
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

Πρόχειροι, ανίκανοι
και επικίνδυνοι

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΙΙΤΤΑΑ από την ΗΡΑ,                  ΣΕΛΙΔΑ 5

«Της Αγια-Σοφιάς» (29 Μαΐου 1453)
Σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, 

σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κ' η Aγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,

με τετρακόσια σήμαντρα κ' εξηνταδυό καμπάνες,
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.

Ψάλλει ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης,
κι' απ' την πολλή την ψαλμουδιά εσειόντανε οι κολόνες.

Να μπούνε στο Xερουβικό και νά βγη ο βασιλέας,
φωνή τους ήρθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα.

«Πάψετε το χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ' άγια,
παπάδες πάρτε τα γιερά, κι σεις κεριά σβηστήτε,

γιατί είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψη.
Μόν στείλτε λόγο στη Φραγκιά, να ρτουνε τριά καράβια.

Το 'να να πάρη το σταυρό και τ΄άλλο το βαγγέλιο,
το τρίτο, το καλύτερο, την άγια τράπεζά μας,

μη μας την πάρουν τα σκυλιά και μας την μαγαρίσουν».
Η Δέσποινα ταράχτηκε, κ' εδάκρυσαν οι εικόνες.
«Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζης,

πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας είναι».

Η ΑΘΗΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΝΕΟ ΦΡΑΚΤΗ 26 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

«Αστακός» ο Έβρος για
απόκρουση απόπειρας

νέας τουρκικής εισβολής
l Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΟΡΔΕΣ

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
l ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 4s

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Δημόσια έρευνα για τους χειρισμούς
Μπόρις ζητούν οικογένειες των θυμάτων

n ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΛΑΘΩΝ
n ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ 40 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

CUMMINGS
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΕΙΡΑ ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Γενναία μέτρα για την οικονομία
από την κυβέρνηση Αναστασιάδη

l ΔΩΡΕΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ-ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 
l ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ,

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 3

Η βρετανική αντιμετώπιση του Covid-19, «η μεγαλύτερη αποτυχία...»
Γράφει η Φανούλα Αργυρού  ΣΕΛΙΔΑ 6
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Δημόσια έρευνα για τους χειρισμούς

Μπόρις ζητούν οικογένειες των θυμάτων
Δημόσια έρευνα και ευθύνες για τους

θανάτους από τον κορωνοϊό συνε-

πεία ανεπαρκών μέτρων, κακών εκτι-

μήσεων αλλά και ένεκα λαθών της κυβέρ-

νησης Μπόρις Τζόνσον ζητούν άμεσα

οικογένειες των θυμάτων, φοβούμενες

προσπάθεια συγκάλυψης των απο-

τυχιών. 

Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα στο

Facebook με την ονομασία Covid-19 Be-

reaved Families for Justice UK (Θρη-

νούσες οικογένειες του κορωνοϊού για  δι-

καιοσύνη στη Βρετανία), η οποία μετρά πε-

ρισσότερα από 200 μέλη. Ιδρυτής της είναι

ο Ματ Φάουλερ, ο οποίος έχασε από τη

νόσο τον 56χρονο πατέρα του, και ο Τζο

Γκούντμαν, ο οποίος έχασε επίσης τον πα-

τέρα του ηλικίας 72 ετών. 

Ο Φάουλερ αναφέρει ότι η ομάδα απαι-

τεί την άμεση διερεύνηση της αντίδρασης

της κυβέρνησης στην πανδημία, προκει-

μένου να αποφευχθεί η επανάληψη των

ίδιων λαθών στο μέλλον. Πιστεύει πως η

άρνηση της κυβέρνησης να επιβάλει lock-

down πριν τις 23 Μαρτίου είχε ως αποτέ-

λεσμα θανάτους που θα μπορούσαν να

έχουν αποφευχθεί. 

«Είναι ένας πολύ τραυματικός τρόπος να

χάνεις έναν άνθρωπο», σημείωσε ο Φά-

ουλερ στην «Guardian». «Οι άνθρωποι

έχουν μουδιάσει από τους αριθμούς. Κα-

θένας από αυτούς τους αριθμούς είναι μια

ζωή και ένας πολύτιμος άνθρωπος. Είναι

λες και όσοι έχασαν τη ζωή τους ήταν ασή-

μαντοι. Κάθε μέρα κι άλλες οικογένειες

ενώνονται με τον θρήνο μας. Δεν πρόκειται

απλώς για αριθμούς. Είναι ζωές και αγα-

πημένα πρόσωπα που χάνονται πρόωρα».

Οι υπουργοί έχουν κατηγορηθεί πως

επιχειρούν να μεταφέρουν την ευθύνη για

την αρχική αντίδραση της κυβέρνησης στις

ελλιπείς επιστημονικές συμβουλές.

«Αν τα επιστημονικά στοιχεία ήταν λα-

νθασμένα, αν οι συμβουλές που δίνονταν

εκείνη την εποχή ήταν λάθος, δεν εκπλήσ-

σομαι που οι πολίτες πιστεύουν ότι πήρα-

με λάθος αποφάσεις», δήλωσε η υπουργός

Εργασίας και Συντάξεων Τερέζ Κόφι την

Τρίτη, αν και η κυβέρνηση αργότερα διαχώρ-

ισε τη θέση της από αυτή την άποψη.

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι

έχουν υπογράψει μια ηλεκτρονική αίτηση

που συντάχθηκε από την ομάδα Πορεία

για Αλλαγή, που καλεί σε άμεση ανεξάρτ-

ητη έρευνα της αντίδρασης στην πανδημία.

Η Ένωση Βρετανών Ιατρών και η Βασιλι-

κή Εταιρεία του Εδιμβούργου ανήκουν στα

σώματα που υποστηρίζουν το αίτημα.

Ενδείξεις για απόπειρες 

συγκάλυψης

Οι θρηνούσες οικογένειες έχουν την υπο-

στήριξη του Έλκαν Αμπράχαμσον, ενός

δικηγόρου ανθρώπινων δικαιωμάτων.

«Ως κάποιος που έχει εμπλακεί έντονα

σε έναν αριθμό υποθέσεων στις οποίες οι

ισχυροί επιχειρούσαν να καλύψουν τα λά-

θη τους, ανησυχώ όλο και περισσότερο με

την εμφανή άρνηση της κυβέρνησης να ανα-

λάβει τις ευθύνες της, τουλάχιστον για κά-

ποιους από τους 40.000 ή περισσότερους

θανάτους που προκλήθηκαν από τον κορ-

ωνοϊό», τονίζει.

«Ήδη υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις

πως κινούμαστε προς μια κυβερνητική

συγκάλυψη, καθώς δεν παρατηρούμε μια

πλήρη και διαφανή παρουσίαση των δεδο-

μένων που συνδέονται με ορισμένες απο-

φάσεις».

Ο Αμπράχαμσον αναφέρθηκε και στο

Coronavirus Act 2020, ενός νόμου που απο-

ρρίπτει την ανάγκη για επιτροπές στις νε-

κροψίες θανάτων που συνδέονται με τον

κορωνοϊό, και υπενθυμίζει στους ιατροδι-

καστές ότι οι θάνατοι από κορωνοϊό είναι

«θάνατοι από φυσικά αίτια». Επομένως εν-

δέχεται οι νεκροψίες να είναι περιττές.

«Επομένως είναι απολύτως αναγκαίο η

δημόσια έρευνα να πραγματοποιηθεί άμε-

σα, τόσο ώστε να συγκεντρωθούν επαρ-

κείς πληροφορίες, όσο και για να εξασφα-

λιστεί ο σωστός έλεγχος των αποφάσεων

ζωής και θανάτου που παίρνει η κυβέρν-

ηση αυτή τη στιγμή», καταλήγει ο διαπρε-

πής νομικός

Το …φάντασμα Cummings

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπό-

ρις Τζόνσον, βρίσκεται αντιμέτωπος και

με τις βαριές συνέπειες του σκανδάλου των

μετακινήσεων του βασικού του συμβούλου

Ντόμινικ Κάμινγκς, που αψήφησε τα πε-

ριοριστικά μέτρα για την επιδημία.  

Καταλαμβάνοντας τις πρώτες σελίδες

των εφημερίδων εδώ και πέντε ημέρες, η

θύελλα που έχει προκαλέσει ο Ντόμινικ Κά-

μινγκς, εγκέφαλος της εκστρατείας υπέρ

του Brexit στο δημοψήφισμα του 2016, έχει

δημιουργήσει αναταραχή στη βρετανική

κοινή γνώμη.

Δημοσκόπηση της YouGov για την εφη-

μερίδα “The Times” δείχνει ότι η υπο-

στήριξη προς το κυβερνών Συντηρητικό

Κόμμα έπεσε κατά 9 ποσοστιαίες μονά-

δες σε διάστημα μίας εβδομάδας και βρίσκε-

ται πλέον στο 44%, ενώ το Εργατικό Κόμ-

μα κέρδισε 5 μονάδες και βρίσκεται στο

38%.

Ήδη στο στρατόπεδο των Τόρις περί 

τους σαράντα βουλευτές ζητούν την απο-

μάκρυνση του Κάμινγκς και ο υφυπουργός

αρμόδιος για τη Σκωτία, Ντάγκλας Ρος,

παραιτήθηκε εξηγώντας ότι δεν είναι σε θέ-

ση να υπερασπιστεί τις θέσεις του Ντόμι-

νικ Κάμινγκς ενώπιον των κατοίκων της εκ-

λογικής του περιφέρειας, «που δεν μπό-ρε-

σαν να επισκεφθούν τους ασθενείς οικεί-

ους τους, διότι ακολούθησαν τις συστάσεις

της κυβέρνησης».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη

πλειονότητα των Βρετανών θεωρούν ότι ο

σύμβουλος έχει παραβιάσει τους κανόνες

της καραντίνας και ότι πρέπει να παραι-

τηθεί.

Η στήριξη, όμως, που παρέχει ο πρω-

θυπουργός δείχνει επίσης το ειδικό βάρος

του συμβούλου ως προς τον αυτόν, επι-

σημαίνουν τα κύρια άρθρα των εφημερίδων,

την στιγμή που ο Βρετανός πρωθυπουργός

επιχειρεί χαλάρωση των περιοριστικών

μέτρων που εφαρμόστηκαν στα τέλη του

Μαρτίου, ένα δύσκολο σημείο καμπής για

τον Μπόρις Τζόνσον, που κατηγορείται ότι

καθυστέρησε να αντιληφθεί το μέγεθος της

επιδημίας και να αποφασίσει να λάβει μέρα

για τον περιορισμό της εξάπλωσής της στο

Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο πρωθυπουργός

έχει ανάγκη τον κ. Κάμινγκς στο πλευρό του

κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης», σχο-

λιάζουν οι «Times».

Ακόμη πιο σκληρή, η εφημερίδα

«Guardian» χαρακτηρίζει τον Βρετανό πρω-

θυπουργό «άνθρωπο χωρίς ιδέες», ανίκα-

νο να αποχωριστεί τον άνθρωπο των

παρασκηνίων που είναι ο στρατηγικός

του σύμβουλος, σε μια στιγμή όπου η

χώρα καταγράφει το χειρότερο απολο-

γισμό σε θανάτους της επιδημίας στην

Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 

46 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι είχαν πε-

θάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τα μέ-

σα Μαΐου με πιθανή ή επιβεβαιωμένη αιτία

θανάτου τον νέο κορωνοϊό, πολύ περισ-

σότεροι από όσους αναφέρει ο απολογι-

σμός των υγειονομικών Αρχών, ανέφερε

την Τρίτη  η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

(ONS).

Σύμφωνα με την ONS, 42.173 θάνατοι

στους οποίους εμπλέκεται η Covid-19 κα-

ταγράφηκαν στην Αγγλία και στην Ουαλία

έως τις 15 Μαΐου.

Στη Σκωτία, 3.546 θάνατοι που συνδέον-

ται με την πανδημία είχαν καταγραφεί έως

τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τα τελευταία

επίσημα στοιχεία, και στη Βόρεια Ιρλανδία,

664 θάνατοι που συνδέονται με την ασθέ-

νεια αυτή είχαν καταγραφεί έως τις 20 Μα-

ΐου.

Με τα στοιχεία αυτά ξεπερνά τις 46.000

ο αριθμός των θανάτων στο Ηνωμένο

Βασίλειο. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται

κάθε εβδομάδα και διαφοροποιούνται από

τους καθημερινούς απολογισμούς της κυβέρ-

νησης που επικεντρώνεται στους ανθρώ-

πους που έχουν πεθάνει και έχουν βρεθεί

θετικοί στην Covid-19. Ο   απολογισμός της

κυβέρνησης μέχρι τη Δευτέρα, έκανε λόγο

για σχεδόν 37.000 θύματα της πανδημίας.

Από την έναρξη της πανδημίας, ο αριθ-

μός των επιπλέον θανάτων σε σχέση με

τον μέσο όρο των προηγούμενων ετών στο

Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχεδόν 60.000.

Οι θάνατοι που συνδέονται με την ασθέ-

νεια μειώνονται ωστόσο, με 3.810 θανά-

τους που συνδέονται με τον νέο κορωνοϊό

να καταγράφονται στην Αγγλία και στην

Ουαλία την εβδομάδα που τελείωσε στις

15 Μαΐου, που είναι ο πιο χαμηλός εβδο-

μαδιαίος απολογισμός των έξι τελευταίων

εβδομάδων. 

Η Πάφος δημοφιλέστερος 
προορισμός για τους 
Βρετανούς το 2021

Η Πάφος βρίσκεται στην πρώτη θέση ως ο δημοφιλέστερ-
ος προορισμός για τους Βρετανούς για την περίοδο Απρίλιος
– Μάιος 2021.

Η μηχανή αναζήτησης ταξιδιωτικών πακέτων διακοπών Trav-
el Supermarket αποκάλυψε ότι η δημοφιλέστερη επιλογή για
τους Βρετανούς που προγραμματίζουν ήδη τις επόμενες δια-
κοπές τους είναι η Πάφος. Ακολουθεί η Costa Blanca στην
Ισπανία και το Ορλάντο της Φλόριντα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Travel Supermarket η περίο-
δος Απρίλιος – Μάιος 2021 είναι η δημοφιλέστερη επιλογή για
όσους Βρετανούς σχεδιάζουν ήδη τις επόμενες διακοπές τους
ενώ κάποιοι ποντάρουν ότι θα προλάβουν λίγο ήλιο τον Οκτώβρ-
ιο του 2020.

Η λίστα με τις δημοφιλέστερες επιλογές των Βρετανών για
το 2021:

1. Paphos, Cyprus
2. Costa Blanca (including Benidorm)
3. Orlando
4. Tenerife
5. New York
6. Antalya resorts, Turkey
7. Dalaman resorts, Turkey
8. Dominican Republic
9. Ibiza
10. Majorca

Η Πριγκίπισσα Charlotte μπορεί
να μην πάει στο σχολείο

όταν αυτό ξανανοίξει
Καθώς η βρετανική κυβέρνηση επιμένει να ανοίξει τα σχο-

λεία την 1η Ιουνίου 2020, δεν έχουν σταματήσει οι αντιδράσεις
του κοινού και οι επικρίσεις εκπαιδευτικών οργανώσεων για
τον φόβο ανασφάλειας των παιδιών σε τέτοια περίπτωση, θεω-
ρώντας πρόωρο το άνοιγμα των σχολείων, εφόσον δεν είναι
πεπεισμένοι ότι έχουν παρθεί τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα.

Εν τω μεταξύ, ο Πρίγκιπας William και η σύζυγος του Kate

(Δούκας και Δούκισσα του Cambridge ), σύμφωνα με την πρω-
τοσέλιδη είδηση της εφημερίδας "Sunday Times" 24.5.2020,
προτιμούν να αφήσουν τα παιδιά τους (τον πρίγκιπα George

6 και την πριγκίπισσα Charlotte 5) στο σπίτι και να συνεχίσουν
το lockdown. 

Αμφότερα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο Thomas στο
Battersea του Λονδίνου. Το εν λόγω σχολείο αναμένεται να
ακολουθήσει την κυβερνητική οδηγία για τα σχολεία. Η πρι-
γκίπισσα Charlotte είναι στη τάξη reception και ο πρίγκιπας
George στη year 2 class. Το σχολείο σκοπεύει να ανοίξει για
την τάξη της πριγκίπισσας, αλλά όχι ακόμα για την τάξη του
πρίγκιπα. 

Όμως, σύμφωνα και με τον τίτλο της εφημερίδας: «Η πρι-

γκίπισσα Charlotte μπορεί να μείνει σπίτι όταν ξανανοίξει το

σχολείο». ("Princess Charlotte may stay home when school
reopens").

Φανούλα Αργυρού
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Μ
ετά το ναυάγιο του κυβερνητικού νομοσχεδίου

για τις κρατικές εγγυήσεις προς μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους, το οποίο

απέρριψαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για μικρ-

οπολιτικούς λόγους, η κυβέρνηση Νίκου Αναστα-

σιάδη επανέρχεται με Σχέδιο Β προκειμένου να

ενισχύσει τα στρώματα του λαού που λόγω της κρίσης

του κορωνοϊού υπέστησαν βαρύ πλήγμα.

Η κυβέρνηση, ακολουθώντας φιλολαϊκή πολιτική, προ-

σπαθεί να βρει τρόπους να ορθοποδήσουν οι εταιρείες

και να μην πληρώσουν την κρίση οι απλοί εργαζόμενοι,

επειδή τα κόμματα δεν θέλουν να πιστωθεί η παρούσα

κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα που εξυπηρετεί τα πλα-

τιά λαϊκά στρώματα.

Χθες βράδυ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απηύθυνε

διάγγελμα προς τον κυπριακό λαό μετά τη συνεδρία του

Υπουργικού Συμβουλίου.  Στα μέτρα  που ανακοίνωσε,

περιλαμβάνεται η αύξηση της δωρεάν οικονομικής βοήθ-

ειας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι

εννέα εργαζομένους και στους αυτό-εργοδοτούμενους,

η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές τράπεζες, φοροελα-

φρύνσεις σε επιχειρήσεις και η επιδότηση του επιτοκίου

για νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν.

Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει σχέδια που προσφέρ-

ουν ευρωπαϊκοί θεσμοί, μέσω των οποίων θα εξασφ-

αλίσει σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα χρηματοδότηση πέραν

του 1δισ.ευρώ. Συγκεκριμένα, η Κύπρος μπορεί να εξα-

σφαλίσει χρηματοδότηση 256 εκατ. Ευρώ από το πανε-

υρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων της ΕΤΕπ ύψους 25 δισ.

Ευρώ. Επιπλέον το Υπουργείο Οικονομικών πιθανόν να

αξιοποιήσει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους €40

δισ. από την ΕΤΕπ και της Τράπεζας Αναπτύξεως του

Συμβουλίου της Ευρώπης. Εξάλλου, €400 εκατ. μπορ-

εί να εξασφαλίσει η Κύπρος από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-

νισμό Σταθερότητας και από την παροχή ειδικής πιστω-

τικής διευκόλυνσης για θέματα υγείας. Άλλα €35 εκατ.

αναλογούν στη Δημοκρατία από την πρωτοβουλία SURE.

Επίσης, η κυβέρνηση θα επωφεληθεί με δάνεια ύψους

€160 εκατ. από την προσφυγή της ΕΕ σε δανεισμό από

τις αγορές και στη συνέχεια χορήγηση των δανείων σε

κράτη μέλη με χαμηλό κόστος δανεισμού. 

Αναλυτικά, τι είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο

διάγγελμά του: 

Αγαπητοί μου Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,

Όταν τους προηγούμενους μήνες το ένα διάταγμα δια-

δεχόταν το άλλο με τα σκληρά μέτρα αντιμετώπισης της

πανδημίας, μια ήταν η έγνοια τις ώρες της απομόνωσης

μου, πότε θα ήμουν σε θέση να δώσω πίσω τη χαρά και

την ελπίδα στους συμπολίτες μου.

Θέλω να σας εξομολογηθώ πως πέρασα, όπως και

σεις, δύσκολες ώρες και δοκιμασίες, δοκιμασίες που δεν

περιορίζονταν μόνο στην απουσία των αγαπημένων μου,

αλλά κυρίως στο αίσθημα ευθύνης απέναντι σ’ όλους

εσάς.

Σήμερα νοιώθω περήφανος για όλους εσάς γιατί, για

άλλη μια φορά, έχετε αποδείξει πως διαθέτετε αυξημέ-

νο το αίσθημα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και πατριωτι-

σμού.

Χάρη σ’ αυτές σας τις αρετές, χάρη στους ήρωες της

πρώτης γραμμής, τους άριστους επιστημονικούς συνε-

ργάτες, έγινε κατορθωτό να θέσουμε υπό έλεγχο την

εξάπλωση της ασθένειας, να μειώσουμε τα αυστηρά

μέτρα και σταδιακά να μπαίνουμε στη νέα κανονικότητα

ζωής.

Για αυτό και νοιώθω την ανάγκη να σας πω ένα μεγά-

λο ευχαριστώ. 

Φίλες και Φίλοι,

Όπως σε κάθε μου διάγγελμα έτσι και σήμερα θέλω

να είμαι ξεκάθαρος στα όσα λέγω.

Ανέφερα πως έγινε κατορθωτό να ελέγξουμε την εξά-

πλωση της ασθένειας, αλλά όχι ότι την εξουδετερώσα-

με.

Και το λέγω αυτό γιατί, δυστυχώς, ενώ ο ιός εξακο-

λουθεί να είναι ανάμεσά μας και καραδοκεί, μια μειο-

ψηφία και πάλι συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν

συνάδει ούτε με την κοινωνική ευθύνη ούτε με την κα-

θολική προσπάθεια να απαλλαγούμε από τις συνέπειες

της ασθένειας και να μη βρεθούμε υποχρεωμένοι να πάρ-

ουμε και πάλι αυστηρά μέτρα.

Δυστυχώς, κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, για λόγους κερ-

δοσκοπίας, εκμεταλλεύονται τον παρορμητισμό των νέων

και δεν τηρούν τα πρωτόκολλα υγιεινής που καθόρισε το

Υπουργείο Υγείας.

Για υστάτη φορά κάνω έκκληση προς όλους, μην αγνο-

είτε τις συμβουλές των επιστημόνων, μην αγνοείτε τους

υπαρκτούς κινδύνους, μην επιτρέψετε αντί να πάμε στο

επόμενο να οδηγηθούμε στο προηγούμενο στάδιο.

Τυχόν απερίσκεπτες συμπεριφορές δεν θα θέσουν

μόνο σε κίνδυνο τις ζωές των αγαπημένων μας αλλά θα

οδηγήσουν και το κράτος σε αδυναμία να ανταποκριθεί

στις νέες ανάγκες στήριξης που θα προκύψουν.

Λυπούμαι γιατί δεν έχω άλλη από την επιλογή παρά

να είμαι αυστηρός, και ξεκάθαρος, η Πολιτεία δεν θα

ανεχθεί και δεν θα επιτρέψει σ’ όσους αγνοούν τους κανό-

νες υγιεινής και κοινωνικής ευθύνης να συνεχίσουν τις

συμπεριφορές που στρέφονται σε βάρος του συνόλου.

Ο δεκάλογος των νέων μέτρων

για την οικονομία

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα νέα μέτρα

της κυβέρνησης για το Plan Β το οποίο στοχεύει στην

ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και γενικό-

τερα της οικονομίας.

Τα μέτρα συνοπτικά επικεντρώνονται στα πιο κάτω

σημεία

1. Παραχώρηση ρευστότητας ύψους 800 εκατομ-

μυρίων ευρώ για χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχει-

ρήσεων, μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρ-

ου. Δικαιούχοι θα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μέγι-

στο αριθμό προσωπικού τα 250 άτομα, ανά επιχείρηση.

2. Για σκοπούς χορήγησης δανείων προς κυπριακές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες μεσαίας κεφα-

λαιοποίησης, η Κυβέρνηση αποφάσισε, σε συνεργασία

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως αυξή-

σει το σχέδιο δανειοδότησης κατά 500 εκατομμύρια ευρώ.

Δικαιούχοι θα είναι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί

και λειτουργούν στην Κύπρο που εργοδοτούν μέχρι 3000

εργαζόμενους, ανά επιχείρηση.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο

Εγγυήσεων, το οποίο δημιουργήθηκε  για σκοπούς αντι-

μετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος αναμένεται να αντλήσει από το εν λόγω

ταμείο ποσό 300 έως 400 εκατομμυρίων ευρώ για τις

ανάγκες της Κυπριακής οικονομίας.

Δικαιούχοι θα είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εται-

ρείες Μεσαίας Κεφαλοποίησης, οι οποίες έχουν πληγεί

από την πανδημία. Να σημειωθεί ότι τα παραχωρούμε-

να δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το Πανε-

υρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων.

4. Σχέδιο Επιδότησης επιτοκίων για νέα επιχειρημα-

τικά δάνεια σε επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και αυτο-

τελώς εργαζομένων, που αντιμετωπίζουν έλλειψη ρευ-

στότητας σαν αποτέλεσμα της πανδημίας. Αφορά δάνεια

που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από την 1η Μαρτίου

του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.

Δικαιούχοι θα είναι όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς

εργαζομένοι, υπό την βασική προϋπόθεση να μην θεω-

ρούνται ως προβληματικές με βάση τον ορισμό της Ευρ-

ωπαϊκής Επιτροπής. Το μέτρο είναι σύμφωνα με τις κατε-

υθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή.

Η επιδότηση του επιτοκίου θα είναι για 4 χρόνια ως

ακολούθως:

Τα πρώτα δυο χρόνια θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι

3.5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ για τον τρίτο μέχρι το τέτα-

ρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2 ποσοστιαίες

μονάδες για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 1.5 ποσο-

στιαία μονάδα για τις μεγάλες επιχειρήσεις

5.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να στηρίξει

την ιδιοκατοίκηση, αποφάσισε την επιδότηση  επιτοκίου

για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με καθορισμένο

ανώτατο ύψους δανείου.

Αφορά δάνεια που συνήφθησαν ή θα συναφθούν από

την 1η Μαρτίου του 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου του

2020 και δεν θα υπερβαίνουν τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Η διάρκεια της επιδότησης θα είναι για τέσσερα χρό-

νια και θα ανέρχεται σε 1,5 ποσοστιαία μονάδα του επι-

τοκίου.

6. Σχέδιο Επιδότησης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-

ρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων.

Στόχος του σχεδίου είναι η κάλυψη μέρους του ενοικίου

και των λειτουργικών εξόδων. Το συνολικό ύψος της

επιδότησης υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Οι

χορηγίες αφορούν 50.000 πολύ μικρές, μικρές επιχει-

ρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που απασχολούν

μέχρι και 50 εργαζόμενους.

Το ύψος της εφάπαξ χορηγίας, κατανέμεται ως ακο-

λούθως:

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις

που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργα-

σιών τους και ήσαν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του

Υπουργείου Εργασίας την περίοδο 13 Απριλίου – 12

Μαΐου 2020 και απασχολούσαν:

(α) Μέχρι ένα άτομο: €1250

(β) Από 2 έως5 άτομα: €3000.

(γ) Από 6 έως 9 άτομα: €4000.

(δ) Από 10 έως 50 άτομα: €6000

7. Προς ενίσχυση της ανάκαμψης, το Υπουργικό

Συμβούλιο αποφάσισε να δοθούν οδηγίες σε όλες τις

αρμόδιες αρχές όπως προβούν σε άμεση προκήρυξη

προσφορών για όλα τα αναπτυξιακά έργα με βάσει τις

εξαγγελίες του Προέδρου ή και άλλα έργα τα οποία είναι

ώριμα, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη περίο-

δο προκήρυξης τους με βάση τον προϋπολογισμό.

Συνεπώς, όχι μόνο δεν αναστέλλεται αλλά επισπεύδεται

η εκτέλεση των αναπτυξιακών έργων. Νοείται ότι της

απόφασης εξαιρείται, επί του παρόντος, το έργο που

αφορά το κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων

8.  Προς ενίσχυση του τουριστικού τομέα και της συνδε-

σιμότητας της Κύπρου, αποφασίστηκε επιπλέον σχέδιο

κινήτρων ύψους 6.3 εκατομμυρίων ευρώ, που με το υφι-

στάμενο σχέδιο ανέρχεται συνολικά στα 15.7 εκατομ-

μύρια ευρώ που θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του 2020.

9.  Προς ενίσχυση του τομέα τουριστικών καταλυμά-

των και εστίασης, αποφασίσθηκε η μείωση του συντε-

λεστή ΦΠΑ από 9% σε 5% για την περίοδο από την 1η

Ιουλίου 2020 μέχρι την 10η Ιανουαρίου του 2021.

10. Πρόσθετα με τα πιο πάνω και προς στήριξη και

ενίσχυση του αγροτικού τομέα, θα διατεθεί, όπως ανέ-

φερε την Τρίτη ο Υπουργός Γεωργίας, ποσό ύψους 22

εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Πρόεδρος τόνισε πως ως το συνολικό ύψος χορη-

γήσεων του Κράτους για διασφάλιση των θέσεων εργασίας,

κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων

των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων,

ανέρχεται ή και θα υπερβεί τα 430 περίπου εκατομμύρ-

ια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, για ενίσχυση της ρευστότητας δίδε-

ται η δυνατότητα άντλησης δανείων συνολικού ύψους

1.7 δισεκατομμύριων ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η

επιδότηση των επιτοκίων από το Κράτος για επιχειρη-

ματικά και στεγαστικά δάνεια.

Λεπτομέρειες και πλήρης επεξήγηση των μέτρων που

υιοθέτησε η Κυβέρνηση, θα δοθούν από τον Υπουργό

Οικονομικών σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα πραγ-

ματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι θα

συνεχιστεί η στήριξη σε στοχευμένους τομείς, με συγκε-

κριμένους όρους, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας

υπόψη τόσο την επαναλειτουργία της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας των επιχειρήσεων όσο και των δυνατοτήτων του

Κράτους.

Συνοπτικά για ενίσχυση της ρευστότητας η κυβέρ-

νηση προχώρησε, μεταξύ άλλων:

--Στην αναστολή της - αποπληρωμής δόσεων και τόκων

των δανείων και πιστωτικών διευκολύνσεων για περίο-

δο 9 μηνών,

--Σε αναστολή καταβολής του ΦΠΑ μέχρι την 10η Νοεμ-

βρίου 2020,

--Σε αναστολή καταβολής των αυξημένων συνεισφο-

ρών στο ΓΕΣΥ,

--Στην επέκταση της περιόδου αποπληρωμής ληξι-

πρόθεσμων κοινωνικών εισφορών,

--Στην παροχή φορολογικών κίνητρων για μείωση των

ενοικίων,

--Ανεστάλησαν οι διαδικασίες εξώσεων και εκποιή-

σεων,

--Μειώθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

--Στην παροχή επιδόματος σε κάθε φοιτητή του εξω-

τερικού ύψους 750 ευρώ, ενώ το Κράτος επιβαρύνθηκε

με τα έξοδα διαμονής και διατροφής κατά την περίοδο

του υποχρεωτικού περιορισμού όλων των επαναπατρι-

σθέντων. Πρόσθετα, το Κράτος ανέλαβε το κόστος διε-

νέργειας των μοριακών ελέγχων, οι οποίοι μέχρι σήμε-

ρα ξεπερνούν τις 100 χιλιάδες.

Το συνολικό κόστος των πιο πάνω μέτρων, ανέρχε-

ται στα 26 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Yπενθυμίζεται ότι πριν του διαγγέλματος προηγήθη-

κε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου για να εγκρι-

θούν τα νέα μέτρα. Την περασμένη εβδομάδα, Κυβέρ-

νηση και κόμματα είχαν ανοίξει διάλογο με επίκεντρο τις

κρατικές εγγυήσεις, ωστόσο, οι δύο πλευρές δεν κατά-

φεραν να τα βρουν.

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Γενναία μέτρα για την επανεκκίνηση
της κυπριακής οικονομίας



Π
λήρως αποφασισμένη είναι

η ελληνική κυβέρνηση για να

αντιμετωπίσει νέα απόπειρα της

Τουρκίας να εισβάλει στην Ελλά-

δα, χρησιμοποιώντας λαθρομε-

τανάστες (όχι πρόσφυγες) με

σκοπό να εκβιάσει την Αθήνα αλ-

λά και τις Βρυξέλλες με μετανα-

στευτικές ορδές.

Η ελληνική κυβέρνηση, δια στό-

ματος του υπουργού Άμυνας, Νίκου

Παναγιωτόπουλου (ένθετη φωτο-

γραφία), εξέφρασε την αποφασι-

στικότητά της να διαφυλάξει τα ελ-

ληνικά συμφέροντα και εδάφη.

Το πλάνο περιλαμβάνει την ενί-

σχυση των αστυνομικών δυνάμεων

κατά μήκος του Έβρου, καθώς και

μία σειρά μέτρων, τα οποία θα αφο-

ρούν ολόκληρο το φάσμα των συνό-

ρων με τη γείτονα. Ο υπουργός

‘Άμυνας δήλωσε ότι υπάρχει πλη-

ροφόρηση για σχέδιο πίεσης προς

την Ελλάδα από την πλευρά της

Άγκυρας, τονίζοντας ότι έχουν ήδη

ξεκινήσει οι προετοιμασίες από την

ελληνική πλευρά.

Όσον αφορά τη νευραλγική πε-

ριοχή του Έβρου, το πλάνο ξεκινά

με την ενίσχυση των διμοιριών των

ΜΑΤ, μετά τη λήξη του συναγερμού

για τον κορωνοϊό στον Έβρο, αλλά

και την αλλαγή των δυνάμεων που

βρίσκονταν μέχρι τώρα στη συνο-

ριακή γραμμή, όπως αποφάσισε το

αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Με διαταγή του Αρχηγείου της

ΕΛ.ΑΣ που εκδόθηκε την Τρίτη, θα

έχουν μεταβεί μέχρι τις 29 Μαϊου και

θα έχουν αναπτυχθεί σε όλη την συ-

νοριακή γραμμή του Έβρου συνο-

λικά 400 αστυνομικοί για την ενίσχυση

της φύλαξης.

Πρόκειται κυρίως για αστυνομι-

κούς των ΜΑΤ από Βόρεια Ελλάδα

και Θεσσαλία, αλλά και δύο διμοι-

ρίες από την Αθήνα, καθώς και από

άλλες υπηρεσίες από διάφορες πε-

ριοχές.

Παράλληλα, επισπεύδονται οι δια-

δικασίες για την πρόσληψη των νέων

συνοριακών φυλάκων που έχουν

ήδη καταταγεί με τον πρόσφατο δια-

γωνισμό, αλλά δεν έχουν ακόμα 

προσληφθεί, καθώς προέκυψε το

θέμα του κορωνοϊού και όλες οι δια-

δικασίες «πάγωσαν». Τώρα όμως,

θα γίνει ταχύτατα η ολοκλήρωση των

αθλητικών διαδικασιών και ταχύρ-

ρυθμη εκπαίδευση των καταταχθ-

έντων προκειμένου να αναλάβουν

υπηρεσία. Πρόκειται για 400 συνο-

ριακούς φύλακες για τον Έβρο και

άλλους 660 για τα νησιά του Βορ-

είου Αιγαίου.

«Τα σύνορα της χώρας φυλάσ-

σονται και θα φυλαχθούν απολύτως»,

τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος

Δένδιας. «Έχουμε, δυστυχώς, δη-

λώσεις Τούρκων επισήμων ότι μό-

λις τελειώσει η περίοδος του κορω-

νοϊού οι άνθρωποι δεν θα εμποδι-

στούν από την Τουρκία. Όταν ακούτε

να λέει “δεν θα εμποδιστούν”, νομίζω

όλοι καταλαβαίνουμε το υπονοούμενο.

Το έχουμε ξαναζήσει, άλλωστε»,

συμπλήρωσε.

Ο συναγερμός στον Έβρο δεν 

έληξε με την εκτόνωση της κρίσης

τον περασμένο Μάρτιο, τόνισε ο κ.

Παναγιωτόπουλος. Όπως είπε ο

υπουργός, «υπάρχουν ενδείξεις ότι

θα ενταθεί η πίεση στα σύνορά μας

το επόμενο διάστημα, λόγω δηλώσεων

που έχουν γίνει από την άλλη πλε-

υρά. Παίρνουμε τα μέτρα μας για να

μην υπάρξει η παραμικρή πιθανότ-

ητα αιφνιδιασμού. Σκοπός να ενισχυθ-

ούν περισσότερο τα φυσικά εμπό-

δια στον Έβρο», επεσήμανε.

Ο ΦΡΑΧΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ

Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλά-

δας χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός,

Κυριάκος Μητσοτάκης, τη δημι-

ουργία φράχτη στον Έβρο, διαβε-

βαιώνοντας παράλληλα πως δεν έγι-

νε απολύτως τίποτα με την Τουρκία

στην περιοχή, κάνοντας λόγο για

τεχνικό ζήτημα.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε

κατηγορηματικός για όσα είδαν το

φως της δημοσιότητας τις τελευταίες

ημέρες σχετικά με υποτιθέμενη «εισ-

βολή Τούρκων στρατιωτών σε ελ-

ληνικό έδαφος στην Έβρο», απο-

καλύπτοντας τι συνέβη στην περ-

ιοχή.

Όπως είπε, «τα χερσαία σύνορα

με την Τουρκία είναι καθορισμένα. Η

κοίτη του Έβρου μετακινείται.

Υπάρχουν τμήματα ανατολικά του

Έβρου που είναι ελληνικά, όπως και

τμήμα δυτικά του Έβρου που είναι

τουρκικά. Δεν είναι συνοριακή δια-

φορά».

Σύμφωνα με τον ίδιο «είναι ανα-

φαίρετο δικαίωμά μας να κάνουμε

τον φράχτη και θα το κάνουμε. Έχου-

με ενημερώσει την Τουρκία. Το κά-

νουμε στο ελληνικό έδαφος, όπως

έγινε ακριβώς και με τον φράχτη στις

Καστανιές, για να μην υπάρχει καμία

απολύτως αμφιβολία για το πού

μπαίνει ο φράχτης. Αυτό, όμως, δεν

σημαίνει ότι απεμπολούμε – προ-

σοχή – το έδαφος που μεσολαβεί

ανάμεσα στον φράχτη και τη συνο-

ριακή γραμμή. Θα κινηθούμε πολύ

γρήγορα, ο φράχτης αυτός θα γίνει,

η χώρα έχει κερδίσει ως κεκτημένο

να φυλάει τα σύνορά της». 

Εξάλλου, σχετικά με το ζήτημα

του φράκτη στον Έβρο και τα ψευ-

δή δημοσιεύματα ο κ. Παναγιωτό-

πουλος σημείωσε ότι «το θέμα στον

Έβρο το έκλεισε ο πρωθυπουργός».

«Η Ελλάδα προστατεύει και ασφα-

λίζει τα σύνορά της. Η προσπάθεια

συνεχίζεται. Ο φράκτης θα κατα-

σκευαστεί», τόνισε με έμφαση.

«Ο φράχτης είναι απολύτως επί

του ελληνικού εδάφους και με χώρο

μεταξύ του ορίου της χώρας και του

φράχτη. Υπάρχει δηλαδή και κομ-

μάτι ασφαλείας μπροστά από τον

φράχτη προς τα σύνορα. Έτσι ήταν

πάντα», επεσήμανε ο κ. Δένδιας,

ενώ διευκρίνισε ότι ο φράχτης δεν

είναι σε όλο το μήκος του Έβρου και

δεν θα εμποδίσει τις εργασίες των

Ελλήνων καλλιεργητών.

Σχετικά με την τουρκική προ-

κλητικότητα στο Αιγαίο, ο υπουργός

Άμυνας είπε πως «στη θάλασσα 

έχουμε εντείνει την αποτρεπτική μας

παρουσία. Είναι δύσκολο πεδίο η

θάλασσα».

Όσον αφορά τις υπερπτήσεις ο

κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Δεν

φοβόμαστε. Ούτε εγώ, ούτε οι ένο-

πλες δυνάμεις. Προετοιμαζόμαστε

και έχουμε καθημερινή συνεργασία

με το ΥΠΕΞ για τις κινήσεις που πρέ-

πει να κάνουμε».

Για το θέμα με τις γεωτρήσεις

ανοιχτά της Κρήτης ο υπουργός επε-

σήμανε: «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζε-

ται για να αποτρέψουμε αυτές τις

συμπεριφορές και προσβολές των

κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβησαν

χθες Τετάρτη οι υπουργοί Εξωτερ-

ικών Νίκος Δένδιας και Εθνικής Άμυνας

Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπου σε

έκτακτη συνάντηση με τον πρωθυ-

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συζή-

τησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στον

Έβρο και για τα ελληνοτουρκικά.  

Το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα

είναι ότι τα σύνορα φυλάσσονται και

θα φυλάσσονται επαρκώς. Η κα-

τασκευή του φράχτη στο νότιο τμή-

μα του Εβρου, στην περιοχή των Φε-

ρών, εντάσσεται σε ένα συνολικό-

τερο πλέγμα οχυρωματικών έργων

και μέτρων. Πρόκειται για το σχέδιο

«Εβρος Νο 2», το σχέδιο προετοι-

μασίας του υπουργείου Αμυνας για

να αποτραπεί ένας δεύτερος γύρος

«υβριδικής απειλής» από την Τουρ-

κία, δηλαδή ένα καινούργιο κύμα με-

ταναστών στον Εβρο και τα νησιά.

Μεγάλο κομμάτι αυτού του νέου

σχεδιασμού στον Εβρο είχε ξεκινή-

σει αμέσως μόλις αποχώρησαν οι

μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά

σύνορα, στα τέλη Μαρτίου. Το Μηχα-

νικό του Στρατού Ξηράς είχε ξεκι-

νήσει να τοποθετεί νέου τύπου φράγ-

ματα και εμπόδια κατά μήκος των

συνόρων στον Εβρο. Μπήκαν νέοι

προβολείς για να φωτίζεται καλύτε-

ρα η περιοχή. Επιπλέον, η επιτήρηση

γίνεται με θερμικές κάμερες, με νέα

ηλεκτροοπτικά συστήματα αλλά και

με drones. Επίσης, με στόχο τη θωρά-

κιση και των θαλασσίων συνόρων

αποκτήθηκαν τρία νέα σκάφη για τις

ειδικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα έχουν

γίνει παρεμβάσεις και για την ενίσχυση

του προσωπικού – μονίμων και 

στρατιωτών – που υπηρετούν στον

Εβρο και τα νησιά με ειδική μέριμνα

στις μεταθέσεις και στις ΕΣΣΟ για

να πάνε περισσότεροι στα σύνορα.

Η ΑΘΗΝΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ ΝΕΟ ΦΡΑΚΤΗ 26 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

«Αστακός» ο Έβρος για απόκρουση

απόπειρας νέας τουρκικής εισβολής
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Το συγκινητικό αντίο του 
λαμπρού Σωτήρη Τσιόδρα

Ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιό-

δρας πήρε λίγα λεπτά από την τελευταία
ζωντανή ενημέρωση για τον κορωνοϊό,
προκειμένου να αποχαιρετίσει τους Έλληνες
πολίτες. 

Καθώς τα κρούσματα του κορωνοϊού
στην Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά και
η χώρα  βγαίνει από την πρώτη φάση της
πανδημίας, ο Σωτήρης Τσιόδρας έκλεισε την καθημερινή ενημέ-
ρωση για την πορεία της νόσου με ένα «αντίο».

Όπως είπε ο λαμπρός επιστήμονας, πατέρας επτά παιδιών
και ψάλτης σε εκκλησία, επιθυμεί πλέον να επιστρέψει στις δρα-
στηριότητες που είχε προ κορωνοϊού, ενώ η ενημέρωση για την
πορεία της νόσου θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, όπως ακρι-
βώς και με την γρίπη.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας ανέφερε πως όλο αυτό το διάστημα, με
δυσκολότερη την περίοδο της καραντίνας, παρέμεινε μαθητής
περισσότερο, παρά καθηγητής. Ο λοιμωξιολόγος ανέφερε πως
υπήρξαν στιγμές που είπε «δεν γνωρίζω», ενώ βρέθηκε αντιμέ-
τωπος με πολλές αβεβαιότητες. «Κάποιοι μίλησαν για αντιφάσεις.

Προσπάθησα να μην εμπλακώ σε έναν τέτοιο διάλογο», είπε ωστό-
σο ο Σωτήρης Τσιόδρας.

«Ίσως στη δυσκολότερη στιγμή μετά τον Β ΠΠ πολύ εύκολα

αναμείχθηκαν το ψέμα με την αλήθεια. Τέτοιες συμπεριφορές δεν

βοήθησαν, ούτε βοηθούν», είπε επιπλέον ο Σωτήρης Τσιόδρας
πριν αποχαιρετίσει από τη θέση που τον συνηθίσαμε τις τελευ-
ταίες 72 ημέρες, από την ημέρα που ξεκίνησε η διαχείριση της
πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας θέλησε να κλείσει με ένα ποίημα του
Οδυσσέα Ελύτη, το έργο με τίτλο «Στην απλότητα βρίσκεται η

ευτυχία».

«Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα

και με τα πιο μικρά..

Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών.

Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές», είπε ο Σωτή-
ρης Τσιόδρας απαγγέλοντας το ποίημα αυτό.



Ακροαριστερό Τουρκο-
ελληνικό προγεφύρωμα 

της Άγκυρας στην Κύπρο

ΗΚύπρος μπήκε στο στόχαστρο της Τουρκίας με εισβο-
λή λαθρομεταναστών στα ελεύθερα εδάφη της Δημο-

κρατίας. Στέλνουν κάθε καρυδιάς καρύδι στα κατεχόμενα
και από εκεί τους διοχετεύουν στα ελεύθερα μέρη μας ως...
μετανάστες, πρόσφυγες κλπ., για τους οποίους το κράτος
είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες
για αίτηση παροχής ασύλου, φροντίδας και τα συναφή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσά τους είναι και επικίνδυνοι
τρομοκράτες του ISIS και της Αλ Κάιντα.

Το κράτος δημιουργεί κέντρα φιλοξενίας και τους φρον-
τίζει. Άλλοι μεταφέρονται σε επαρχίες όπου τους παρέχον-
ται διαμονή, χρήματα, όλες οι ανέσεις. Στη Χλώρακα της
Πάνου, ένα παραθαλάσσιο μεγαλοχωριό, δημιουργήθηκε
ένα γκέτο με 1500 μετανάστες, οι οποίοι έχουν γίνει φόβος
και τρόμος των φιλήσυχων κατοίκων του χωριού. Ο κοι-
νοτάρχης Χλώρακας δήλωσε ότι κάποιοι από αυτούς είναι
εγκληματίες, μαχαιρώνονται μεταξύ τους, κλέβουν σπίτια,
απαγάγουν παιδιά, βιάζουν γυναίκες. Η κατάσταση, είπε,
είναι αφόρητη.

Όντως, το πρόβλημα είναι πλέον γενικό. Οι μετανάστες
στην Κύπρο αποτελούν το 3% του συνολικού πληθυσμού
ενώ σε άλλες χώρες το ποσοστό φθάνει στο 1% κατ´ ανα-
λογίαν κατοίκων. Οι πολίτες αγανακτούν. Ο υπουργός Εσω-
τερικών Νίκος Νουρής τόνισε ότι πρέπει να αποτραπεί η
δημογραφική αλλοίωση της Κύπρου. Τα κατεχόμενα
αλλοιώνονται με τους έποικους. Τώρα η Τουρκία στρέφει
την προσοχή της στα ελεύθερα εδάφη. Βάσει σχεδίου η
Άγκυρα πλήττει το νόμιμο κράτος. Και αντί ΟΛΟΙ, όσοι αγα-
πούν τον τόπο μας, να αντισταθούν, έρχονται δυστυχώς
κάποιοι να κατηγορήσουν τον υπουργό και να γίνουν συνε-
ργοί των τουρκικών σχεδίων. Ακόμα, μια μικρή ομάδα ακρο-
αριστερών έκανε διαδηλώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των
λαθρομεταναστών στην τοποθεσία Πουρνάρα στην Κοκ-
κινοτριμιθιά. Η... ανώμαλη αυτή οργάνωση φέρει το όνομα
“Antifa λευkosia” (το Λευκωσία το γράφουν με μισά ελληνι-
κά γράμματα και μισά στα τούρκικα). Οι διαδηλωτές, τα
ακροαριστερά αυτά περιττώματα της Τουρκίας, αποκαλούν
το κέντρο φιλοξενίας «στρατόπεδο συγκέντρωσης», «μεγάλη
φυλακή» και φώναζαν συνθήματα «όχι έθνη, καταστροφή
στο φρούριο της Ευρώπης».

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε την ομάδα αυτή,
τα ακροαριστερά περιττώματα της Τουρκίας, ως «υποκι-
νούμενα όργανα».

Είναι καιρός το κυπριακό κράτος να λάβει αυστηρά μέτρα
αυτοπροστασίας και προάσπισης των πολιτών του από
τον εσωτερικό εχθρό. Και επιπλέον, να καταστήσει σαφές
ότι η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει άλλους μετανάστες ή
πρόσφυγες.

Διαφορετικά, θα κλαύσωμεν επί ερειπίων...

«Ε»
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¡¤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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Πρόχειροι, ανίκανοι και επικίνδυνοι
Ν

αι, τα έκαναν θάλασσα ο Μπόρις και η κυβέρνησή

του στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Χωρίς καμία αμφιβολία, και οι επιστήμονες της χώρας,

τουλάχιστον αυτοί που η κυβέρνηση έβαλε να τη συμβου-

λεύουν, φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων. Υπήρ-

ξαν, όμως, και επιστήμονες στη Βρετανία που προέβαι-

ναν σε δραματικές εκκλήσεις: «Είμαστε 2-3 εβδομάδες

μακριά από την Ιταλία», προειδοποιούσαν. Φωνή βοώντος

εν τη ερήμω...

Τ
ώρα, τρέχουν και δεν προλαμβάνουν. Εν τω μεταξύ,

οι νεκροί είναι δεκάδες χιλιάδες... Η οικονομία πα-

ραπαίει.... Στέκονται αμήχανοι και ακολουθούν περι-

στασιακή πολιτική. Η χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, μπρ-

οστά σε αυτή την παγκόσμια, αλλά και πανεθνική κρίση,

μοιράστηκε στα τέσσερα. Άλλοι οι χειρισμοί στην Αγγλία

και διαφορετικοί σε Σκωτία, Ουαλία και Βόρειο Ιρλανδία.

Ανοίγουν τα σχολεία, δεν ανοίγουν; Ο καθένας κάνει ό,τι

κατεβεί στην... κούτρα του και στα Δημαρχεία χαράσ-

σουν δική τους πολιτική...

Η
χώρα πάσχει από πολιτική ηγεσία.  Ένας πρωθυ-

πουργός  «όμηρος» ενός πανίσχυρου αρχι-συμβούλου

του. Υπουργοί που τους ακούς να μιλούν και να «εν-

ημερώνουν» και διερωτάσαι «πού τους βρήκαν»;

Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, που ασφαλώς φάνηκε κατώτε-

ρη των περιστάσεων κατά την κορύφωση της κρίσης,

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να χαράξει

ενιαία υγειονομική πολιτική, τους ευρωβουλευτές να...

απολαμβάνουν τον μισθό τους στο σπίτι τους και να μη

δέχονται καμία περικοπή των απολαβών τους για να βο-

ηθηθούν ευπαθείς ομάδες, λες και πήραν γραμμή από

την όψιμη κομμουνίστρια βουλευτίνα Λιάνα Κανέλλη, η

οποία αρνήθηκε μικρή περικοπή του μισθού της , η Ευρ-

ωπαϊκή Επιτροπή ...ξύπνησε τώρα. Όχι από μόνη της

αλλά γιατί ενεργοποιήθηκαν η Γερμανία και η Γαλλία,

ιδίως ο Μακρόν. Ένα ποσόν 750 δισεκατομμυρίων θα

δοθεί ως χορηγία στα κράτη – μέλη για τις πληγές από

τον κορωνοϊό. Η Βρετανία μένει απέξω. Ας ζητήσουν από

τον Κάμινγκς να τους δώσει λίγη βοήθεια από εκείνα τα...

350 εκατομμύρια που τους έλεγε ότι θα συνέρρεαν στο

NHS κάθε εβδομάδα, αν ψηφιζόταν το Brexit.

Π
ρόχειροι αυτοσχεδιασμοί, ανόητες απαντήσεις στο-

υς δημοσιογράφους από τους υπουργούς, ερασι-

τέχνες αλλά και επικίνδυνοι σε τέτοιες κρίσεις. Όχι βέ-

βαια ότι η αντιπολίτευση παίρνει οποιαδήποτε εύσημα!

Ενώ θα έπρεπε αυτή την κρίσιμη ώρα να πιέζουν την

κυβέρνηση να παίρνει σωστά μέτρα, να επικρίνουν εκεί

που πρέπει και να επικροτούν όπου και όταν ακολου-

θείται ωφέλιμη πολιτική, έχουν μετατραπεί – κυρίως οι

Εργατικοί – σε... σχολιαστές της επικαιρότητας. Πού είναι

και ποιες είναι οι προτάσεις τους; Πού ήταν οι πολυ-

πράγμονες κυρίες και κύριοι του Εργατικού Κόμματος

όταν έγινε το φιάσκο με τα ΡΡΕ για τα νοσοκομεία (προ-

σωπικά μέσα προστασίας), τα οποία εισήχθησαν από

τη... σωτήρα Τουρκία, αλλά αποδείχθηκαν άχρηστα και

σαπίζουν στις αποθήκες; Ζήτησαν εξηγήσεις οι Εργατι-

κοί; Φρόντισαν να μάθουν – και να μάθουμε όλοι μας –

αν πληρώθηκαν από εμάς τους φορολογούμενους ή τα

έκανε... δώρο η Τουρκία, όπως ισχυρίστηκε η Άγκυρα;

Ποιος λέει την αλήθεια; Απαίτησαν οι Εργατικοί εξηγή-

σεις και παραιτήσεις από κανέναν αρμόδιο;

Ο
υδείς συγκινείται. Όλοι επικεντρώνονται στο θέμα

του ανεκδιήγητου, του αλαζόνα Κάμινγκς και ζητούν

την παραίτησή του. Ναι, πρέπει να φύγει αυτό το «αγκά-

θι». Όμως, όταν όλοι αυτοί  εμπιστεύονταν την τακτική

και τις μεθόδους του για να ανέλθουν στην εξουσία και

να εκλεγούν βουλευτές, δεν έλαβαν υπόψη τους την πα-

ραπλανητική προεκλογική εκστρατεία την οποία τους

«επέβαλε», τα ψέματα που αράδιασε στον λαό και τώρα

τους ενόχλησε επειδή παραβίασε την καραντίνα και σα-

φώς ψεύδεται; Θα... εξιλεωθούν δηλαδή οι Συντηρητικοί

για τους κακούς κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπι-

σης της πανδημίας με το να φύγει ο Κάμινγκς; Ο οποίος,

στο κάτω-κάτω δεν έκανε με την παρανομία του και... εθ-

νική ζημιά! Είναι υποκριτικές αυτές οι φωνασκίες από

τους βουλευτές, ειδικά από αυτούς. Μετατοπίζουν το θέ-

μα, φεύγουν από την ουσία. Το μείζον αυτή τη στιγμή

είναι οι χειρισμοί που γίνονται και οι ευθύνες όσων έχουν

την πολιτική και την επιστημονική εξουσία να πράξουν

τα δέοντα για αντιμετώπιση της πανδημίας.

Δ
υστυχώς, συνεχίζονται οι πρόχειρες και επισφαλείς

πολιτικές. Θα στοιχίσει στη χώρα και άλλους θανά-

τους και θα... λυθεί το πρόβλημα. Όμως, η κοινωνική και

κυρίως η οικονομική αποδόμηση θα επιφέρει επιπρό-

σθετους «θανάτους». Οι σχεδιασμοί για επανεκκίνηση

της οικονομίας γίνονται στο πόδι, οι κανονισμοί ασφά-

λειας είναι ασαφείς , αλλά και ο κόσμος δεν μπορεί να

αντιδράσει. Τουλάχιστον, ας κοιτάξουν σε άλλες χώρες

για να παραδειγματιστούν. Ας πάρουν ως υπόδειγμα

την Ελλάδα και τη μικρή Κύπρο. Να δουν πώς άνοιξαν

τα καταστήματα, τα σχολεία, τα εστιατόρια κ.λπ. Όχι να

μας λένε εδώ ένα σωρό βλακείες, ακόμα και για τα πιο

απλά πράγματα.

Δ
εν γίνεται, λένε, και το βρίσκουν... λογικό και οι δημο-

σιογράφοι, να ανοίξουν κομμωτήρια και κουρεία, δι-

ότι πώς θα τηρηθεί το social distansing των δύο μέτρ-

ων! Μάλιστα! Ας δουν σε άλλες χώρες πώς τα κατάφε-

ραν και ας εφαρμόσουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή, με την

ίδια «λογική», πώς θα ανοίξουν τα εστιατόρια ή τα κα-

ταστήματα λιανικής πώλησης;  Το σερβίρισμα και οι πα-

ραγγελίες θα γίνονται... εξ αποστάσεως ή με ρομπότ;

Ε
λπίζουμε κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι

με την προχειρότητα και τους αυτοσχεδιασμούς δεν

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το πρόβλημα της παν-

δημίας και οι παρενέργειές του, οι οικονομικές και οι κοι-

νωνικές. Εκτός κι αν αναμένουν την ανακάλυψη του εμ-

βολίου διά να θεραπευθεί «πάσα νόσος και πάσα μα-

λακία», κατά την ευαγγελική αποστροφή.
«Ε»



Ηβρετανική κυβέρνηση και οι υπουρ-

γοί της βρίσκονται πλέον στο τοίχο

για την αποτυχία τους να προστατεύσουν

τους ηλικιωμένους στα γηροκομεία, καθώς

επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα ολοένα

και περισσότερο η καταστροφική «στρα-

τηγική» τους, για αντιμετώπιση της παν-

δημίας με τον κορωνοϊό Covid-19. Με τις

επικρίσεις να έρχονται απανωτές...

Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και Κοι-
νοπολιτείας και Πρόεδρος της Επιτροπής
Υγείας της Βουλής των Κοινοτήτων Jeremy

Hunt, αναθεωρώντας την βρετανική αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού και αφού η Επιτρ-
οπή του πήρε μαρτυρίες από διάφορους καθη-
γητές, σύμβουλους της κυβέρνησης και πολι-
τικούς, δήλωσε ότι «ορισμένες από τις ενέρ-

γειες της κυβέρνησης αντιπροσωπεύουν

την μεγαλύτερη αποτυχία επιστημονικής

συμβουλής προς τους υπουργούς κατά

την διάρκεια της ζωής μας» («Guardian»,

18/05/2020, άρθρο καθηγητή Anthony Costello

«How did Sage get it so wrong? We must

know»).
O δε Jeremy Farrar, Διευθύνων Σύμβου-

λος του Wellcome Trust και μέλος της επι-
στημονικής ομάδας (Sage) που συμβουλεύει
την βρετανική κυβέρνηση, ερωτηθείς την Πέμ-
πτη 14/05/2020, πώς και γιατί εγκατέλειψαν
τα testing, ιχνηλάτηση και απομόνωση στις
12 Μαρτίου 2020, δήλωσε «δεν θυμάμαι

στ΄αλήθεια γιατί τα testing σταμάτησε (το

είπε το Sage) στις 12 Μαρτίου... (όμως) το

testing υπήρξε κρίσιμο για όλες τις άλλες

χώρες στον έλεγχο της επιδημίας, ήταν

λάθος έπρεπε να κάνουμε testing ενωρίτε-

ρα». («Guardian», 18/05/2020).
Διευθυντές γηροκομείων κατηγορούν την

βρετανική κυβέρνηση ότι απέτυχε να εκ-
πληρώσει τις υποσχέσεις της και άφησε απρο-
στάτευτους τους ηλικιωμένους, σε δεύτερη
μοίρα, καθώς υπάρχει διαφορά μεταξύ ρητο-
ρικής και πράξεων από πλευράς κυβέρνησης.
(«Sky News», 19/05/2020, «Coronavirus:

Care home bosses say there is 'stark' dif-

ference between government talk and

reality»).

Παραδοχή Υπουργού 

– Φταίνε οι σύμβουλοι

Τελικά αναγκάστηκε να παραδεχθεί στις 19
Μαΐου 2020 η Υπουργός Εργασίας και Συντά-
ξεων Therese Coffey όταν στριμώχθηκε από
την παρουσιάστρια του τηλεοπτικού «Sky»,
Kay Burley σε συνέντευξή που της έπαιρνε
για τις ευθύνες τους. Είπε η Υπουργός: «Λανθ-

ασμένη συμβουλή (εννοείται από την επι-
στημονική τους ομάδα) στην αρχή του Covid-

19 ίσως να οδήγησε σε λάθη». Με την 10
Downing Street να φαίνεται να δέχεται ότι οι
υπουργοί φέρουν ευθύνες για τις αποφάσεις
που πάρθηκαν στην αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού («Sky News», 20/05/2020, «Corona-

virus: Almost 40,000 deaths with COVID-

19 in England and Wales, ONS says»).
Η αντίδραση του πρωθυπουργικού γρα-

φείου υποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ίσως τώρα 

να προσπαθήσει να ρίξει τις ευθύνες στους
επιστημονικούς και ιατρικούς της σύμβου-
λους. Αυτό, όμως, με τη σειρά του φέρνει στο
προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι υπουρ-
γοί, ζήτησαν και πήραν τη νομική άποψη του
Γενικού Εισαγγελέα προτού πάρουν τα μέτρα
που πήραν ή που απέτυχαν να πάρουν.

Στις 18 Μαΐου 2020 στο άρθρο του στην
«Guardian», ο καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας
στο University College London (Professor)
Anthony Costello, πρώην Διευθύνων Σύμβου-
λος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
τώρα μέλος και της νεοϊδρυθείσας ανεπίσημης
επιστημονικής ομάδας Sage μεταξύ άλλων
ζήτησε να δημοσιοποιηθεί η συμβουλή της
επίσημης ομάδας Sage προς την κυβέρνη-
ση, για να εξακριβωθεί γιατί το Ηνωμένο
Βασίλειο τα πήγε τόσο στραβά στην αντι-
μετώπιση του Covid-19. Χαρακτηριστικός ο
τίτλος του άρθρου «How did Sage get it so

wrong? We must know» («Πώς η Sage πήγε
τόσο λάθος; Πρέπει να γνωρίζουμε»).

Να πούμε ότι η επίσημη ομάδα Sage καλύπτει
με συνεχή αδιαφάνεια τις συμβουλές της και
εδώ και μέρες αρνείται να δημοσιοποιήσει τα
πρακτικά των συμβουλών της προς την κυβέρ-
νηση.

«Πολύ λίγα, πολύ αργά, 

πολύ ελαττωματικά»

Θα κλείσω με το καταπελτικό άρθρο του
BMJ (British Medical Journal), του Βρετανι-
κού Ιατρικού Περιοδικού, στις 15 Μαΐου 2020
με τίτλο «Πολύ λίγα, πολύ αργά πολύ ελατ-

τωματικά» («Too little, too late, too flawed»).
«Η κυβέρνηση του ΗΒ», έγραψαν μεταξύ

άλλων στο άρθρο, «και οι σύμβουλοί της πί-

στευαν ότι ήσαν πολύ καλά προετοιμασμένοι

όταν ο Covid-19 θέριζε στην Ανατολική Ασία,

όμως, τι πήγε στραβά και στις 12 Μαΐου είχα-

με 30,000 θανάτους σε νοσοκομεία και στις

κοινότητες; Ποίος ήταν ο ρόλος για τη δημό-

σια υγεία στη μεγαλύτερη κρίση από το 1918

με την “ισπανική γρίπη”;

Εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν ήσαν

καθόλου προετοιμασμένοι και παρότι όλες οι

αδυναμίες είχαν εντοπιστεί με την Άσκηση

Cygnus το 2016, τίποτα δεν έκαναν για να

είναι έτοιμοι, τις αγνόησαν...»

Ψευδαισθήσεις – 

και ανοσία αγέλης...

«Οι σύμβουλοι με επικεφαλής τους Chris

Whitty και Patrick Vallance ζούσαν σε ψευ-

δαισθήσεις, υποστηρίζοντας ανοσία αγέ-

λης βασισμένοι στη λανθασμένη άποψη

ότι οι περισσότερες περιπτώσεις θα ήσαν

ήπιες σαν μια γρίπη. Αν η κυβέρνηση απέ-

τυχε στο καθήκον της να προστατεύσει

τον λαό, απέτυχε να προστατεύσει και το

ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».

Και ολοκλήρωσε το άρθρο, τονίζοντας ότι

η επιστημονική άποψη που ακολούθησε

ουσιαστικά η κυβέρνηση ήταν στενοκέφαλη

και κανένας από τις επιτροπής ειδικών δεν

ήταν ειδικός/αρμόδιος στην εξεύρεση και

εφαρμογή πολιτικής για την δημόσια υγεία...

Οι θάνατοι 

μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα το πρωί οι θάνατοι λόγω

Covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει

καθημερινά η κυβέρνηση από νοσοκομεία

και κοινότητα/γηροκομεία έφθασαν τις 35,341. 

Όμως το Τμήμα Στατιστικής που έχει πιο

έγκυρα στοιχεία, εφόσον βασίζεται σε πιστο-

ποιητικά θανάτου παρόλο που καθυστερεί

να δώσει τα στοιχεία της, βρίσκει ότι οι θάνα-

τοι λόγω κορωνοϊού στα γηροκομεία ξεπέ-

ρασαν κατά πολύ τις 10,000.

Θάνατοι λόγω Covid-19 με αναφορά

στα πιστοποιητικά θανάτου – 41,020 (μέχρι

που γράφτηκε το άρθρο αυτό πριν τις

20.5.2020).
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Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η βρετανική αντιμετώπιση του Covid-19, 

«η μεγαλύτερη αποτυχία...»
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Μετ’εμποδίων και χωρίς τεστ 
η επανεκκίνηση του τουρισμού

«Συγκρατημένη» βρίσκει την αγο-

ρά του Τουρισμού η επόμενη

μέρα της ανακοίνωσης των αποφά-

σεων για την επανεκκίνηση του κλά-

δου, με μεγαλύτερη αβεβαιότητα πώς

θα εφαρμοστούν τα υγειονομικά πρ-

ωτόκολλα και τι θα γίνεται στην πε-

ρίπτωση που σημειωθούν κρούσμα-

τα σε τουρίστες κατά τη διάρκεια των

διακοπών. 

Η πολυαναμενόμενη μείωση του ΦΠΑ
στο τουριστικό πακέτο, εξαιρουμένου του
σκέλους της μεταφοράς, κρίνεται «κατώτε-
ρη των προσδοκιών». Στα ερωτηματικά
για την «επόμενη μέρα» συγκαταλέγεται
και η είσοδος των ξένων επισκεπτών στην
Ελλάδα, καθώς πλέον θα γίνονται μόνο
δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον κορω-
νοϊό και όχι υποχρεωτικά τεστ σε όλους
τους αφικνούμενους από το εξωτερικό,
όπως αρχικά ζητούσε η Ελλάδα. Η γενι-
κή οδηγία να γίνονται αποδεκτοί επισκέ-
πτες από άλλες χώρες που τα πήγαν κα-
λά στην αντιμετώπιση της πανδημίας θεω-
ρείται «λύση ανάγκης» και απαιτεί ιδιαίτε-
ρη προσοχή.

Οι «ασφαλείς» χώρες

Στις χώρες που θεωρούνται υγειονομι-
κά «ασφαλείς» συγκαταλέγονται οι: Κύ-

προς, Ισραήλ, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστρ-

αλία, Νορβηγία, Δανία, Βουλγαρία, Σε-

ρβία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βο-

σνία, Κροατία, Πολωνία, Ουγγαρία,

Σλοβακία και Τσεχία. 

Πάντως, εντύπωση προκαλεί ότι ανά-
μεσά τους βρίσκεται και η Ρουμανία, η

οποία επανέφερε μέτρα περιορισμού των

μετακινήσεων λόγω αύξησης των κρου-

σμάτων.

«Αναμφίβολα θα χρειαστούν πρόσθε-

τες διευκρινίσεις και εξειδικεύσεις σε ορι-

σμένες πτυχές των μέτρων, πάντοτε σε

συνάρτηση με την εξέλιξη του καλοκαιρ-

ιού, αλλά και τις πρόσθετες χρηματοδοτι-

κές δυνατότητες που θα προσφέρει το υπό

σύσταση Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρω-

παϊκής Ένωσης», τονίζει ο Πρόεδρος του

ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός, προσθέ-

τοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, η φετινή

σεζόν είναι ένας γρίφος που δεν έχει εύκο-

λες λύσεις και μοναδικός στόχος είναι να

σώσουμε από αυτή ό,τι μπορεί να δια-

σωθεί». 

«Υπάρχουν ακόμα πεδία σημαντικών

βελτιώσεων και πρωτοβουλιών, τόσο στα

εργασιακά ζητήματα, όσο και στα ζητήμα-

τα της φορολογίας, που αφορούν την επέκ-

ταση της μείωσης του ΦΠΑ στα καταλύματα,

την υπηρεσία του τουριστικού πακέτου και

τον θαλάσσιο τουρισμό», ήταν η πρώτη

αποτίμηση του Προέδρου του Συνδέσμου

Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,

Γιάννη Ρέτσου.

Τις πρώτες «πληγές» στον ελληνικό το-

υρισμό αποτυπώνουν τα στοιχεία της Τρά-

πεζας της Ελλάδος, που δείχνουν από-

τομη «βουτιά» των τουριστικών εσόδων

στα 92 εκατ. ευρώ, από 318 εκατ. ευρώ

ένα χρόνο πριν. Τα κλειστά σύνορα, τα

καθηλωμένα αεροσκάφη και η αναστολή

λειτουργίας των ξενοδοχείων, είχαν ως

αποτέλεσμα την πτώση 46,8% στις αφίξεις

ξένων ταξιδιωτών, με μείωση κατά 71%

και των σχετικών εισπράξεων.

Μείζον πρόβλημα για την κυβέρνηση

και την τουριστική βιομηχανία, είναι η

διαχείριση κρουσμάτων COVID-19 που

τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των

διακοπών ξένων τουριστών, αλλά και Ελλή-

νων επισκεπτών από μία περιφέρεια στην

άλλη. 

Το σχέδιο σε αυτήν την περίπτωση

προβλέπει:

--Ενίσχυση της υγειονομικής ικανότητας

των προορισμών, κυρίως των νησιών.

Εξασφάλιση της πραγματοποίησης ελέγχων.

Ορισμό συνεργαζόμενου γιατρού με κά-

θε κατάλυμα, ως το πρώτο σημείο αξιολό-

γησης των κρουσμάτων. Ορισμός συντο-

νιστή από το κατάλυμα για τη διαχείριση

των κρουσμάτων.

--Η επιχειρησιακή διαχείριση κάθε κρ-

ούσματος θα γίνει από: Τον γιατρό του κα-

ταλύματος, που θα επιλαμβάνεται σε πρώτο

χρόνο. Τους ειδικούς στους «χώρους κα-

ραντίνας», που θα οριστούν ανά περιφέ-

ρεια/νησί και στις δομές υγείας που θα με-

ταφέρεται (αν κρίνεται απαραίτητο).

--Στους μικρούς νησιωτικούς προορι-

σμούς ενισχύεται η ικανότητα των υπο-

δομών υγείας, με την εγκατάσταση συνο-

λικά 20 νέων αναλυτών για τεστ στα νησιά:

Θήρα, Κάλυμνο, Κω, Νάξο, Πάρο, Ρόδο

και Σύρο, αλλά και την εξασφάλιση 600

κλινών για COVID-19 στα νησιά. 

Εισαγγελείς «ξεσκονίζουν» ΜΚΟ

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει όχι μόνο τη δράση των Μη Κυβερν-
ητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), αλλά και τη δημιουργία τους. Και τα ερ-
ωτήματα αφορούν πρωτίστως τον λόγο της σύστασής τους, την απο-
στολή τους, το κενό το οποίο καλύπτουν σε όλο τον πλανήτη, αλλά
και το από πού χρηματοδοτούνται, πού δίνουν λογαριασμό και γενι-
κά από ποιο όργανο, από ποιον διεθνή οργανισμό ελέγχονται. Τον
τελευταίο καιρό ακούγονται πολλά, πάρα πολλά στη γειτονιά μας, από
τη στιγμή που πάρα πολλές ΜΚΟ έχουν ρίξει άγκυρα στο Αιγαίο και
κάνουν τους διασώστες προσφύγων, που με τις βάρκες «διακινητών»
περνάνε από τα τουρκικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Ποτέ δεν έχει
γίνει γνωστό ποιοι είναι οι υπεύθυνοι των ΜΚΟ, ποια είναι η διεύθυν-
σή τους, πού αναφέρονται, ποιος τις… αδειοδοτεί και από πού παίρ-
νουν εντολές. 

Πρόσφατα ασκήθηκε δίωξη εναντίον ΜΚΟ που δρουν στο Αιγαίο,
όπου δραστηριοποιούνται 400 ΜΚΟ για το Προσφυγικό, από τις οποίες
μόνο το 20% με 30% έχει νόμιμη δράση. Στη Μυτιλήνη το 2016 είχαν
καταγραφεί 115 ΜΚΟ, με περίπου 8.000 εθελοντές. Τελευταία εμ-
φανίζονται 17 ΜΚΟ στο κέντρο της Μόριας και 55 σε όλη τη Λέσβο!
Και ήδη έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία για εμπλοκή έξι-επτά ατό-
μων και τριών ΜΚΟ. 

Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος

Ζημιά στην Εκκλησία έκανε ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων
Αμβρόσιος, ο οποίος πριν από δύο Κυριακές ξύπνησε πρωί-πρωί
και είπε ότι θα αφορίσει τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον υφυπουργό Πο-
λιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα. Το
αποτέλεσμα ήταν η Ιερά Σύνοδος να… αδειάσει τον Αμβρόσιο. Σε
ανακοίνωσή της τονίζει ότι «απόφαση αφορισμού εναντίον μέλους
της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από
την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη». 

Η τηλεργασία το νέο εργαλείο…

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης είναι μια
σημαντική “προίκα” που μας αφήνει ο κορωνοϊός», τονίζει σε συνέν-
τευξή του ο υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος και επι-
σημαίνει: «Διαπιστώσαμε κάτι που υποψιαζόμασταν, ότι δηλαδή για
συγκεκριμένες υπηρεσίες, η εξ αποστάσεως εργασία και τον υπάλ-
ληλο έκανε αποδοτικότερο και την υπηρεσία αποτελεσματικότερη,
αλλά και μείωνε τον χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη. Με αυτή τη λο-
γική, η τηλεργασία είναι δικαίωμα και πολύ καλό εργαλείο για την
υπηρεσία και τον δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος δεν έχει να φοβηθεί
τίποτα». 

Θέλουν να σπείρουν τον διχασμό…

Είδαμε ότι ορισμένοι παραμένουν αδιόρθωτοι. Στη Θράκη ορισμένοι
διαμαρτυρήθηκαν επειδή η Περιφέρεια ξεδίπλωσε πανό για την επέ-
τειο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Κάποιοι, ακόμη
χειρότερα (όπως έκανε ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας), την
ημέρα που όλοι στην Ελλάδα τιμούσαν τη μνήμη των χιλιάδων Πον-
τίων που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους ανάρτησαν αφίσα για να
τιμήσουν τον… σφαγέα των Ποντίων, τον Κεμάλ! Φυσικά, αν αισθά-
νονται ως εθνική εορτή τους την απόφαση του Κεμάλ στην Σαμψούντα,
απ’ όπου ξεκίνησε τις εθνοκαθάρσεις στα οθωμανικά εδάφη, πριν
επιβληθεί επί του Ελληνικού Στρατού και αφανίσει τελικά τον Ελληνι-
σμό και από τη Μικρά Ασία, είναι δικαίωμά τους. Απλώς να τους υπεν-
θυμίσουμε ότι παραμένουν Έλληνες πολίτες και αυτό προϋποθέτει
τουλάχιστον σεβασμό στην ιστορία της πατρίδας τους. Και να θυμίσου-
με ότι η αμφισβήτηση Γενοκτονιών διώκεται με τον αντιρατσιστικό νό-
μο. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να
σπείρουν τον σπόρο του διχασμού με κάθε ευκαιρία.

Ευγένιος Ρωσσίδης: Ανιδιοτελής

πατριώτης της Διασποράς…

Μεγάλη απώλεια για τη Διασπορά, ο θάνατος του Ευγένιου Ρωσ-
σίδη, εξέχοντος μέλους της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας. Από 
τους πρώτους Ελληνοαμερικανούς που ανέλαβαν κυβερνητικό αξίω-
μα στις ΗΠΑ, ως βοηθός υπουργός Οικονομικών, από το 1969 έως
το 1973, άφησε πίσω του σημαντικό επιστημονικό έργο και ήταν ιδρυ-
τής και πρώτος Πρόεδρος του Αμερικανικού-Ελληνικού Ινστιτούτου.
Σημαντική ήταν η προσφορά του στην κινητοποίηση του ελληνικού
στοιχείου στις ΗΠΑ για την προώθηση της δίκαιης λύσης του Κυ-
πριακού μετά την τουρκική εισβολή το 1974, ενώ ήταν ο βασικός εμ-
πνευστής της επιβολής του εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Ανιδιο-
τελής πατριώτης της Διασποράς. Μια κατηγορία ανθρώπων που όλο
και σπανίζουν…

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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Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970

έως και σήμερα, έχουν παρουσιαστεί

δεκάδες μικρά ή μεγάλα προγράμματα ανα-

βάθμισης και ανασυγκρότησης του Κέν-

τρου της Αθήνας. Ωστόσο, ελάχιστα από

τα σχέδια που είχαν ανακοινωθεί κατά και-

ρούς… μετά βαΐων και κλάδων υλοποιή-

θηκαν τελικά.

Από τις σημαντικότερες… ασκήσεις νέας
πολεοδομικής θεώρησης για την Αθήνα, που
παρέμειναν επί χάρτου, ήταν η ανάπλαση της
Πανεπιστημίου, για την οποία δεν έλειψαν η
πολεμική και οι αμφισβητήσεις, ή το πρό-
γραμμα «Αθήνα – Αττική 2014», που είχε ως

στόχο να αναδείξει τις αξίες και τις χρήσεις που
διαμόρφωσαν και καθόρισαν διαχρονικά την
πόλη.

Ανατροπές

Και έπειτα ήρθαν η πανδημία, οι περιορι-
σμοί στην κυκλοφορία, το καθολικό lockdown.
Και η Ελλάδα είδε πώς είναι να λειτουργεί χωρίς
την… καρδιά της οικονομίας της, ενώ οι πολίτες,
την ίδια στιγμή, ανακάλυπταν τον δημόσιο
χώρο. Το άνοιγμα στην επόμενη μέρα έφερε
πολλές ανατροπές στην οικονομία και στα ερ-
γασιακά, αλλά και πισωγυρίσματα στην εικό-
να των πόλεων. Από τον δακτύλιο στην Αθή-

να, περάσαμε στο «προτιμάτε τη μετακίνηση
με τα ΙΧ και όχι με τα δημόσια μέσα μεταφο-
ράς» και από τα «τραπεζάκια μέσα» και την
παράδοση των πεζοδρομίων στους πολίτες,
στα «τραπεζάκια έξω» ξανά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε
ρυθμίσεις για την έκτακτη ανάπτυξη τραπεζο-
καθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, για
στήριξη του τομέα της εστίασης. Οι επιχει-
ρηματίες θα μπορούν, χωρίς κόστος, έως τις
31.12.2020, να διπλασιάσουν τον παραχω-
ρούμενο χώρο ή να επεκταθούν για την ανά-
πτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων
που προβλέπει η άδεια χρήσης τους. 

Θα αλλάξει η Αθήνα;

Στη λογική η Αθήνα να μη χάσει άλλο την
ταυτότητά της, παρουσιάστηκε από το Δήμο
Αθηναίων ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παρεμ-
βάσεων, ο “Μεγάλος Περίπατος της Αθή-

νας”, ώστε να γίνει η πρωτεύουσα πιο φιλική
πόλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
της, με μέτρα τολμηρά, που… εξορίζουν τα αυ-
τοκίνητα από το εμπορικό τρίγωνο και αφή-

νουν άπλετο χώρο για πεζούς και ποδηλάτες.
Αυτά τα μέτρα εξειδικεύθηκαν την περα-

σμένη Πέμπτη (21/5) με μια κοινή Υπουργική
Απόφαση, η οποία ορίζει με σαφήνεια ποιοι
δρόμοι κλείνουν για παντός είδους… μηχανές
και ποιοι αποκτούν διπλή ταυτότητα.

Περιοχές ελεύθερες από αυτοκίνητα θα είναι
η Πλάκα και το εμπορικό τρίγωνο που οριοθ-
ετείται από τις οδούς Μητροπόλεως – Ερμού
– Αθηνάς – Σταδίου – Μητροπόλεως μαζί με
το τμήμα της οδού Ερμού, από την οδό Αθη-
νάς ως την οδό Αγίων Ασωμάτων. Η οδός
Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία. 

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Αστικών Υπο-
δομών και Σχεδίων Πόλεως, Βασίλειο-Φοίβο

Αξιώτη, τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν πιλο-
τικό χα-ρακτήρα και θα αρχίσουν να εφαρμό-
ζονται μετά τα τέλη Ιουνίου, οπότε ο Δήμος
Αθηναίων θα έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες
μικροπα-ρεμβάσεις, με διαγραμμίσεις αλλά και
τοποθέτηση προσωρινών μέσων (π.χ. ζαρν-
τινιέρες κλπ.). 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, τα μέτρα θα ισχύσουν
για τρεις μήνες (με δυνατότητα παράτασης για
άλλους τρεις). 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Φιλόδοξο πρόγραμμα 
παρεμβάσεων για την Αθήνα
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