sage, της

Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτρο-

πής της κυβέρνησης για περιπτώσεις

έκτακτης ανάγκης, ανέφερε στην επι-

στημονική επιτροπή της Βουλής των Λόρ-

δων την Τρίτη πως η απόφαση για άνοιγ-

μα των σχολείων είναι πολιτική. «Δεν πρό-

κειται για μια επιστημονική απόφαση.

Οι επιστήμονες μπορούν να προσφ-

έρουν μόνο μερικές συμβουλές».

Ωστόσο, σύμφωνα με την «Guardian»,

περισσότερα από 1.500 δημοτικά σχολεία

δηλώνουν έτοιμα να αψηφήσουν τις κυ-

βερνητικές εντολές και να μείνουν κλει-

στά.

Μάλιστα η εν λόγω κίνηση, που στηρίζε-

ται από 18 Δημαρχεία, ανάγκασε την

κυβέρνηση να διαβεβαιώσει πως δεν θα

υποστούν συνέπειες όποια σχολεία αρ-

νηθούν να ανοίξουν ξανά, φοβούμενα τις

συνέπειες του κορωνοϊού.

Έτσι, μετά την διαβεβαίωση ότι δεν θα

υπάρξουν κυρώσεις, θεωρείται πολύ πιθ-

ανό πως η λίστα των σχολείων θα μεγαλώσει

αρκετά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γραμματέας

Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,

Γκάβιν Ουίλιαμσον, συνάντησε τους ηγέ-

τες των συνδικάτων, οι οποίοι του εξέφρ-

ασαν τις ανησυχίες τους πως το σχέδιο

θα μπορούσε να θέσει το προσωπικό σε

κίνδυνο και να συμβάλει στην εξάπλωση

του κορωνοϊού.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε πως

στόχος της είναι να εργαστεί «με συμβου-

λευτικό τρόπο» αντί να επιβάλει κυρώσεις

σε σχολεία ή συμβούλια που αρνούνται

τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε έντονη

ανησυχία πως τα συμβούλια που αρνήθη-

καν να συμμορφωθούν ενδέχεται να

βρίσκονταν αντιμέτωπα με νομικές ή ακόμη

και χρηματικές κυρώσεις.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Βρετανού

πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, δήλω-

σε στους δημοσιογράφους: «Συνεχίζουμε

να συνεργαζόμαστε στενά με τους δασκά-

λους, τα σχολεία και τα συνδικάτα, όπως

έχουμε κάνει για τις τελευταίες οκτώ εβδο-

μάδες και παραμένουμε πρόθυμοι να

ακούσουμε τυχόν ανησυχίες που μπορεί

να έχουν».

«Ετοιμαζόμαστε για το πιθανό άνοιγμα

σχολείων για περισσότερα παιδιά από την

1η Ιουνίου το νωρίτερο, αλλά αυτό θα

συμβεί μόνο εάν είναι ασφαλές να το κά-

νουμε. Αλλά πρέπει επίσης να έχουμε κατά

νου τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί

στα παιδιά χάνοντας μεγάλο μέρος της

εκπαίδευσης», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσαν να υπάρ-

ξουν κυρώσεις για όσους διαφωνούν,

απάντησε: «Μπορείτε να δείτε πού εστιά-

ζουμε αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε να

συνεργαστούμε μαζί τους με συμβουλευ-

τικό τρόπο προκειμένου να μπορέσουμε

να ανοίξουμε σχολεία για περισσότερους

μαθητές με ασφαλή τρόπο».

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», τα ελληνικά παροικιακά σχολεία

προσανατολίζονται στο να μην ανοίξουν μέχρι πέρατος της παρούσης σχολικής

χρονιάς (αρχές Ιουλίου), διότι δεν είναι εφικτό να εφαρμόσουν τα μέτρα που ανα-

κοίνωσε η κυβέρνηση για την επαναλειτουργία των σχολείων. 

Ήδη, τα ελληνικά σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ ειδοποίησαν τους γονείς

ότι θα συνεχιστεί η διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέχρι τις 11 Ιουλίου.

Πόσο... καλό είναι 
το NHS της Αγγλίας;

Μόνιμη επωδός των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και

της αντιπολίτευσης στη Βρετανία, σε σχέση με την

κρίση της πανδημίας είναι να προστατευθεί το Εθνικό

Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας, ώστε να αντιμετωπιστεί

αποτελεσματικά ο κορωνοϊός εν προκειμένω. Δεν υπάρχει

αμφιβολία ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές των δημοσίων

νοσοκομείων υπερέβαλαν εαυτόν ώστε να περιθάλψουν

ασθενείς και να σώσουν ζωές. Έμειναν, όμως, εκτεθειμένοι

σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο του κορωνοϊού, διότι οι αρμό-

διες κρατικές υπηρεσίες δεν φρόντισαν να τους θωρακίσουν

με προσωπικά Μέσα Προστασίας, τα λεγόμενα ΡΡΕ. Απο-

τέλεσμα; Γύρω στους 100 γιατρούς και νοσηλευτές να 

βρουν τον θάνατο εξαιτίας της νόσου.

Ηγελοιότητα που παρατηρήθηκε με την προμήθεια ΡΡΕ

από την Τουρκία θα μείνει στην ιστορία ως γεγονός

εξαπάτησης των γιατρών/νοσηλευτών, αλλά και των πο-

λιτών. Για μέρες διατυμπάνιζαν ως πρώτη είδηση στα ΜΜΕ

ότι φθάνουν από τη... σωτήρα Τουρκία ατομικές μάσκες,

γάντια, ιατρικές ποδιές κ.λπ. που θα έλυναν περίπου το 

πρόβλημα. Έρχονται, καθυστέρησαν, φορτώθηκαν, βρι-

σκονται καθ’ οδόν, επί μέρες μας μόλυναν τ’ αυτιά. Τελικά

τι έγινε; Έφθασαν τα τουρκικά ΡΡΕ, αλλά όταν τα έλεγξαν

οι αρμόδιοι Βρετανοί τα έβγαλαν άχρηστα και τα άφησαν

να σαπίζουν στις αποθήκες!!!

Δικαίως οι δημοσιογράφοι άρχισαν τις... δηλητηριώδεις

ερωτήσεις στους υπουργούς, οι οποίοι τα είχαν χαμέ-

να και έδιναν «απαντήσεις» που μόνο βραβείο βλακείας

μπορεί να τους απονεμηθεί.

Εν πάση περιπτώσει, ένα Σύστημα Υγείας μιας χώρας

κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του. Από την πα-

ρούσα κρίση της πανδημίας αποδεικνύεται πως το NHS

της Αγγλίας – ως σύστημα – είναι το χειρότερο της Ευρώπης!

Μπορεί να υπάρχουν εξαίρετοι γιατροί σε ανώτατο επίπε-

δο, όμως η πρωτοβάθμια ιατρική είναι χάλια.

Παραθέτουμε πιο κάτω στοιχεία για να υποστηρίξουμε

το πιο πάνω συμπέρασμα και εναπόκειται στον καθέ-

να να βγάλει τα συμπεράσματά του. Παίρνουμε ως μέσον

σύγκρισης ισοδύναμες σε πληθυσμό χώρες της Ευρώπης,

με περίπου τα ίδια κρούσματα κορωνοϊού (μέχρι την πε-

ρασμένη Δευτέρα). Ισπανία 278,188 κρούσματα, Ιταλία

226,699, Γερμανία 177,827, Γαλλία 143,427 και Βρετανία

248,818 κρούσματα.

Οι θάνατοι αντιστοίχως είναι: Ισπανία 27,778, Ιταλία

32,169, Γερμανία 8,193, Γαλλία 28,022 και Βρετανία

35,341 θάνατοι.

Βέβαια, μιλάμε για τα επίσημα στοιχεία θανάτων, διότι

στη Βρετανία προστίθενται ακόμα 10-12 χιλιάδες, που

ΔΕΝ καταγράφονται, διότι τα θύματα δεν πέθαναν σε νο-

σοκομεία...

Oμως, το πιο συνταρακτικό στοιχείο είναι ο αριθμός αυ-

τών που ανάρρωσαν από τη νόσο, αφού νοσηλεύτηκαν

στα νοσοκομεία. Φαίνεται ότι ένα ποσοστό 50-60% από αυ-

τούς που νόσησαν και εισήχθησαν, ανάρρωσαν. Έτσι, στην

Ισπανία ανάρρωσαν 150,376, στην Ιταλία 129,401, στη Γε-

ρμανία 155,614 και στη Γαλλία 62,563. Στη Βρετανία αυτοί

που ανάρρωσαν από τη νόσο είναι μόλις 1,918 άτομα, δηλα-

δή περίπου το 5% των νοσηλευθέντων!

Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι. Και αποδεικνύουν ότι το

αγγλικό NHS – ως σύστημα – δεν είναι στα επίπεδα

των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών. Υπολείπεται κατά

πολύ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα υπήρξαν 2,840

κρούσματα, 166 νεκροί και 1,374 άτομα που ανάρρω-

σαν. Στην Κύπρο, 918 κρούσματα, 24 θάνατοι και 515 άτο-

μα που ανάρρωσαν.

Ας παύσουν, λοιπόν, να μας κοροϊδεύουν και ας φρο-

ντίσουν να διορθώσουν το σύστημα του NHS.

«Ε»

Α Π Ο Ψ ΗΑ Π Ο Ψ Η



Εγκαίνια στην Πλατεία Ομονοίας στην
Αθήνα με το ανανεωμένο συντριβάνι

Στις Αθηναίες, τους Αθηναίους και όλους

τους επισκέπτες της πόλης αποδόθηκε ξα-

νά η Πλατεία Ομονοίας που αποκτά και πά-

λι ζωή, αναβαθμίζοντας ολόκληρη την πε-

ριοχή.

Με την προσφορά σημαντικών δωρητών

και με τον σχεδιασμό και την φροντίδα των

ανθρώπων του Δήμου, στην Ομόνοια ξεκι-

νά να λειτουργεί το τεράστιο σιντριβάνι –ένα

από τα μεγαλύτερα σε όγκο νερού σε ολόκ-

ληρη την Ευρώπη– με διάμετρο 30 μέτρων

που ο κεντρικός του πίδακας τινάζει το νε-

ρό σε ύψος ως και 20 μέτρα ενώ συνολικά

διαθέτει 188 δέσμες νερού και 177 υπο-

βρύχιους προβολείς που δημιουργούν μια

πανδαισία φωτός και χρωμάτων.

Γύρω από το σιντριβάνι φυτεύτηκε γκαζόν

και ολόκληρη η υπόλοιπη πλατεία, συνολι-

κού εμβαδού 4,5 στρεμμάτων, καλύφθηκε

με φιλικά στο περιβάλλον υλικά που ιδιαίτε-

ρα στην διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών

χαμηλώνουν την θερμοκρασία. Σε λειτο-

υργία μπαίνει επίσης ξανά, μετά από πολ-

λά χρόνια και το σπουδαίο υδροκινητικής

λειτουργίας γλυπτό του Γιώργου Ζογ-

γολόπουλου.

Η Ομόνοια γίνεται παράλληλα και μία όα-

ση δροσιάς, καθώς σιντριβάνια τόσο με-

γάλου μεγέθους μειώνουν την θερμοκρασία

σε σημαντική ακτίνα, ενώ η συνεχής ανα-

κυκλοφορία του αφρισμένου νερού απορ-

ροφά τους ρύπους από την ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός

του έγινε με τρόπο ώστε να λειτουργεί με

εξαιρετικά μικρότερη ποσότητα νερού σε

σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, μειώνον-

τας ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό

του αποτύπωμα, σε συνδυασμό και με την

εξαιρετικά μικρή κατανάλωση ρεύματος με

τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Η συμβολή μεγάλων και σημαντικών εται-

ριών και ιδρυμάτων ήταν καθοριστική, ώστε

το συνολικό έργο της αναβάθμισης της πλα-

τείας να προχωρήσει γρήγορα αφού ξεκίνησε

τον περασμένο Νοέμβριο και ήταν έτοιμο

από τα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά η μεγάλη

υγειονομική κρίση και οι περιορισμοί στην

κυκλοφορία που ακολούθησαν, δεν επέ-

τρεψαν να αποδοθεί αμέσως σε κατοίκους

και επισκέπτες της πόλης.

Μεγάλοι δωρητές του έργου είναι: Το «Κοι-

νωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκα-

ρίδη» με γενναία χρηματοδότηση, η «Fontana

Fountains» που κατασκεύασε το συντρι-

βάνι, ο «Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ» που ανέ-

λαβε την εξ ολοκλήρου κάλυψη της δαπάνης

και την εκτέλεση του συνόλου των οικοδο-

μικών εργασιών και είχε μέσω της θυγα-

τρικής του «ΤΟΜΗ» τον γενικό συντονισμό

και την επίβλεψη του εργοταξίου.

Ειδικά για το μοναδικό Γλυπτό του Ζογ-

γολόπουλου καθοριστική ήταν η δωρεά του

Ιδρύματος Ωνάση που έδωσε την δυνατό-

τητα της πλήρους επαναλειτουργίας του με-

τά από χρόνια.

Συμβολή στην ολοκλήρωση του έργου

είχαν επίσης οι εξής εταιρίες: «LANDCO

ΕΠΕ», «AGROHOUM Α.Ε», «KERGON

ΙΚΕ» και «Green Code – Γ.Χ. Μπακούλας

& ΣΙΑ ΕΕ».

«Η Αθήνα και οι άνθρωποι της ανακτούν

το δημόσιο χώρο τους. Κάθε εμβληματικό

σημείο της πόλης επαναφέρει το αποτύπω-

μά του στην καθημερινότητα και τον πολιτι-

σμό της. Αυτό γίνεται και με την Ομόνοια

που επιστρέφει στους πολίτες, όχι ως κόμ-

βος διέλευσης αλλά ως σημείο αναφοράς

και προορισμού. Η Ομόνοια είναι ένα κομ-

μάτι του ψηφιδωτού που δημιουργεί ο Με-

γάλος Περίπατος. Το συμπληρώνει και το

αναδεικνύει. Αισθανόμαστε υπερήφανοι για

κάθε εκατοστό ελεύθερου χώρου που αποδίδε-

ται στις Αθηναίες και τους Αθηναίους», τονίζει

με αφορμή την απόδοση της πλατείας Ομο-

νοίας σε κατοίκους και επισκέπτες της πρ-

ωτεύουσας, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας

Μπακογιάννης.

Θεμέλιο για μια πόλη που αλλάζει…

Αυτός είναι ο στόχος, όχι μόνο του Δημάρχου της Αθήνας Κωστή

Μπακογιάννη, αλλά όλου του Δημοτικού Συμβουλίου της πρωτεύουσας

της Ελλάδας. «Δημιουργούμε τον πιο όμορφο περίπατο της Ευρώπης,

μήκους 6,8 χιλιομέτρων, για να ανατρέψουμε προς το καλύτερο, όχι

μόνο την εικόνα, αλλά και την ουσία ζωής στην πόλη», γράφει σε άρ-

θρο του ο Δήμαρχος και επισημαίνει: «Είναι τα θεμέλια για τη δημι-

ουργία μιας πόλης που αλλάζει. Που θέτει τις βάσεις για να προ-χωρή-

σουμε στις αλλαγές που χρειαζόμαστε όλοι μας, όχι μόνο στο Κέν-

τρο, αλλά και σε όλες τις γειτονιές της. Και είναι ένας καλός οιωνός,

ότι μπορούμε να ανατρέψουμε ακόμη και τους ίδιους τους εαυτούς

μας, στην κατεύθυνση της συνεννόησης και της συνεργασίας. Γιατί

χρειαζόμαστε όλοι για να γίνουν οι αλλαγές που θέλει η Αθήνα».

Μακριά από τα χρήματα …

…Eίναι ο άνθρωπος που όλους αυτούς τους κρίσιμους μήνες έμ-

παινε κάθε απόγευμα στις 6 στο σπίτι μας, με λόγο καθησυχαστικό.

Σίγουρα καταλάβατε ότι μιλάμε για τον Καθηγητή Παθολογίας – Λοι-

μωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα. Ο λόγος; Το ύψος των αποδοχών του.

Οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές ενός Καθηγητή Ιατρικής με κλινικό έρ-

γο και δεκαετίες προϋπηρεσίας είναι κοντά στα 2.800 ευρώ (2.100

για το ακαδημαϊκό και περί τα 700 ευρώ για το κλινικό έργο). Σίγουρα

αρκετοί από τους φίλους αναγνώστες θα έπεσαν από τα σύννεφα. 

Είναι στις ρίζες του Έλληνα

Να μην ξεχνάμε όλους εκείνους τους δωρητές που στις δύσκολες

στιγμές της πατρίδας βοηθούσαν πάντα, με κάθε τρόπο, είτε με χρή-

ματα είτε με ανάληψη έργων. Σε αυτόν τον πόλεμο που έχει εξα-

πολύσει ο κορωνοϊός, 865 φορείς και οργανισμοί έχουν προσφέρει

89,1 εκατομμύρια ευρώ, άλλοι έχουν δηλώσει την πρόθεση κατάθε-

σης 8,8 εκατομμυρίων ευρώ και άλλοι έχουν προχωρήσει σε δωρεά

ιατρικού εξοπλισμού (1.228 μόνιτορ, 598 κλίνες ΜΕΘ, κ.ά.), συν τη

μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είναι στις ρίζες του

Έλληνα… Στις κρίσιμες στιγμές δηλώνει πάντα «παρών». 

Στο στόχαστρο ο Βαρθολομαίος

Η στοχοποίηση του Οικουμενικού Πατριάρχη από το βαθύ κράτος

του Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι τυχαία, ούτε έρχεται σε τυχαία στιγμή.

Τα επόμενα στάδια του Τ. Ερντογάν είναι να ξεμπερδεύει με τα υπο-

λείμματα των κοινοτήτων και θρησκευτικών μειονοτήτων που έχουν

απομείνει στην Κωνσταντινούπολη. Θέλει να τελειώσει με αυτούς και

να καταστήσει θεσμούς, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και

το μικρότερης εμβέλειας Αρμενικό Πατριαρχείο, σε «σωματεία-

σφραγίδες». 

Όμως, η εμπλοκή του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.

Βαρθολομαίου στη «λίστα επικηρυγμένων» του παρακράτους του

Ερντογάν, δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό. Γιατί δεν θέλει και

πολύ να στραφούν οι ακραίοι ισλαμιστές του Τ. Ερντογάν εναντίον

του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με το πρόσχημα της συνεργασίας

με τον Γκιουλέν, να επιχειρηθεί, αν όχι η εξώθηση σε εξορία του Πα-

τριαρχείου, τουλάχιστον η πλήρη υποταγή του στο… γραφείο θρη-

σκευτικών υποθέσεων, που υπάγεται στον Ταγίπ Ερντογάν. 

Ένα δυνατό χαρτί…

Ακούραστη η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, δεν έχει μειώσει τη δρά-

ση της ούτε στη συγκυρία του κορωνοϊού. Η Πρέσβυς Καλής Θελή-

σεως της UNESCO και Πρόεδρος της «Ελπίδας», όχι μόνο δεν «έμει-

νε σπίτι» με… σταυρωμένα χέρια, αλλά ανέπτυξε σημαντικές πρω-

τοβουλίες, εντός και εκτός Ελλάδος. Έχοντας πάντοτε, όπως λέει

συχνά η ίδια, στο κέντρο της δράσης της τον άνθρωπο, στήριξε ενερ-

γά ευπαθείς ομάδες, οικογένειες, δομές κλπ., στέλνοντας απευθείας

ή μέσω Μητροπόλεων σε όλη τη χώρα χιλιάδες δέματα αλληλεγγύης.

Ξεχωριστή φροντίδα έδειξε στα αγαπημένα της παιδιά, στις μητέ-

ρες, στους γιατρούς και στις νοσηλεύτριες του Ογκολογικού Νοσο-

κομείου, ακόμη και μέσω προσωπικών μηνυμάτων υποστήριξης, με

διαδικτυακή παρουσία, όπως απαιτεί η εποχή. Παράλληλα, έχει

συνυπογράψει με πολύ σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ανοιχτές

επιστολές, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την υγεία και την οικονομία,

όπως αυτή του Γκόρντον Μπράουν υπέρ της ανάγκης διεθνούς αλ-

ληλεγγύης ή του Nizami Ganjavi International Center. Συγχρόνως,

συμμετέχει σε διαδικτυακές διεθνείς πρωτοβουλίες της UNESCO «για

να μη μείνει κανείς πίσω λόγω πανδημίας», στην CALL to Unite του

Tim Shriver, καθώς και σε όλες τις πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα

δικαιώματα την εποχή του COVID 19, της διεθνούς ακτιβίστριας Ker-

ry Kennedy. Με όλη αυτή τη δραστηριότητα η Μαριάννα Β. Βαρδι-

νογιάννη αποδεικνύει ότι είναι μια δυνατή φωνή για τους ανίσχυ-

ρους και ισχυρός παράγοντας της soft diplomacy για την Ελλάδα.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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Δέσμη μέτρων που ανεβάζουν το συνολικό ύψος

στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της

εργασίας της οικονομίας και του τουρισμού ανα-

κοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες το απόγευ-

μα με διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, σημα-

τοδοτώντας και την έναρξη της μεγάλης μάχης για

την οικονομική ανάκαμψη, τον τουρισμό και το άνοιγ-

μα των συνόρων μέχρι τις 15 Ιουνίου και την προ-

στασία των εργαζομένων. 

Το σχέδιο «Γέφυρα» όπως το ονόμασε ο κ. Μητσο-

τάκης αφορά σε μέτρα στήριξης της εργασίας, μείωσης

των φόρων και ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχει-

ρήσεων.

Αυτό ήταν το τρίπτυχο των μέτρων που εξήγγειλε ο

πρωθυπουργός, ανακοινώνοντας παράλληλα τις κυβε-

ρνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη του τουρισμού.

Στο διάγγελμά του ο κ. Μητσοτάκης είπε, μεταξύ άλ-

λων: 

«Συμπολίτες μου,

Επικοινωνώ και πάλι μαζί σας στο τέλος του πρώτου

κύκλου της αναμέτρησης με την πανδημία. Αλλά και στην

αφετηρία μίας νέας περιόδου, με επίκεντρο την οικο-

νομία και την κοινωνία.

Γιατί σήμερα θα σας παρουσιάσω το κυβερνητικό σχέ-

διο για τους επόμενους μήνες. Θα σας μιλήσω για το

πώς θα προστατεύσουμε τον κόσμο της εργασίας. Ποι-

ες μειώσεις φόρων θα δρομολογηθούν. Πώς θα ενισχυ-

θεί η ρευστότητα στην αγορά ώστε να στηριχθούν όλες

οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες.

Και θα σας πω, ακόμη, τι θα κάνουμε για να τονώσο-

υμε τον κλάδο του τουρισμού, που είναι τόσο ζωτικός για

τον τόπο μας.

Από την άμυνα στην υγεία, 

στην επίθεση προς την πρόοδο

Μέχρι σήμερα, πετύχαμε να περιορίσουμε την εξά-

πλωση του ιού. Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία και πε-

ριορίσαμε τις απώλειες. Στηρίξαμε το εισόδημα των πο-

λιτών και κρατήσαμε όρθιες τις επιχειρήσεις μας. Κάνα-

με τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση στην αντι-

μετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Και το καταφέραμε

όλοι μαζί.

Με την ίδια ωριμότητα και πειθαρχία καλούμαστε να

μετατρέψουμε τους μήνες που έρχονται σε μία γέφυρα,

η οποία από την άμυνα για την υγεία θα μας περάσει

στην επίθεση προς την πρόοδο. Για να κερδίσουμε, έτσι,

τον χρόνο και το έδαφος που χάθηκαν στην υγειονομι-

κή καταιγίδα.

Ποτέ δεν έκρυψα πως η μάχη για την ζωή θα έχει βα-

ρύ οικονομικό αντίκτυπο. Σε όλον τον κόσμο, άλλωστε,

το κόστος είναι, ήδη, τεράστιο: Οι άνεργοι στην Αμερική

ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια. Και στην Ευρώπη κατα-

ρρέουν μαζί παραγωγή και ζήτηση. Μιλάμε για μία παγ-

κόσμια οικονομική κρίση, που όμοιά της δεν έχουμε δει

εδώ και τρεις γενιές.

Ειδικά για την Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως με-

γαλύτερος. Όχι μόνο γιατί η κρίση πλήττει κομβικούς το-

μείς, όπως ο τουρισμός και η εστίαση. Αλλά και γιατί η

πανδημία ανέκοψε την πορεία της χώρας σε μία εποχή

που έμπαινε ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο Ιανουάριος κι ο Φεβρουάριος ήταν εξαιρετικοί μή-

νες για την οικονομία. Μοιάζουν όμως, ήδη, τόσο μα-

κρινοί. Οφείλουμε, λοιπόν, να ξαναπιάσουμε το νήμα

της προόδου, ώστε από χώρα-παράδειγμα στην άμυνα

κατά του ιού, ν’ αναδειχθούμε και σε κράτος-πρότυπο

για την επιστροφή στην ευημερία.

Πολύτιμα όπλα μας θα είναι η εμπιστοσύνη που οι-

κοδομήθηκε ανάμεσα σε πολίτες και Πολιτεία. Αλλά και

ο βηματισμός της κοινωνίας, με οδηγό ένα οργανωμέ-

νο κυβερνητικό σχέδιο. Θα περάσουμε, έτσι, από το στά-

διο της πρόταξης της υγείας με στήριξη της οικονομίας,

σε αυτό της τόνωσης της οικονομίας με διαρκή επιφυ-

λακή στην υγεία.

Για να ακολουθήσει το φθινοπωρινό σχέδιο για το πώς

θα επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης.

Έτσι ώστε το 2021, ένα έτος εμβληματικό για την πα-

τρίδα μας, η χώρα να βαδίσει σταθερά προς το αισιό-

δοξο μέλλον της.

Τρεις πυλώνες

Το πρόγραμμα της μετάβασης από την αβεβαιότητα

του σήμερα στην ασφάλεια του αύριο θα ανεβάσει το

ύψος των παρεμβάσεών μας στα 24 δισ. Και εδράζεται

σε τρεις πυλώνες: Στήριξη εργασίας, μείωση φόρων,

τόνωση επιχειρηματικότητας.

Έχει, δηλαδή, τα εξής χαρακτηριστικά: Ενισχύει την

συνοχή της κοινωνίας, προστατεύοντας τις θέσεις απασχόλ-

ησης. Ανακουφίζει τα νοικοκυριά, μειώνοντας τα καθ-

ημερινά τους έξοδα. Και διευκολύνει τον κόσμο της αγο-

ράς, ώστε να κινητοποιηθεί ξανά.

Αυτή η δέσμη μέτρων έχει κοινωνική σφραγίδα και

αναπτυξιακή υπογραφή. Είναι, όμως, προσαρμοσμένη

στις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου.

Κλειδί του σχεδιασμού είναι το έκτακτο και προσωρ-

ινό πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση.

Όπως δηλώνει και το όνομά του, είναι η σύμπραξη του

κράτους και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε

να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη

συγκυρία.

Θυμίζω ότι έως τώρα στην Ελλάδα οι απολύσεις ήταν

λιγότερες από όσες καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊ-

κές χώρες. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι και οι επαγγε-

λματίες της χώρας ενισχύθηκαν με τον μισθό ειδικού

σκοπού. Ενώ το κράτος κάλυψε πλήρως τις ασφαλιστι-

κές τους εισφορές.

Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς επεκτείνεται όχι μόνο στον

Μάιο, αλλά και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για τους κλά-

δους που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στο εξής, όμως, η επιδότηση της εργασίας σε ανα-

στολή θα συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση της πραγ-

ματικής απασχόλησης.

Συνάντησα ξενοδόχους που με ρωτούσαν πώς θα

απασχολήσουν όλο το προσωπικό τους, όταν φέτος οι

πελάτες θα είναι πολύ λιγότεροι από όσους συνήθως φι-

λοξενούν. Τον ίδιο προβληματισμό έχουν και επαγγε-

λματίες της εστίασης, που ξανανοίγουν τη Δευτέρα που

μας έρχεται τα μαγαζιά τους ύστερα από τρεις μήνες.

Έχουν δίκιο. Τους άκουσα και τους απαντώ: Οι επιχει-

ρήσεις που είδαν τον τζίρο τους να εξανεμίζεται και τώρα

αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση θα μπορούν, έως

τα τέλη Οκτωβρίου, να προσαρμόζουν ανάλογα και τον

χρόνο εργασίας των υπαλλήλων τους.

Οι τελευταίοι, ωστόσο, αν χρειαστεί να δουλέψουν

λιγότερο, θα εξακολουθήσουν να αμείβονται σχεδόν με

τον ίδιο μισθό. Και με πλήρως καλυμμένες τις ασφαλι-

στικές τους εισφορές. Με ποιον τρόπο; Γιατί το πρό-

γραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέ-

ρος της διαφοράς στην αμοιβή.

Και, βέβαια, όριο ασφαλείας θα παραμένει ο βασικός

μισθός. Ενώ παρατείνονται και όλα τα επιδόματα ανερ-

γίας, ώστε κανείς να μη μείνει απροστάτευτος.

Με λίγα λόγια, αυτός ο μηχανισμός ενίσχυσης της

απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχει-

ρήσεις που χτυπήθηκαν να ανασάνουν, μειώνοντας το

κόστος εργασίας και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη διά-

ταξη του προσωπικού τους. Απ’ την άλλη, θωρακίζει την

απασχόληση, αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζομέ-

νου που μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, και προστατεύει τις

αποδοχές.

Στο δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση

εργασίας», επιλέγω την ενίσχυση εργασίας. Είναι η μόνη

υπεύθυνη και ρεαλιστική απάντηση στα λουκέτα που

απειλούν, πια, όλες τις οικονομίες.

Τονίζω και πάλι ότι είναι μια παρέμβαση που έχει πρ-

οσωρινό χαρακτήρα. Αυτόν το δρόμο ακολουθούν, άλ-

λωστε, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία,

με στόχο να ανακόψουν την επίθεση της ανεργίας.

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από

το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE. Σε πρώτη φάση θα

κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και βέβαια ακόμα δεν

έχουμε συνυπολογίσει στο σχέδιό μας τα ευρωπαϊκά κε-

φάλαια που θα λάβουμε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-

καμψης.

Η κοινή πρωτοβουλία Γαλλίας και Γερμανίας, που

ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι ένα σημαν-

τικό βήμα προς μία πραγματική Ευρώπη της αλληλεγ-

γύης.

Φορολογική ανακούφιση

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου αφορά τη φορολογι-

κή ανακούφιση πολιτών και επιχειρήσεων. Ιδίως στον

τουρισμό, στις μεταφορές, στην εστίαση και στον πολι-

τισμό.

Έτσι, για τους επόμενους πέντε μήνες μειώνεται

από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ σε κάθε τύπου εισιτήρ-

ιο στα μέσα μεταφοράς. Ξέρω τη σημασία που έχει η

φθηνότερη μετακίνηση με το λεωφορείο, με το πλοίο ή

και με το αεροπλάνο. Και θέλω όσοι μετακινούνται και

πάνε διακοπές το καλοκαίρι να το κάνουν με όσο το

δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση.

Σύντομα, επίσης, θα ανακοινωθούν προγράμματα

στήριξης του εσωτερικού τουρισμού, για τους πιο αδύνα-

μους συμπολίτες μας.

Ταυτόχρονα, μειώνουμε τον ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ

και στα μη αλκοολούχα ποτά. Αλλά και στα εισιτήρια των

θερινών σινεμά.

Οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού περιλαμ-

βάνονται και αυτοί στο νέο πρόγραμμα. Και θα ενισχυθ-

ούν περισσότερο με ειδικές πρόνοιες στις εβδομάδες

που έρχονται.

Πρόκειται για τομές που αναζωογονούν την κατανά-

λωση. Τονώνουν την αγοραστική δύναμη. Αλλά αυξά-

νουν και τον τζίρο των επαγγελματιών του τουρισμού και

της εστίασης.

Γι’ αυτούς παρατείνεται, για όλο το καλοκαίρι, και η

μείωση ενοικίου κατά 40%.

Και κάτι, νομίζω, ιδιαίτερα κρίσιμο: Η προκαταβολή

φόρου, επιτέλους, μειώνεται. Πράγματι, είναι άδικο να

καλείται κανείς να προπληρώσει φόρους με βάση τα

όποια κέρδη είχε τη μία χρονιά, όταν αυτά – ειδικά φέ-

τος – θα είναι πολύ λιγότερα.

Η προκαταβολή φόρου, λοιπόν, θα μειωθεί γενναία.

Και το ακριβές ποσοστό θα ανακοινωθεί σύντομα, ύστε-

ρα από μελέτη.

Θα σημειώσω, πάντως, ότι οι μειώσεις φόρων στην

κατανάλωση θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Αποτε-

λούν, όπως εξήγησα, μέτρα-γέφυρα για να περάσουμε

από την πλευρά της ύφεσης στην όχθη της ανάπτυξης

όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.

Ρευστότητα επιχειρήσεων

Πυλώνας τρίτος: Η ενίσχυση της ρευστότητας των

επιχειρήσεων.

Μέσα στον Μάιο δρομολογείται η δεύτερη φάση της

επιστρεπτέας προκαταβολής. Και μάλιστα αυτή επεκ-

τείνεται και σε επιχειρήσεις που ίσως δεν πληρούσαν τα

κριτήρια του πρώτου σταδίου.

Για το πρόγραμμα αυτό θα διατεθεί 1 ακόμη δισεκα-

τομμύριο. Ενεργοποιείται, επίσης, και το Ταμείο Εγγυο-

δοσίας Επιχειρήσεων, κινητοποιώντας 7 δισεκατομμύρια

μέσα στο 2020. Οι επιχειρήσεις θα έχουν, έτσι, τη δυνατότ-

ητα για γρήγορη και εύκολη χρηματοδότηση, με το Δημό-

σιο να εγγυάται έως και το 80% των δανείων.

Και, τέλος, αναστέλλονται έως τον Σεπτέμβριο οι πληρ-

ωμές χρεολυσίων και δόσεων δανείων που έχουν επιχει-

ρήσεις συγκεκριμένων κλάδων. Τις λεπτομέρειες θα

αναλύσουν σε λίγο οι αρμόδιοι Υπουργοί.

Διαβατήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας στον

Τουρισμό

Ειδική αναφορά θα υπάρξει στον τουρισμό. Η τουρι-

στική περίοδος ξεκινά 15 Ιουνίου, ημερομηνία από την

οποία θα μπορούν να ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία.

Και από 1η Ιουλίου, σταδιακά, θα ξεκινήσουν και οι

απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους τουριστικούς

μας προορισμούς.

Στους επισκέπτες μας θα γίνονται δειγματοληπτικά

τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονομικά μας πρ-

ωτόκολλα, που δεν θα σκιάσουν, ωστόσο, ούτε τον λαμ-

περό μας ήλιο ούτε τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας.

Όπλο μας είναι τα διαβατήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας

και υγείας που έχει κερδίσει η χώρα μας. Η μεγάλη της

φήμη. Η υγειονομική ασπίδα, σε κάθε τόπο φιλοξενίας.

Και βέβαια, το μεράκι του Έλληνα που πάντα τον εμ-

πνέει ο Ξένιος Δίας.

Ας αντικρίσουμε, όμως, με θάρρος την πραγματικότ-

ητα: Τον Απρίλιο και τον Μάιο ο τουρισμός βρέθηκε στο

ναδίρ. Ό,τι πετύχουμε, λοιπόν, φέτος θα είναι κέρδος.

Και θα το ξαναπώ: Προτεραιότητα είναι να προστα-

τεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Και να βοηθήσουμε τους

επαγγελματίες του κλάδου να ετοιμάσουν την μεγάλη

τους αντεπίθεση το 2021. Γιατί η υπεράσπιση της απασχόλ-

ησης αποτελεί προϋπόθεση για την επιστροφή στην ανά-

πτυξη. Και η μαζική απώλεια θέσεων εργασίας δεν

σημαίνει παρά διόγκωση των ανισοτήτων.

Εμπιστοσύνη

Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε

και στον πόλεμο της οικονομίας.

Θα πρέπει, όμως, να επιδείξουμε την ίδια πειθαρχία,

την ίδια προσαρμοστικότητα και την ίδια αλληλεγγύη,

που προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό για την Ελλά-

δα.

Αποστολή μου είναι να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και

να επιμερίζω με όσο πιο δίκαιο τρόπο το βάρος της

κρίσης. Ναι, είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Αλλά απο-

δείξαμε, ως λαός, ότι δεν φοβόμαστε τα δύσκολα. Κυρίως,

δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε.

Πόσα στερεότυπα δεν κατέρρευσαν αυτούς τους μή-

νες; Ο Έλληνας, που κάποιοι έλεγαν ότι σκέφτεται ατο-

μικά, έγινε συνειδητό μέρος μιας συλλογικής προσπάθ-

ειας. Και το κράτος, που συχνά προκαλούσε εύλογα πα-

ράπονα, όταν χρειάστηκε έγινε ασπίδα προστασίας μας.

Δεν λειτούργησε απλά, αλλά εκσυγχρονίστηκε και έγινε

πιο αποτελεσματικό.

Τη θέση της παλιάς καχυποψίας πήρε η εμπιστοσύνη.

Πιστέψαμε ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί πιστέψαμε

στην Πολιτεία.

Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι παρακαταθήκες δεν θα

γίνουν κάστρα στην άμμο που θα σβήσει το καλοκαιρ-

ινό κύμα. Αλλά αυτό εξαρτάται από όλους μας.

Ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς συνυπάρχει η ελπίδα

και ο φόβος. Ας κρατήσουμε τα θετικά συναισθήματα ως

πολεμοφόδια για τη μάχη που έρχεται.

Προσωπικά, νιώθω πιο δυνατός, έχοντας αντιμε-

τωπίσει σε λίγους μήνες - και σχεδόν παράλληλα - την

πρόκληση της οικονομίας, την καταιγίδα του μετανα-

στευτικού και την απειλή μίας παγκόσμιας πανδημίας.

Όλα ήταν δύσκολα. Πήγαμε όμως καλά. Γι’ αυτό και

αισιοδοξώ για την επόμενη μέρα. Γιατί ο στόχος μου πα-

ραμένει ένας: Η Ελλάδα να διατηρεί το δικαίωμά της να

αλλάζει και να γίνεται όλο και καλύτερη!...»

Στις 15 Ιουνίου «ανοίγει» 
ο τουρισμός: Χωρίς τεστ και 

καραντίνα οι τουρίστες 

Σε κανένα τεστ και σε καμία καραντίνα δεν θα μπαίνουν

οι επισκέπτες στη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού

Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης

του προγράμματος επανεκκίνησης του τουρισμού

Από την 1η Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι απευθείας πτή-

σεις εξωτερικού προς όλα τα αεροδρόμια, με την κυβέρν-

ηση να προχωράει στο άνοιγμα των συνόρων, με στόχο

την επανέναρξη της τουριστικής σεζόν. Νωρίτερα, στις

15 Ιουνίου, ξεκινά η τουριστική περίοδος, όπου θα επι-

τρέπονται όμως μόνο οι πτήσεις προς το «Ελευθέριος

Βενιζέλος».

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, Χάρης Θεοχάρης,

εξειδικεύοντας τα μέτρα για την επανεκκίνηση του του-

ρισμού, «ξεκινήσαμε μια χρονιά με τις καλύτερες προ-

ϋποθέσεις. Ο τουρισμός αποτελείται σε μεγάλο βαθμό

από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και στηρίζει ολόκ-

ληρες τοπικές κοινωνίες».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο σχέδιο του υπο-

υργείο με την ονομασία «restart tourism», ένα σχέδιο –

όπως είπε – με ασφάλεια για τους εργαζομένους, σε-

βασμό προς τους επισκέπτες, στήριξη επιχειρήσεων και

εργαζομένων και ενίσχυση των δομών υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Θεο-

χάρης η τουριστική περίοδος για το εξωτερικό θα ξε-

κινήσει στις 15 Ιουνίου. Από εκείνη την ημέρα, τα εποχι-

κά ξενοδοχεία θα έχουν δικαίωμα έναρξης της λειτουρ-

γίας τους, ενώ 1η Ιουνίου θα έχουν προηγηθεί τα ξενο-

δοχεία – καταλύματα 12μηνης λειτουργίας.

Ταυτόχρονα, οι απευθείας πτήσεις από το εξωτε-

ρικό – ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης – θα ξεκινή-

σουν από την 1η Ιουλίου, ενώ από τις 15 Ιουνίου θα

επιτρέπονται μόνο οι πτήσεις προς το «Ελευθέριος Βε-

νιζέλος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, θα γίνονται δειγμα-

τοληπτικά τεστ ελέγχων έναντι του κορωνοϊού 

στους τουρίστες, ενώ δεν θα επιβάλλεται υπο-

χρεωτική καραντίνα και τεστ.

Το χρονοδιάγραμμα ανοίγματος του τουρισμού

– 25 Μαΐου ξεκινάει το yachting

– 1 Ιουνίου ανοίγουν κάμπινγκ και κατασκηνώσεις και

ξενοδοχεία πόλης 12μηνης λειτουργίας

– 15 Ιουνίου τα υπόλοιπα καταλύματα

– 15 Ιουνίου θα επιτραπούν ταξίδια από το εξωτερ-

ικό μόνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

– 1η Ιουλίου επιτρέπονται οι πτήσεις και στα υπόλοι-

πα αεροδρόμια της χώρας.

Ποιοι επισκέπτες θα έρθουν πρώτοι

Ο τουρισμός εξωτερικού θα αρχίσει από τις 15 Ιου-

νίου, οπότε θα απελευθερωθεί η είσοδος επισκεπτών

από περίπου 20 χώρες. Θα αφορά επισκέπτες με καλά

επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, ενώ θα αξιολογούνται

και κριτήρια όπως: οδική πρόσβαση, μεσαίας απόστα-

σης αεροπορικώς, ομογενειακές κοινότητες.

Ένα δεύτερο κύμα χωρών θα προστεθεί την 1η Ιου-

λίου, από το οποίο θα εξαιρεθούν μόνο χώρες με αρ-

νητικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά.

Η σταδιακή άρση των υπόλοιπων εξαιρέσεων ορίστηκε

για τις 15 Ιουλίου.

Τα μέτρα για τη διαχείριση κρουσμάτων

Στο πλαίσιο των μέτρων για την διαχείριση κρου-

σμάτων κοροναϊού, κάθε κατάλυμα θα έχει έναν συνερ-

γαζόμενο γιατρό αλλά και έναν συντονιστή.

Επίσης, θα οριστούν ειδικοί «χώροι καραντίνας» ανά

περιφέρεια έως ότου να μεταφερθεί τυχόν ασθενής σε

δομή υγείας.

Ειδικά για τα νησιά, δρομολογείται η εγκατάσταση

συνολικά 20 νέων αναλυτών για tests στα νησιά, ενώ

εξασφαλίζεται και η λειτουργία 600 κλινών COVID-19.

Το ελληνικό σχέδιο «Γέφυρα» 
- 24 δισ. ευρώ για οικονομία, 

εργασία και τουρισμό
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Η12η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η

Ημέρα των Νοσηλευτών (Νοσο-

κόμων),  προς τιμή της Florence

Nightingale, της νοσοκόμας και όχι

μόνο, που γεννήθηκε πριν 200 χρό-

νια, στις 12 Μαΐου 1820. 

Το Εθνικό Αρχείο στο Λονδίνο (National

Archives), χρησιμοποιώντας την πλου-

σιότατη συλλογή αρχείων του, ετοίμα-

σε και ανάρτησε ειδικό αφιέρωμα για

τη ζωή της από τη γέννησή της. Καλύπτο-

ντας τις προσπάθειες της ως νοσοκό-

μας, τους αγώνες της για κοινωνική

μεταρρύθμιση  και ιατρική περίθαλψη

όλων, τα επιτεύγματά της, τη προσφο-

ρά της στον πόλεμο της Κριμαίας και

την προσφορά της  μετά την επιστρο-

φή της στην Αγγλία. Λεπτομέρειες που

ρίχνουν φως στην απίστευτη ζωή της

για εκείνα τα χρόνια…

Η Florence Nightingale γεννήθηκε

στη Φλωρεντία τηs Ιταλίας. Οι γονείς

της ήσαν πλούσιοι  και μεγάλωσε στα

οικογενειακά τους αρχοντικά στο Hamp-

shire και Derbyshire της Αγγλίας. Ο

πατέρας της ήταν βιομήχανος και ιδιοκ-

τήτης μεταλλίου.  Ως αποτέλεσμα της

κοινωνικής υπόστασης της πλούσιας

οικογένειάς της, η Nightingale  είχε ευρ-

εία μόρφωση και ταξίδευε συχνά. Το

ενδιαφέρον της για τη νοσηλευτική

ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και επηρε-

άστηκε πολύ από τα θρησκευτικά της

πιστεύω.  Επισκεπτόταν νοσοκομεία

στην Αγγλία και στο εξωτερικό. Και να

πούμε ότι, την  εποχή εκείνη το επάγ-

γελμα της νοσηλεύτριας (νοσοκόμας)

δεν θεωρείτο αξιοπρεπές επάγγελμα

για την υψηλή κοινωνία.  Παρά τις αντιρρή-

σεις της οικογένειάς της, το 1851 εκπαι-

δεύτηκε ως νοσοκόμα στη Γερμανία.

Δύο χρόνια αργότερα εξασφάλισε τη

θέση Διευθύντριας σε νοσοκομείο στη

γνωστή οδό Harley Street στο Λονδίνο

και περιέθαλπε ασθενείς με χολέρα κατά

την διάρκεια της επιδημίας τότε στο Λον-

δίνο. 

Στον Πόλεμο της Κριμαίας

εστάλη από τον 

Υπουργό Πολέμου 

Ο Πόλεμος της Κριμαίας διήρκεσε 18

μήνες μεταξύ 1953 και 1955, μια στρ-

ατιωτική διαμάχη μεταξύ Ρωσίας αφενός

και Βρετανίας, Γαλλίας, Τουρκίας και

Σαρδηνίας αφετέρου.

Καθώς έφθαναν στο Λονδίνο πληρ-

οφορίες για την άθλια κατάσταση των

νοσοκομείων και την  έλλειψη νοσηλευ-

τικού προσωπικού στην Ανατολή, ο τότε

Υπουργός Πολέμου Sidney Herbert,

διόρισε  την 34χρονη τότε Florence

Nightingale να πάει στο στρατιωτικό

νοσοκομείο στο Scutari και να πάρει

μαζί της μια ομάδα από 38 γυναίκες,

περιλαμβανομένων και επαγγελματιών

νοσοκόμων, κυρίες της υψηλής κοι-

νωνίες και γυναίκες από θρησκευτικές

ομάδες.  

Αντίγραφο της επιστολής του Υπο-

υργού Πολέμου Sidney Herbert, περι-

γράφοντας το κάθε τι σχετικά με τα  καθ-

ήκοντα και εξουσίες της Nightingale,

όπως τα καθήκοντα των νοσοκόμων,

τις ώρες εργασίας τους, όλα όσα  είχαν

αφεθεί στα χέρια της, σώζεται σε φάκε-

λο στο Εθνικό Αρχείο (κατάλογος WO

43). 

Με την υποστήριξη λοιπόν του Γρα-

φείου Πολέμου, η Nightingale έφυγε

από την Αγγλία στις 21 Οκτωβρίου 1854

και ταξίδεψε στην εμπόλεμη ζώνη μέσω

Κωνσταντινούπολης, όπως περιγράφ-

ουν τα έγγραφα στο Εθνικό Αρχείο της

Βρετανίας στο Λονδίνο. Η κυβέρνηση

πλήρωσε όλα τα έξοδα ταξιδιού της ομά-

δας τής Nightingale…

Στο πεδίο των μαχών η ίδια και η

ομάδα της, που αποτελείτο από νοσοκό-

μες, μοναχές και κυρίες της υψηλής κοι-

νωνίας, αντιμετώπισε  πολλές δυσκολίες

και  προκλήσεις. Πληγωμένοι και άρρω-

στοι στρατιώτες δεν τρέφονταν καλά και

προσβάλλονταν από μολύνσεις λόγω

των κακών υγειονομικών συνθηκών. 

Η Florence Nightingale στρώθηκε

στην βελτίωση των συνθηκών διαβίω-

σης των στρατιωτών, έντονα εκνευρι-

σμένη από την γραφειοκρατία, ζήτησε

να της σταλούν προμήθειες αποκλει-

στικά για την ίδια, αφού συγκρούστηκε

με τον Ιατρικό Αξιωματούχο εκεί Δρα

John Hall. Σύμφωνα με τα αρχεία, η

Nightingale εξασφάλισε τις προμήθει-

ες που ήθελε, φάρμακα, ρουχισμό κτλ

από ιδιωτικές πηγές… Με αποτέλεσμα

να βελτιώσει σημαντικά τις υγειονομι-

κές συνθήκες στο βρετανικό στρατιω-

τικό νοσοκομείο στο Scutari. Πέραν

τούτου, υπέδειξε ότι και η καταγραφή

καθημερινών στατιστικών και αναλύσεων

βοηθούσε στην ελάττωση των θανά-

των. 

Επιστρέφοντας  στο Λονδίνο ως

ηρωίδα, αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή

της στην προώθηση μεταρρυθμίσεων

στο τομέα της νοσηλευτικής, σχεδια-

σμού νοσοκομείων, γράφοντας βιβλία

και αλληλογραφώντας για θέματα δημό-

σιας υγείας, θεολογίας και πολιτικής. 

Η πρώτη γυναίκα μέλος 

στο Royal Statistical Society

Το 1858 ετοίμασε μία έκθεση που

παρουσιάστηκε  κατόπιν έκκλησης από

τον Υπουργό Πολέμου με τίτλο « Σημειώ-

σεις για θέματα που αφορούν την υγεία,

αποδοτικότητα και διοίκηση νοσοκο-

μείου του Βρετανικού Στρατού: βασι-

σμένο κυρίως στην εμπειρία του τελευ-

ταίου πολέμου». Στην έκθεσή της ανα-

φέρθηκε και στις ανεπάρκειες του στρ-

ατού και εν καιρώ ειρήνης και ότι η

θνησιμότητα συνταξιούχων από τον

στρατό ήταν πολύ υψηλή και πέθαιναν

λίγους μήνες μετά την σύνταξή τους. Η

στατιστική ανάλυσή της εκτιμήθηκε τόσο

πολύ που το 1858 διορίστηκε η πρώτη

γυναίκα μέλος στο Royal Statistical

Society.

Οι μεταρρυθμίσεις της στο τομέα της

νοσηλευτικής δεν περιορίστηκαν στο

στρατό. Το 1859 έγραψε το βιβλίο «Ση-

μειώσεις για Νοσηλευτική», που απο-

τελούσαν ένα βιβλίο γενικής συμβου-

λής που στόχευε γυναίκες όλων των

βαθμίδων και σημείωνε ότι «η κάθε

γυναίκα είναι και μια νοσοκόμα», καθώς

«η κάθε γυναίκα πρέπει, σε κάποια φάση

της ζωής της,  να γίνει μια νοσοκόμα,

δηλαδή να είναι υπεύθυνη για την υγεία

κάποιου ανθρώπου». 

Το 1860 ίδρυσε την πρώτη νοσηλευ-

τική σχολή στο νοσοκομείο St. Thomas

στο Λονδίνο (συμπτωματικά το νοσο-

κομείο όπου μεταφέρθηκε ο Πρωθυ-

πουργός Boris Johnson με τον Covid-

19) με δημόσιες εισφορές. Kαι εξάν-

τλησε το υπόλοιπο της ζωής της προω-

θώντας το επάγγελμα της νοσηλεύ-

τριας/νοσοκόμας και αναλαμβάνοντας

την διαμόρφωση νοσοκομείων. 

Τιμητική διάκριση από 

την Βασίλισσα Βικτώρια 

Το 1883 την Ημέρα του Αγίου Γεωρ-

γίου (St George’s Day) η Βασίλισσα Βι-

κτώρια, εισήγαγε το Royal Red Cross

Medal εις αναγνώριση ιδιαίτερων υπηρ-

εσιών για νοσοκόμες στο στρατό. Ο

κατάλογος διατηρείται στο Βρετανικό

Εθνικό Αρχείο στο Kew του Λονδίνου.

Διδόταν σε οποιαδήποτε κυρία, περι-

λαμβανομένων και ξένων υπηκόων,

κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργού

Πολέμου, για εξέχουσες νοσηλευτικές

υπηρεσίες στους άρρωστους και πληγω-

μένους στρατιώτες και ναύτες του βρε-

τανικού Στρατού και Ναυτικού. Η πρώτη

που τιμήθηκε με το Royal Red Cross

Medal ήταν η Florence Nightingale. 

Γνωστή πλέον για την πρωτοπορια-

κή της εργασία τα χρόνια της ζωής της,

η επιρροή της συνεχίστηκε να αναγ-

νωρίζεται μετά τον θάνατό της το 1910.

Η Διεθνής Ημέρα Νοσηλευτών (Νοσοκό-

μων) ορίστηκε η ημέρα των γενεθλίων

της και πολύ πιο πρόσφατα τις μέρες

μας, όπως γνωρίζουμε τα νέα  νοσο-

κομεία που κατασκευάστηκαν επειγόν-

τως στο Ηνωμένο Βασίλειο με την βοήθ-

εια του Στρατού, για αντιμετώπιση του

θανατηφόρου κορωνοιού Covid-19,

πήραν το όνομά της. Της γυναίκας που

αναγνωρίστηκε παγκοσμίως ως η ιδρύτρ-

ια της νεότερης νοσηλευτικής.  

Πηγές Βρετανικού Εθνικού

Αρχείου: 

https://blog.nationalarchives.gov.uk/

life-of-florence-nightingale-part-one/

https://blog.nationalarchives.gov.uk/

lady-in-the-archives-the-life-of- 

florence-nightingale-part-two/

Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας

Στις 7 Ιανουαρίου 2020 στην ιστο-

σελίδα των νοσηλευτών/νοσοκόμων

(σύνδεσμος πιο κάτω) ανακοινώθηκε

ότι ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας καθό-

ρισε το 2020 ως τον Διεθνή Χρόνο για

Νοσηλευτές και Μαίες και αρίθμησε διά-

φορες εκδηλώσεις κατά την διάρκεια

του χρόνου. Μία από τις προσεχείς

εκδηλώσεις:

Στις 27-8 Οκτωβρίου 2020, με τίτλο

«Nightingale 2020», το Ιδρυμα Florence

Nightingale διοργανώνει συνέδριο στο

Λονδίνο με θέμα να εξηγήσει πώς

Νοσηλεύτριες και Μαίες μπορούν να

δουλεύουν μαζί με στόχο να αναμορ-

φώσουν την παγκόσμια φροντίδα και

υγεία.  Θα εορταστεί η κληρονομιά της

Nightingale και θα συνεισφέρει στην

Ημέρα Νοσηλευτών και Μαιών που καθ-

όρισε ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας. 

https://www.nursingtimes.net/

news/2020-international-year-of-

the-nurse-and-midwife/key-dates-

during-2020-international-year-of-

the-nurse-and-midwife-07-01-2020/

Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

2020 – ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ο.Υ.

12η Μαΐου  Ημέρα Νοσηλευτών – Ημέρα που

γεννήθηκε η Florence Nightingale 

Απόσπασμα από την χειρόγραφη επιστολή του τότε Υπουργού Πολέμου 

καταγράφοντας τα καθήκοντα της Florence Nightingale στην αποστολή της

στον Πόλεμο της Κριμαίας, η οποία προβάλλεται στο αφιέρωμα 

του Βρετανικού Εθνικού Αρχείου. 
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Η19η Μαΐου αποτελεί μια άκρως σημαντική

επέτειο για ολόκληρο τον Ελληνισμό, την

Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων

του Πόντου, όπως αυτή καθιερώθηκε το 1994

με ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλή-

νων.

Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρα-

σιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβι-

βάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρο-

μολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της

γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία

έλαβε χώρα στο πλαίσιο του απελευθερωτικού

αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Συμμάχων

(Αγγλογάλλων, Ιταλών και Ελλήνων), που κατείχαν

εδάφη της Μικράς Ασίας.

Από ένα σύνολο 750.000 περίπου Ελληνο-

ποντίων, υπολογίζονται σε 200.000 έως 350.000

εκείνοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεο-

τούρκους κατά την περίοδο 1916-1923.

Το ιστορικό υπόβαθρο

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, οι

Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν

πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να

εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους, το εκλεκτό

τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στο βόρειο τμήμα

της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά

τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους

Οθωμανούς δεν είχε αλλοιώσει το φρόνημα και

την ελληνική συνείδηση των κατοίκων της εν λόγω

περιοχής, παρότι αυτοί ζούσαν αποκομμένοι από

τον εθνικό κορμό.

Οι Ελληνοπόντιοι, μολονότι αποτελούσαν μειο-

νότητα (περί το 40% του πληθυσμού), είχαν κατα-

φέρει να κυριαρχήσουν στην οικονομική ζωή της

περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με

τη δημογραφική και πνευματική τους άνοδο.

Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε

265.000, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του

20ού αιώνα άγγιζαν πλέον τις 700.000.

Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ

το 1919 υπολογίζονται σε 1.400, ανάμεσά τους και

το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.

Εκτός από σχολεία, οι Ελληνοπόντιοι διέθεταν

τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και

θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό πνευματικό τους

επίπεδο.

Το κίνημα των Νεοτούρκων

Το 1908 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τους λαούς

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Τη χρονιά εκείνη εκδηλώθηκε και επικράτησε το

κίνημα των Νεοτούρκων, που έθεσε στο περιθώριο

τον σουλτάνο.

Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους

νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο

εσωτερικό της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτο-

κρατορίας.

Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν.

Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό

τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού

των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού

της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των

ευρωπαϊκών κρατών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το Κρη-

τικό Ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα

ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.

Διωγμοί και εκτοπισμοί 

– Τα «Τάγματα Εργασίας»

Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την «ασφάλεια του

κράτους», προέβησαν στον εκτοπισμό ενός μεγά-

λου μέρους του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλό-

ξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγομένων

«Ταγμάτων Εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»).

Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπη-

ρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στον

στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη

διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθή-

κες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες

και αρρώστιες.

Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις

δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των

χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμέ-

νιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περι-

σώσουν ό,τι ήταν δυνατόν.

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, οι

Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν

πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να

εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους.

Ό,τι δεν είχε καταφέρει ο σουλτάνος σε 5 αιώνες,

το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια.

Το 1919 οι Έλληνες, μαζί με τους Αρμενίους και

με την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης

Βενιζέλου, προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα

αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό

ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμε-

ταλλεύτηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην

«τελική λύση».

Η «τελική λύση» – Η δεύτερη φάση

της Ποντιακής Γενοκτονίας

Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβι-

βάστηκε στη Σαμψούντα, για να ξεκινήσει τη δεύτε-

ρη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας,

υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιε-

τικών συμβούλων του.

Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή, το 1922,

οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρ-

ασαν τις 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβά-

ζουν τον αριθμό τους στις 350.000.

Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυ-

γαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω

στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. 

Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν

τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου

εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν

τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρεια Ελλάδα.

Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε ομο-

φώνως στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανα-

κήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης της

Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

19η Μαΐου : Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων

του Πόντου

Μητσοτάκης: Θα τιμούμε την «Ημέρα Μνήμης» 
μέχρι να ξημερώσει η Ημέρα της Δικαίωσης

«Πριν από έναν αιώνα, οι Έλληνες του Πόντου έπεσαν θύματα μιας πρωτοφανούς θηρ-

ιωδίας. Διώχθηκαν, εκτοπίστηκαν, αφανίστηκαν. Όσοι γλίτωσαν, άφησαν πίσω τις πα-

τρογονικές εστίες για να αναστηθούν στην μητέρα-πατρίδα. Με τη λύρα τους να θρηνεί

ακόμη τον ξεριζωμό. Αλλά και με το δοξάρι της να τραγουδά την ελπίδα. Και να ζητά

δικαίωση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την Ημέρα Μνήμης της Γενο-

κτονίας των Ποντίων.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε: «Η Πολιτεία ανταποκρίθηκε ομόψυχα στο αυτονόητο

καθήκον της αναγνώρισης της Γενοκτονίας. Και αγωνίζεται για τη διεθνοποίηση και την

παγκόσμια προβολή της. Ταυτόχρονα η Ελλάδα ενσωματώνει στη νέα πορεία της τον

δυναμισμό των παιδιών της του Πόντου. Εκείνων που κρατούν ζωντανή τη μνήμη και τις

παραδόσεις του τόπου τους. Θα τιμούμε την «Ημέρα Μνήμης» μέχρι να ξημερώσει η

Ημέρα της Δικαίωσης!».



Πέθανε, σε ηλικία 92 ετών, ο ιδρυτής του Αμερικανοελληνι-

κού Ινστιτούτου (AHI) Ευγένιος Ρωσσίδης, ο οποίος θεω-

ρείται ένας από τους πέντε πρωτεργάτες που έθεσαν τα θεμέ-

λια για τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού λόμπι στην

Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του AHI, ο Ευγένιος Ρωσσίδης

αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση του Ινστιτούτου μετά την

τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία για να υποστηρίξει τα

αμερικανικά συμφέροντα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας-Κύπρου.

Ο αγώνας και η προσφορά του για τη προάσπιση της διεθνούς

νομιμότητας στην Κύπρο έχουν αναγνωριστεί ευρέως. Έχει μάλιστα

χαρακτηριστεί ως ο αρχιτέκτονας του εμπάργκο για τη μεταφορά αμε-

ρικανικών όπλων στη Τουρκία, το οποίο είχε υπερψηφιστεί από το

Κογκρέσο με διακομματική στήριξη μετά την τουρκική εισβολή.

Το εμπάργκο είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 5 Φεβρουαρίου 1975 και

παρέμεινε σε ισχύ μέχρι το 1978, ενώ μέχρι και σήμερα εξακολου-

θεί να θεωρείται ως η «πιο ουσιαστική πολιτική νίκη για το κράτος

δικαίου στην Κύπρο».

Από το υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ 

σε εμβληματική μορφή 

της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας

Ο Ευγένιος Ρωσίδης είχε γεννηθεί στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρ-

κης στις 23 Οκτωβρίου το 1927.Ο πατέρας του καταγόταν από την

Κερύνεια και η μητέρα του από Γύθειο Λακωνίας. 

Καταλείπει τη σύζυγό του Αφροδίτη, τα παιδιά τους Μιχαήλ, Γκέιλ,

Ελένη και Αλέξανδρο, εγγόνια και δισέγγονα.

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και σταδιο-

δρόμησε ως δικηγόρος, καθώς εργάστηκε για τη μεγάλη δικηγορική

εταιρεία Rogers & Wells. Το 1956 προσελήφθη από το γραφείο του

Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης.

Συνέχισε τη καριέρα του ως σύμβουλος του υπουργείου Οικονο-

μικών των ΗΠΑ, οπού προσελήφθη το 1959. Σχεδόν μια δεκαετία

αργότερα επέστρεψε στο ίδιο υπουργείο ως υφυπουργός της κυβέρ-

νησης του Ρίτσαρντ Νίξον. Αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση, έγινε ο

πρώτος Ελληνοαμερικανός του οποίου ο διορισμός επικυρώθηκε

από τη Γερουσία. Μετά την τουρκική εισβολή στην Κυπριακή Δημο-

κρατία προχώρησε στην ίδρυση του Αμερικανοελληνικού Ινστι-

τούτου (AHI).

Στο διάστημα 1976-1979 διετέλεσε εκδότης στην ιστορική ομογε-

νειακή εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ». Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας

του 1980 εργάστηκε στην προεκλογική επιτροπή των Ρόναλντ Ρίγκαν

και Τζορτζ Μπους. Είχε δημοσιεύσει σειρά άρθρων και βιβλίων σχε-

τικά με το Κυπριακό, τη σημασία της Ελλάδας για την αμερικανική

εξωτερική πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εισαγωγές προϊόν-

των στις ΗΠΑ.

Το 2004 ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής

Στεφανόπουλος, είχε αναγνωρίσει τη προσφορά του, τιμώντας τον

με το Βραβείο του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ακολούθη-

σαν και άλλες διακρίσεις, καθώς το 2014 είχε τιμηθεί από την Κυ-

πριακή Βουλή των Αντιπροσώπων και το 2016 από τον Πρόεδρο

της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Συγκίνηση στην Ελληνοαμερικανική Κοινότητα

Ο πρόεδρος του AHI, Νίκος Λαρυγγάκης, αποχαιρέτησε σε προ-

σωπικό τόνο τον μέντορα και προκάτοχό του στην ηγεσία του Ινστι-

τούτου. Όπως εξήγησε, ο Ευγένιος Ρωσσίδης ήταν ένας άνθρωπος

που ενεργούσε με βάση τις πεποιθήσεις και τις αρχές του και ως εκ

τούτου υποστήριξε τα θέματα που τον αφορούσαν για όλους τους

σωστούς λόγους.

«Πάντα προσπαθούσα να καθοδηγώ αυτόν τον οργανισμό με τρόπο

που να τιμά το όνομά του και το πάθος με το οποίο υπερασπίστηκε

τους σκοπούς για τους οποίους νοιάστηκε βαθιά. Δεν είχα ποτέ καμία

ψευδαίσθηση ότι τον αντικαθιστώ επειδή δεν μπορεί να αντικατα-

σταθεί ένας θρύλος. Θα προσπαθήσω, όμως, να κάνω το καλύτερο

δυνατό για να συνεχίσω το έργο και την κληρονομιά του», είπε ο Νίκος

Λαρυγγάκης.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Πρόεδρος της AHEPA, Γιώργος

Χωριάτης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του, λέγοντας ότι ο Ευγένιος

Ρωσσίδης θα λείψει από τις ζωές των ανθρώπων που άγγιξε και

ενέπνευσε μέσω της αφοσίωσης που επέδειξε στην επιδίωξη της

αριστείας και της δικαιοσύνης. Ο Ευγένιος Ρωσσίδης ήταν μέλος της

AHEPA από το 1954.

«Ένας υπερήφανος Αμερικανός και παθιασμένος Έλληνας, η κληρ-

ονομιά του Ρωσσίδη θα ζήσει μέσω του Αμερικανοελληνικού Ινστι-

τούτου και των οργανώσεων που ίδρυσε και ηγήθηκε για την υπο-

στήριξη του κράτους δικαίου, του Ελληνισμού και της κυπριακής υπό-

θεσης», σημείωσε ο κ. Χωριάτης.

ΣΘΕΝΑΡΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

Ευγένιος Ρωσσίδης: Έφυγε ένας 

παθιασμένος Έλληνας της Αμερικής
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...Στυγεί δεδορκώς,
ουδέν ηδικημένος

Ποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει την μεγίστη σοφία

των Ελλήνων; Μόνον άφρονες και μικρόνοες θα το τολμούσαν.

Δεν χρειάζεται μόνον τόλμη για μια τέτοια αμφισβήτηση αλλά

είναι αναγκαίο το θράσος και η αναίδεια. Όμως το φώς του

Ελληνικού πνεύματος διαπερνά τα όποια σύννεφα μικρόνοι-

ας και κακότητας και διασχίζει αποστάσεις αιώνων, χιλιετ-

ηρίδων και γαλαξιών, διότι το βεληνεκές του ξεπερνά τις κακόθ-

υμες προθέσεις των σπιθαμιαίων αμφισβητιών.

Η πλήρης έκφραση της φράσης στην «Μήδεια» του Ευρυ-

πίδη έχει ως εξής: «Δίκη γαρ ουκ ένεστ’ εν οφθαλμοίς βροτών,

όστις πριν ανδρός σπλάχνον εκμαθείν σαφώς στυγεί δεδο-

ρκώς, ουδέν ηδικημένος» – Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στα μάτια

των ανθρώπων, γιατί κάποιος πριν καλά μάθει την καρδιά

του ανθρώπου τον μισεί κοφτερά χωρίς να έχει αδικηθεί από

κείνον. 

Ο μεγάλος αυτός διανοητής τραγωδός αναφέρθηκε σε μια

ανθρώπινη αλήθεια. Όλοι μας, πόσες φορές δεν έτυχε να

αντιπαθήσουμε κάποιον με την πρώτη ματιά, χωρίς να τον

ξέρουμε και να μας έχει αδικήσει στο ελάχιστο. Ομολογήστε

το, είναι ένα συναίσθημα που μας φόρτωσε η φύση. Δεν είναι

πάντα συναινετική και δίκαιη η δημιουργός φύση. Ο Ευρυ-

πίδης και το τεράστιο του πνεύματος και της διεισδυτικότητας

του διέγνωσε το ημιτελές του ανθρώπινου γένους. 

Το γνώρισμα αυτό έχουν και αρκετά σκυλιά. Είναι δυνατόν

όταν κάποιος κακός στις προθέσεις περάσει μπροστά σε ένα

σκυλί, εκείνο να αρχίσει να γαβγίζει χωρίς να έχει δεχθεί απει-

λή ή έστω μικρή ενόχληση. Το σκυλί διαβλέπει τον χαρακτήρα

κάποιου άγνωστου. Ο άνθρωπος έχει από την φύση του την

αντιπαλότητα και την αντιπάθεια για τους συνανθρώπους του.

Μπορεί όμως και το κρύβει, διότι κουβαλάει μαζί του και μία

άλλη δεινότητα, την υποκρισία. Βράζει από μίσος στο στήθ-

ος και χαμογελάει με επίπονη τεχνική. Καταπληκτικός συνδυα-

σμός φωτιάς και πυρόσβεσης. Στο τέλος υπερέχει ο πυρο-

σβέστης χωρίς όμως να σβήνει τα αποκαϊδια της εκ της φύσεως

φωτιάς. Εκείνα σιγοκαίνε εις το διηνεκές. 

Πολύ σωστά ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» μιλάει για τα

«πολλά τα δεινά κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει» – Δεν

υπάρχει κάτι περισσότερο κακό από τον άνθρωπο. Το βεβαιώνει

ο Ευρυπίδης με το «στυγεί δεδορκώς» – μισεί κοφτερά.

Για να ξεφύγει από αυτά τα μικροπρεπή συναισθήματα ο

άνθρωπος με τα οποία γεννήθηκε χρειάζεται να διανύσει έναν

μακρύ, επίπονο αλλά και γλυκό συνάμα δρόμο. Χρειάζεται

να δώσει μορφή στον χαρακτήρα του, να μορφωθεί, η εγγρ-

αματοσύνη δεν αρκεί. Ναι, μα πώς; Προσεγγίζοντας τα μεγέθη

των Ελλήνων διανοητών, διαβάζοντας τις απόψεις τους ή

παρακολουθώντας στο Θέατρο τα δραματουργήματά τους.

Όσο θα παρακολουθεί τα «κόρνερ» της Τσέλσυ και τις σαπου-

νόπερες της τηλεόρασης, τόσο θα απομακρύνεται από τον

στόχο της μορφοποίησης του χαρακτήρα του και τόσο θα

επαληθεύεται η εκ βαθέων ρήση «στυγεί δεδορκώς, ουδέν

ηδικημένος».

Φοίβος Ιωσήφ

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ ΑΧ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Συλλυπητήριο μήνυμα προς τους οικείους του ιδρυτή

του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου (AHI) Ευγένιου Ρωσ-

σίδη, που απεβίωσε την Τρίτη σε ηλικία  92 ετών απέστειλε

η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελ-

λαροπούλου.

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του Ευγέ-

νιου Ρωσσίδη, πρωτοπόρου στην προάσπιση των δικαίων

του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο

Ευγένιος Ρωσσίδης, με το όραμα του και τις άοκνες προ-

σπάθειές του, μέσα από το Αμερικανο - Ελληνικό Ινστιτούτο

το οποίο ίδρυσε, συνέβαλε στη διεθνή ευαισθητοποίηση

για τα εθνικά μας θέματα και αφήνει παρακαταθήκη μεγά-

λο έργο, το οποίο συνεχίζεται από τους διαδόχους του».

«Τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους του και στη

διοίκηση του Αμερικανο - Ελληνικού Ινστιτούτου», αναφ-

έρει στο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατε-

ρίνη Σακελλαροπούλου.

Συλλυπητήρια της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
για τον θάνατο του Ευγένιου Ρωσσίδη

www.eleftheria.co.uk
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Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η αγάπη, η συμπάθεια και οι σκέψεις όλων

των μελών της Εθνικής Ομοσπονδίας, είναι

με κάθε συμπατριώτη μας και κάθε οικογέ-

νεια που έχει υποστεί την απώλεια αγαπ-

ημένου της προσώπου αυτήν την απίστευ-

τα δύσκολη περίοδο για την ομογένεια μας,

το Ηνωμένο Βασίλειο και το παγκόσμιο, λόγω

του κορωνοϊού. Παρά τις μεγάλες προκλή-

σεις που αντιμετωπίζουμε, η παρούσα κρίση

έχει αναδείξει πολλές από τις καλύτερες

πτυχές της κοινωνίας, όπως η βοήθεια και

η αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο μας, ο

βαθύτατος σεβασμός προς τους εργαζόμε-

νους στον τομέα της υγείας που βρίσκονται

στην πρώτη γραμμή ενάντια σ ’αυτόν τον

αόρατο εχθρό, την αστυνομία και όσους από

εσάς ήδη είστε εθελοντές μέσω της ΝΕΠΟΜΑΚ

ΗΒ, βοηθάτε το NHS, τις τοπικές αρχές και

άλλους βασικούς εργαζόμενους στις υπερ-

αγορές, τα φαρμακεία, τους εργαζόμενους

στις συγκοινωνίες και άλλους που έχουν

προχωρήσει πάνω και πέρα για να κάνουν

μια θετική συνεισφορά σε τόσο δύσκολους

καιρούς.

Σε αυτή την καθοριστική περίοδο, η προ-

τεραιότητα μας συνεχίζει να είναι η υπο-

στήριξη των ηλικιωμένων, των ευάλωτων

ατόμων και των ατόμων που έχουν μεγαλύτε-

ρη ανάγκη στη διασπορά μας. Με την πολύ

γενναιόδωρη υποστήριξη του Τζων Χρι-

στοδούλου και του Ιδρύματος Γιάννη Χρι-

στοδούλου, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία Ηνωμένου Βασιλείου, είχε τη δυνατότ-

ητα να διανέμει δωρεάν πακέτα κυπριακών

τροφίμων, σε όσα μέλη της ομογένειας μας

είχαν ανάγκη και επικοινώνησαν μαζί μας.

Τα πακέτα τροφίμων περιέχουν παραδο-

σιακά κυπριακά τρόφιμα και προετοιμάζον-

ται και παραδίδονται από το Marathon Foods.

Έχοντας παραδώσει γύρω στα 600 πακέ-

τα σε όσους είχαν ανάγκη τον τελευταίο

μήνα,αυτή η ευγενής πρωτοβουλία θα ολοκ-

ληρωθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 5 μ.μ.

Για άλλη μια φορά, εκφράζουμε την ειλικρι-

νή μας ευγνωμοσύνη στον John, και στο Ίδρ-

υμά του, για την υποστήριξή τους. 

Ο κ. Χριστοδούλου επεσήμανε πως «Ήταν

προνόμιο να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγ-

κη στην ομογένεια μας αυτή τη δύσκολη στιγ-

μή. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτές

τις δύσκολες στιγμές, ως μάθημα ζωής. Αυτό

θα διαμορφώσει τη μελλοντική μορφή της

κοινωνία μας. Οι δύσκολες στιγμές δεν δια-

ρκούν, αλλά οι αγωνιστές θα αντέξουν και θα

βγούν νικητές ενάντια σ’αυτό τον αόρατο

εχθρό».

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας έως

τις 5 μ.μ. την Παρασκευή 22 Μαΐου εάν εσείς

ή οποιοσδήποτε γνωρίζετε, χρειάζεται ένα

δωρεάν πακέτο τροφίμων. Μπορείτε να μας

καλέσετε στο 020 8445 9999 ή 07956849094

να μας στείλετε email στο enquiries@cypri-

otfederation.org.uk για να συζητήσουμε την

περίπτωσή σας.

Παρότι ολοκληρώνεται αυτή η πρωτο-

βουλία, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε

μέσω των εθελοντών της νεολαίας μας

(NEΠOMAK ΗΒ), να προσφέρουμε τις υπηρ-

εσίες μας στην ομογένεια, να κάνουμε τις

βασικές αγορές σας ή να παραλάβουμε τα

φάρμακα σας από τα φαρμακεία είτε είστε

ηλικιωμένος ή ανήκετε στις ευάλωτεςομά-

δες της ομογένειας μας.

Ως Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, είμα-

στε πάντοτε στο πλευρό της ομογένειας μας

αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο Θα ξεπερά-

σουμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, μαζί και

με τη βοήθεια και συμπαράσταση σας, θα

εργαζόμαστε για να πετύχουμε μια καλύτε-

ρη ζωή στη χώρα που ζούμε.

Για τη δική σας ασφάλεια, της οικογένει-

ας και όλων μας σας καλούμε να ακολουθ-

είτε τις οδηγίες των Αρχών.

Εκ μέρους της Γραμματείας 

της ΕθνικήςΚυπριακής 

Ομοσπονδίας Η.Β.

Χρήστος Καραολής

Πρόεδρος

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΗ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΟΥ YIANNIS FOUNDATION 

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ολοκληρώνεται η παροχή πακέτων τροφίμων

σε αναξιοπαθούντες Ομογενείς στην Αγγλία 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τέλος από το 2021 στην

ελεύθερη μετανάστευση 

στη Βρετανία εργαζομένων

από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Το Βρετανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα 18/5

νομοσχέδιο με το οποίο τερματίζεται η ελεύθερη μετανά-

στευση των εργαζομένων από την Ε.Ε., σε μια ψηφοφορία

που έφερε στο φως το θέμα των αλλοδαπών νοσηλευτών

και γιατρών εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το

νομοσχέδιο καταργεί από το 2021 τα ειδικά δικαιώματα

μετανάστευσης που είχαν οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικο-

νομικού Χώρου (Ε.Ε., Ισλανδία, Νορβηγία και Λίχτενσταϊν)

και της Ελβετίας.

Ωστόσο, δεν εξηγεί με λεπτομέρειες τα νέα κριτήρια βάσει

των οποίων θα επιτρέπεται ή όχι η μετανάστευση εργαζο-

μένων. 

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη

παρουσιάσει το προσχέδιο ενός συστήματος με βαθμούς,

το οποίο θα ευνοεί τους υποψήφιους που ασκούν κάποιο

ιδιαίτερα εξειδικευμένο επάγγελμα.

Η μετανάστευση από τις πιο φτωχές χώρες της Ε.Ε. ήταν

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εκστρατείας για το

δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit. 

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ υποσχέθηκε την

Τρίτη 19/5 ένα «πιο αυστηρό, πιο δίκαιο και πιο απλό»

σύστημα, το οποίο «θα παίξει ζωτικής σημασίας ρόλο» κατά

της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Από την πλευρά τους οι Εργατικοί, διά στόματος του Νικ

Τόμας - Σίμοντς, απάντησαν ότι το νομοσχέδιο «απειλεί

το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας) την ώρα που το έχο-

υμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ».

Προκειμένου κάποιος να μεταναστεύσει στη Βρετανία θα

πρέπει να έχει ετήσιο μισθό τουλάχιστον 25.600 λίρες, δηλα-

δή λιγότερο από τον μέσο μισθό στη Βρετανία, αλλά πολύ

περισσότερο από όσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα

τη υγείας. Κάτι περισσότερο από το 13% των εργαζόμενων

στο NHS είναι αλλοδαποί και το 5,5% πολίτες ΕΕ.

Η Πατέλ υπογράμμισε ότι η βρετανική κυβέρνηση έχει

θέσει σε εφαρμογή μια επιταχυμένη διαδικασία παροχής

βίζας για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και άλλους εργαζό-

μενους στον τομέα της υγείας. Επίσης, η βρετανική κυβέρν-

ηση δεσμεύθηκε ότι θα παραταθεί αυτόματα για ένα χρόνο

η βίζα των επαγγελματιών αυτών εφόσον λήγει κάποια στιγ-

μή από τώρα ως τον Οκτώβριο.

Στις 13 Μαΐου 2020 ο νέος Ηγέτης

των Εργατικών Sir Keir Starmer έκανε

κάτι που έχει χρόνια να δούμε στο Λον-

δίνο, σε σχέση με όσα λέγονται στη

Βουλή των Κοινοτήτων.

Όταν λοιπόν ο Sir Keir Starmer είπε

στον Πρωθυπουργό στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων ότι μέχρι τις 12 Μαρτίου, η

επίσημη συμβουλή της Κυβέρνησης

παρέμενε ότι ήταν μάλλον πολύ απίθ-

ανο οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν

στα γηροκομεία να μολύνονταν (από

τον Covid-19), ο Πρωθυπουργός Boris

Johnson αρνήθηκε κάτι τέτοιο. 

Ο Sir Keir Starmer αναφερόταν στην

συμβουλή που δημοσιεύθηκε στις 25

Φεβρουαρίου 2020 και που έλεγε συγκε-

κριμένα:

“… It is therefore very unlikely that

anyone receiving care in a care home

or the community will become infected”.

Σε χρόνο ρεκόρ θα λέγαμε, ο Sir Keir

Starmer έστειλε ενυπόγραφη επιστολή

στον Πρωθυπουργό με κοινοποίηση

στον Speaker του Κοινοβουλίου, στην

οποία έβαλε κάτω τα όσα ανταλλάχθη-

καν μεταξύ τους, και πρόσθεσε:

«Σ΄αυτήν την ώρα εθνικής κρίσης,

είναι σημαντικό όσο ποτέ οι Υπουργοί

της Κυβέρνησης να δίνουν έγκυρες

πληροφορίες. Με αυτό υπόψη, αναμέ-

νω να έλθετε στη Βουλή των Κοινοτή-

των με την πρώτη ευκαιρία να διορ-

θώσετε το record και να αναγνωρίσετε

ότι αυτό ήταν επίσημη κυβερνητική καθ-

οδήγηση σχετικά με τα γηροκομεία.

Κοινοποιώ αντίγραφο της επιστολής

αυτής στον Speaker της Βουλής των

Κοινοτήτων». 

Την επιστολή πρόβαλε πρώτη η Beth

Rigby, η πολιτική Συντάκτρια του τηλε-

οπτικού Sky, καθώς αυτή (επιστολή)

έφθασε στο τηλέφωνό της και ενόσω

μετέδιδε ζωντανά, τα όσα είχαν συμβεί

στην Βουλή. 

Tώρα, παραμένει να δούμε πότε ο

Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στη

Βουλή να διορθώσει όπως τον κάλεσε

ο ηγέτης της Αντιπολίτευσης Sir Keir

Starmer. Ο οποίος είναι δικηγόρος ανθ-

ρωπίνων δικαιωμάτων, QC, και εργά-

στηκε και στην Γενική Εισαγγελία για

ορισμένα χρόνια προτού εκλεγεί βου-

λευτής το 2015. 

Αλλά και αν ο Sir Keir Starmer θα

επιμείνει στο αίτημά του…

Φανούλα Αργυρού

Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Όταν ο ηγέτης των Εργατικών καλεί με επιστολή τον Μπόρις

να… διορθώσει επισήμως μια αποδεδειγμένη ανακρίβεια 
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We received the follow Press release:

London Greek Radio (LGR) has recorded a

huge increase in listening figures during the coro-

navirus pandemic.

Along with other local, commercial and BBC

stations across the UK, whilst some stations have

reported double-digit increases in online listen-

ing in recent weeks, LGR has seen their figures

more than triple!

London Greek Radio has recorded a signifi-

cant increase in connected radio listening, with

an average increase of 173% with the most

notable growth over the Orthodox Easter week-

end of 346%.

The figures suggest that people staying at

home due to the coronavirus pandemic seem to

be listening to more radio rather than listening

to music apps.

The numbers are from LGR's online stream-

ing platforms. Some of LGR's biggest increas-

es have been especially noted across morning

and daytime programming – which suggests that

people are keeping devices on when they would

normally be heading out to work.

Pierre Petrou, Head of Programming for London

Greek Radio said: "LGR has been the backbone

for our communities for over 30 years and pro-

vides companionship and friendship. As a result,

solid relationships are formed between the lis-

tener and presenter on the radio. During this cri-

sis, our presenters aim to inform, update and

entertain.

He added, "We have developed systematic

programming which includes regular live updates

from Cyprus, Greece and the UK. Understandably,

our regular schedule has changed but it seems

that people are welcoming this as we are work-

ing in partnership with organisations who are

providing essential key services to the most vul-

nerable – from free food packages to 'a listen-

ing ear'.

"We're also aware that calls, texts and emails

have increased, so I think there is a bit of a gen-

eral rediscovery of radio and how important it

can be at times like this."

Siobhan Kenny, CEO of Radiocentre, the indus-

try body for commercial radio, said: "As the UK

acclimatises to a new world of working from home

and enforced isolation, radio proves its strength

as a hugely valuable source of information, reas-

surance, company and, most importantly, fun.

As one of the most trusted and accessible forms

of media, it is perhaps no surprise that so many

are tuning in right now."

SPONSORED BY YIANNIS FOUNDATION AND ORGANISED 

BY THE NATIONAL FEDERATION 

The distribution of food 

packages to most in need

compatriots comes to an end

LGR listening

figures surge

A Press Release by the

National Federation of

Cypriots in the UK states: 

These are incredibly difficult

times for our community, with

many of us tragically losing

friends and family members

due to COVID-19. 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 health-

care professionals and other

key workers, as well as the vol-

unteers and others who have

gone above and beyond to

make a positive contribution

through such dark times. 

At this difficult time our pri-

mary focus is supporting the

elderly, vulnerable and those

most in need within our dias-

pora. With the very generous

support of John Christodoulou,

Founder of the Yianis Christo-

doulou Foundation, we have

proudly provided free food pack-

ages to those most in need, in

our community across the UK

who have got in touch. The

food packages contain tradi-

tional Cypriot foods and are

being prepared and delivered

by Marathon Foods. 

Having delivered packages

to those most in need over the

last month, and with enquiries

now reducing, we are planning

to close this initiative on Friday

22 May at 5pm. Once again,

we would like to take this oppor-

tunity to express our heartfelt

gratitude to John, and his

Foundation, for his support. As

we bring this initiative to a close,

we asked John for a few words

and he said “It’s been a privi-

lege to help those most in need

in our community at this diffi-

cult time. It is important to use

these difficult times, as a life

lesson. This will shape our soci-

ety going forward. Tough times

don’t last, but tough people

do. ” 

Please do contact us by 5pm

on Friday 22 May if you or any-

one you know, are in need of

free food package. You can call

us on 020 8445 9999, or email

us at enquiries@cypriotfeder-

ation.org.uk and we will dis-

cuss your circumstances. 

Please note, however, that

we will continue to offer vol-

unteers, from NEPOMAK UK,

to do essential shopping or pick

up prescriptions for elderly and

vulnerable members of our

community beyond this date. 

As a Federation, we are

standing by the side of our com-

munity at this difficult time. We

will get through this together

and we can make a substan-

tial difference to those in our

community who are most in

need. 

Christos Karaolis, 

President, 

and the Secretariat of

the National Federation of

Cypriots in the UK

ALKIONIDES UK CONDOLENCES 

TO PETROS SKORDIS’ FAMILY

Alkionides UK Charity wishes to thank the family of PETROS SKORDIS and all

their friends who donated generously in his memory over £4,000 towards our work.

We send our sincere condolences at this difficult time of private mourning. This

money will support low-income Cypriot patients staying at our ‘Nest’. 

During this period it provided free accommodation to a young man suffering from

amyloidosis and is waiting for a liver transplant. 

We are doing everything possible to provide safe conditions for patients who hope

to rebook their appointments in the near future. We gave financial and moral support

to members of our community who lost their jobs and twenty families with special

needs children in Birmingham.

Alkionides UK committee

www.alkionides.org 

enquiries@alkionides.org
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