GreekNews
Η ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Volume 17 • No 795 • Monday, March 23, 2020 – Sunday, March, 29, 2020 • Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Αφιέρωμα
στην εθνική
επέτειο της
επανάστασης
της 25ης Μαρτίου
Σελίδες 19 - 28

Χειροτονίες
διακόνου και
ιερέα από τον
Αρχιεπίσκοπο
σε Ράι, Κοίμηση
Σελίδες 9 - 11

ΕΛΛΑΔΑ

Κηρύχθηκε
ολική απαγόρευση
κυκλοφορίας
Αθήνα.- (GreekNewsOnline, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
«Απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίες», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, στο μήνυμα που απηύθυνε στους
πολίτες ανακοινώνοντας ότι από «τις 6 το πρωί
της Δευτέρας 23ης Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, θα ισχύσει απαγόρευση κάθε άσκοπης κυκλοφορίας και μετακίνησης πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια».
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε «είναι, ίσως, το
τελευταίο βήμα μιας οργανωμένης Δημοκρατικής Πολιτείας. Που, όμως, πρέπει να γίνει
εγκαίρως, για να μην γίνει μάταιο. Γιατί ο χρόνος δεν μετριέται, πλέον, σε μέρες, αλλά με
ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες
πρωτοβουλίες». Τόνισε επίσης ότι «όταν η ευθύνη του ενός αποδεικνύεται ελλειμματική, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον».
«Το Κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να
«μεριμνά για την Υγεία των Πολιτών» και να
Συνέχεια στη σελίδα 14

Δρ. Γ. Παυλάκης:
Να αντέξουν τα
νοσοκομεία και
να βοηθήσουν τους
βαριά ασθενείς
Σελίδα 13

NYC – LI: $1.00 • Outside $1.25

Κύπρος: Άτομο
με βεβαρυμμένο
ιατρικό
παρελθόν
ο πρώτος νεκρός
Σελίδα 37

Επεκτείνονται σ’ όλη την Αμερική
τα μέτρα κατ’ οίκον περιορισμού
O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

85 εκατομμύρια Αμερικανοί
υποχρεούνται μέχρι στιγμής
να μείνουν σπίτια τους – Μέτρα
και στη Νέα Ιερσέη, μετά
την Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη,
το Ιλινόι και το Κονέκτικατ

Φωτογραφία: Δημήτρης Πανάγος
«Είναι καιρός πολέμου. … Εμείς οι κληρικοί στον πόλεμο αυτό μπαίνουμε με τα πνευματικά όπλα, όπως είναι η προσευχή και η εκζήτηση της θείας φώτισης, την οποία ζητάμε
όχι μόνο στους πολιτικούς μας .. αλλά και στους επιστήμονες», δήλωσε στη Greek News
ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. (Σελίδα 11)

Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Η Νέα Ιερσέη με πληθυσμό 8,9 εκατομμύρια έγινε η
πέμπτη πολιτεία της χώρας που αποφάσισε να διακόψει από το βράδυ του Σαββάτου τη λειτουργία των μη
ζωτικών επιχειρήσεων και να δώσει εντολή στους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους. Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο κυβερνήτης Φιλ Μέρφι. Ο αριθμός των
κρουσμάτων στη Νέα Ιερσέη έφτασε το Σάββατο τα
1.327, ήτοι 442 περισσότερα από την προηγούμενη κι
Συνέχεια στη σελίδα 12
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Πέντε ερωτήματα κλειδιά που περιμένουν απαντήσεις
Αθήνα.Του Παύλου Δρακόπουλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο

ι επιστήμονες κινούνται με πυρετώδεις ρυθμούς για να αναπτύξουν ένα
εμβόλιο για τον κορονοϊό SARS-CoV-2 που
προκαλεί τη νόσο Covid-19. Όμως, παρά την
πανανθρώπινη διάσταση της προσπάθειας,
ήδη διαφαίνεται μια ανταγωνιστική «κούρσα»
ανάμεσα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην
Κίνα. Ο ανταγωνισμός παίρνει ακόμη και
εθνικιστικούς τόνους, καθώς όλοι θέλουν να
φθάσουν πρώτοι στο έπαθλο, τόσο για λόγους
γοήτρου, όσο και ουσίας, αφού θα διασφαλίσουν καλύτερα την υγεία των πολιτών τους.
Παρόλο που υπάρχει συνεργασία σε πολλά
επίπεδα, ακόμη και ανάμεσα σε συνήθως ανταγωνίστριες φαρμακευτικές εταιρείες, διαφαίνεται παράλληλα μια σκιά εθνικιστικού ανταγωνισμού και μια αγωνία για το ποιος θα έχει το
«πάνω χέρι» σε σχέση με το εμβόλιο, κάτι που
αναμένεται να έχει γενικότερες οικονομικές, αν
όχι και γεωπολιτικές, συνέπειες. Αυτό που ξεκίνησε ως ζήτημα επιστημονικής άμιλλας και οικονομικού συμφέροντος για τους κατόχους
των δικαιωμάτων του εμβολίου, τείνει να εξελιχθεί σε ευρύτερο ζήτημα εθνικής ασφαλείας,
σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης».
Όπως οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν να
εξαρτώνται από άλλες στα οπλικά συστήματα ή
στους φυσικούς πόρους, έτσι θέλουν να έχουν
και τα δικά τους φάρμακα σε περίπτωση σοβαρής κρίσης όπως αυτή σήμερα, γι› αυτό στο
τραπέζι βρίσκονται ακόμη και εθνικοποιήσεις
φαρμακοβιομηχανιών. Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί καθησυχάζουν ότι θα υπάρχουν εμβόλια για όλους, όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα.
Είναι σίγουρο ότι οποιοδήποτε εμβόλιο
υπάρξει πρώτο, θα έχει τρομερή ζήτηση, η
οποία θα είναι αδύνατο να καλυφθεί άμεσα.
Μερικές χώρες ίσως κοιτούν τις άλλες να διασφαλίζουν πλήρως τον πληθυσμό τους, ενώ οι
ίδιες θα πρέπει να αρκεστούν σε «ψίχουλα». Οι
ίδιες οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δήλωσαν
ότι το εμβόλιο θα διανεμηθεί δίκαια ανά τον
κόσμο και έριξαν το «γάντι» στις κυβερνήσεις,
λέγοντας ότι αν αρχίσουν να «στοκάρουν» τεράστιες ποσότητες για μελλοντικές εθνικές
ανάγκες τους, τότε δύσκολα θα αναχαιτιστεί η
πανδημία διεθνώς.
«Ενθαρρύνω όλους να μην πέσουν στην παγίδα να πουν ότι πρέπει να έχουν τα πάντα μέσα στις δικές τους χώρες και να κλείσουν τα σύνορα. Θα ήταν τελείως λάθος να υποκύψουν σε
μια εθνικιστική συμπεριφορά, που στην πραγματικότητα θα αναστατώσει τις αλυσίδες τροφοδοσίας και θα αποβεί σε βάρος των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος Σεβερίν Σβαν της μεγάλης ελβετικής φαρμακοβιομηχανίας Roche.
Όμως οι χώρες -οι κυβερνήσεις των οποίων
έχουν τον τελικό λόγο για την έγκριση και κυκλοφορία του οποιουδήποτε φαρμάκου- έχουν
η κάθε μία τη δική της ατζέντα. Στην Κίνα τουλάχιστον 1.000 επιστήμονες δουλεύουν για την
ανάπτυξη εμβολίου και το θέμα έχει ήδη στρατιωτικοποιηθεί. Ερευνητές συνεργαζόμενοι με
την Ακαδημία Στρατιωτικών Ιατρικών Υπηρεσιών έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο και αναζητούν
εθελοντές για κλινικές δοκιμές.
«Η Κίνα δεν θα καθυστερήσει σε σχέση με τις
άλλες χώρες», διαβεβαίωσε εκπρόσωπος της
Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών στο Πεκίνο.
ΟΙ ΗΠΑ φοβούνται ότι η Κίνα θα αξιοποιήσει
μια πιθανή πρωτιά της για γεωπολιτικά οφέλη,
παρέχοντας διευκολύνσεις με το εμβόλιο σε άλλες χώρες, ώστε να διευρύνει την επιρροή της.
Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Τραμπ ζητά πιεστικά
από τις εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες να

βρουν πρώτες το εμβόλιο. Ήδη αυτή την εβδομάδα άρχισε από την αμερικανική εταιρεία
Moderna, με στήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση, η πρώτη δοκιμή φάσης 1 σε λίγους
υγιείς εθελοντές στο Σιάτλ, προκειμένου να
ελεγχθεί κατά πόσο είναι ασφαλές. Σύντομα θα
αρχίσουν παρόμοιες δοκιμές της αμερικανικής
Inovio Pharmaceuticals.
Στην Ευρώπη η γερμανική εταιρεία CureVac
έχει κάνει προόδους για το εμβόλιο και φαίνεται να προσεγγίστηκε από τις ΗΠΑ για εξαγορά, κάτι που επισήμως διαψεύστηκε. Παρόλα
αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έσπευσε καλού-κακού να ενισχύσει την εταιρεία με δεκάδες ακόμη εκατομμύρια ευρώ.

Τα ερωτήματα-κλειδιά

Από επιστημονική άποψη, προς το παρόν μένουν αναπάντητα διάφορα ερωτήματα-κλειδιά.
Μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το επείγον της κατάστασης δικαιολογεί μια βιασύνη,
άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί και δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια, ώστε να μη γίνει κάποιο λάθος και κυκλοφορήσει εμβόλιο που δεν
είναι αποτελεσματικό ή -ακόμη χειρότερα- δεν
είναι ασφαλές.
Ακολουθούν τα πέντε σημαντικότερα ερωτήματα, σύμφωνα με το «Nature», σε σχέση με
το υπό ανάπτυξη εμβόλιο.
• Αναπτύσσουν ανοσία οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν με Covid-19;
Δουλειά των εμβολίων είναι να βοηθούν το
ανοσοποιητικό σύστημα να καταπολεμά τον
παθογόνο μικροοργανισμό, ακόμη κι αν ο άνθρωπος δεν έχει προηγουμένως εκτεθεί σε αυτόν. Η μελέτη άλλων κορονοϊών, όπως των
τεσσάρων που προκαλούν κοινά κρυολογήματα, οδηγούν τους περισσότερους επιστήμονες
στην εκτίμηση ότι όσοι αρρώστησαν από το
νέο κορονοϊό και έγιναν καλά, θα είναι προστατευμένοι από μια νέα λοίμωξη για κάποιο
(απροσδιόριστο) χρονικό διάστημα. Όμως αυτή η εκτίμηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από
στοιχεία.
«Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την
ανοσία σε αυτό τον ιό», παραδέχεται ο ιολόγος-ανοσολόγος Μάικλ Ντάιαμοντ του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις του Μισούρι. Πειράματα Κινέζων επιστημόνων με πιθήκους που είχαν κολλήσει τη νόσο και έγιναν
καλά, έδειξαν ότι δεν φαίνονται να μολύνονται
ξανά όταν εκτίθενται στον ιό για δεύτερη φορά.
Το ζητούμενο είναι αν αυτό συμβαίνει και στους
ανθρώπους.
• Αν οι άνθρωποι αποκτούν ανοσία, πόσο διαρκεί;
Στους κορονοϊούς που προκαλούν κρυολόγημα, η ανοσία είναι σύντομης διάρκειας. Ακό-

μη και άνθρωποι με πολλά αντισώματα έναντι
αυτών των ιών, μπορεί να ξαναμολυνθούν, σύμφωνα με τον ιολόγο Στάνλεϊ Πέρλμαν του Πανεπιστημίου της Αϊόβα των ΗΠΑ.
Πιο ασαφή είναι τα πράγματα με τους δύο
άλλους πιο επικίνδυνους κορονοϊούς που έχουν
προκαλέσει τις επιδημίες SARS και MERS. Τα
στοιχεία είναι ανεπαρκή και δεν είναι σαφές αν
η ανοσολογική αντίδραση λόγω προηγούμενης
έκθεσης στον ιό είναι αρκετή για να αποτρέψει
μια νέα λοίμωξη.
• Τι είδους ανοσία πρέπει να επιδιώξουν οι δημιουργοί του εμβολίου;
Το υπό δοκιμή πρώτο εμβόλιο (της Moderna)
αποτελείται από ένα μόριο RNA. Όπως και άλλα υποψήφια εμβόλια για το νέο ιό, έχει σχεδιαστεί για να «εκπαιδεύσει» το ανοσοποιητικό
σύστημα να παράγει αντισώματα που αναγνωρίζουν και μπλοκάρουν την προεξέχουσα πρωτεΐνη, την οποία χρησιμοποιεί ο ιός ως έμβολο
για να εισδύσει στα ανθρώπινα κύτταρα. Είναι
όμως πιθανό ότι ένα αποτελεσματικό εμβόλιο
κατά του SARS-CoV-2 μπορεί να χρειαστεί να
«ωθήσει» το σώμα να παράγει αντισώματα, τα
οποία μπλοκάρουν και άλλες πρωτεΐνες του ιού
ή να παράγει Τ-λεμφοκύτταρα που μπορούν να
αναγνωρίσουν και να καταστρέψουν τα μολυσμένα κύτταρα.
• Πώς ξέρουμε αν ένα εμβόλιο πράγματι θα
«δουλέψει»;
Κανονικά τα εμβόλια δοκιμάζονται σε ανθρώπους μετά τα αρχικά τεστ σε ζώα και στη
συνέχεια γίνονται οι πρώτες δοκιμές ασφάλειας
σε ανθρώπους. Λόγω όμως βιασύνης, εν μέσω
πανδημίας, οι επιστήμονες καταστρατηγούν τη
σειρά και κάνουν ορισμένα πράγματα σχεδόν
εκ παραλλήλου, π.χ. δοκιμές σε ζώα και ασφαλείας φάσης 1 σε ανθρώπους. Μέσα από τις
ταυτόχρονες δοκιμές σε ζώα και ανθρώπους, θα
φανεί ποιο εμβόλιο έχει τα «φόντα» να δοκιμαστεί στη συνέχεια σε μεγάλες -και δαπανηρέςκλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.
• Θα είναι σίγουρα ασφαλές;
Στόχος -και μεγάλη ανησυχία- των επιστημόνων είναι να αποφύγουν την ενίσχυση της
Covid-19, αν εμβολιασμένοι άνθρωποι που στη
συνέχεια μολυνθούν από τον ιό, εμφανίσουν όχι
μια πιο ήπια, αλλά αντίθετα πιο σοβαρή μορφή
της νόσου, από ό,τι αν δεν είχαν εμβολιαστεί.
Γι› αυτό, λένε μερικοί επιστήμονες, είναι αναγκαίο τα εμβόλια να δοκιμαστούν πρώτα σε
ζώα, πριν τους ανθρώπους, κάτι που όμως θα
καθυστερήσει την κυκλοφορία του εμβολίου.
Κάποιοι άλλοι εμφανίζονται πιο διατεθειμένοι
να ρισκάρουν.

Ομογένεια
GreekNews

3
Δευτέρα 23 Mαρτίου 2020 • Monday, March 23, 2020

μια στο καρφί...

4

Δευτέρα 23 Mαρτίου 2020 • Monday, March 23, 2020

GreekNews

Το παιδομάζωμα
και η κυρία Μέρκελ
Με τη συμπεριφορά της απέναντι
στον Τούρκο Πρόεδρο, η κυρία Καγκελάριος της Γερμανίας, φέρεται ως εκούσια συνεργός του. Αντί να καταδικάσει
τις εχθρικές του ενέργειες εναντίον της
ΕΕ από την αρχή, μία κι έξω, προτείνει
ηξαφιξικές λύσεις λες για να μην τον …
θυμώσει! Αναφέρομαι στην προτελευταία τους συνάντηση όπου ο Τούρκος
Πρόεδρος την επισκέφτηκε κομίζον ένα
γυναικείο καθρέφτη από αυτούς που
χρησιμοποιούσαν οι χανούμισσες την
εποχή των χαρεμιών κι ένα κράνος γενιτσάρων! Τουλάχιστο για το δεύτερο ο
συμβολισμός της νεο-οθωμανικής αυτοκρατορίας του κακού και της δυστυχίας που ονειρεύεται να αναστήσει ο
φασιστο-δικτάτορας της Τουρκίας είναι
σαφέστατος. Είναι σα να της λέει: έρχεται…
Ρ.Κ.

Γενίτσαροι
Σε ότι αφορά τους γενίτσαρους, για
όσους δεν το γνωρίζουν (και πολλοί
άπειροι νεολαίος -ομιλώ α λα Μποστ)
ουκ έχουν ιδέα περί αυτών. Ήταν τα παιδιά των υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που άρπαζαν μωρά, οι
Τούρκοι, από την αγκαλιά της μάνας
τους και τα ανάτρεφαν για να φτιάξουν
τα περίφημα τάγματα των γενιτσάρων.
Οι Έλληνες υπόφεραν ιδιαίτερα τη βάρβαρη αρπαγή των παιδιών τους, λόγω
της συνεχούς αντίστασης και ανταρσίας

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τέλεσε την περασμένη Δευτέρα παράκληση
στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή υπέρ υγείας
και θεραπείας των ασθενών στην συνεχιζόμενη κλιμάκωση της επιδημίας
του κορωνοϊού. Photo: Dimitrios Panagos
εναντίον τους. Πάνω σε αυτό διαβάστε
το εκπληκτικό ιστορικό μυθιστόρημα
της Ελένης Κεκροπούλου ΣΑΝ ΤΑ ΚΥΝΗΓΗΜΕΝΑ ΑΓΡΙΜΙΑ.
Ρ.Κ

Ασύστολα
ψεύδη
Χωρίς σκέψη, χωρίς φρίκη, χωρίς
ντροπή (παραφράζω τον Καβάφη) ο καταναγκασμένος όχλος των προσφύγων
από τους Τούρκους ρίχνεται να περάσει
στον Έβρο οπλισμένος με ειδικά κοπίδια
συρματοπλέγματος και υπό την βροχή

ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ
Στον αείμνηστο φίλο Αλέξανδρο Αλεξάνδρου και στη
Μηλιά, που μου μετέφεραν αυτή την εμπειρία από
ένα ταξίδι τους στην Τουρκία.
			
Για τον Αλέξανδρο, τώρα, εις μνήμην
Αν πας τουρίστας στην Τουρκία κι επισκεφθείς την Έφεσο
οι ξεναγοί θα σου πουν πως είναι πόλη ρωμαϊκή,
όπως και το καλοδιατηρημένο θέατρο της πόλης του Ηράκλειτου.
Οι Τούρκοι και οι Τουρκάλες ξεναγοί δεν αναφέρουν καν το όνομά του
(θαρρείς κι εκείνος έχει ανάγκη να το κάμουν!
Τέτοια είναι η βαρβαρότητά τους)
και η ελληνική γραφή στις αρχαίες στήλες βαφτίζεται φοινικική!
Σε όλα αυτά, επισκέπτη, μη δώσεις σημασία
ούτε να τους κακίσεις για το ατόπημά τους.
Είναι τέτοιος ο τρόμος και το πλέγμα αμηχανίας και μίσους
που συνέχουν τους υπεύθυνους της χώρας τους,
που ακόμα και το πτώμα μιας Ελλάδας ψόφιας,
μιας Ελλάδας της κρίσης και του χρέους του 2012,
τους προξενεί δέος και να προφέρουν τ’ όνομά της!
Τέτοιο είναι το βάθος και το εύρος
κάποιας αρχέγονης ντροπής ή φθόνου
που προσπαθούν να κρύψουν
με το πρόδηλο ψεύδος, την παραχάραξη
και τις καθημερινές επιδείξεις ισχύος
παραβιάζοντας τα σύνορά της χωρίς ντροπή
για την παραχάραξη το κατάντημά τους.
					Σεπτέμβρης, 2012
____________
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανέκδοτο ποίημα αφιερωμένο στη Μηλιά και στον εκλιπόντα φίλο
μου Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Ήταν δάσκαλος από τη Ρόδο και τα πολλά
χρόνια της απουσίας δεν τον απομάκρυναν ποτέ από την Ελλάδα και την
ελληνικότητά του. Αγωνιζόταν γι’ αυτή ίσαμε που τελεύτησε με όσα
μέσα διέθεται. Τον γνώρισα από τον επίσης φίλο και μοναδικό γνωστό
μου, όταν μετοίκησα σε αυτή την περιοχή της αμερικανικής επικράτειας,
τον Μυτιληνιό εκλεκτό ποιητή και ειδικά σονετίστα, Χριστόφορο
Αγριτέλλη. Έγραψα κι ένα ανέκδοτο ελεγείο για το θάνατο του
Αλέξανδρου. Ίσως το δημοσιεύσω σε άλλη περίπτωση. Η παρούσα
δημοσίευση αφιερώνεται με αγάπη στη μνήμη και των δύο φίλων μου.
Όσο για τους Τούρκους, έχω κι εγώ δικές μου, παρόμοιες, ανθελληνικές
εμπειρίες σε αυτήν τη χώρα για τις οποίες έχω αναφερθεί και σε βιβλία.
Ρήγας Καππάτος.

δακρυγόνων των Τούρκων αστυνομικών εναντίον των Ελλήνων και των
συμμάχων τους, Ευρωπαίων, που στέκονται από το άλλο μέρος. Αυτή είναι η εικόνα, φίλοι, που βλέπουμε στα σύνορα
καθημερινά. Επειδή οι προσφυγομετανάστες (και γιατί όχι τζιχαντιστές;) δεν
μπορούν να περάσουν και επιστρέφουν,
οι Τούρκοι στρατιώτες τους μεταχειρίζονται όπως μεταχειρίζονταν τους Αρμένιους στις πορείες θανάτου του πουθενά στην Ανατολία (Αναντολού στη
γλώσσα τους), στην πρώτη δεκαετία
του περασμένου αιώνα. Τους κλωτσάνε,
τους γρονθοκοπούν, τους ρίχνουν κλωτσοπατώντας τους στο έδαφος. Αυτά
βλέπουμε στην τηλεόραση και αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματική εικόνα
των Τούρκων στον Έβρο, όχι τα εμετικά
ψεύδη με τις φτιαχτές εικόνες του Τούρκου Ερντογάν-Δελαπατρίδη-Ναπολέοντα.*
Ρ.Κ.

Πολλοί γνωρίζουν
Πολλοί άνθρωποι ενεργούν σα να
μην έχουν ιδέα περί Τούρκων. Αυτό μου
θυμίζει κάθε φορά που βλέπω νέους Έλληνες να προσπαθούν να βλάψουν την
πατρίδα τους είτε στα Εξάρχεια, όπου είχαν καταλάβει τα σπίτια κάποιων νοικοκυραίων και τα μετέτρεψαν σε σπίτια-τρώγλες για να μείνουν, δηλαδή που
κατά κάποιον τρόπο έμοιαζαν και με δοκιμή επιστροφής στον άνθρωπο των
σπηλαίων, είτε με καταστροφές, όπως
πρόσφατα με το σταθμό του Μετρό
στην Ακρόπολη, το κάψιμο των αυτοκινήτων, κ.λπ. Οι νεολαίοι αυτοί δεν εργάζονται. Αλλά πώς τροφοδοτούνται; Για
να επιζήσεις όταν δεν εργάζεσαι πρέπει
να κάνεις κάτι, ληστείες, κλοπές, ανατινάξεις τραπεζών, λωποδυσίες γερόντων,
συλήσεις μπακάλικων ή να ζητήσεις βοήθεια από τον μπαμπά και τη μαμά. Έτσι
δείχνουν, δυστυχώς, τα πράγματα, δηλαδή οι ενέργειές τους.
Ρ.Κ.

Ταχέως επί τα χείρω
Ο μεγαλομανής Πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε στους βουλευτές του κόμματός του (το είδαμε στην τηλεόραση)
ότι από τώρα και στο εξής οι εμβολισμοί
των ελληνικών πλοίων θα γίνονται μέσα στα θαλάσσια όρια της Ελλάδας. Αυτό θα πει τούρκικο νταηλίκι και αυτό θα
πει στρουθοκαμηλισμός της ΕΕ. Αντί,
δηλαδή, ή να τον διώξουν από το ΝΑΤΟ
ή να του επιβάλλουν τις προβλεπόμενες
κυρώσεις για να ξεφουσκώσει ή, ακόμα,
να του δώσουν και την απάντηση σε αυτό που επιδιώκει από την Ελλάδα: πόλεμο.
Αφού με το να επιτίθεται μόνιμα στην
Ελλάδα ισοδυναμεί με επίθεση ενάντια

στην Ευρώπη, να συγκεντρώσουν ένα
κοινό στράτευμα κι έναν κοινό στόλο
και να του δώσουν αυτό που τόσο διακαώς επιζητά από την Ελλάδα μόνη της.
Είναι δε φως φανάρι ότι προς αυτό ετοιμάζεται χρόνια τώρα και τα τουρκάκια
μαθαίνουν την Ελληνική ιστορία στο
σχολείο ως τούρκικη (άκουσα από ειδικούς μη γνωρίζοντας τη γλώσσα τους)
και ότι η Ελλάδα είναι το μόνο εμπόδιο
που τους μένει για να αναστήσουν ξανά
τη μισητή αυτοκρατορία τους. Επίσης
είναι το εμπόδιο, νομίζουν, που θα τους
καταστήσει κυρίους (χωρίς τον κίνδυνο
γελοιοποίησης όπως στο βιβλίο του
πρώην Τούρκου προέδρου Οζαλ) της
φιλοσοφίας, της ποίησης και του πολιτισμού της ελληνικής Ιωνίας και της Ελλάδας. Αυτά δείχνει το μίσος και οι
ενέργειες της ηγεσίας της Τουρκίας
προς την Ελλάδα.
Ρ.Κ.

Μόνο
τρεις χώρες
Εκτός από τους άνδρες της ΦΡΟΝΤΕΞ, που τόσο βοηθάει στο ηθικό των
ανθρώπων που υπερασπίζονται τα σύνορα, προς το παρόν μόνο τρεις ακόμα
χώρες υποσχέθηκαν ατομική, δική τους
βοήθεια προς την Ελλάδα και στην επίθεση που δέχεται στον Έβρο: Κύπρος,
Αυστρία και Πολωνία. Ευελπιστούμε να
σταθούν και άλλες χώρες στο ύψος της
ανάγκης αλλά και του συμβολισμού αυτής της βοήθειας στην ιταμή επίδειξη
θράσους, προστυχιάς και χρήσης των
χιλιάδων επίδοξων «μεταναστών» που
βλέπουμε να κλωτσάνε και να εξευτελίζουν οι Τούρκοι επειδή δεν μπορούν να
κόψουν το συρματόπλεγμα για να
μπουν.
Ρ.Κ.

Και οι …Ναζί
Δείτε ποιος μιλάει! Ο προεδρο-δικτάτορας της Τουρκίας αποκάλεσε τους
Έλληνες ναζί(!) επειδή δεν τον αφήνουν
να μπάσει μέσα τις 11-14000 χιλιάδες(;)
τζιχαντο-μετανάστες που έχει συγκεντρώσει στα σύνορα. Φυσικά αν μπουν
στη Θράκη όλοι αυτοί δεν θα έχουν πού
να φάνε, πού να κοιμηθούν, πού να
αφοδεύσουν ή να πιούν νερό, κ.λπ. Οι
Τούρκοι θα μας κατηγορήσουν ξανά για
‘’ναζισμό’’ και οι εντός των τειχών πλέον Τζιχαντομετανάστες θα καλέσουν
τον Ερντογάν να μπει μέσα ως σωτήρας
για να τους σώσει.
Παίζεται κι έτσι το παιχνίδι του Τούρκου Δελαπατρίδη-πατισάχη:* άμεσα
εναντίον της Ελλάδας και έμμεσα εναντίον της ΕΕ. Μιλάει για ναζισμό αυτός
που κρατάει φυλακισμένους χιλιάδες
συμπατριώτες του κι έχει δημιουργήσει
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και
ορφανά στη Συρία, αλλά και Τούρκους
(κάπου τριάντα χιλιάδες κατά τις στατιστικές) που κατέφυγαν για να γλιτώσουν στην Ελλάδα.
Ρ.Κ.

Θα συνεχίσουμε
επιμένοντας
Δεν θα πάψουμε να επιμένουμε μήπως ο Ερντογάν (ο οποίος μας αποκαλεί
‘ναζί’, sic) ή οποιοσδήποτε Τούρκος ιθύνων (που οπωσδήποτε συμφωνούν με
τον Πατισάχη τους) μας απαντήσει: γιατί ο ‘’φτωχός’’, όπως τον παρουσιάζουν,
στρατός των …πενήτων τους δεν μπαίνει στην Ευρώπη από τα αφύλακτα σύνορα της Βουλγαρίας; Αλήθεια, γιατί;
Και Εγγλέζικα: Why Turkey dos not
send to the ‘’Eldorado’’ of the European
Union its army of ‘’penniless immigrants’’ through the open border of Bul-

garia? Γιατί; Warum? Why? Pourqois?
Porqué? Neden? Ρωτάμε σε όσες γλώσσες μπορούμε αλλά και στην δική τους,
δανειζόμενοι τον όρο από το ιντερνέτ.
P.K.

*Ο Δελαπατρίδης ήταν τρόφιμος του
Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρείου, έπασχε
από μεγαλομανία και πίστευε ότι ήταν ο
Μέγας Ναπολέων! Ντυνόταν ανάλογα,
με περικεφαλαία, σπάθα, επωμίδες,
κ.λπ., και κυκλοφορούσε μετά τον 2ο
Παγκόσμιο Πόλεμο ένα γύρω στην
Ομόνοια και στην Πλατεία του Δημαρχείου.
Πατισάχ: σουλτάνος στα Τούρκικα.

Ρωμανός Διογένης
Απ’ όλο τον μακρύ κατάλογο Βυζαντινών αυτοκρατόρων
εσύ ξεχωρίζεις πιο πολύ στη σκέψη
για την αρετή σου
τη γενναιότητα και τη φιλοπατρία σου
αλλά και για το τραγικό σου τέλος,
Ρωμανέ Διογένη.
Ούτε ο γάμος με την Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα
που σ’ έκανε αυτοκράτορα
ούτε και τα ποιήματά της,
γεμάτα αίσθημα και γνώση της ελληνικής παιδείας της,
−ούτε και η ομορφιά της
μπόρεσαν να σε κρατήσουν στη Βασιλεύουσα.
Η ζωή σου ήταν στο στρατώνα.
Σε μια εποχή βαθιάς πενίας
και στρατιωτικής παρακμής
εσύ ήσουν ο στρατός.
Πολεμώντας τους εχθρούς της Αυτοκράτειρας,
στην πρώτη γραμμή,
νικούσες παντού.
Άρκεσε όμως μία ήττα
και η Αυτοκράτειρα έχασε στρατό και
αυτοκράτορα
στο Μαντζικέρτ.
Αλλά από σεβασμό στη γενναιότητά
σου
ο Σελτζούκος νικητής σε ελευθέρωσε
και υπόγραψε μαζί σου και συνθήκη.
Μέχρις εδώ όλα καλά.
Πώς όμως να δεχτούν οι ραδιούργοι
του παλατιού
τον σεβασμό που εμπνέει η ανδρεία;
Σε καθαίρεσαν ερήμην.
Σε συνέλαβαν με πρωτοβουλία του
προγονού σου Μιχαήλ
κι έψαχναν να βρουν κάποιον από τους
στρατιώτες
να σε τυφλώσει, πληρώνοντάς τον
και να σε ρινοκοπήσει
−ειδεχθής συνήθεια κι αυτή του παλατιού.
Και δε βρισκόταν κανείς,
Ώσπου στο τέλος βρέθηκε ένας έξω
από το στρατό
(κάποιος πλάνητας Ιουδαίος, γράφει ο
Σάθας)
και διέπραξε το φοβερό κακούργημα.
Σε οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη
τυφλό,
εσένα, το μοναδικό της φως.
Και κακοφόρμισαν οι πληγές απ’ τα χυμένα μάτια σου
και πέθανες, Ρωμανέ Διογένη,
ζωντανό μίασμα,
μέσα σε κάποιο αχούρι.
Η Ευδοκία,
η ποιήτρια που αγάπησε τον αυτοκράτορά της,
κλείστηκε σε μοναστήρι.
Εκεί αφιέρωσε σε αυτόν τα ελεγεία και
τους θρήνους της
ίσαμε το θάνατό της, μετά από χρόνια.
(Από το ποιητικό βιβλίο του Ρήγα Καππάτου Όλη η Ελλάδα: ΕΚΑΤΗ, 2009)
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Σας γράφω από την Ιταλία για το μέλλον σας

Η γύμνια
του αυτοκράτορα
Της Λένας Αργύρη
Τον πρώτο καιρό οι φίλοι μου εκτός
Αμερικής μου έλεγαν πόσο τυχερή είμαι
που ζω σε «μια χώρα που δεν έχει ανάγκη». Καμάρωνα μέσα μου, αλλά το έκρυβα προσεχτικά για να μην φανώ υπεροπτική. Ήμουν βέβαιη ότι εμείς εδώ βρισκόμασταν ήδη ένα βήμα μπροστά. Διαθέτουμε
άλλωστε αντανακλαστικά, εναλλακτικά
σχέδια, επάρκεια. Κάτι σαν ανοσία απέναντι στα δεινά του κόσμου, που συνήθως
δεν μας αφορούν.
Στην αρχή εκλάμβανα την σιωπή των
αρχών ως απόλυτη επιβεβαίωση ότι στα
situation room των υπουργείων, πίσω από
κλειστές πόρτες και μακριά από τους ενοχλητικούς δημοσιογράφους, καταστρωνόταν με μεθοδικότητα το πλέον συγκροτημένο σχέδιο ανακοπής της κρίσης που ερχόταν. Το οποίο μάλιστα την κατάλληλη
στιγμή θα έδειχνε στην ανθρωπότητα, πως
γίνεται σωστά η δουλειά. Και φυσικά, η
έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών, ήταν
μέρος του υποδειγματικού σχεδίου, μιας
και είχαμε την κατάσταση υπό έλεγχο.

Tης Francesca Melandri (*)

Σ

ας γράφω από την Ιταλία, σας γράφω
λοιπόν από το μέλλον σας. Βρισκόμαστε εκεί που θα βρίσκεστε εσείς σε λίγες ημέρες. Οι καμπύλες της επιδημίας μάς δείχνουν
αγκαλιασμένους σε έναν παράλληλο χορό
όπου βρισκόμαστε μερικά βήματα μπροστά
από σας, όπως το Ουχάν ήταν σε σχέση με μας
πριν από μερικές εβδομάδες. Βλέπουμε ότι
συμπεριφέρεστε όπως συμπεριφερόμασταν
εμείς. Κάνετε τις ίδιες συζητήσεις που κάναμε
πριν από λίγο καιρό, ανάμεσα σ’αυτούς που
έλεγαν ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι σαν γρίπη και σ’εκείνους που είχαν καταλάβει. Από
εδώ, από το μέλλον σας, ξέρουμε για παράδειγμα ότι όταν σας πουν να μείνετε κλεισμένοι στα σπίτια σας , άλλοι θα επικαλεστούν
τον Φουκό κι άλλοι τον Χομπς. Πολύ γρήγορα, όμως, θα αρχίσετε να κάνετε άλλα πράγματα. Πρώτα απ’όλα, θα φάτε.
Κι όχι μόνο επειδή το να μαγειρεύετε θα είναι
ένα από τα λίγα πράγματα που θα μπορείτε να
κάνετε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ξεπηδήσουν ομάδες που θα διατυπώνουν προτάσεις για το πώς να περάσετε εποικοδομητικά
τον χρόνο σας. Θα γραφτείτε σε όλες, και ύστερα από λίγες ημέρες δεν θα μπορείτε άλλο. Θα
βγάλετε από τα ράφια σας την Πανούκλα του
Καμί, αλλά θα ανακαλύψετε ότι δεν έχετε όρεξη να το διαβάσετε.
Θα φάτε ξανά.
Θα κοιμηθείτε άσχημα.
Θα αναρωτηθείτε για το μέλλον της δημοκρατίας.
Θα κάνετε μια ακατανίκητη κοινωνική ζωή,
ανάμεσα σε απεριτίφ στα chat, ραντεβού στο
Zoom και βραδινό στο Skype.
Θα σας λείπουν όσο ποτέ άλλοτε τα ενήλικα
παιδιά σας και θα δεχθείτε σαν γροθιά στο στομάχι τη σκέψη ότι, για πρώτη φορά από τότε
που έφυγαν από το σπίτι, δεν έχετε ιδέα πότε
θα τα ξαναδείτε.
Παλιές διαφορές, παλιές αντιπάθειες, θα πάψουν να έχουν σημασία. Θα τηλεφωνήσετε σε
κόσμο που είχατε υποσχεθεί να μην ξαναδείτε
ποτέ.
Πολλές γυναίκες θα κακοποιηθούν στο σπίτι
τους.
Θα αναρωτηθείτε τι θα κάνουν αυτοί που δεν
μπορούν να μείνουν στο σπίτι γιατί, πολύ απλά,
δεν έχουν σπίτι.
Θα αισθανθείτε ευάλωτοι όταν βγείτε για
ψώνια στους άδειους δρόμους, ιδίως αν είστε
γυναίκα. Θα αναρωτηθείτε αν έτσι καταρρέουν
οι κοινωνίες, αν γίνεται πράγματι έτσι γρήγορα,
θα απαγορεύσετε στον εαυτό σας να κάνει τέτοιες σκέψεις.
Θα γυρίσετε σπίτι, θα φάτε ξανά. Θα παχύνετε.
Θα αναζητήσετε στο Internet βίντεο για γυμναστική.

Σαν πέρναγαν οι ημέρες όμως και η σιωπή του κράτους δεν λυνόταν, αρχίσαμε
να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας βλέμματα
καχυποψίας. Παρακολουθούσαμε αμήχανοι τον υπόλοιπο κόσμο να λαμβάνει πρωτάκουστα μέτρα και να αντιμετωπίζει με
πολιτική γενναιότητα την αλήθεια. Εμείς
εδώ τίποτα. «Δε μπορεί, ψελλίζαμε, κάτι
θα ξέρουν οι αρχές και δεν ανησυχούν.»

Θα γελάσετε, θα γελάσετε πολύ. Θα σας βγει
ένα χιούμορ μαύρο, σαρκαστικό, να κόβεις φλέβες.
Ακόμη κι αυτοί που τα παίρνουν όλα σοβαρά
θα συνειδητοποιήσουν το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης.
Θα δώσετε ραντεβού στους φίλους σας στις
οργανωμένες ουρές έξω από τα καταστήματα –
αλλά από απόσταση ασφαλείας.
Θα δείτε καθαρά μπροστά σας όλα όσα δεν
χρειάζεστε.
Θα σας αποκαλυφθεί καθαρά ο αληθινός χαρακτήρας των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω
σας. Σε άλλα θα επιβεβαιωθείτε, σε άλλα θα εκπλαγείτε.
Μεγάλοι διανοούμενοι που μέχρι χθες αγόρευαν για τα πάντα θα εξαφανιστούν από τα
μέσα ενημέρωσης, άλλοι θα καταφύγουν σε
έξυπνες γενικότητες που θα στερούνται όμως
ενσυναίσθησης, και γρήγορα θα σταματήσετε
να τους ακούτε. Ανθρωποι που είχατε υποτιμήσει θα αποδειχθούν, αντιθέτως, γενναιόδωροι,
διαυγείς και καθησυχαστικοί.
Αυτοί που θεωρούν όσα συμβαίνουν μια ευκαιρία αναγέννησης του πλανήτη θα σας βοηθήσουν να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, αλλά ταυτόχρονα θα σας εκνευρίσουν: ο πλανήτης αναπνέει χάρις στη μείωση των εκπομπών
CO2, αλλά εσείς πώς θα πληρώσετε στο τέλος
του μήνα τους λογαριασμούς; Δεν θα ξέρετε αν
το ότι είστε μάρτυρες της γέννησης του αυριανού κόσμου είναι κάτι μεγαλειώδες ή μίζερο.
Θα παίξετε μουσική στα μπαλκόνια. Όταν θα
τραγουδάτε έξω φωνή το “I Will Survive”, θα
σας κοιτάζουμε, όπως κοίταζαν εμάς όταν τραγουδούσαμε από το Ουχάν, όπου τραγουδούσαν στα μπαλκόνια τον Φεβρουάριο.
Πολλοί θα κοιμηθούν με τη σκέψη ότι το
πρώτο πράγμα που θα κάνουν όταν όλα τελειώσουν είναι να πάρουν διαζύγιο. Θα δρομο-

λογηθεί η γέννηση πολλών παιδιών.
Τα παιδιά σας θα ακολουθήσουν διαλέξεις
online, θα σας φανούν αφόρητα, θα σας δώσουν χαρά. Θα δείξουν ανυπακοή κι εσείς θα
τους πείτε ότι αν βγουν έξω θα αρπάξουν τον ιό
και θα πεθάνουν. Θα προσπαθήσετε να μη σκέφτεστε αυτούς που πεθαίνουν μόνοι στα νοσοκομεία. Θα θελήσετε να πετάξετε ροδοπέταλα
στο ιατρικό προσωπικό.
Θα σας πουν πόσο ενωμένη είναι η κοινωνία
μπροστά στον κοινό σκοπό και ότι είστε όλοι
στην ίδια βάρκα. Θα είναι αλήθεια. Αυτή η
εμπειρία θα αλλάξει για πάντα την ατομική σας
προσέγγιση. Όμως οι ταξικές διαφορές μετράνε. Το να είσαι κλεισμένος σε ένα σπίτι με κήπο
δεν είναι το ίδιο με το να ζεις σε μια εργατική
πολυκατοικία γεμάτη κόσμο. Και το να δουλεύεις από το σπίτι δεν θα είναι το ίδιο με το να χάσεις τη δουλειά σου. Η βάρκα στην οποία θα
βρεθείτε μπροστά στον ιό θα αποδειχθεί ότι δεν
είναι το ίδιο γερή για όλους, όπως δεν ήταν ποτέ.
Κάποια στιγμή θα καταλάβετε ότι είναι
πράγματι δύσκολο.
Θα φοβηθείτε. Θα μιλήσετε στα αγαπημένα
σας πρόσωπα ή θα το κρατήσετε μέσα σας για
να μην τους ανησυχήσετε. Θα φάτε ξανά.
Αυτά έχουμε να σας πούμε από την Ιταλία
για το μέλλον σας. Είναι όμως μια βραχυπρόθεσμη προφητεία, λίγων μόλις ημερών. Αν στρέψουμε το βλέμμα προς το μακρινό μέλλον, στο
μέλλον που σας είναι και μας είναι άγνωστο,
δεν μπορούμε να σας πούμε παρά ένα πράγμα:
όταν όλα τελειώσουν, ο κόσμος δεν θα είναι πια
ο ίδιος.
(*) Η Φραντσέσκα Μελάντρι
είναι ιταλίδα συγγραφέας, αποκλεισμένη
στη Ρώμη από τις 9 Μαρτίου
(Πηγή: Libération, AΠΕ-ΜΠΕ)

Ένα ολόκληρο σύστημα λύγισε ξαφνικά,
στην πρώτη μαζική αναζήτηση αντισηπτικού. Ήταν τότε που καταλάβαμε πόσο πολύ είχαμε υποτιμήσει το κακό. Τώρα μας
έχει κυριεύσει ο φόβος. Είμαστε απροετοίμαστοι, ευάλωτοι, μπερδεμένοι και άτολμοι μπροστά στον νέο εχθρό. Έναν εχθρό
που δεν μπορούμε να νικήσουμε με τον
στρατό μας, να τσακίσουμε με τις κυρώσεις μας, να στριμώξουμε με την διπλωματία μας, να τρομοκρατήσουμε με τις απειλές μας. Και συνεπώς δεν ξέρουμε πως να
τον αντιμετωπίσουμε. Δεν μας έχει ξανασυμβεί.
Είναι από τις λίγες φορές που σε στιγμές
παγκόσμιας αγωνίας, οι πολίτες του κόσμου δεν κρυφοκοιτάζουν ελαφρώς ζηλόφθονα προς τα εδώ για να παραδειγματιστούν ή ίσως και να αναθαρρήσουν. Η
αμερικανική «υπεροχή» γονάτισε με ευκολία, μπροστά στο πολιτικοοικονομικό κόστος που θα είχε μια πιο τολμηρή στάση,
σε εκλογική χρονιά.
Πολιτική δειλία, ανύπαρκτα τεστ, πανάκριβη ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη,
υψηλότατο ποσοστό ανασφάλιστων πολιτών, λιγότερα νοσοκομεία, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εντατικές, κλίνες
και αναπνευστήρες σε ποσοστό πληθυσμού από τις περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, αλληλουχία λαθών και παραλείψεων.
Η Αμερική απογοήτευσε. Απέτυχε την
στιγμή που έπρεπε περισσότερο από ποτέ
να τα καταφέρει, να ηγηθεί και δυναμικά
να δείξει τον δρόμο. Τώρα μοιάζει μικρότερη από ότι στην πραγματικότητα είναι.
Και δεν είμαι καν σίγουρη ότι το έχουμε
αντιληφθεί, μέσα στην έπαρση μας.
*** H Λένα Αργύρη είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον
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Μετά από 35 χρόνια 24ωρης λειτουργίας, η Carle

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Κ

λειστοί μέχρι νεωτέρας θα παραμείνουν οι χώροι εστίασης στην πόλη και
την Πολιτεία της Νέας Υόρκης σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Στις 9 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου τέθηκε
σε ισχύ η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε τη
Δευτέρα ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ
Ντε Μπλάζιο, βάσει της οποίας περιορίζεται η
λειτουργία των εστιατορίων, μπαρ και καφετεριών αυστηρά και μόνο σε take-outs (παροχή σε
πακέτο) και παραδόσεις κατ’ οίκον, ώστε να
μειωθεί η πιθανότητα επικίνδυνου συνωστι-

σμού. Προηγήθηκε ανάλογη απόφαση του Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο,
από κοινού με τους Κυβερνήτες της Νέας Ιερσέης, Φιλ Μέρφι, και του Κοννέκτικατ, Νεντ Λαμόντ, για την αναστολή, δηλαδή, της λειτουργίας των εστιατορίων και των μπαρ από τις 8 το
βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου σε ολόκληρη
την τριπολιτειακή περιοχή.
Για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση
κάνουν λόγο οι ομογενείς επιχειρηματίες καθώς
η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στη Νέα
Υόρκη και οι υποδείξεις των αρχών για προληπτικό αυτοπεριορισμό των κατοίκων έχουν ήδη
αλλάξει την καθημερινότητα των Νεοϋορκέζων.
“Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση”,

είπε στη Greek News ο Τόνυ Χοτζόγλου, συνιδιοκτήτης της Carle Place Diner στο Carle Place
του Λονγκ Αϊλαντ, απέναντι σχεδόν από το
Roosevelt Field Mall, το δεύτερο μεγαλύτερο
εμπορικό κέντρο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η οποία έκλεισε για το κοινό στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 16 Μαρτίου.
Οπως, εξάλλου, ανακοινώθηκε το απόγευμα
της Τρίτης, αρκετά και από τα εμπορικά πολυκαταστήματα και καταστήματα ένδυσης και
στο Roosevelt Field, αναστέλλουν τη τη λειτουργία τους ή θα λειτουργούν με μειωμένο
ωράριο τις επόμενες δύο εβδομάδες.
“Ανταποκρινόμενοι στην εντολή των πολιτειακών αρχών που επιτρέπουν μόνο τα take
outs αποφασίσαμε να αναστείλουμε τη λειτουρ-

γία της diner γενικώς, προσπαθώντας και εμείς
από την πλευρά μας να συμβάλουμε με κάθε
τρόπο στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του
COVID -19. Ευχόμαστε ότι θα είναι ένα βήμα
που θα βοηθήσει και θα ανοίξουμε και πάλι για
να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας μόλις λάβουμε ειδοποίηση από τις αρχές ότι μπορούμε
να λειτουργήσουμε”, τόνισε ο κ. Χοτζόγλου.
Είναι η πρώτη φορά, όπως μας είπε, στα 35
χρόνια που λειτουργεί και μάλιστα ολόκληρο
το 24ωρο που η Carle Place Diner θα αναγκαστεί να παραμείνει κλειστή -ακόμη και για take
outs- και δεν θα βρίσκεται έτσι στη διάθεση των
πολυάριθμων και σταθερών πελατών της, όπως
άλλωστε και αρκετές άλλες diners στην περιοχή του Λονγκ Αϊλαντ και σε ολόκληρη τη Νέα
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Place Diner έκλεισε προσωρινά λόγω Κορωνοϊού

Υόρκη. Την ανακούφιση ότι το μέτρο αυτό θα
ενισχύσει τις προσπάθειες των αρχών για τον περιορισμό και τον έλεγχο της νόσου διαδέχεται
όμως ο προβληματισμός των επιχειρηματιών για
τις οικονομικές ζημιές που θα υποστούν αλλά
και για τους εργαζόμενους που θα βρεθούν χωρίς
δουλειά για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα.
Περίπου 50 άτομα εργάζονται στην Carle
Place Diner, ιδιοκτησίας Γιώργου Αγγελάκη και
Λάζαρου (Λάρυ) Χοτζόγλου, που λειτουργεί συνεχώς, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στη διεύθυνση 151 Old Country Road στο
Carle Place της Νέας Υόρκης.
“Προφανώς είναι αναστατωμένοι και γι’ αυτό
ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσουμε να ανοίξουμε και πάλι όχι μόνο για τους πελάτες μας

αλλά και για τους εργαζόμενους εδώ. Ολοι
έχουν οικογένειες και όλοι χρειάζονται τα χρήματα για να θρέψουν τα παιδιά τους και εξαρτάται η καθημερινότητά τους από αυτή την εβδομαδιαία επιταγή”, πρόσθεσε ο κ. Χοτζόγλου.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πατέρας του,
Λάζαρος Χοτζόγλου, ο οποίος επισήμανε ότι
πρόκειται για μια απόφαση “για το καλό του κόσμου και των πελατών μας, για το καλό όλων
μας”, τονίζοντας πως το λυπηρό είναι ότι οι εργαζόμενοι στην diner θα μείνουν ξαφνικά χωρίς
δουλειά και δεν ξέρουν τι να κάνουν. “Εβλεπες
τη στεναχώρια ζωγραφισμένη στα πρόσωπά
τους καθώς έφευγαν χθες βράδυ και δεν ξέρανε
πότε θα γυρίσουνε”, ανέφερε ο κ. Χοτζόγλου.

GreekNews
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΜΑΣ
Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν αποφασιστεί από τις
πολιτείες της Νέας Υόρκης, της Νέας Ιερσέης και του Κονέκτικατ δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν τις επόμενες εβδομάδες θα λειτουργεί το τυπογραφείο που εκτυπώνεται η εφημερίδα μας, ή πόσα από τα καταστήματα διανομής θα λειτουργούν.
Η Greek News θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη της ενημέρωσης και στο βαθμό που είτε δεν μπορεί να εκτυπωθεί, είτε
εσείς έχετε δυσκολίες να βρείτε το φύλλο, θα μπορείτε να τη
λαμβάνετε ηλεκτρονικά σε μορφή PDF, στέλνοντάς μας τo
e-mail σας στη διεύθυνση info@greeknewsonline.com
Στο διάστημα της έκτακτης ανάγκης μπορείτε επίσης να
διαβάζετε ελεύθερα την έντυπη έκδοση στην ιστοσελίδα μας
www.greeknewsonline.com.
Η ιστοσελίδα θα ανανεώνεται καθημερινά αναλόγως των
εξελίξεων και για να ενημερώνεστε συμπληρώστε το σχετικό
αίτημα.

Δευτέρα 23 Mαρτίου 2020 • Monday, March 23, 2020

Ομογένεια

8
GreekNews

Χαιρετισμοί στην κοινότητα Τζάκσον Χάιτς τη χρονιά του κορωνοϊού

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Σ

τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Τζάκσον Χάιτς του Κουίνς χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Ελπιδοφόρος κατά την Ακολουθία της Γ›
Στάσης των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία
Θεοτόκο το βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου.
Τον Σεβασμιώτατο, ο οποίος γιόρταζε την
ένατη επέτειο της εις επίσκοπο χειροτονίας του,
πλαισίωσαν ο ιερατικώς προϊστάμενος της κοινότητας, π. Γεδεών Βαρυτίμου και οι διάκονοι
Σπυρίδων Χατζής και Μιχαήλ Γιαβρής. Στο ιερό
αναλόγιο τους ιεροψάλτες του Ναού συνέδραμε ο Πατριαρχικός Διάκονος, Καλλίνικος Χασάπης.
Κατά την Ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος ανέγνωσε την τρίτη Στάση των Χαιρετισμών στη
Θεοτόκο, τους Οίκους, δηλαδή, που ξεκινούν
με την τρίτη εξάδα των γραμμάτων του Ελληνικού Αλφαβήτου (Ν-Σ) από τους 24 του Ακάθιστου Υμνου. Στους Οίκους αυτούς, όπως και
στους τελευταίους έξι, αναλύονται οι βαθύτερες θεολογικές και δογματικές προεκτάσεις της
Ενανθρώπισης του Κυρίου και ο σκοπός της, η
σωτηρία των ανθρώπων.

Ελάχιστοι ήταν οι προσκυνητές, οι οποίοι,
παρά την οδηγία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και την παράκληση του π. Γεδεών να μην
προσέλθει κανείς στο Ναό, παρά μόνο ο ιερέας
και ο ιεροψάλτης, θέλησαν να καλωσορίσουν
τον Αρχιεπίσκοπο για πρώτη φορά στην κοινότητά τους μαζί με τον πρόεδρο του κοινοτικού
συμβουλίου, Φώτη Γερασόπουλο.
Κάνοντας λόγο για μια μικρή αλλά όμορφη
κοινότητα, με έναν υπέροχο και περιποιημένο
Ναό, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τον πρόεδρο
και τους ενορίτες για το έργο που επιτελούν,
τόνισε ότι τους έδωσε για προϊστάμενο «έναν
από τους καλύτερους ιερείς μας», «τον υιό μου
τον αγαπητό», όπως χαρακτηριστικά είπε για
τον π. Γεδεών, ο οποίος υπηρέτησε στο πλευρό
του ως διάκονος αρχικά στη Χάλκη και στη συνέχεια εδώ, στις ΗΠΑ, και τώρα ως πρεσβύτερος, και υποσχέθηκε ότι δεν θα αργήσει να επισκεφθεί την κοινότητα όταν ομαλοποιηθεί η
κατάσταση.
Στο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος και μιλώντας για τους Χαιρετισμούς προς την Παναγία
επανέλαβε ότι αποτελούν μια «όαση» μέσα
στην Μεγάλη Σαρακοστή, «όπου ξεκουραζόμαστε, πίνουμε νερό πνευματικό, δροσιζόμαστε
κάτω από την σκιά της προσευχής και της ψαλμωδίας, ώστε να συνεχίσουμε την πορεία μας

προς την Ανάσταση».
«Φέτος όμως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λόγο πιο δύσκολα για όλους μας.
Πέραν της πνευματικής πορείας, της προσευχής, πέραν της σωματικής νηστείας, φέτος
έχουμε και μια επιπλέον δυσκολία με τον ιό, ο
οποίος μας έφτασε στο σημείο να παρακαλούμε
τους Χριστιανούς να μην έρχονται στην Εκκλησία, να μην μπαίνουν στους ναούς, να μην προσκυνούν τις εικόνες, αλλά όλα αυτά να τα κάνουν από απόσταση, πνευματικά στα σπίτια
τους», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, αναφερόμενος στις ραγδαίες εξελίξεις στο
θέμα του κορωνοϊού που οδήγησαν στη λήψη
προληπτικών μέτρων από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής για την προστασία των πιστών.
«Ξέρω ότι ζητάμε κάτι το οποίο είναι παράξενο, παράδοξο. Το ξέρουμε ότι αυτό που ζητάμε
είναι δύσκολο διότι οι Χριστιανοί μας αγαπούν
την Εκκλησία, θέλουν να έρχονται στο Ναό και
να προσεύχονται», τόνισε ο Σεβασμιώτατος και
παραλληλίζοντας την Εκκλησία με την Μητέρα
όλων μας, εξήγησε πως έλαβε την απόφαση αυτή «για σας, για να προφυλάξει τα παιδιά της,
εσείς είστε τα παιδιά της Εκκλησίας» και κάλεσε όλους να αναλογιστούν πόσο δύσκολο είναι
για μια μητέρα να απαρνηθεί τα παιδιά της για
να τα σώσει.
«Είναι η ίδια γραμμή της θυσίας την οποία
υφίσταται η οποιαδήποτε μητέρα για την υγεία
και το καλό των παιδιών της», ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε πως «η μάνα αξίζει το
σεβασμό μας. Και όπως η Μητέρα του Θεού η
Παναγία αξίζει το σεβασμό μας έτσι και η Μητέρα μας η Εκκλησία αξίζει το σεβασμό μας
όταν λέει μην έρθετε αλλά προσέχετε».
Ο Σεβασμιώτατος κάλεσε εκ νέου τους πιστούς να τηρούν τις οδηγίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και να συμμετέχουν πνευματικά στη
θεία λατρεία από τα σπίτια τους, ιδιαίτερα μάλιστα τώρα που σχεδόν όλες οι κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής παρέχουν την εμπειρία αυτή
στους ενορίτες τους μέσω του διαδικτύου και
τόσο ο ίδιος, όσο και οι Μητροπολίτες και οι
Επίσκοποι και όλοι οι ιερείς «θα είμαστε εδώ
στην Εκκλησία, θα κάνουμε όλες τις ακολουθί-

ες και θα προσευχόμαστε για σας».
«Είναι μια ύπουλη ασθένεια, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση την οποία την μεταφέρουμε
χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το αισθανόμαστε και κάνουμε
κακό στους συνανθρώπους μας, κάνουμε κακό
στα παιδιά της Εκκλησίας», σημείωσε ο Σεβασμιώτατος, τονίζοντας πως «η παράδοση και η
πίστη μας δεν χάνονται, δε θυσιάζουμε τίποτα.
Θυσιάζουμε όπως κάθε γνήσια μητέρα το συμφέρον της, χάρη του συμφέροντος των παιδιών
της και όλου του κόσμου».
«Με πίστη, ελπίδα και αγάπη θα αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση και δυσκολία στη ζωή
μας», κατέληξε λέγοντας ο Αρχιεπίσκοπος.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε ο π. Γεδεών
Βαρυτίμου τονίζοντας πως αποτελεί ιδιαίτερη
ευλογία για την κοινότητα η επίσκεψή του αυτή «μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον
πνευματικό μας αγώνα μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή αλλά και για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην Οικουμένη».
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Ποιμαντορική επίσκεψη Ελπιδοφόρου στο Ράι και χειροτονία διακόνου

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.- Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Μ

ια ακόμη χειροτονία διακόνου έφερε
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο για δεύτερη φορά στην κοινότητα του
Σωτήρος στο Ράι της Νέας Υόρκης την Κυριακή 15 Μαρτίου.
Σε μια δύσκολη, λόγω της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, εποχή και μία μόλις μέρα μετά τις
οδηγίες που εξέδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή κατόπιν έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Ιεράς Επαρχιακής της Συνόδου για την προστασία των πιστών, ο Αρχιεπίσκοπος προέστη της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό του Σωτήρος, στη διάρκεια της οποίας χειροτόνησε σε διάκονο το
φοιτητή της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου
Σταυρού της Βοστώνης, Δημήτριο Μπαλίδη.
Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς προϊστάμενος
της κοινότητας π. Ηλίας Βίλλης, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, π. Ανδρέας
Βυθούλκας, ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, εκκλησιάρχης της Θεολογικής
Σχολής του Τιμίου Σταυρού, ο προϊστάμενος
του Αρχιεπισκοπικού Καθεδρικού της Αγίας
Τριάδας στο Μανχάτταν, π. Ιωάννης Βλάχος,
καθώς και ο Αρχιδιάκονος Ελευθέριος Κωνσταντινίδης και ο διάκονος Μιχαήλ Γιαβρής.
Παρόντες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχιεπισκοπής, ήταν μόνο συγγενείς και φίλοι του
νέου διακόνου, ο πατέρας του οποίου, Νίκος
Μπαλίδης, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, είναι Αρχοντας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και υπηρετεί ως πρόεδρος της
κοινότητας του Σωτήρος, ενώ η μητέρα του,
Χριστίνα, διετέλεσε πρόεδρος της Φιλοπτώχου
της κοινότητας και συμμετέχει σήμερα στο συμβούλιο της Φιλοπτώχου της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.
«Σεβασμιώτατε, πάτερ και δέσποτα, δεν έχω
λόγια κατάλληλα για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το πρόσωπό σας για την μεγάλη ευλογία της χειροτονίας μου από τα ευλο-

γημένα σας χέρια. Δεν έχω λόγια να περιγράψω
το μέγεθος της ποιμαντικής σας αγάπης και πατρικής φροντίδας προς την ταπεινότητά μου
και την οικογένειά μου. Σας ευχαριστώ από τα
βάθη της καρδιάς μου για την πνευματική σας
καθοδήγηση, εκφραζόμενη όχι μόνο με λόγια
αλλά και με έργα έμπρακτης αγάπης και συμπαράστασης», επισήμανε στο χειροτονητήριο λόγο του ο Δημήτριος Μπαλίδης, προσθέτοντας
ότι πρόκειται για «τιμή ύψιστη στο ξεκίνημα
της διακονίας μου στην Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή».
«Φιλοσοφώντας το νέο κεφάλαιο ζωής που
ανοίγεται μπροστά μου, αναγνωρίζω ότι αυτή η
ευλογία της ελεύθερης και αυτονόητης επιλογής να διακονήσω της Εκκλησίας θεωρείται δεδομένη στο πλαίσιο της αμερικανικής ελευθερίας της βούλησης. Η πολίτικη καρδιά μου όμως
γνωρίζει ότι στην Πόλη μας τίποτα δεν ήταν και

εξακολουθεί να μην είναι δεδομένο», τόνισε ο κ.
Μπαλίδης, προσθέτοντας πως χάρη στην πολίτικη καταγωγή του πατέρα του -από την ενορία
του Αγίου Δημητρίου στα Ταταύλα- γνωρίζει
καλά «πόσο δύσκολη ήταν η ζωή εκεί και πόσο
δύσκολη μπορεί να είναι στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας».
«Στην εκκλησιαστική μου διακονία έχω πάντοτε στο νου και την καρδιά μου τόσο τις δυσκολίες και τα βάσανα που υπέστησαν οι πρόγονοί μου για να διατηρήσουν την πίστη τους
όσο και τον ακάματο αγώνα του πνευματικού
πατέρα όλων μας, του Πρώτου της Ορθοδοξίας,
της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου», επισήμανε ο νεοχειροτονηθείς διάκονος, ο οποίος έχει διακονήσει ως ιεροπαίδι στην
κοινότητα της Ζωοδόχου Πηγής στο Μπρονξ
και έχει αποφοιτήσει από το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους γονείς του, Νίκο και Χριστίνα,

στη σύζυγό του Σταυρούλα Κρίστα και προς
όλους όσοι συνέβαλαν στο να φτάσει εδώ που
έφτασε και να ακολουθήσει τον δρόμο της ιεροσύνης.
Απευθυνόμενος στο νέο διάκονο ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε ότι πρόκειται για
έναν «αληθινό παιδί της Εκκλησίας, έτοιμο να
αφιερώσει όλη ττου τη ζωή στην υπηρεσία του
Θεού», ενώ τον προέτρεψε να παραμείνει «ταπεινός στην καρδιά και πράος στο πνεύμα»,
αξίες, όπως είπε, «τις οποίες ενσαρκώνει στη
ζωή του».
«Ο Θεός επέλεξε να γίνεις διάκονος σε μια
δύσκολη εποχή αλλά δεν πειράζει. Η Εκκλησία
έχει ζήσει πολλές δύσκολες περιόδους αι έχει
επιβιώσει. Θα περάσει και αυτό», είπε.
Για τον νέο διάκονο μίλησαν ο π. Ιωάννης
Βλάχος, ο πνευματικός του πατέρας, και ο π.
Ηλίας Βίλλης, ο οποίος και καλωσόρισε τον Αρχιεπίσκοπο σε έναν σχεδόν άδειο, όπως είπε, ναό.
«Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποί μας ακούνε
τη συμβουλή της Εκκλησίας και τις αποφάσεις
της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου και είναι προσεκτικοί. Είναι καλό να προσέχουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους, γιατί ο καιρός είναι επικίνδυνος. Δεν είναι αμαρτία να μην έρχεστε
στην εκκλησία αυτή την εποχή. Δεν χάθηκε ο
κόσμος. Είναι μια πράξη προσοχής, μια πράξη
αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι απλά μια εγωιστική πράξη ή μια πράξη φόβου. Ακόμη και εγώ να μην φοβάμαι, δεν έχω το
δικαίωμα να κολλήσω τους άλλους ανθρώπους,
επειδή θέλω κάνω τον γενναίο, τον σπουδαίο,
τον άφοβο», τόνισε ο Σεβασμιώτατος.
«Ο Αρχιεπίσκοπος δεν θα σταματήσει ποτέ
να λειτουργεί. Καμιά εκκλησία δεν θα κλείσει. Η
ζωή της Εκκλησίας συνεχίζεται. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι χάνουμε την κοινή λογική. Υπάρχει εκεί
έξω μια ασθένεια πολύ επικίνδυνη», επισήμανε ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και κάλεσε όλους
αυτή την εποχή να συμπεριφέρονται «με ευθύνη,
φόβο Θεού και αγάπη προς τον συνάνθρωπο».
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Τίμησαν τον αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ραβίνο Σνάιερ

Photos: GANP/ Dimitrios Panagos

Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

Γ

ια τα 60 χρόνια των αδιάκοπων αγώνων
του για την προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τιμήθηκε ο Ραβίνος Αρθουρ Σνάιερ,
ιδρυτής και πρόεδρος του Appeal of
Conscience Foundation και ανώτερος ραβίνος της Συναγωγής Park East στο Μανχάταν,
από τον Οργανισμό «Συμμαχία των Πολιτισμών» του ΟΗΕ σε ειδική εκδήλωση με αφορμή και την 90 επέτειο των γενεθλίων του την
Πέμπτη 12 Μαρτίου στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Συμμαχία των Πολιτισμών (United Nations Alliance of Civilization)
της οποίας σήμερα ηγείται ο πρώην Υπουργός
Εξωτερικών της Ισπανίας, Μιγκέλ Ανχελ Μορατίνος, ο οποίος και καλωσόρισε τον Ραββίνο
Σνάιερ μαζί με άλλους περίπου 200 καλεσμένους,
στηρίχθηκε στην κοινή πρωτοβουλία το 2005
των τότε Πρωθυπουργών της Ισπανίας, Χοσέ
Θαπατέρο και της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος
ανέπεμψε την καταληκτήρια προσευχή, ο Επίσκοπος Ιρινέι της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική, καθώς και οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι Ελλάδος και Κύπρου στον ΟΗΕ, Μαρία
Θεοφίλη και Ανδρέας Μαυρογιάννης, αντίστοιχα.
Γεννημένος στις 20 Μαρτίου 1930 στη Βιέννη
της Αυστρίας, ο Ραββίνος Σνάιερ επέζησε της
Νύχτας των Κρυστάλλων στην Αυστρία σε ηλικία μόλις οκτώ ετών και βίωσε τη ναζιστική κατοχή στη Βουδαπέστη στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πριν έρθει στις ΗΠΑ το
1947.
«Ευχαριστώ το Θεό που με κράτησε τότε στη
ζωή και έφτασα σήμερα να βρίσκομαι εδώ μεταξύ
τόσων φίλων. Πριν από 75 χρόνια νόμιζα ότι δεν
θα υπήρχε καν αύριο για μένα. Και έκανα μια
«συμφωνία» με το Θεό, ότι μια μέρα θα του το ξεπληρώσω. Να διασφαλίσω δηλαδή ότι κανένας
δεν θα βιώσει όσα υπέφεραν οι Εβραίοι στο Ολοκαύτωμα και ελπίζω ότι κράτησα την υπόσχεσή
μου», είπε εμφανώς συγκινημένος και μέσα στα
χειροκροτήματα όλων.

Ο Ραββίνος Σνάιερ υπογράμμισε την ανάγκη
της αλληλοκατανόησης και της αρμονικής συνύπαρξης του ενός με τον άλλο. «Εξαρτώμαστε ο
ένας από τον άλλο», είπε, ενώ έκανε αναφορά
και στην πανδημία του κορωνοϊού, την οποία
όπως είπε πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί
«με πίστη, προσευχή και όχι πανικό» και να
βγούμε από τη δοκιμασία αυτή ενωμένοι. Τόνισε
όμως ότι υπάρχει και ένας άλλος ιός που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα, εξίσου σοβαρός και επικίνδυνος και δεν είναι άλλος από το μίσος, τη μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό, την ξενοφοβία,
ένας ιός, όπως είπε, που έχει διαιρέσει κοινωνίες
και πολιτισμούς.
«Ο Ραββίνος Σνάιερ αποτελεί πηγή έμπνευσης
για τον κόσμο και τα Ηνωμένα Εθνη», επισήμανε
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας
ότι «η φωνή του, το μήνυμά του είναι πιο αναγκαίο σήμερα από ποτέ άλλοτε» και ότι το Ιδρυμα «Appeal of Conscience» παραμένει από την
ίδρυσή του «μια ουσιώδης δύναμη αρμονικής
συνύπαρξης».
«Εχουμε νόμους, σχέδια και αρχές. Αυτό που
θα κάνει τη διαφορά είναι η ενασχόληση. Χρειαζόμαστε ανθρώπους παντού να πούν «όχι» στις

διακρίσεις και στην απανθρωποίηση. Χρειαζόμαστε ανθρώπους να ενωθούν πίσω από ένα όραμα
με αξιοπρέπεια για όλους. Και αυτό ήταν που
κέρδισε τον Ραββίνο Σνάιερ σε μικρή ηλικία και
σ› αυτό αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του», είπε ο
κ. Γκουτέρρες.
Την εκδήλωση συντόνισε ο Υπατος Εκπρόσωπος της Συμμαχίας των Πολιτισμών του ΟΗΕ
(UNAOC), Μιγκέλ Ανχελ Μορατίνος, ο οποίος
τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο Ραββίνος Σνάιερ έχει
βιώσει το καλύτερο και το χειρότερο πρόσωπο
της ανθρωπότητας. «Συνάντησες τις δυνάμεις
του κακού που κατέστρεψαν ζωές (Ολοκαύτωμα)
και τους ήρωες που έσωσαν ζωές. Και όμως μέσα
σε τόσο τρόμο, ποτέ δεν έχασες την πίστη σου
αλλά κατανίκησες το θυμό, το μίσος και τον αποκλεισμό», σημείωσε.
Συγχαρητήρια μηνύματα απέστειλαν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, o Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον ο οποίος του είχε απονείμει
το Προεδρικό Μετάλλιο των ΗΠΑ, η Καγκελάριος της Γερμανίας, Ανγκελα Μέρκελ, ο Πρόεδρος
του Ισραήλ Ρούβεν Ριβλιν.
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Χειροτονία του π. Γεωργίου Καζούλη στην Κοίμηση του Μπρούκλιν

Φωτογραφίες: Δημήτρης Πανάγος
Νέα Υόρκη.Της Ρεβέκκας Παπαδοπούλου

νης. Μέσα από τον πολλαπλό ρόλο της ως σύζυγος και μητέρα…προσφέρει έμπρακτα την
αγάπη της απέναντι μου και με το παράδειγμα
της νουθετεί και καλλιεργεί την ψυχούλα της
κορούλας μας Άννα – Μαρίας. Το φωτεινό χαμόγελο της, η μεγάλη της αγκαλιά, η έμπρακτη
προσφορά της, η υπομονή της, η απλότητα, η
αγάπη της, η πίστη της και πάνω όλα η προσευχή της, δημιουργούν ένα χριστιανικό πρότυπο
συζύγου».
Ευχαριστίες ιδιαίτερες εξέφρασε προς όλους
όσοι βρέθηκαν κοντά του στον δρόμο προς την
ιεροσύνη, καθώς και στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. «Θα σας ευγνωμονώ πάντοτε γι’ αυτή
την ευλογία την οποία μου χαρίζετε σήμερα»,
είπε.
Τον Αρχιεπίσκοπο καλωσόρισε «με πολύ σεβασμό και αγάπη» και εκ μέρους όλων των ενοριτών και των κοινοτικών οργανισμών που δεν
μπορούσαν να είναι παρόντες στον ιστορικό
ναό ο π. Δαμασκηνός Γκανάς, ευχόμενος παράλληλα καλή σταδιοδρομία και πραγματική
δύναμη Θεού στο νέο πρεσβύτερο.

«Ε

ίναι καιρός πολέμου και η Εκκλησία
έρχεται και επιστρατεύει εσένα, έναν
νέο, όπως συμβαίνει σε όλους τους πολέμους», επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής
κ. Ελπιδοφόρος στον π. Γεώργιο Καζούλη, τον
οποίο χειροτόνησε σε πρεσβύτερο το πρωί
του Σαββάτου 21 Μαρτίου στον Ιερό Ναό της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μπρούκλυν.
Η χειροτονία έγινε σ› έναν σχεδόν άδειο ναό,
με παρόντες μόνο μέλη της οικογένειας του π.
Γεωργίου, μετά και τις τελευταίες οδηγίες της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την προστασία του
ποιμνίου της μπροστά στον κίνδυνο του κορωνοϊού.
Ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων του ιερατικώς
προϊσταμένου Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνού Γκανά, του Αρχιμανδρίτη Γερασίμου Μακρή, ιερατικώς προϊσταμένου της κοινότητας του Τιμίου
Σταυρού στο Μπρούκλυν και του π. Κωνσταντίνου Καλογρίδη, ιερατικώς προϊσταμένου της
κοινότητας του Αγίου Δημητρίου στην Τζαμέικα, καθώς και των διακόνων Σπυρίδωνος Χατζή
και Αυγουστίνου Ψωμά.
Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο π. Χρήστος Παππάς, προϊστάμενος της Αναλήψεως
στο Φέρβιου της Νέας Ιερσέης, ο διάκονος Μιχαήλ Γιαβρής, καθώς και οι Αρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Στυλιανός Ζερβούδης, Σταύρος Χαβιάρας και Αγγελος Μαλλάς,
ενώ τα ιερά αναλόγια κόσμησαν με τις εξαιρετικές φωνές τους οι ιεροψάλτες Στράτος Γατανάς
και Δημήτριος Κεχαγιάς.
«Είσαι άξιος, Γεώργιε, έχεις αγάπη για την
Εκκλησία, έχεις αγάπη για τον άνθρωπο και είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα ανταποκριθείς στις
ελπίδες που εναποθέτει σε σένα η Ομογένεια,
το Εθνος και η Εκκλησία σήμερα», πρόσθεσε ο
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, τονίζοντας πως
«σήμερα είναι η ώρα να υπηρετήσουμε τον άνθρωπο».
Και συνέχισε λέγοντας πως «είναι καιρός επιστράτευσης, καιρός που καλούνται οι νέοι στα
όπλα και η Εκκλησία καλεί στα πνευματικά
όπλα, όπως είναι η προσευχή και η διακονία του
λαού του Θεού διότι μόνη της η προσευχή δεν
φτάνει. Πρέπει να κινήσουμε και τα χέρια μας,
να τρέξουμε να υπηρετήσουμε το λαό του Θεού, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, να
τους στηρίξουμε π. Γεώργιε και όλα αυτά θα τα
κάνεις ναι μεν με το νεανικό σου ζήλο και την
αγάπη αλλά θα συμβουλεύεσαι πάντοτε και τον
ιερατικώς προϊστάμενό σου τον π. Δαμασκηνό,
ο οποίος είναι ένας κληρικός με πολυετή και
πολύτιμη και χρήσιμη πείρα στην Εκκλησία μας
και θα είναι για σένα ένας ασφαλής οδηγός».

Στο χειροτονητήριο λόγο του ο π. Γεώργιος,
εμφανώς συγκινημένος, τόνισε ότι στέκεται
ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου γεμάτος συναισθήματα χαράς, διότι από μικρό παιδί είχε
τον πόθο να ακολουθήσει την ιεροσύνη.
«Φόβος και Δέος καταλαμβάνει την ψυχή
μου, διότι συναισθάνομαι την ευθύνη και το
Μέγα προνόμιο το οποίο επωμίζομαι. Η ιεροσύνη είναι ένα φοβερό μυστήριο το οποίο μέχρι
και οι άγγελοι που δοξολογούν ακατάπαυστα
τον Θεό τρέμουν όταν βλέπουν τον ιερέα ως
φορέα της Θείας Χάριτος να δανείζει τα χέρια
του, και ολόκληρο το είναι του για την αναίμακτη θυσία κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας», πρόσθεσε και ευχαρίστησε το Θεό για τις

αναρίθμητες όπως είπε δωρεές στη ζωή του.
Με ευγνωμοσύνη και σεβασμό αναφέρθηκε
στους γονείς του Ιωάννη και Ευαγγελία και τις
αδελφές του μοναχή Κυριακή και Μαριάννα
που δεν κατέστη δυνατό να ταξιδέψουν από
την Ελλάδα λόγω των περιοριστικών μέτρων
για τον κορωνοϊό, όπως και στους γονείς της
συζύγου του Δήμητρας, Νικόλαο και Μαρία και
τα αδέλφια της π. Εφραίμ και Αθανάσιο.
«Δοξάζω τον Κύριο», συνέχισε, «για το μεγαλύτερο δώρο Του στη ζωή μου μέχρι σήμερα, τη
σύζυγο μου Δήμητρα, την εκλεκτή της καρδιάς
μου. Την αγαπώ πολύ, την ευχαριστώ πολύ και
θα την ευγνωμονώ πάντοτε διότι δέχτηκε με
χαρά να σηκώσουμε μαζί το Σταυρό της ιεροσύ-

Δήλωση Ελπιδοφόρου

Μετά το πέρας της χειροτονίας ο Σεβασμιώτατος απαντώντας σε ερώτηση των «Αναμνήσεων» και της «Greek News» ανέφερε ότι:
«Είναι καιρός πολέμου. Ολοι οι πολιτικοί
ηγέτες αυτό λένε και όλοι μας αυτό αισθανόμαστε ότι είναι καιρός πολέμου, ενός πολέμου παράδοξου, τον οποίο δεν έχει κάνει ποτέ η ανθρωπότητα. Μάχεται κάτι το οποίο είναι αόρατο, μια ασθένεια που δεν ξέρει πώς να την αντιμετωπίσει και το χειρότερο είναι ότι αυτός ο πόλεμος είναι παγκόσμιος και απειλεί όλη την ανθρωπότητα.
Ελπίζω το καλό που θα βγει απ› αυτό είναι
όλη η ανθρωπότητα να μάθει να συνεργάζεται
ανεξαρτήτως κρατών, εθνών, γλωσσών. Ανεξαρτήτως των εχθροτήτων που υπάρχουν ήδη μεταξύ των κρατών. Να μάθουν τα έθνη να συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί αυτό που απειλεί,
μας απειλεί όλους μας, όχι ένα συγκεκριμένο
έθνος. Προσεύχομαι να βγει τουλάχιστο αυτό
το καλό απ› αυτόν τον πόλεμο.
Εμείς οι κληρικοί στον πόλεμο αυτό μπαίνουμε με τα πνευματικά όπλα, όπως είναι η προσευχή και η εκζήτηση της θείας φώτισης, την
οποία ζητάμε όχι μόνο στους πολιτικούς μας, οι
οποίοι αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση, αλλά και στους επιστήμονες οι
οποίοι εργάζονται νύχτα μέρα στα εργαστήρια
για να βρουν τη θεραπεία και το εμβόλιο.
Ας ελπίσουμε ότι ο Κύριος θα ακούσει γρήγορα την προσευχή μας η οποία είναι θερμή, ώστε
το Πάσχα να γιορτάσουμε όχι μόνο την Ανάσταση του Κυρίου αλλά και την Ανάσταση όλης
της ανθρωπότητας, αυτής της γενεάς η οποία
μάχεται με αυτόν τον θανατηφόρο ιό».
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Προσφορά του
Kerby Jean-Raymond
Νέα Υόρκη.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο ιδρυτής του brand Pyer Moss, Kerby
Jean-Raymond ανακοίνωσε ότι θα μετατρέψει την έδρα του, στη Νέα Υόρκη σε κέντρο
δωρεών για να διευκολύνει εκείνους που δίνουν μάχη κατά του νέου κορονοϊού.
Εκφράζοντας την ανησυχία του για την έλλειψη βασικών εφοδίων για τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, ο σχεδιαστής μόδας
θα συγκεντρώνει από δωρητές γάντια λάτεξ
και μάσκες προσώπου N95 που θα διατεθούν
σε όσους τα χρειάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
«Θα μετατρέψουμε τα γραφεία του Pyer
Moss στη Νέα Υόρκη σε κέντρο δωρεών»
αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram.
«Θα εφαρμόσουμε τις συνιστώμενες πρακτικές υγιεινής και κοινωνικής απομάκρυνσης
για να λάβουμε και να αναδιανείμουμε αυτές
τις προμήθειες απευθείας στους επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής, ανάλογα με τις
ανάγκες» προσθέτει.
Ο σχεδιαστής αναφέρεται στην αδελφή
του, η οποία λόγω του επαγγέλματός της, ήρθε σε επαφή με τον ιό.
«Πολλοί από τους επαγγελματίες υγείας
δεν έχουν αρκετές μάσκες N95 και κάποιοι είναι χωρίς γάντια. Η αδερφή μου εκτέθηκε
στον COVID-19 και η ασφάλεια των ηλικιωμένων ασθενών της τέθηκε σε κίνδυνο, επειδή ορισμένοι εργαζόμενοι ήταν αναγκασμένοι να φορούν αυτοσχέδιες μάσκες» σημειώνει. Ο Kerby Jean-Raymond προσθέτει ότι
έλαβε «ένα ακόμη πιο ανησυχητικό μήνυμα
από μία φίλη του που είναι γιατρός στη Φιλαδέλφεια και ανέφερε ότι μαζί με τους συναδέλφους της χρησιμοποιούν χλωρίνη για να
πλένουν τις μάσκες τους».
Ο σχεδιαστής υπογράφει το μήνυμα ως εκπρόσωπος του δικτύου “Your Friends in
NYC” (Οι Φίλοι Σας στη Νέα Υόρκη) και ανακοινώνει ότι θα διαθέσει 50.000 δολάρια για
μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε μέλη μειονοτήτων ή γυναίκες και είναι αντιμέτωπες
με οικονομικά προβλήματα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. «Αν δεν μπορείτε να
πληρώσετε μισθούς ή δεν μπορείτε να καλύψετε έξοδα για να διατηρήσετε την επιχείρησή σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
και ενημερωθείτε για το πώς μπορούμε να
βοηθήσουμε» τονίζει ο Jean Raymond, ο
οποίος διοικεί τη δική του μικρή επιχείρηση
και είναι επίσης διευθυντής δημιουργικού της
Reebok.
Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη με καταγωγή από την Αϊτή σχεδιαστής μόδας και εικαστικός καλλιτέχνης συχνά χρησιμοποιεί τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσει
μηνύματα ισότητας.

Θετικός
στον κορωνοϊό
μέλος του γραφείου
του αντιπροέδρου Πενς
Ουάσιγκτον
Ένα μέλος του γραφείου του αντιπροέδρου
Μάικ Πενς εξετάσθηκε και βρέθηκε θετικός
στον κορονοϊό, ωστόσο ούτε ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είχαν έρθει σε στενή επαφή
με το άτομο αυτό, ανέφερε σε ανακοίνωσή
της η Κέιτι Μίλερ, εκπρόσωπος του Αμερικανού αντιπροέδρου. Η Μίλερ τόνισε πως το
γραφείο του Πενς ειδοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ για το θετικό αποτέλεσμα
της εξέτασης.
«Διεξάγεται επιπλέον ιχνηλάτηση επαφών
με βάση τις οδηγίες του CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων)», υπογράμμισε.
Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος ηγείται της
ειδικής ομάδας που συγκροτήθηκε για την
καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19.
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Επεκτείνονται σ’ όλη την Αμερική
τα μέτρα κατ’ οίκον περιορισμού
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
ο αριθμός των θανάτων σε 16.
Οι ΗΠΑ είναι τέταρτες στον παγκόσμιο κατάλογο των κρουσμάτων κορωνοϊού, πίσω από την Κίνα,
την Ιταλία και την Ισπανία, με 27.151 κρούσματα.
374 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και 178 έχουν
αποθεραπευθεί.
Τα περισσότερα κρούσματα (15.168 και 76 θάνατοι) έχουν σημειωθεί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου ο αριθμός των ατόμων που έχει υποβληθεί σε τεστ ανέρχονται σε 61.000, τα περισσότερα
από αλλού.
Στο δήμο της Νέας Υόρκης υπάρχουν 8.115 κρούσματα. Τουλάχιστον 1.450 από αυτούς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, τα 370 με μονάδες εντατικής
θεραπείας.
Ο δήμαρχος Μπιλ Ντι Μπλάσιο με δηλώσεις του
την Κυριακή επανέλαβε την έκκληση για βοήθεια
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
«Είμαστε μόλις δέκα μέρες μακριά από του να
δούμε εκτεταμένες ελλείψεις κρίσιμου ιατροφαρμακευτικού υλικού», ανέφερε, προβλέποντας ο Απρίλιος να είναι χειρότερες από τον Μάρτιο κι ο Μάιος
ίσως ακόμη χειρότερος.
Ο κυβερνήτης Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο,
αφού σημείωσε πως η πολιτεία έμεινε έξω από το
πρώτο ομοσπονδιακό πακέτο βοήθειας, σημείωσε
ότι δυστυχώς η κάθε πολιτεία ανταγωνίζεται την
άλλη για την κάλυψη των κενών σε υποδομή και ιατρικές προμήθειες. Πάντως, ο κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι την Τρίτη πρόκειται να παραλάβει από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση χιλιάδες δόσεις του φαρμάκου υδροξυλοχλοροκίνη (που χρησιμοποιείται
κατά της ελονοσίας) και του αντιβιοτικού αζιθρομικίνη, για πειραματική χρήση σε κρούσματα. Η
εμπειρία από την Κίνα, τη Γαλλία και άλλες χώρες
έχει δείξει πως κοκτέιλ των δύο φαρμάκων λειτουργού κατά του ιού.
Τα νοσοκομεία της πολιτείας έχουν 53.000 κρεβάτια, τα μισά απ’ ότι υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν. Πέραν από το πλωτό νοσοκομείο που θα
φτάσει τις επόμενες εβδομάδες στο λιμάνι της Νέας
Υόρκης, τα μεγάλα κενά θα καλυφθούν από την μετατροπή σε νοσοκομεία, μεγάλων συνεδριακών χώρων, όπως του Javits Center, του συνεδριακού κέντρου στο Γουέσττσέστερ και των αθλητικών κέντρων του Γουέστμπουρι και του Στόνιμπρουκ. Ο
κυβερνήτης περιόδευσε το Σάββατο κάποια από τα
μέρη αυτό μαζί με στελέχη του σώματος μηχανικών
του στρατού, οι οποίοι θα εργαστούν για την μετατροπή τους.
Ο Άντριου Κουόμο εξέφρασε δυσαρέσκεια για τις
εικόνες συνάθροισης πολλών ατόμων και επανέλαβε την έκκληση να τις αποφεύγουν.
«Είναι υπεροπτικό, αυτοκαταστροφικό και δείχνει έλλειψη ευαισθησίας και σεβασμού στους συνανθρώπους μας», είπε.
Η Νέας Υόρκη, η Καλιφόρνια, το Ιλινόις, το Κονέκτικατ και η Νέας Ιερσέη, με 84 εκατομμύρια κατοίκους έχουν επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς
κλείνοντας μη – ζωτικές επιχειρήσεις και καλώντας
τους εργαζόμενους και τους πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους, περιορίζοντας τις μετακινήσεις.
Τα διατάγματα αυτά επιτρέπουν την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να χρηματοδοτεί το 75% του κόστους
αυτών των μέτρων με ομοσπονδιακή βοήθεια. Πλην

του Κονέκτικατ, που θα επιβάλει ποινές τόσο σε
άτομα όσο και σε επιχειρήσεις για παραβιάσεις του
διατάγματος, οι υπόλοιπες πολιτείες θα περιορίσουν τις ποινές μόνο στις επιχειρήσεις.
Αυστηρά είναι και τα μέτρα που έχουν ληφθεί
στην πολιτεία της Πενσυλβάνια, ενώ εκτιμάται ότι
μέχρι τη Δευτέρα τα μέτρα θα έχουν επεκταθεί σ’
όλη τη χώρα.
Ο Πρόεδρος Τραμπ που ρωτήθηκε την Παρασκευή δεν έδειξε να έχει πρόθεση να δώσει εντολή
που να καλύπτει όλη την επικράτεια, όμως προ ημερών έγινε σύσταση για περιορισμό δραστηριοτήτων και παραμονή κατ’ οίκον διάρκειας 15 ημερών,
καθώς και περιορισμό των συναθροίσεων άνω των
10 ατόμων.
Στο μεταξύ εντύπωση προκάλεσε δημοσίευμα
της «Ουάσιγκτον Ποστ», σύμφωνα με το οποίο οι
αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε εκθέσεις τους
τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο προειδοποιούσαν για τους κινδύνους παγκόσμιας διάδοσης της
επιδημίας κορωνοϊού που έχει ξεσπάσει στην Κίνα.
Η CIA απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ
ο Λευκός Οίκος ακολουθώντας το ύφος των απα-

ντήσεων του Προέδρου Τραμπ προς τους δημοσιογράφους, είπε.
«Είναι παραπάνω από αηδιαστικές, θλιβερές και
ντροπιαστικές οι άνανδρες ανώνυμες πηγές που
προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία . Αποτελούν σαφής απειλή για αυτή τη μεγάλη χώρα», ανέφερε ο βοηθός εκπρόσωπος Χόγκαν Γκίντλεϊ.
Πάντως, πηγές του Κογκρέσου επιβεβαίωσαν ότι
οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει σχετικά και επιτροπές του Κογκρέσου.

OIKONOMIA

Το πακέτο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών εξάπλωσης του κορονοϊού που τελεί
υπό διαπραγμάτευση με τη Γερουσία θα μπορούσε
να έχει οικονομικό ύψος μεγαλύτερο των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δήλωση του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου Λάρι
Κούντλοου.
«Το πακέτο έρχεται και είναι ίσο περίπου με το
10% του ΑΕΠ» δήλωσε ο Κούντλοου.
Σε ερώτηση για το αν αυτό θα είναι μεγαλύτερο
των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο ίδιος είπε:
«Αυτό είναι σωστό».

Η Google άνοιξε ιστότοπο για την Covid-19 στις ΗΠΑ
Ουάσιγκτον
Η Google της Alphabet Inc ανακοίνωσε ότι
άνοιξε ιστότοπο, ο οποίος επικεντρώνεται στις
ΗΠΑ και περιέχει πληροφορίες για τις οδηγίες
που υπάρχουν και την εξέταση για τον νέο κορονοϊό, καθώς η χώρα αγωνίζεται να επιβραδύνει την εξάπλωση της νόσου Covid-19 που αυτός προκαλεί.
Ο ιστότοπος (google.com/covid19), ο οποίος
συνίσταται από πηγές και συνδέσμους (links)
που επικεντρώνονται στην νόσο Covid-19 θα
είναι διαθέσιμος σε περισσότερες γλώσσες και

χώρες τις ερχόμενες μέρες, αναφέρει σε ανάρτησή της η Google στο https://bit.ly/2wq4f27
Ο επικεφαλής της Google Σαντάρ Πιτσάι
ανακοίνωνε σε ανάρτησή του σε ιστολόγιο την
περασμένη Κυριακή ότι η εταιρεία συνεργάζεται
με την αμερικανική κυβέρνηση για να δημιουργήσει έναν ιστότοπο ως τις 16 Μαρτίου. Ωστόσο η έναρξη λειτουργίας του καθυστέρησε καθώς οι τοπικές και εθνικές οδηγίες άλλαξαν σημαντικά από την Κυριακή ως τη Δευτέρα και η
εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τον ιστότοπο αργότερα αυτήν την εβδομάδα.
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Δρ. Γιώργος Παυλάκης: Να αντέξουν τα νοσοκομεία και να βοηθήσουν τους βαριά ασθενείς
Νέα Υόρκη.- (GreekNewsOnline)
νας από τους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στην Αμερική, είναι ο Δρ. ο Γιώργος Παυλάκης, ο οποίος
ηγείται του τμήματος Ανθρώπινων Ρετροϊών
στο Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για το AIDS
τον καρκίνο. To τμήμα σχεδιάζει, αναπτύσσει
και δοκιμάζει ανοσοθεραπείες για τις δύο αυτές ασθένειες.

Ε

Στη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, ο
Δρ. Παυλάκης είναι από τις πλέον ισχυρές φωνές
και προσφέρει μέσω των κοινωνικών δικτύων
συμβουλές ατομικής προστασίας, αλλά το κυριότερο, να γίνει ο καθένας από μας υπαίτιος της
διάδοσης του ιού.
Παραθέτουμε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του Δρα. Παυλάκη, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
«Καταλαβαίνω και υποστηρίζω τα αναγκαία
μετρά που παίρνουν οι υπεύθυνοι σε αυτή τη φάση της επιδημίας σε σχέση με τα τεστ για κορωνοϊό. Χρησιμοποιούμε τα «πυρομαχικά» εκεί που
χρειάζονται περισσότερο. Είναι προφανές ότι
δεν υπάρχουν αρκετά τεστ για τον ίο, συνεπώς
χρησιμοποιούμε όσα υπάρχουν με σοφία, εκεί
που έχουν την περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι, αυτή την στιγμή, παγκόσμιο πρόβλημα. Ο κύριος στόχος κατά τη γνώμη μου είναι η χρήση του τεστ για το διαχωρισμό θετικών
και αρνητικών υγειονομικών και ασθενών, ώστε
να μην επιτείνεται η επιδημία, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία.
Αν συμφωνούμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο
εναντίον του κορωνοϊού, χρειαζόμαστε πολεμική προπαρασκευή και πολεμική οικονομία. Χρειαζόμαστε κυρίως να θέσουμε εφικτούς και ξεκάθαρους στρατηγικούς και τακτικούς στόχους.
Ο στρατηγικός στόχος είναι να εξαφανίσουμε
τον ίο από την ανθρωπινή κοινωνία. Αυτός ο
στόχος είναι μακροχρόνιος, που σημαίνει χρόνια. Είναι παγκόσμιος, που σημαίνει αρμονική
συνεργασία όλων και ηγεσία από παγκόσμιους
οργανισμούς.
Οι τακτικοί στόχοι πρέπει να καθορίζονται όχι
από ευχολόγια και από το ποιος κάνει περισσότερο θόρυβο, αλλά από την ψυχρή ανάλυση της
πραγματικότητας.
Σε κάθε πόλεμο προσπαθείς να διαλέγεις τις
μάχες που θα δώσεις για να πετύχεις τους στό-

χους σου. Αν ηττηθείς σε μια μάχη, υποχωρείς
συντεταγμένα στην επομένη, προκαθορισμένη,
γραμμή άμυνας.
Για την Ελλάδα, οι μάχες με τον ίο έχουν ήδη
αρχίσει, και η μεγάλη καθοριστική μάχη έρχεται
σε 3-6 εβδομάδες. Είναι προφανές ότι η μάχη για
να μείνει ο Ίος εκτός Ελλάδας έχει χαθεί.
Υπάρχει ελάχιστος χρόνος για ετοιμασία των
επόμενων γραμμών άμυνας. Όταν πράγματι αρχίσει η μεγάλη μάχη, (να αντιμετωπιστούν τα
σοβαρά περιστατικά στα νοσοκομεία χωρίς να
υπάρχουν φαινόμενα Ιταλίας και εξάντληση του
συστήματος υγείας) όλα τα σχεδία πάνε στράφι,
επικρατεί το χάος και η δυνατότητα προγραμματισμού είναι μηδαμινή, πρέπει εκ των πρότερων
να υπάρχει σχέδιο.
Η επομένη γραμμή άμυνας είναι: Να αντέξουν
τα νοσοκομεία και να βοηθήσουν τους βαριά
ασθενείς
1 Όλοι σπίτι, κοινωνική απόσταση
2 Ετοιμασία και εξοπλισμός
του υγειονομικού στρατού.
3 Προστασία των υγειονομικών
και των νοσοκομείων
Υλικό για την προστασία υγειονομικών και
αρνητικών στον ίο ασθενών είναι τεραστία μεγαλύτερη προτεραιότητα από την παρακολούθηση της επιδημίας με γενικά τεστ. Εναλλακτικές δημιουργικές λύσεις για να αντιμετωπιστούν
ελλείψεις πρέπει να συζητούνται και να εφαρμό-

ζονται, ιεραρχικά. Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί
το απολύτως καλύτερο, σχεδιάζουμε κάτι που είναι λιγότερα καλό, αλλά καλύτερο από το να παραδοθούμε.
Ο στόχος για γενικευμένο τέστινγκ δεν είναι η
μεγαλύτερη προτεραιότητα, είναι επιθυμητός,
φυσικά, όταν γίνει ρεαλιστικός. Άλλες χώρες,
όπως η Ταϊβάν η Σιγκαπούρη και η Κορέα ήταν
ευαισθητοποιημένες από προηγούμενα παθήματα, ήταν πιο έτοιμες και κατάφεραν να περιορίσουν την αρχική επίθεση του ίου με διαφορές τακτικές που βασίζονταν στην ετοιμότητα. Ακόμα
και η Κορέα, με όλη την κινητοποίηση, ζητεί τη
βοήθεια της Κίνας για προστατευτικό υλικό».

ΣΤHN ATHENS VOICE

Σε πρόσφατη συνέντευξη στη δημοσιογράφο
Λίνα Παπαδάκη, για την Athens Voice και απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να
περάσει η Ελλάδα την επιδημία ηπιότερα καθώς
έλαβε μέτρα πιο γρήγορα και πιο αυστηρά από
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Δρ. Παυλάκης
απάντησε:«Ναι, αν τα μέτρα εφαρμοστούν γρήγορα και
καθολικά. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόμενα
ανυπακοής που κινδυνεύουν να ματαιώσουν τις
θυσίες που γίνονται. Πρέπει τα μέτρα να εφαρμοστούν, είναι μονόδρομος. Πρέπει να βοηθήσουμε να αντέξει το σύστημα υγείας, αποφεύγοντας τη μόλυνση. Πολύ απλό. Να το κάνουμε για

το συμφέρον μας. Αν δεν ξέρουμε τι είναι σωστό
και τι όχι, ρωτάμε και συμμορφωνόμαστε. Κοινωνική απόσταση, καθάρισμα χεριών, ζητάμε
οδηγίες και βοήθεια σε περίπτωση πυρετού πάνω από 38 βαθμούς και βήχα. Φτιάχνουμε έναν
κύκλο προστασίας από φίλους και γνωστούς
που μας προσέχουν και τους προσέχουμε. Κανένας μόνος του, ούτε οι άγνωστοι και άστεγοι
χρήστες στον δρόμο. Καλούμε τους φίλους μας
και τους προστατευόμενούς μας στο τηλέφωνο,
καθόμαστε στο ίντερνετ και κουβεντιάζουμε,
δεν βρίζουμε τους πάντες και τα πάντα. Ήρθε η
ώρα να εξιλεωθούν τα σόσιαλ μίντια για τις
«αμαρτίες» τους. Δεν γκρινιάζουμε, το λέω εγώ
που γκρινιάζω συνέχεια. Μ’ ακούσατε να λέω
εναντίον του τσιγάρου; Αυτοσυγκράτηση.
Και όχι αισχρές κατηγορίες και συνωμοσίες
για το ποιος έφερε τον ιό. Τα έζησα με το AIDS,
τα ξαναζώ και τώρα. Τίποτα δεν μάθαμε; Τον κορωνοϊό τον φέραμε όλοι μας ανεξαιρέτως επειδή
ζούμε και κινούμαστε στην κοινωνία που φτιάξαμε. Κάθε εποχή έχει τις αρρώστιες της, και η ανθρώπινη κοινωνία βρήκε πάντοτε τρόπους να
καταπολεμήσει άπειρες προηγούμενες επιδημίες.
Είμαστε εδώ γιατί νικήσαμε, σαν είδος, προς το
παρόν. Δεν λέω να μη γίνουμε καλύτεροι, να μην
αντιμετωπίσουμε την ανισότητα, την κλιματική
αλλαγή, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και στο άμεσο μέλλον. Αλλά πρέπει να δούμε και τη δύναμη της συντεταγμένης
κοινωνίας που θέλει να επιβιώσει και να ευτυχήσει. Ευελπιστώ ότι θα αντιδράσουμε σωστά. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν είχε γνωρίσει τέτοια γενική, αν και άνιση, ευημερία. Αν μου έλεγαν 20 χρόνια πριν ότι θα δίνουμε ακριβές θεραπείες για AIDS και εμβόλια, για EBOLA στην
Αφρική, θα γέλαγα. Τώρα είναι πραγματικότητα.
Κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πήραν γρήγορα μέτρα, αλλά η Ελλάδα είναι σίγουρα στην πρωτοπορία της μάχης κατά του ιού. Το διάγγελμα του
πρωθυπουργού (17 Μάρτη) με διαβεβαίωσε ότι
η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόμο. Σπάνια ένα διάγγελμα πολιτικού με εξέφρασε τόσο καλά. Τα
είπε όλα και πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Έχουμε
πόλεμο.
Το είπε ο πρωθυπουργός, τώρα μόλις το είπε
και ο Αμερικανός πρόεδρος. Λυπάμαι για τους
λίγους που έχουν τα αυτιά και το μυαλό τους
κλειστά και το στόμα ανοιχτό, καλύτερα να το
κλείσουν πριν μπει ο ιός».

Ελληνίδα γιατρός στο Παρίσι: «Μένουμε σπίτι για να μην φτάσουμε στη διαλογή»
Αθήνα.- Της Τάνιας Μαντούβαλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Είναι καλύτερα να μένεις μόνος στο σπίτι, παρά
να φεύγεις ολομόναχος από αυτή τη ζωή, σε ένα θάλαμο νοσοκομείου, μακριά απο τους δικούς σου ανθρώπους», αναφέρει η Χρυσούλα Παπαγεωργίου
αναισθησιολόγος- εντατικολόγος στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Tenon »στο Παρίσι. Μετά από μία
εξουθενωτική εφημερία και την υπερένταση των ημερών, δέχτηκε να μιλήσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τις δραματικές ώρες που εκτυλίσσονται σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό, στην πόλη του
Φωτός. «Ουσιαστικά στην ανατολική Γαλλία που έχει
πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών έχει ξεκινήσει η επιλογή ασθενών που θα πάρουν ένα κρεβάτι με αναπνευστήρα». Υπάρχουν άνθρωποι, λέει η κ. Παπαγεωργίου, που με βάση την ηλικία, τα συνοδά νοσήματα και τη βαρύτητα της νόσου, έχουν πολύ μικρότερη
προοπτική να καταφέρουν να βγουν από τη μονάδα
εντατικής, από ασθενείς που είναι μικρότεροι ή από
ασθενείς με λιγότερα προβλήματα υγείας. «Έχουν συσταθεί συμβουλευτικές επιτροπές βιοηθικής από το
υπουργείο Υγείας, ώστε να μας βοηθήσουν να πάρουμε απόφαση για το πως θα γίνεται η επιλογή των
ασθενών. Οι οδηγίες του triage (διαλογής) είναι οι
στάνταρ οδηγίες που δίνονται σε έκτακτες καταστάσεις, καταστροφές, πολεμικές συρράξεις»

Φροντίζουμε να φεύγουν
από τη ζωή χωρίς αίσθημα
έλλειψης οξυγόνου

Ιατρική πολέμου με λίγα λόγια. Ενός άλλου πολέ-

μου... Με έναν αόρατο εχθρό. Και το ερώτημα για το
πως αντιμετωπίζονται οι βαριά πάσχοντες που δεν
δικαιούνται ένα κρεβάτι εντατικής, εύλογο:«Φροντίζουμε να μην υποφέρουν και να φεύγουν απο τη ζωή
χωρίς πόνο, χωρίς δυσφορία, και χωρίς αίσθημα έλλειψης οξυγόνου, απαντά η εντατικολόγος. «Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί
οι ασθενείς «φεύγουν» ολομόναχοι μέσα στους θαλάμους, γιατί απαγορεύεται η είσοδος των συγγενών. Είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ σκληρό, αλλά
δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μετά τον θάνατο τους μπορούν μόνο τρία άτομα από
την οικογένεια τους, να τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους κατοικία».

Αργήσαμε να πάρουμε μέτρα

Γιατί όμως μπορεί να ξέφυγε η κατάσταση σε ένα
σύστημα υγείας υψηλού επιπέδου, όπως το γαλλικό;
Ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τις
12.612 και οι θάνατοι μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν
450. Οι υπηρεσίες Υγείας στη Γαλλία είναι όντως
υψηλού επιπέδου, απαντά η κυρία Παπαγεωργίου
και εξηγεί: «Νομίζω ότι καταρχάς έφταιξε το χαρακτηριστικό του ιού, ότι είναι πάρα πολύ μεταδοτικός.
Κατά δεύτερον ίσως αργήσαμε να κλείσουμε τα σχολεία, και να μπούμε σε καραντίνα. Το «λευκό σχέδιο»» είναι σε ισχύ εδώ και μία εβδομάδα. Αφορά
στον τομέα της υγείας και είναι ένα σχέδιο έκτακτης
ανάγκης που έχει οργανωθεί εδώ και 20 χρόνια από
τις τρομοκρατικές επιθέσεις, και το οποίο ενεργοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις. Θεωρώ ότι τα μέτρα έπρεπε να ληφθούν μία εβδομάδα νωρίτερα. Και

ο τρίτος λόγος νομίζω είναι οι δημοτικές εκλογές
που έγιναν εν μέσω επιδημίας. (Ο δεύτερος γύρος
βέβαια αναβλήθηκε για τις 21 Ιουνίου). Επίσης, το
χαρακτηριστικό της Γαλλίας, όπως και της Γερμανίας, και της Ιταλίας, και της Ισπανίας είναι ότι έχουμε
εμπορικές συναλλαγές με κόσμο από την Κίνα».

Στην Ελλάδα πρέπει να
απαγορευθεί η κυκλοφορία

Τι συγκρίσεις μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή
με την Ελλάδα; «Θεωρώ ότι στην Ελλάδα πήρατε
μέτρα νωρίς. Νομίζω όμως ότι πρέπει να απαγορευθεί η κυκλοφορία. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει στη
φάση 2, γιατί αν «μπουκώσουν» τα νοσοκομεία θα
είναι πιο καταστροφικά τα αποτελέσματα απ› ό,τι
εδώ, λόγω έλλειψης ΜΕΘ και προσωπικού».

Στο νοσοκομείο έχουμε
υγειονομικό υλικό
για ακόμη 15 μέρες

Βέβαια και το γαλλικό σύστημα υγείας αν και πολύ οργανωμένο, βρίσκεται σε μία διαρκή πτώση παροχής υπηρεσιών τα τελευταία 8 χρόνια λόγω περικοπών, αναφέρει η αναισθησιολόγος. «Στα τμήματα
επειγόντων δουλεύουν σε οριακές συνθήκες εδώ και
ενάμιση χρόνο. Γίνονται συνενώσεις νοσοκομείων
και τμημάτων, με αποτέλεσμα φέτος να έχουμε
17.000 λιγότερα κρεβάτια σε σχέση με το 2013. Τον
τελευταίο χρόνο ήμασταν διαρκώς σε απεργιακές κινητοποιήσεις, λόγω υποστελέχωσης στα δημόσια
νοσοκομεία». Σχετικά με το υγειονομικό υλικό η κ.

Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί δεν έχουν την πολυτέλεια να αλλάζουν τα ρούχα που φοράνε στο χειρουργείο πολλές φορές, και
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. «Αυτή τη στιγμή
έχουμε υλικό (μάσκες, γάντια, ρούχα προστασίας,
σκούφους, γυαλιά) που αντέχει για ακόμη 15 μέρες.
Ωστόσο απ› ό,τι γνωρίζω η Κίνα έχει αρχίσει και μας
στέλνει».

Μέχρι στιγμής υπάρχει επάρκεια
κλινών για τους νοσούντες

Όσον αφορά την επάρκεια κλινών για τους νοσούντες, εκτός εντατικής η κ. Παπαγεωργίου λέει,
ότι προς το παρόν υπάρχει. «Αλλά πόσο ακόμα θα
υπάρχει δεν ξέρουμε, γιατί επιδημιολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για 50.000 άτομα στα τέλη του μήνα». Για το θέμα των αναπνευστήρων που είναι ένα
παγκόσμιο πρόβλημα, όπως άλλωστε έχει δηλώσει
και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, η κ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι έχουν γίνει μαζικές παραγγελίες.«Εμείς έχουμε αναπνευστήρες για 3000 κρεβάτια για αυτό το λόγο κάνουμε διαλογή»
Μένουμε σπίτι για να μην φτάσουμε στη διαλογή
Μένουμε σπίτι για να μην φτάσουμε στη διαλογή.
Αυτό σας παρακαλώ να το γράψετε με μεγάλα γράμματα, μου λέει και όταν τη ρωτώ τις ώρες που επιστρέφει σπίτι της τι της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση,
μου απαντά. «Ο ήχος των πουλιών. Δεν τον είχα ξανακούσει. Η κόρη μου με ρώτησε: Μαμά έχει πουλιά
το Παρίσι;»
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Ο πρωθυπουργός κήρυξε ολική απαγόρευση κυκλοφορίας από τη Δευτέρα
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και
απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του ενός
αποδεικνύεται ελλειμματική, τότε θα πρέπει να
διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και προσέθεσε:
«Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν,
προχωρώ στη σημερινή απόφαση: Για να προστατέψω την Υγεία μας και όλα όσα πετύχαμε μέχρι
τώρα σε αυτό τον τομέα. Έχω ήδη ενημερώσει την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρχηγούς
των κομμάτων για την απόφασή μου.
Έτσι, από αύριο το πρωί, στο δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνον όσοι κινούνται προς
και από την εργασία τους. Αν κατευθύνονται για
να προμηθευτούν τρόφιμα και φάρμακα. Αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα. Και, όσοι ασκούνται ατομικά ή ανά
δύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό τους. Τέλος, επιτρέπεται η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, όσων βρίσκονται σε αστικά
κέντρα».
Υπογραμμίζοντας πως έχει δοθεί εντολή στους
συναρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις
απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ο πρωθυπουργός σημείωσε:
«Όποιος κυκλοφορεί, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Και ο λόγος της μετακίνησής τους θα πρέπει να βεβαιώνεται: Είτε με έγγραφο του εργοδότη του -αν πρόκειται για μισθωτό- είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση -σε περίπτωση ελεύθερου
επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη
υπάρξει μέριμνα ώστε, με απλό και φιλικό για τον
πολίτη τρόπο, να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική
βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμη και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα.
Τον έλεγχο της εφαρμογής του μέτρου αναλαμβάνουν η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική
Αστυνομία, το Λιμενικό και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο
150 ευρώ για κάθε παράβαση.
Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται,
προφανώς μέλη της κυβέρνησης και της Βουλής.
Κρατικοί λειτουργοί και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών Υγείας, της Πολιτικής Προστασίας, των
Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.
Λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω θα παρουσιάσουν, σε λίγο, οι αρμόδιοι υπουργοί».
Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις τραγικές
διαστάσεις που έχει λάβει η κρίση στην Ιταλία και
τόνισε: «Στην Ιταλία χάνεται, δυστυχώς, ένας άνθρωπος κάθε δύο λεπτά. Και η κατάσταση γίνεται
όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέος,
λοιπόν, να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε
στο σημείο να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και
ποιος θα χαθεί. Δική μου επιλογή είναι μόνο μία:
Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων!».
Ευχαρίστησε «τη συντριπτική πλειονότητα
των πολιτών που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι» και τόνισε:
«Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντας στις εστίες μας,
τις μετατρέπουμε σε οχυρά ζωής.
Δεν θα αφήσω, ωστόσο, μερικούς επιπόλαιους
να υπονομεύσουν την ασφάλεια των πολλών. Γιατί οι λίγοι ανεύθυνοι μπορούν να βλάψουν χιλιάδες υπεύθυνους. Καθώς, λοιπόν, στη μάχη έρχονται δύσκολες στιγμές, πρέπει να κλείσει κάθε
κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν τον στόχο έχει ο
περιορισμός της κυκλοφορίας από αύριο.
Απ’ την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση ενημέρωσε τους πολίτες με ειλικρίνεια. Οργάνωσε κατάλληλα τις ιατρικές δομές
της χώρας, προχωρώντας σε προσλήψεις πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και σε προμήθειες δυσεύρετου ιατρικού εξοπλισμού. Αναδιάταξε τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Και, μέσα σε
λίγες ημέρες, ανακοίνωσε τρείς δέσμες γενναίων
μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά, κρατώντας -παράλληλα- απόρ-

Θεσσαλονικείς απολαμβάνουν τον Σαββατιάτικο ήλιο στην παραλία της πόλης, Σάββατο 21
Μαρτίου 2020. Αισθητά έχει μειωθεί η κίνηση στην παραλία της πόλης από τους πολίτες, μετά
τις συνεχείς οδηγίες του υπουργείου Υγείας για παραμονή στο σπίτι, λόγω του κoρvνοϊού.
AΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
θητα τα σύνορά μας και τα σύνορα της Ευρώπης.
Το κράτος, συνεπώς, απέδειξε ότι ήταν και είναι
παρόν παντού».
Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο πρωθυπουργός: «Τώρα, όμως, είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό: Τώρα είναι η ώρα του πολίτη!» και επισήμανε:
«Ο κορονοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα ή έθνη, εισοδήματα ή κοινωνικές ομάδες. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιος κι αν είναι, όπου κι αν κατοικεί.
Απέναντί του, είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας. Οι συμπολίτες μας με χρόνια
νοσήματα που και αυτοί πρέπει, εν μέσω κρίσης,
να βρουν καταφύγιο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Δεν σταμάτησαν οι Έλληνες να αρρωσταίνουν και
από άλλες ασθένειες. Και πρέπει να μεριμνήσουμε
και γι’ αυτούς».
Κλείνοντας το μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση μένει όρθια
στο καθήκον, απλώνοντας την φροντίδα της σε
κάθε γωνιά του τόπου μας. Όμως, θα το ξαναπώ:
Το μεγαλύτερο όπλο κατά του αόρατου εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά: Δεν κυκλοφορούμε χωρίς αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μας εκείνους που μάχονται νύχτα-μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μας υγεία.
Γιατί η παραμονή στο σπίτι είναι, στον πυρήνα
της, ένα εξόχως δημοκρατικό σύνθημα συλλογικής ευθύνης. Δεν είναι περιορισμός. Αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο.
Έτσι θα αποδείξουμε ότι ο κοινωνικός μας ιστός
είναι συμπαγής και με συνείδηση. Και ότι μαζί σηκώνουμε το βάρος της πατρίδας. Θα χρειαστεί να
επιστρατεύσουμε όλα τα αποθέματα σθένους και
υπομονής για να ξεπεράσουμε την κρίση».
Επικαλέστηκε αντί επιλόγου τα λόγια του
Αμερικάνου προέδρου Θεόδωρου Ρούζβελτ, που
όπως είπε «ταιριάζουν, νομίζω, σε αυτούς που ήδη
μάχονται εναντίον της απειλής και θα κληθούν να
κάνουν πολύ περισσότερα στις επόμενες μέρες:
«Ο έπαινος ανήκει στον άνθρωπο που είναι πραγματικά στην αρένα, με πρόσωπο γεμάτο ιδρώτα
και αίμα. Που έχει, όμως, ενθουσιασμό και αφοσίωση. Γιατί ξοδεύει τον εαυτό του σε ένα άξιο σκοπό».
Εκ μέρους των Ελληνίδων και των Ελλήνων
τους ευχαριστώ. Και σας καλώ όλους να δείξουμε
την ευγνωμοσύνη μας με την καθημερινή μας
στάση. Καθώς η ατομική επιθυμία υποχωρεί
μπροστά στην συλλογική βούληση, η πατρίδα
περνά στα χέρια μας. Ελλάδα είμαστε όλοι. Ας την
προφυλάξουμε, λοιπόν! Ώστε να συναντήσουμε
το αύριο πιο υγιείς, πιο δυνατοί και πιο αισιόδοξοι.
Δεν κυκλοφορούμε. Και δίνουμε όλοι ενωμένοι, πάνδημη απάντηση στην πανδημία».

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΟΔΡΑΣ

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός μνημόνευσε
τον καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας της

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και
εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος μίλησε για την
ευθύνη των νέων προς τους ηλικιωμένους με έναν
κόμπο στο λαιμό.
Ας γίνει αυτή η συναισθηματική αντίδραση
ενός ανθρώπου που σηκώνει τεράστιο βάρος, με
καθαρό μυαλό και μοναδική αξιοπρέπεια, κραυγή
αφύπνισης. Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε
όλοι το δικό μας μέτωπο, να ξαναγράψουμε ένα
νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση,
να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσής του ιού: Ο καθένας από εμάς να πάψει να γίνεται κρίκος μεταφοράς στο διπλανό του», τόνισε ο Έληνας πρωθυπουργός.
Το Σάββατο, ο καθηγητής Τσιόδρας αναφέρθηκε στις ευπαθείς ομάδες και τον κίνδυνο που διατρέχουν από το νέο κορωνοϊό και σε ένα μήνυμα
που δέχθηκε από έναν συνάδελφο του, πολύ καλό
επιστήμονα, όπως είπε και του έλεγε ότι γίνεται
πολύς θόρυβος για να σωθούν υπερήλικες, έσφιξε
τα δόντια για να μην κλάψει.
«Το θαύμα της ιατρικής είναι η παράταση της
ιατρικής επιβίωσης αυτών των ανθρώπων, είναι οι
μανάδες και πατεράδες μας οι παππούδες και οι
γιαγιάδες μας» και η ανθρώπινη ζωή δεν μετριέται, όπως τόνισε, για να συμπληρώσει ότι « χωρίς
αυτούς δεν μπορούμε να υπάρχουμε ούτε να
έχουμε ταυτότητα» .
Όπως σημείωσε στη συνέχεια, κανείς δεν είναι
100% ασφαλής από το νέο ιό και συμπλήρωσε ότι
το 75%των κρουσμάτων καταγράφονται σε ηλικίες από 18 ετών έως 64 ετών.
Οι ελληνικές αρχές έδωσαν μεγάλη μάχη να
σταματήσει η έξοδος προς την επαρχία και νησιά,
αλλά και τις παραλίες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η
έξοδος των κατοίκων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το Σαββατοκύριακο, δεδομένων των
συνθηκών, όπως προκύπτει και από τα επίσημα
στοιχεία από τους σταθμούς διοδίων, καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που αψήφησα αν τις εκκλήσεις
«να μείνουμε σπίτι» λόγω κορωνοϊού.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ

Την ίδια ώρα που οι γιατροί δίνουν τον αγώνα,
στα Κύθηρα ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, που με
επιστολή του στον Αρχιεπίσκοπο είχε εκφράσει τη
διαφωνία του με την απόφαση για μη τέλεση των
λειτουργιών στους χώρους θρησκευτικής λατρείας, τελούσε την ακολουθία των Χαιρετισμών με
τις καμπάνες να χτυπούν και να καλούν τους πιστούς να προσέλθουν στην εκκλησία, παρά την
απαγόρευση στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Σημειώνεται ότι ο ναός είναι μικρός και με τους
ψάλτες και τους ηλικιωμένους που ήταν μέσα ο
συνωστισμός ήταν αναπόφευκτος.
Το Σάββατο ο μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα του
νησιού ενημερώνοντας τους αστυνομικούς ότι
δεν είχε φτάσει ακόμα η εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Θυμίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Κυθήρων, στην
επιστολή του στον Αρχιεπίσκοπο ανέφερε ότι η «η
κρατική εξουσία υπερβαίνει τα εσκαμμένα» και
έκανε λόγο για ολιγοπιστία και απιστία από μέρους της Εκκλησίας.
Ο δήμαρχος Κυθήρων Στράτος Χαρχαλάκης
δήλωσε στο «Πρώτο Θέμα» πως ο Μητροπολίτης
«παραβαίνει πλήρως τις εντολές της κυβέρνησης
σε ό,τι αφορά τις συνάξεις στις εκκλησίες και τις
ιεροπραξίες και αυτή τη στιγμή είναι στην αστυνομία. Έγιναν αναφορές και κινήθηκαν οι διαδικασίες. Έχει συνταχθεί δικογραφία και έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας». Ο κ. Χαρχαλάκης
αναφέρει ακόμη πως την Παρασκευή στα Κύθηρα
έγινε ανοιχτή λειτουργία και σε δεύτερη εκκλησία
στον Ποταμό: «Έχει από χθες ανοικτές τις εκκλησίες, κανονικά με κωδωνοκρουσίες. Όχι όλες τις
εκκλησίες δυο συγκεκριμένους ναούς, στον έναν
λειτούργησε ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή απ’ όσο ξέρω
καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα».

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
«Θα ζήσουμε μεγάλο χρονικό διάστημα σε
συνθήκες που μπορεί να χαρακτηρισθούν πολεμικές και για το λόγο αυτό πρέπει όλοι να κινηθούμε με ενότητα, αλληλεγγύη και πειθαρχία», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στο ΟΡΕΝ.
Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων συμπεριφέρεται θετικά και
επέκρινε την συμπεριφορά εκείνων που έφυγαν
για τα χωριά τους το σαββατοκύριακο με κίνδυνο
να διασπείρουν τον ιό. Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι εξετάζεται η διεύρυνση του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες τροφοδοσίας σε εκείνους
που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να βγουν από
το σπίτι τους

ΠΕΤΣΑΣ
Μιλώντας στα ΣΚΑΙ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, είπε πως το πρόβλημα είναι ότι πολύς κόσμος θεώρησε αυτή την ανάπαυλα στην καθημερινότητά του ως διακοπές, ενώ
δεν είναι. Είναι ένας πόλεμος τον οποίο πρέπει να
κερδίσουμε. Έχουμε κάνει επανειλημμένες φορές
εκκλήσεις. Ακόμα και αυτοί που ταξίδεψαν και
δεν άκουσαν τις συστάσεις, εκεί που θα πάνε,
πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, να μην έρθουν
σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και να διασπείρουν τον ιό.
Για τη λειτουργία που έγινε στα Κύθηρα ανέφερε ότι σχηματίστηκε δικογραφία, όπως όφειλαν
να κάνουν οι αρχές και έχει αφεθεί ελεύθερος ο
Μητροπολίτης. Το ζήτημα είναι όλοι να πειθαρχήσουμε. Επομένως περιμένουμε μία καλύτερη συμμόρφωση. Γνωρίζοντας την βαθιά πίστη των Ελλήνων και την ιστορία της Ορθοδοξίας μας, αλλά
και των άλλων δογμάτων, είναι ικανοποιητικά τα
πρώτα δείγματα. Ελπίζουμε να έχουμε ακόμα καλύτερη ανταπόκριση όσο περνάνε οι ημέρες. Για
νέα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας είπε πως το
Σάββατο «είχαμε μία ευρεία σύσκεψη με τον
Πρωθυπουργό, με τηλεδιάσκεψη με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Εργασίας, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερο και αυτό θα γίνει. Θα υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή κάλυψη ή την άρση κάποιων μικροστρεβλώσεων. Και αυτό θα γίνει μέχρι αύριο. Είναι μία δυναμική άσκηση. Είναι πρωτοφανής για όλες τις δυτικές κοινωνίες και οικονομίες και προσπαθούμε να
προσαρμοζόμαστε. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί.
Όσοι έχουν ανάγκη να στηριχθούν από την Πολιτεία, θα βρουν αυτή τη στήριξη».
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Υγειονομικό υλικό προς την Ελλάδα έστειλε η Κίνα
Αθήνα.- Του Δημήτρη Μάνωλη/ΑΠΕ-ΜΠΕ
φίχθη λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί
του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο της Air China
που μετέφερε την παρεχόμενη βοήθεια, υπό
μορφή υγειονομικού υλικού, από την Κίνα
στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών της χώρας μας λόγω κορονοϊού. Το υγειονομικό υλικό που έφθασε στην
Αθήνα από το Πεκίνο ζυγίζει περίπου 8 τόνους και περιλαμβάνει 550.000 ιατρικές, χειρουργικές και προστατευτικές μάσκες, ιατρικά γυαλιά, γάντια και καλύμματα παπουτσιών, σύμφωνα με ενημέρωση της κινεζικής
πρεσβείας.

Α

Το υγειονομικό υλικό παρέδωσε, εκ μέρους
της κινεζικής κυβέρνησης, η πρεσβευτής της
Κίνας στην Ελλάδα, Τσανγκ Τσιγιουέ, στους
υπουργούς Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη,
Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και τον
γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του ΥΠΕΞ Γρηγόρη
Δημητριάδη. Στην ίδια πτήση, σύμφωνα με την
ίδια ενημέρωση, έφθασαν και άλλα χαρτοκιβώτια ιατρικών προμηθειών, βάρους περίπου 10
τόνων, δωρεά από κινεζικές επιχειρήσεις και οργανώσεις.
Την ευγνωμοσύνη της χώρας μας στην κινεζική κυβέρνηση και σε όποιον άλλον έχει
συμβάλει, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. «Σε μια παγκόσμια έλλειψη αυτών
των αγαθών και μια τεράστια μάχη που δίνει το
υπουργείο Υγείας προκειμένου να μπορεί να
έχει προμήθειες, η σημερινή είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, και θα συνεχίζουμε να παλεύουμε
ώστε να εξοπλίζουμε τα νοσοκομεία μας» δήλωσε στην ΕΡΤ ο κ. Κικίλιας.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε στην ΕΡΤ πως
«είναι σημαντικό ότι έχουμε με την Κίνα αυτή

τη συνεργασία και μας παράσχει αυτή τη βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη». Μιλώντας για
τη σημασία αυτής της δωρεάς, είπε πως δίνουν
μια μεγάλη ανάσα, ιδιαίτερα στο υγειονομικό
προσωπικό της χώρας, να έχει επάρκεια σε μέσα ατομικής προφύλαξης για ένα ικανό χρονικό
διάστημα. Επισήμανε πως δυστυχώς, στη χώρα
μας παράγουμε ελάχιστο υγειονομικό υλικό, το
οποίο δεν είναι ικανό να καλύψει όλες αυτές τις
ανάγκες. Σημείωσε περαιτέρω πως δεν εξαντλούνται οι προσπάθειες της κυβέρνησης στο
να αποκτήσουμε μέσα ατομικής προστασίας
μόνο σε αυτή την πτήση.
Σε σχετικό μήνυμά της κατά την παράδοση
του υλικού, η πρεσβευτής της Κίνας ανέφερε
ότι με αλληλεγγύη και συνεργασία, θα ξεπεράσουμε αυτήν την πρόκληση μαζί. Επικαλούμενη
τα λόγια του Αριστοτέλη, ότι «η φιλία είναι μια
ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα», η Τσανγκ

Τσιγιουέ υπογράμμισε πως η Κίνα και η Ελλάδα
εργάζονται στενά από κοινού στον αγώνα κατά
του κορονοϊού, αποδεικνύοντας για άλλη μια
φορά τις εξαιρετικές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ
των δύο λαών. Επίσης, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την σθεναρή υποστήριξή της
κατά τη διάρκεια της μάχης της Κίνας κατά του
κορονοϊού και εξέφρασε την ικανοποίησή της
για τις προσπάθειες και τα μέτρα που έλαβε η
ελληνική κυβέρνηση ως «έγκαιρα και ισχυρά».
Καταληκτικά, διαβεβαίωσε πως η Κίνα θα
κάνει ό,τι μπορεί για να «βοηθήσει τους φίλους
μας στην Ελλάδα».
Σε επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Γουανγκ Γι, ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση της Ελλάδας στον κινεζικό λαό και
ευχαρίστησε για την παρεχόμενη βοήθεια, υπό
μορφή υγειονομικού υλικού.

Το ΚΚΕ για τα μέτρα σχετικά με τις μετακινήσεις
Αθήνα
«Πέρα από τις ανεύθυνες κι άσκοπες μετακινήσεις, υπάρχει ο καθημερινός κι αθέατος συνωστισμός, μαζί με έλλειψη μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς, σε μέσα μεταφοράς, σε ουρές όπου ο κόσμος, ακόμη κι ευπαθείς ομάδες, προμηθεύονται φάρμακα και άλλα είδη

πρώτης ανάγκης. Κι εκεί η κυβέρνηση δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα για να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, που αποτελούν επίσης
επικίνδυνες εστίες διασποράς του ιού» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του
«για τα μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με τις μετακινήσεις κα το συνωστισμό».

Αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε πλήρη
αποκλεισμό της κυκλοφορίας, είπε ο Πέτσας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Να μην υπάρξει εφησυχασμός ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας «ώστε να
συνεχίσουμε να είμαστε σε μια καλύτερη πορεία,
απ› ό,τι είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Μιλώντας στο Open είπε πως «αυτό που κατακτήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δεν πρέπει να το
χάσουμε τώρα. Δυστυχώς, είδαμε χθες ακραίες
αντικοινωνικές συμπεριφορές...Βιώνουμε μία
κατάσταση έκτακτη και κάνουμε ξανά έκκληση
σε όλους: Εφόσον επέλεξαν να φύγουν από την
Αθήνα ή από τα αστικά κέντρα και να πάνε στα
χωριά τους, να μείνουν μέσα στα σπίτια τους.
Δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τις τοπικές
κοινωνίες, δεν πρέπει να διασπείρουν τον ιό
ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν
κρούσματα. Θα είναι κάτι καταστροφικό». Προειδοποίησε πως «δεν πρέπει να φτάσουμε στο
έσχατο σημείο. Και αυτό επαφίεται σε εμάς. Στην
ατομική μας ευθύνη και στη συλλογική μας ωριμότητα».
Για το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού είπε:
«Έως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εξετάσει το μέτρο του πλήρους αποκλεισμού της κυκλοφορί-

ας. Δίνουμε συνεχώς συστάσεις για αποφυγή
άσκοπων μετακινήσεων. Εάν χρειαστεί, όμως, να
το κάνουμε και αυτό, θα το κάνουμε».
«Βασική προτεραιότητα είναι να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Όποιο μέτρο βοηθά σε αυτό, είμαστε αποφασισμένοι να το πάρουμε».
Για τις συναθροίσεις σε σπίτια και όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό τόνισε: «Δεν μπορεί
να υπάρχει ένας αστυνομικός πάνω από το κεφάλι οποιουδήποτε συμπολίτη μας. Η συμμόρφωσή τους στα μέτρα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική ευθύνη. Θα έχουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και αν υπάρξει κάποια
παραβίαση θα επιβληθεί πρόστιμο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί όλοι καταλαβαίνουν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση.
Στο σπίτι μας ισχύει ο περιορισμός των 10 ατόμων».
Κληθείς να σχολιάσει ισχυρισμούς ότι κρύβονται κρούσματα είπε:
«Δεν θα ήθελα να σχολιάσω ισχυρισμούς ότι
κρύβονται κρούσματα. Τα κρούσματα καταγράφονται, επιβεβαιώνονται, έρχονται στον ΕΟΔΥ
και ανακοινώνονται από τον κ. Τσιόδρα κάθε

απόγευμα. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε
αδιαφανή τακτική. Ίσα- ίσα, πολλές χώρες θεωρούν την τακτική που εφαρμόζουμε ως βέλτιστη
και πολλές άλλες μας ζητούν συμβουλές γι› αυτό που κάνουμε. ‹Αρα, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αδιαφάνειας».Για το σύστημα υγείας σημείωσε ότι «το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε
ήταν οι προμήθειες σε υλικά και οι ανάγκες σε
ανθρώπινο δυναμικό. Προχωρήσαμε γρήγορα
και στις δύο κατευθύνσεις. Σήμερα έχουμε μία
μεγάλη παραλαβή υλικών και αυτό θα συνεχιστεί
τις επόμενες ημέρες. Προχωράμε παράλληλα και
σε νέες προσλήψεις. Πάνω από πεντακόσιοι είναι
ήδη στις θέσεις τους και μέσα στις επόμενες μέρες θα είναι και οι υπόλοιποι. Ενδεχομένως, μάλιστα, να ξεπεράσουμε και τις δύο χιλιάδες, για
να υπάρχει αντικατάσταση αυτών που μπορεί να
νοσήσουν. Προληπτικά, έχουμε μετατρέψει το
ΝΙΜΙΤΣ σε νοσοκομείο για τον κορονοϊό και
έχουμε εντάξει στο σύστημα υγείας και ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο το ΑΤΤΙΚΑ στο Θριάσιο».

Παλαιστίνιοι
οι δράστες
του εμπρησμού
δομής ψυχαγωγίας
προσφύγων
Μυτιλήνη.- Τρεις Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων
ο ένας με ελληνικό διαβατήριο ταυτοποιήθηκαν
ως δράστες εμπρησμού δομής ψυχαγωγίας προσφύγων στον Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης το βράδυ
της 7ης Μαρτίου. Η έρευνα συνεχίζεται για ένα
ακόμα άτομο άγνωστων λοιπών στοιχείων
Η δομή που καταστράφηκε ολοσχερώς το βράδυ της 7ης Μαρτίου λειτουργούσε η οργάνωση
«One happy family» ενώ μέσα σε αυτήν λειτουργούσε «το διεθνές σχολείο της ειρήνης».
Η Αστυνομία οδηγήθηκε στην ταυτοποίηση
των δραστών μέσω των καμερών ασφαλείας γειτονικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτές ο δράστης με το ελληνικό διαβατήριο 59 ετών, κάτοικος
κατά διαστήματα της πόλης της Μυτιλήνης, μετέφερε με το αυτοκίνητο του δυο άλλους ομοεθνείς
του οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά μαζί με ένα τρίτο
άτομο. Στη συνέχεια όλοι μαζί κινήθηκαν με το
ίδιο αυτοκίνητο προς την πόλη.
Ο 59χρονος ας σημειωθεί ότι έχει ομολογήσει
την πράξη του ενώ όπως έγινε γνωστό οι δυο ταυτοποιημένοι ομοεθνείς του ήλθαν στη Μυτιλήνη
αποκλειστικά και μόνο για τον εμπρησμό.

Σύλληψη μελών
της τουρκικής
οργάνωσης DHKP-C
Αθήνα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν 11 άτομα που συνελήφθησαν τελικά κατά την συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας σε
συνεργασία με την ΕΥΠ, στα Σεπόλια και στα
Εξάρχεια και η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, σχετίζεται με την τουρκική ακροαριστερή
οργάνωση DHKP-C, (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Κόμμα-Μέτωπο), που ενέχεται σε
σειρά επιθέσεων στην Τουρκία.
Οι 11 συλληφθέντες είναι όλοι τουρκικής υπηκοότητας, κάποιοι κουρδικής καταγωγής, ενώ
μεταξύ τους, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και
ένας 60χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και το
2013, μαζί με έναν ακόμα Κούρδο και δύο Έλληνες, για κατοχή αντιαρματικών όπλων και άλλου
οπλισμού, σε φουσκωτό σκάφος στην Χίο. Η δίκη του 60χρονου για την υπόθεση αυτή εκκρεμεί
μέχρι σήμερα. Σε βάρος των έντεκα συλληφθέντων σχηματίστηκε από την Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία ποινική δικογραφία για συγκρότηση
και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση
DHKP-C καθώς και για συναφή αδικήματα περί
κατοχής οπλισμού κλπ.
Εντύπωση προκαλεί το τούνελ που βρήκαν οι
αστυνομικοί κατά την επιχείρηση στη «γιάφκα»
της οργάνωσης στην οδό Αυλώνος 7 στα Σεπόλια, αλλά και το οπλοστάσιο που βρέθηκε μέσα
σε αυτό. Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο
της ΕΛ.ΑΣ, το αυτοσχέδιο τούνελ - σήραγγα,
που είχαν σκάψει οι κατηγορούμενοι, ξεκινούσε
από το ισόγειο της διώροφης μονοκατοικίας και
είχε συνολικό μήκος 47 μέτρα. Αρχικά εκτεινόταν
για τρία μέτρα κάθετα στο έδαφος και στη συνέχεια διέτρεχε υπογείως όλο τον χώρο αυλής της
μονοκατοικίας και εκτεινόταν πέραν αυτού για
άλλα 24 μέτρα με την έξοδό του να καταλήγει σε
παρακείμενο οικόπεδο επιμελώς καλυμμένη με
διάφορα αντικείμενα.
Μέσα στο τούνελ βρεθήκαν και κατασχέθηκαν:
* Εκτοξευτήρας ρουκετών αντιαρματικού
όπλου, τύπου «RPG» με μεταλλικό τρίποδο,
* Αντιαρματικό, μίας χρήσης,
* Πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με
ξύλινο κοντάκι και πιστολοειδή λαβή,
* Δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί χειροβομβίδας,
* Τέσσερα πιστόλια με προσαρμοσμένες αντίστοιχες μεταλλικές γεμιστήρες,
* Πιστόλι άνευ γεμιστήρα και (56) φυσίγγια,
* 12 μεταλλικές γεμιστήρες πιστολιού και
* Μεταλλική γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης,
προσήχθησαν (15) ακόμα άτομα, από τα οποία
συνελήφθησαν δύο. Οι έρευνες συνεχίζονται.
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Έμειναν εκτός
μέτρων, 120.000
εργαζόμενοι
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Εκατόν είκοσι χιλιάδες εργαζόμενοι
στην παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα οικονομικής βοήθειας
για όσους εργαζομένους πλήττονται άμεσα
από το κλείσιμο ή την μερική λειτουργία
των επιχειρήσεων/εργοδοτών τους.
Αυτό σημειώνεται στην επιστολή του
Ελληνικού Συνδέσμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic
Facility Management Association) στον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Υπενθυμίζεται ότι, το H.F.M.A. αντιπροσωπεύει τις εταιρείες στην Ελλάδα που
έχουν ως δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής συντήρησης, φύλαξης, σίτισης, διαμόρφωσης και
συντήρησης πρασίνου, απεντομώσεων, κλπ
αλλά ταυτόχρονα και την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά με λοιπές υπηρεσίες.
«Εκπροσωπούμε μία αγορά με κύκλο εργασιών άνω των 950 εκατομμυρίων και
προσωπικού άνω των 120.000 εργαζομένων» όπως σημειώνεται στην επιστολή με
την οποία εκφράζεται η ανησυχία διότι δεν
περιλαμβάνονται στα μέτρα οικονομικής
βοήθειας που εξήγγειλε η κυβέρνηση, οι
εργαζόμενοι των εταιρειών του κλάδου. Οι
εργαζόμενοι αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (ως φύλακες, καθαριστές, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, μηχανικοί, καμαριέρες, κηπουροί κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις
αυτών των επιχειρήσεων οι οποίες αποφασίστηκε να λάβουν βοήθεια από το κράτος
και που ουσιαστικά είναι οι έμμεσοι εργοδότες τους.
«Πλην όμως, οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται εξίσου και με τον ίδιο τρόπο με τους
άμεσους εργαζόμενους των εταιρειών αυτών. Θεωρούμε, συνεπώς, ότι, για λόγους
ισότητας αλλά και ηθικής και κοινωνικής
δικαιοσύνης, πρόσβαση στην εξαγγελθείσα
οικονομική στήριξη θα πρέπει να έχουν, όχι
μόνο οι εργαζόμενοι που απασχολούνται
άμεσα στις επιχειρήσεις που κλείνουν υποχρεωτικά ή τίθενται σε μερική λειτουργία,
αλλά και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτές μέσω των εταιρειών του κλάδου μας» όπως υποστηρίζει ο σύνδεσμος.ο
οποίος σημειώνει ότι ως σωματείο είναι μέλος του ΣΕΒ, του ευρωπαϊκού οργανισμού
EuroFM καθώς και του οργανισμού
I.F.M.A.
Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση των εργαζομένων του κλάδου από το
κράτος είναι αναγκαία «διότι οι εταιρείες
είναι εντάσεως εργασίας και δεν διαθέτουν
αξιόλογα πάγια περιουσιακά στοιχεία, δεν
έχουν ούτε τα αναγκαία διαθέσιμα ούτε τη
δυνατότητα λήψης δανείων, αλλά ούτε και
αξιόλογα μεταβλητά κόστη τα οποία θα
μπορούσαν να περικόψουν, ώστε να μπορούν να καλύψουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων των οποίων οι έμμεσοι εργοδότες έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και
έχουν διακόψει/αναστείλει τις συμβάσεις
με τις εταιρείες του κλάδου μας. Είναι, επομένως, μαθηματικώς βέβαιο ότι αν οι εργαζόμενοι αυτοί των εταιρειών μας δεν ενταχθούν στο εξαγγελθέν πρόγραμμα ενίσχυσης, οι εταιρείες του κλάδου μας είτε θα
προβούν σε απολύσεις (όσες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τις αποζημιώσεις
απόλυσης) είτε απλώς θα πτωχεύσουν».
Ο σύνδεσμος υπογραμμίζει ωστόσο στο
τέλος της επιστολής ότι, στην παρούσα κατάσταση, δεν είναι στις προθέσεις του η
απόλυση προσωπικού.
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Κατατέθηκαν οι ΠΝΠ με τα έκτακτα μέτρα στήριξης
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
ατατέθηκαν στη Βουλή, προς κύρωση,
οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με τα «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», τα
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19»».

Κ

Στις ΠΝΠ παρατίθενται τα μέτρα πρόληψης
υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
Προβλέπεται δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την αγορά υγειονομικού υλικού ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Επίσης
παρέχεται η δυνατότητα να διατάσσεται αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, ΜΕΘ.
Ενόψει του γεγονότος ότι πολλές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι επλήγησαν από
τα επιβαλλόμενα μέτρα, εισάγεται η προθεσμία
καταβολής ΦΠΑ και η αναστολή είσπραξης
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις
ΦΠΑ, χωρίς επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις, σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
Επίσης μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ενώ παρέχεται
εξουσιοδότηση για την παράταση με ΚΥΑ, άτοκα και χωρίς προσαυξήσεις, της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Στις ΠΝΠ περιλαμβάνονται και τα προσωρινά μέτρα για την οργάνωση του χρόνου και του

Άδεια πόλη το Ναύπλιο λόγω του κορωνοϊού, Σάββατο 21 Μαρτίου 2020.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
τόπου εργασίας και θεσπίζεται η άδεια ειδικού
σκοπού και ο ειδικός μηχανισμός στήριξης των
εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις
που η λειτουργία τους έχει προσωρινά απαγορευτεί.
Εισάγονται επίσης και οι ρυθμίσεις για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση στα ΑΕΙ και προβλέπεται και η ματαίωση των στρατιωτικών παρελάσεων και των παρελάσεων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας για την 25η Μαρτίου.
Εξάλλου περιλαμβάνονται και τα έκτακτα
μέτρα για την τροφοδοσία της αγοράς και λειτουργία των υπεραγορών τροφίμων και των
επιχειρήσεων εστίασης και τα μέτρα για την
εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής.
Περιλαμβάνονται επίσης οι ρυθμίσεις για την
πρόσληψη επικουρικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σε προνοιακούς φορείς.
Μειώνεται επίσης στο 6% από 24% ο ΦΠΑ σε
μάσκες, αντισηπτικά, σαπούνια, μαντηλάκια
κ.ά. για την ατομική προστασία από τον κορο-

νοϊό, ενώ επιταχύνεται η επιστροφή από την
ΑΑΔΕ φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εκκρεμών
υποθέσεων και έως 30.000 ευρώ.
Η ΠΝΠ προβλέπει μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία, για τη λήψη μέτρων οικονομικής
ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπονται
μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της προθεσμίας για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να προσχωρήσει σε πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Την ανάγκη η κυβέρνηση να αξιοποιήσει το
μαξιλάρι των 35 δισ. που άφησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ώστε να προχωρήσει αμέσως σε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας,
υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».
«Η δημιουργία του σωτήριου μαξιλαριού
των 35 δισ. από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία πράξη
εθνικής ευθύνης, παρότι λοιδορήθηκε τότε από
τους νυν κυβερνώντες» ανέφερε ο κ. Χαρίτσης.
Χαρακτήρισε «ανεπαρκή τα οικονομικά μέτρα
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, παρά την προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να διορθώσει τους
υπουργούς του μέσα σε 24 ώρες, υιοθετώντας
κάποιες από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ».
Ακολούθως ανέπτυξε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: «Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη:
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, διασφάλιση της πρόσβασης όλων, οριζόντιες παρεμβάσεις που να αφορούν την εργασία και την
οικονομία στο σύνολό τους. Και βέβαια αναστολή πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.
Είναι οξύμωρο να λέμε ότι «μένουμε σπίτι» την
ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά κινδυνεύουν να
πεταχτούν έξω από το δικό τους».
Κάνοντας σύντομη αναδρομή υποστήριξε:
«Στη χώρα μας και διεθνώς, συγκρούστηκαν
δύο αντιλήψεις: της ιδιωτικοποίησης και της
προάσπισης του εθνικού συστήματος υγείας».
Σημείωσε ότι «ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
που εν μέσω μνημονίων και δρακόντειων δημοσιονομικών περιορισμών ανασυγκρότησε το

σύστημα υγείας, το οποίο είχαμε παραλάβει
στα πρόθυρα της κατάρρευσης» και ότι «οι
4.000 μόνιμες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού που είχαμε δρομολογήσει, εκκρεμούν αδικαιολόγητα εδώ και έναν χρόνο».
Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στο προσφυγικό λέγοντας: «Δεν θα κουραστούμε να
επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο: αποσυμφόρηση των νησιών με οργανωμένη μεταφορά
προσφύγων στην ενδοχώρα. ... Η κυβέρνηση
δεν έχει πάρει ακόμη πίσω τα σχέδιά της για
κλειστά κέντρα-φυλακές που συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υγειονομική βόμβα».

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

«Ένα ισχυρό πακέτο δαπανών, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις και ένα τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων για έργα υποδομής, είναι οι τρεις
κινήσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
του κορωνοϊού», σημείωσε ο τομεάρχης Οικονομίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής
Νότιου Τομέα Β› Αθηνών, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο Mega και τους δημοσιογράφους Γιώργο Χουδαλάκη και Άρη Ραβανό. Συμπληρώνοντας πως «μόνο αν το δημόσιο μπει με εμφατικό και έντονο τρόπο στο πεδίο αντιμετώπισης
της κατάστασης, θα επανέλθει η εμπιστοσύνη
του καταναλωτικού κοινού και των επιχειρήσεων, οι οποίες θέλουν να σφίξουν τα δόντια για
να επανέλθουν».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ως σήμερα παρεμβάσεις της κυβέρνησης κρίνονται ανεπαρκείς ως
προς το ύψος τους, θα εφαρμοστούν με καθυ-

στέρηση, λειτουργούν πυροσβεστικά και όχι
προληπτικά, ενώ δεν είναι και οριζόντιες. «Δυστυχώς, επιτείνουν το κλίμα ανασφάλειας. Για
να κρατηθεί η οικονομία μας, εφόσον υπάρχει
τέτοια κρίση στις διεθνείς μετακινήσεις και το
διεθνές εμπόριο, πρέπει να βασιστούμε σε δύο
πυλώνες: τις ελληνικές δημόσιες επενδύσεις και
την εγχώρια κατανάλωση», επεσήμανε. Όπως
είπε, τα μέτρα Μητσοτάκη δεν λειτουργούν
προς αυτή την κατεύθυνση, «παρά μόνο δίνουν
«κίνητρα» στις επιχειρήσεις να σταματήσουν να
δουλεύουν και να στέλνουν τον κόσμο σπίτι
του, όπως με την αναστολή των συμβάσεων.
Οι επιχειρήσεις θα περίμεναν γενναία οριζόντια μέτρα, όπως κάλυψη των αμοιβών και της
ασφάλισης των εργαζομένων τους, μείωση της
προκαταβολής φόρου ακόμα και κάτω από το
50%, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
μείωση του κεντρικού συντελεστή ΦΠΑ και
άλλα».
Σε σχέση με τα φαινόμενα αισχροκέρδειας
στα είδη πρώτης ανάγκης για την προστασία
από τον κορωνοϊό, ο τομεάρχης Οικονομίας
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι «πλέον
δεν είναι ζήτημα του κ. Γεωργιάδη, αλλά ζήτημα του υπουργείου Υγείας. Πρέπει η Πολιτεία,
μέσω του ΙΦΕΤ και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, να προμηθευτεί τις κατάλληλες ποσότητες σε μάσκες και αντισηπτικά, να εγγυηθεί ότι οι υγειονομικοί μας θα
έχουν τα προϊόντα αυτά σε επάρκεια για να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως με τη διατίμηση αυτών των ειδών να μπορεί κάθε πολίτης
να έχει πρόσβαση σε αυτά. Είναι πλέον θέμα
δημόσιας υγείας, όχι εμπορίου».
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Α. Τσίπρας: Ο κορωνοϊός μαζί με χιλιάδες αθώους σκότωσε και το νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
παιτείται γενναία δημόσια
παρέμβαση για την σωτηρία
της οικονομίας, αναφέρει σε άρθρο
του στο «Έθνος» ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει
ότι ο κορωνοϊός μαζί με χιλιάδες ανθρώπους σκότωσε και το νεοφιλελευθερισμό.
Στην παρέμβαση του ο πρώην πρωθυπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη
ψυχραιμίας και τήρησης των οδηγιών
των επιστημόνων. Ακολούθως τονίζει
την σημασία του συστήματος δημόσιας Υγείας και ασκεί σκληρή κριτική
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί -όπως υποστηρίζει- «δεν
έχει αντιληφθεί το μέγεθος της οικονομικής κρίσης και των παρεμβάσεων
που απαιτούνται» καθώς επίσης για
τακτική «βλέποντας και κάνοντας».
Θεωρεί δε ότι για την αντιμετώπιση
της κρίσης απαιτείται ένα συνολικό
πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας
με 30 δισ. και συγκρίνει τις εξαγγελίες
του πρωθυπουργού με τα μέτρα σε
άλλες χώρες.
Συγκεκριμένα στην παρέμβασή του
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά από
την διαπίστωση ότι «η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού, που με αιμορραγία σε ανθρώπινες ζωές βιώνει η
ανθρωπότητα, δυστυχώς δεν αναμένεται να είναι ούτε σύντομη ούτε ανώδυνη» και προσθέτει: «Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να δώσουμε
όλοι μαζί τη μάχη, ενωμένοι σε ένα μέτωπο ζωής, για να υπάρξουν όσο γίνεται λιγότερες ανθρώπινες απώλειες.
Αυτό σημαίνει, με ψυχραιμία, και χωρίς πανικό να τηρήσουμε ευλαβικά τις
οδηγίες των επιστημόνων».
Ακολούθως προτάσσει την ενίσχυση των ανθρώπων του ΕΣΥ που δίνουν την μάχη, σε ανθρώπινο δυναμικό, με υποδομές, που σημαίνει να
ανοίξουν όσα περισσότερα κρεβάτια
νοσηλείας και εντατικής θεραπείας γίνεται, επιτάσσοντας και ιδιωτικές μονάδες αν χρειαστεί και τέλος σε υλικά
προφύλαξης, γιατί «αν όντως έχουμε
πόλεμο με αόρατο εχθρό, τότε δε μπορούμε να στέλνουμε τους στρατιώτες

Α

απροστάτευτους στη μάχη».
«Είναι ώρα ευθύνης και όχι αντιπαράθεση γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
επικεντρώσει τις παρεμβάσεις του σε
προτάσεις εποικοδομητικές προς την
κυβέρνηση και όχι στην καταγγελία
για τα λάθη και τις παραλείψεις της,
αν και έδωσε και δίνει άπειρες ευκαιρίες όλο αυτό το διάστημα», αναφέρει
ο κ. Τσιπρας.
Ωστόσο, προσθέτει η κρίση αναδεικνύει ότι «είναι εκτός τόπου και χρόνου οι κυρίαρχες αντιλήψεις πως όλα
μπορεί να τα ρυθμίζουν αποτελεσματικά οι αγορές, οι κυρίαρχες μεταρρυθμίσεις συρρίκνωσης του Δημόσιου
και της δημόσιας υγείας προς όφελος
του ιδιωτικού τομέα, το κυρίαρχο μοντέλο του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού. Τα σκότωσε όλα ο κορωνοϊός,
μαζί δυστυχώς με χιλιάδες συνανθρώπους μας, που θα μπορούσαν να είχαν
σωθεί, αν αυτά τα μοντέλα, αυτές οι
αντιλήψεις και αυτές οι μεταρρυθμίσεις, δεν είχαν επιβληθεί σχεδόν σε
όλο το Δυτικό κόσμο, είτε οικειοθελώς από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, όπως η σημερινή δική μας, του κ.
Μητσοτάκη, είτε υπό τον εκβιασμό
του ΔΝΤ και των αγορών».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει
ότι οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ ζήτησαν
επιτακτικά από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, από το 2010 να
φτάσει το μαχαίρι των περικοπών βαθιά στο ήδη ανεπαρκές και ελλειμματικό Εθνικό μας Σύστημα Υγείας και
προσθέτει: «Ποιος δε θυμάται υπουργό της ΝΔ να σηκώνει το γάντι, ως
υπουργός Υγείας τότε, δηλώνοντας
ότι δε θα του κλέψει τη δόξα ο Τόμσεν
και η τρόικα, για απολύσεις γιατρών
και τη θέσπιση εισιτηρίου 5 ευρώ στα
νοσοκομεία; Ποιος δεν θυμάται ότι
άφησαν εκτός περίθαλψης περίπου
2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας που
δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη, μέχρι
που ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
να το ανατρέψει; Και ποιος μπορεί να
ξεχάσει -ήταν και πρόσφατο- όταν
στη συζήτηση του προϋπολογισμού
στη Βουλή ο πρωθυπουργός μάς απείλησε περιπαικτικά ότι θα μας κάνει να

ανατριχιάσουμε εμάς τους αριστερούς, με τις προτάσεις του για τα
ΣΔΙΤ ιδιωτικών μονάδων με δημόσια
νοσοκομεία, όπου ιδιώτες θα χρησιμοποιούσαν τον δημόσιο εξοπλισμό
για να βγάζουν περισσότερα κέρδη;».
Και θέτει το ρητορικό ερώτημα ο κ.
Τσίπρας:
«Αλήθεια, δεν είναι η στιγμή να αρχίσουμε να τα ξανασκεφτόμαστε όλα
αυτά; Αλήθεια, τώρα που το ζητούμενο δεν είναι το κέρδος αλλά η ανθρώπινη ζωή, πού είναι κρυμμένοι αυτοί οι
ιδιώτες; Δεν τους βλέπουμε πουθενά.
Μάλλον θα τηρούν ευλαβικά τις συμβουλές του «Μένουμε σπίτι»…
Αλήθεια, αν δεν είχε μεσολαβήσει η
διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, νοικοκύρεψε τα δημόσια οικονομικά, διευθέτησε το χρέος, άφησε ένα ισχυρό μαξιλάρι ρευστότητας 37 δις ευρώ για
ασφάλεια σε μια δύσκολη -καλή ώραστιγμή, και στοιχειωδώς παλινόρθωσε
το διαλυμένο κοινωνικό κράτος και το
Σύστημα Υγείας, πού θα βρισκόμασταν τώρα;
Φανταστείτε με δυο λόγια, να μη
μεσολαβούσαν οι δικές μας 19500
προσλήψεις στο ΕΣΥ τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, εκ των οποίων οι
8.500 αφορούν μόνιμο προσωπικό,
πόσο πιο αδύναμη θα ήταν η πρώτη
γραμμή της άμυνάς μας τώρα;».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ασκεί
όμως κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον οποίο κατα-

λογίζει ότι «αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το μέγεθος των επιπτώσεων
που θα έχει η κρίση στην οικονομία
και το βάθος των μέτρων που πρέπει
να ληφθούν». «Δεν τον κακίζω γιατί ο
άνθρωπος δε φταίει, γιατί δεν έχει το
ιδεολογικό υπόβαθρο και τα ερμηνευτικά εργαλεία, τόσο για να αναλύσει
και να καταλάβει τη νέα πραγματικότητα, όσο και για να συνειδητοποιήσει
τι πρέπει να κάνουμε από δω και στο
εξής» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Επικρίνει επίσης τον πρωθυπουργό
ότι στην οικονομία δεν διαθέτει στρατηγική και πηγαίνει «βλέποντας και
κάνοντας» και εξηγεί: «Την ώρα που
όλες οι χώρες εξήγγειλαν γιγαντιαία
προγράμματα σωτηρίας των οικονομιών τους, αυτός ανακοίνωνε μέτρα
ισόποσα με αυτά που ανακοινώσαμε
εμείς πέρυσι το Μάη, δηλαδή 1% του
ΑΕΠ, όταν όμως δεν είχαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αλλά περιορισμούς από την ΕΕ. Μετά την πρώτη
ψυχρολουσία βέβαια, έσπευσαν την
επομένη να το διορθώσουν, αλλά και
πάλι αντί να ανακοινώσουν οριζόντια
μέτρα που θα καλύπτουν το μισθολογικό κόστος και τις δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, έσπευσαν να
εξαγγείλουν απελευθέρωση απολύσεων και ένα επίδομα 800 ευρώ για τους
απολυμένους. Την ώρα που σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες εκπονούν κολοσσιαία προγράμματα στήριξης του 95%
των μισθών στη Σουηδία, 80% στη
Νορβηγία, 75% στη Δανία, 66% στην

Πορτογαλία, 60% στην Γερμανία».
Ακολούθως προτείνει: «Η κυβέρνηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα
επιβλητικό πρόγραμμα σωτηρίας της
οικονομίας με ορίζοντα τουλάχιστον
μέχρι το τέλος του 2020 και με προοπτική δυνητικά και για το 2021. Πρόγραμμα που δε μπορεί καταρχήν να είναι μικρότερο από 30 δισ. ευρώ.
Δέκα δισ. ευρώ, τουλάχιστον για
φέτος, πρέπει να αποτελέσουν το αρχικό κεφάλαιο ενός σχεδίου αντίστοιχου του «σχεδίου Ηρακλής» που ήταν
για τις τράπεζες, αυτή τη φορά για την
εγγύηση του δημοσίου σε επιχειρηματικά δάνεια.
Και τουλάχιστον άλλα δέκα δισ. μέχρι τέλους του έτους και αντίστοιχο
ποσό για τον επόμενο χρόνο, πρέπει
να ανακοινωθεί ως διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις
που θα διασφαλίσουν μισθούς και
ασφαλιστικές εισφορές, που θα ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα Υγείας
και το κοινωνικό κράτος, που θα κρατήσουν τη κοινωνία και την οικονομία
όρθια».
Συνεχίζοντας την επιχειρηματολογία του αναφέρει: «Κάποιοι θα αναρωτιούνται: Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
υπερβολικός επειδή είναι στην αντιπολίτευση; Δεν έχουμε παρά να συγκρίνουμε τις προχθεσινές δηλώσεις
του κ. Μητσοτάκη με αυτές του Ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός πανηγύριζε για το αυτονόητο, ότι δηλαδή η κ.
Λαγκάρντ της ΕΚΤ περιέλαβε και τα
ελληνικά ομόλογα σε ένα έκτακτο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Πανηγύριζε δηλαδή γιατί την Ελλάδα
την έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ από τα μνημόνια και δεν αποτελεί πια εξαίρεση. Και
μάλλον γιατί του φάνηκαν πολλά τα
12 δισ. Την ίδια στιγμή ο Ιταλός πρωθυπουργός χαρακτήριζε ανεπαρκές το
πακέτο Λαγκάρντ και ζητούσε από
τον ESM να διανέμει τα περίπου 500
δισ. ευρώ που διαθέτει για κατάσταση
ανάγκης, στα κράτη- μέλη. Είναι ζήτημα ολιγαρκούς προσέγγισης; Μάλλον
όχι. Είναι ζήτημα άλλης αντίληψης».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κριτήριο για επιτυχή έκβαση η τήρηση των μέτρων πρόληψης
Αθήνα.Στην 35η θέση παγκοσμίως σε συνολικό αριθμό
διαγνωσμένων κρουσμάτων κορωνοϊού, βρίσκεται
η Ελλάδα. Οι εκκλήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και παραμονή στο σπίτι είναι δραματικές. Τους 13 έφθασαν οι νεκροί από τον κορωνοϊό
στην Ελλάδα και 530 τα κρούσματα 998 απροσδιόριστης προέλευσης), ενώ 100 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων 18 είναι διασωληνωμένοι.
Με τέσσερις χιλιάδες ολόσωμες φόρμες υψηλής
προστασίας και 10 χιλιάδες μάσκες εφοδιάζονται
τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας στη μάχη
με τον κορωνοϊό. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του
53χρονου, που ήταν το δεύτερο θύμα του κορωνοϊού.
Δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού
καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη,
ανεβάζοντας τον αριθμό στα έξι.
Άλλα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού διαπιστώθηκαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς, το ένα από τα οποία σε μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού.
Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων που
βρίσκονται στο εξωτερικό. Σήμερα Κυριακή 22/3
πραγματοποιούνται πτήσεις από Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Πράγα, Βελιγράδι, με προορισμό την Αθήνα, και από το Κίεβο για Θεσσαλονίκη. Όλοι οι ταξιδιώτες θα ελεγχθούν στα ειδικά εργαστήρια του
ΕΟΔΥ στα αεροδρόμια και θα τεθούν σε υποχρε-

Υπάλληλος της Δασικής Υπηρεσίας απομακρύνει τους πολίτες που βρισκόταν στο ύψωμα Καρά
Τεπέ στην Θεσσαλονίκη , την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020. Νωρίς το μεσημέρι ανακοινώθηκε με
απόφαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, το καθολικό κλείσιμο του δάσους Σέιχ Σού, για πολίτες και οχήματα, ως μέτρο καταπολέμησης της εξάπλωσης
του Κορονοϊού. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ
ωτική 14ήμερη καραντίνα κατ` οίκον.
Το πρωί της Κυριακής ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που ζούσαν στη Σερβία
και είχαν δηλώσει ότι ήθελαν να επιστρέψουν
στην Ελλάδα. Αεροπλάνο της Aegean απογειώθηκε στις 11:00 η ώρα το πρωί από το αεροδρόμιο
του Βελιγραδίου μεταφέροντας 71 επιβάτες για
Αθήνα. Μεταξύ των επιβατών ήταν και 20 πολίτες
της Βρετανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας

και της Σλοβενίας.
Εν πλω από την Ανκόνα για Πάτρα βρίσκεται
πλοίο με 400 Έλληνες από την Ιταλία, με αναμενόμενη ώρα άφιξης τις 9μμ.
Αυξάνεται, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αριθμός
των συλληφθέντων για παραβίαση των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. Ειδικότερα, οι συλλήψεις ανέρχονται
πλέον σε 233, ενώ οι παραβάσεις σε 222. Σημειώ-

νεται, ότι χθες, Σάββατο 21/3, βεβαιώθηκαν 13
παραβάσεις και συνελήφθησαν 12 άτομα σε όλη
την Ελλάδα.
Αναλυτικά, οι συλλήψεις και οι παραβάσεις
ανά ημέρα έχουν ως εξής: Την Πέμπτη 12/3 4 παραβάσεις και 5 συλλήψεις. την Παρασκευή 13/3 1
και 1, αντίστοιχα, το Σάββατο 14/3 86 και 90, την
Κυριακή 15/3 31 και 31, την Δευτέρα 16/3 16 και
16 συλλήψεις, την Τρίτη 17/3 7 και 7, την Τετάρτη
18/3 22 και 24, την Πέμπτη 19/3 17 και 20 και την
Παρασκευή 20/3 25 και 27.
Ανά περιοχή έχουν γίνει οι εξής συλλήψεις: 94
στην Αττική, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 13 στην Κεντρική Μακεδονία, 11 στη Θεσσαλία, 11 στα Ιόνια
Νησιά, 10 στην Κρήτη, 10 στη Θεσσαλονίκη, 10
στο Νότιο Αιγαίο, 10 στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, 9 στην Πελοπόννησο, 6 στη Δυτική
Μακεδονία, 6 στη Στερεά Ελλάδα, 4 στο Βόρειο
Αιγαίο και 3 στην Ήπειρο.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες λειτουργούσαν καταστήματα λιανικής πώλησης,
κομμωτήρια, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια,
ταβέρνες, ψητοπωλεία, ανθοπωλεία, γήπεδα, καταστήματα ενδυμάτων κ.λπ., για τα οποία ισχύει
το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με
σκοπό την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Πηγές: ΑΠΕ, ΕΡΤ
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Πώς να
προστατευθούμε
από δερματίτιδα
λόγω αντισηπτικού
Αθήνα.- Της Τάνιας
Η. Μαντουβάλου/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Με τα αντισηπτικά πλέον να έχουν γίνει απαραίτητο αξεσουάρ, αλλά και το συνεχές πλύσιμο των χεριών στις ημέρες του
κορονοϊού, πολύς κόσμος, και ειδικά οι
γυναίκες παραπονιούνται για ξηρότητα
στο δέρμα. Όπως αναφέρει στο ΑΠΕΜΠΕ η Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Μαρίτα Κοσμαδάκη, στην εξωτερική στιβάδα του δέρματος, αυτήν που αγγίζουμε,
υπάρχει ο δερματικός φραγμός. Ο ρόλος
του, μεταξύ άλλων, είναι να συγκρατεί την
υγρασία στο εσωτερικό του σώματος και
να συμμετέχει στην προστασία από εισβολείς από το περιβάλλον.«Αποτελείται από
τα κερατινοκύτταρα που βρίσκονται πολύ
κοντά το ένα στο άλλο και τα μεταξύ τους
λιπίδια. Η αναλογία και η κατανομή των
λιπιδίων έχουν σημαντικό ρόλο στο πόσο
ενυδατωμένο είναι το δέρμα μας και στο
πόσο ομαλά φεύγουν τα νεκρά κερατινοκύτταρα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και πρέπει να απομακρύνονται
από την επιδερμίδα μας».

Σε μικρό ποσοστό
εμφανίζεται
αλλεργική δερματίτιδα
Σύμφωνα με τη δερματολόγο, τα αντισηπτικά και τα απολυμαντικά, που πρέπει
να χρησιμοποιούμε συχνά αυτή την περίοδο, επηρεάζουν τα λιπίδια του δερματικού
φραγμού. Ως αποτέλεσμα τα κερατινοκύτταρα της τελευταίας στιβάδας της επιδερμίδας, δεν ενώνονται με τον ιδανικό τρόπο μεταξύ τους, και ελαττώνεται η ικανότητα του δερματικού φραγμού να συγκρατεί υγρασία. Αποτέλεσμα: το δέρμα γίνεται τραχύ και ξηρό, ή σε άλλες περιπτώσεις κόκκινο, με κνησμό, ίσως και με ρωγμές ή αιμορραγία. «Οι περισσότεροι άνθρωποι και ανάλογα με την ανοχή του
δέρματός τους θα εκδηλώσουν ερεθιστική
δερματίτιδα διαφορετικής βαρύτητας με
την πολύ συχνή χρήση αντισηπτικών. Σε
ένα μικρό ποσοστό ασθενών, τα αντισηπτικά / απολυμαντικά θα ευαισθητοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και θα
δημιουργηθεί αλλεργική δερματίτιδα.»

Τι μπορούμε να κάνουμε
1. Ειδικές κρέμες χεριών που ενισχύουν
τον δερματικό φραγμό κυκλοφορούν
στην αγορά. Αυτές περιέχουν λιπίδια τα
οποία δημιουργούν μία προστατευτική
στιβάδα και αναπληρώνουν αυτά που
έχουν απομακρυνθεί. Σε μία μελέτη βρέθηκε ότι η συχνή χρήση κρέμας χεριών
οδήγησε σε βελτίωση των συμπτωμάτων
της ερεθιστικής δερματίτιδας από αντισηπτικά. Οι συμμετέχοντες που την εφάρμοσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα μπόρεσαν να ανέχονται ως και 50% παραπάνω
πλύσιμο χεριών από ότι αυτοί που δεν
εφάρμοζαν κρέμα.
2. Αν πλένουμε τα χέρια μας με αντισηπτικά και αμέσως μετά εφαρμόζουμε και
διαλύματα ή βάζουμε γάντια αυξάνουμε
την πιθανότητα ερεθισμού.
3. Επίσης, αν και αυτές τις ημέρες ίσως
δεν έχουμε την πολυτέλεια επιλογής, καλό
είναι να χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο
ερεθιστικά προϊόντα γίνεται. Αυτά με οινόπνευμα είναι λιγότερο ερεθιστικά από
άλλα αντισηπτικά (πάντα σε συνάρτηση
και με τη συγκέντρωση) και η αιθανόλη
τείνει να είναι λιγότερο ερεθιστική από
την n-προπανόλη ή την ισοπροπανόλη.
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Ιερώνυμος: «Μένουμε σπίτι από αγάπη όχι από φόβο»
Αθήνα.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Μένω σπίτι επειδή αγαπώ τον άλλο. Τον
κάθε άλλο. Δεν μένω επειδή φοβάμαι, αλλά επειδή αγαπώ. Η αγάπη έξω βάλλει τον φόβο!», τονίζει σε μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος με
αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού.
Παράλληλα, επισημαίνει ότι «κάνουμε κάθε
σπίτι και μία μικρή εκκλησία. Γιατί αγαπάμε τον
Θεό και ας μην μπορούμε να τον συναντήσουμε στον οίκο Του. Γιατί αγαπάμε τον πλησίον
μας. Ο Θεός είναι παντού. Τον συναντούμε παντού με την προσευχή μας».
Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι «μπορούμε όλοι
οι πιστοί να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε Εκκλησίες και να προσευχηθούμε, να ενώσουμε
τις καρδιές μας ζητώντας την άμετρο χάρι και
το έλεος του Θεού στην ανθρωπότητα. Να αισθανθούμε και απόψε και κάθε ημέρα, πως γινόμαστε μια ενωμένη γροθιά προσευχής προς
την Παναγία μας. Για όλους, ασθενείς και ιατρούς. Για όλους όσοι στερούμαστε την κοινωνία των αγίων μέσα στην ευχαριστιακή κοινότητα. Να δακρύσουμε μπροστά στην εικόνα
Της και να την παρακαλέσουμε για τις μεσιτείες Της στον Υιό της».
Ακολουθεί το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου:
Αγαπητοί μου αδελφοί, παιδιά μου αγαπημένα!
Από την πρώτη στιγμή που χτύπησε την
πόρτα της χώρας μας αυτή η ασύμμετρη παγκόσμια απειλή της πανδημίας του κορονοϊού, η Ιερά Σύνοδος αλλά και όλοι οι Eπίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος και όλοι οι Κληρικοί μας,
αναλογιστήκαμε την ευθύνη που μας αναλογεί
και την φροντίδα που οφείλουμε ως ποιμένες
και αδελφοί σας να επιδείξουμε προς όλους
εσάς και τον καθένα χωριστά.
Ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και υπηρετούντες στην δημόσια υγεία, οι οποίοι δίνουν,
με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, έναν υπεράνθρωπο αγώνα για όλους τους συνανθρώπους
μας που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό,
εκθέτοντας συνειδητά και χάριν του λειτουργήματός τους τούς εαυτούς τους σε κίνδυνο. Επιστήμονες και ερευνητές, που εργάζονται νυχθημερόν αναζητώντας αποτελεσματικές θεραπείες για το εμβόλιο που θα λυτρώσει την ανθρωπότητα από τον ιό. Ασθενείς που δίνουν με
τη βοήθεια των ιατρών και του νοσηλευτικού
προσωπικού τον δικό τους αγώνα και τους
οποίους συνοδεύουν περισσότερο από τον
οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή οι ευχές και οι
προσευχές της Εκκλησίας μας, για να εξέλθουν
δυνατοί και υγιείς από τη μεγάλη δοκιμασία
που βιώνουν.
Πήραμε τις απαραίτητες αποφάσεις ακολου-

θώντας πιστά τις υποδείξεις και τις οδηγίες των
αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που σχεδιάζουν,
συντονίζουν και υλοποιούν τις πολιτικές εκείνες που είναι κομβικές για την διαχείριση και
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στο ποίμνιό
μας.
Από την πρώτη στιγμή στείλαμε με διάκριση
το μήνυμα προς όλους όσους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά και προς
όλους όσοι ανησυχούν και φοβούνται να μείνετε στα σπίτια σας για το κοινό καλό. Για την
πρόληψη και αναχαίτιση της εξάπλωσης αυτής
της πανδημίας.
Η Εκκλησία μας είναι κοντά σας. Μαζί σας,
δίπλα σας. Όλους σας αγαπά και για όλους σας
προσεύχεται.
Σήμερα που ψάλλουμε την Γ´ Στάση των
Χαιρετισμών προς την Παναγία μας διαβάζουμε για την καινή κτίση που προσέφερε η Υπεραγία Θεοτόκος προς την Οικουμένη με την σάρκωση και γέννηση του Υιού και Λόγου του Θεού. («Νέαν έδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο Κτίστης»)
Αυτή την ελπίδα για ανανέωση και θεραπεία
θέλω όλοι να κρατήσετε μέσα σας.
Μπορούμε όλοι οι πιστοί να μετατρέψουμε
τα σπίτια μας σε Εκκλησίες και να προσευχηθούμε, να ενώσουμε τις καρδιές μας ζητώντας
την άμετρο χάρι και το έλεος του Θεού στην
ανθρωπότητα. Να αισθανθούμε και απόψε και
κάθε ημέρα, πως γινόμαστε μια ενωμένη γροθιά προσευχής προς την Παναγία μας. Για
όλους, ασθενείς και ιατρούς. Για όλους όσοι
στερούμαστε την κοινωνία των αγίων μέσα

στην ευχαριστιακή κοινότητα. Να δακρύσουμε
μπροστά στην εικόνα Της και να την παρακαλέσουμε για τις μεσιτείες Της στον Υιό της.
Να ζητήσουμε από τον Θεό την συγχώρηση
που όλοι έχουμε ανάγκη. Να ξεπλύνουν τα δάκρυα μας τον εγωισμό και την ατομικότητα που
μας διακρίνει, να αναβαπτιστούμε προετοιμαζόμενοι για το Άγιον Πάσχα. Και να θυμόμαστε
πάντοτε πως η Χριστιανική αγάπη είναι το κίνητρο για την προφύλαξη των αδελφών μας.
Μένω σπίτι επειδή αγαπώ τον άλλο. Τον κάθε
άλλο. Δεν μένω επειδή φοβάμαι, αλλά επειδή
αγαπώ. Η αγάπη έξω βάλλει τον φόβο!
Κάνουμε κάθε σπίτι και μία μικρή εκκλησία.
Γιατί αγαπάμε τον Θεό και ας μην μπορούμε να
τον συναντήσουμε στον οίκο Του. Γιατί αγαπάμε τον πλησίον μας. Ο Θεός είναι παντού. Τον
συναντούμε παντού με την προσευχή μας.
Και να θυμάστε την φράση του Γρηγορίου
του Θεολόγου, του μεγάλου αυτού Αγίου της
Εκκλησίας μας. «Νεφύδριον εστί και θάττον
παρελεύσεται». Ένα συννεφάκι είναι και γρήγορα θα περάσει! Σας μιλώ λοιπόν ως ο πνευματικός σας πατέρας και σας παρακαλώ να το έχετε
καλά αυτό μέσα στο νου σας. Γρήγορα θα παρέλθει κάθε δοκιμασία. Δείχνουμε υπευθυνότητα επειδή αγαπάμε και όχι επειδή ο φόβος χτυπά την πόρτα μας. Κρατάμε την καινούρια κτίση που μας χάρισε η Παναγία μας και αναμένουμε προσευχητικά το Αγιον Πάσχα. Θα έρθει! Δεν θα αργήσει. Και τότε θα λάμψει όλη η
κτίσις από το φως της Ανάστασης, της χαράς,
της ελπίδας. Θαρσείτε αδελφοί μου, παιδιά μου
αγαπημένα! Ο Κύριος εγγύς!

Ξυλοκόπησαν καλές Σαμαρίτισσες που μετέφεραν είδη σε πρόσφυγες
Χίος.- ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σε τακτική δικάσιμο του μονομελούς πλημμελειοδικείου Χίου στις 25 Μαΐου και την 1η Ιουνίου
αντίστοιχα, παρέπεμψε η εισαγγελία Πρωτοδικών
του νησιού δυο γυναίκες 50 και 56 ετών, καθώς και
την 15χρονη κόρη της μιας εξ αυτών.
Και οι τρεις κατηγορούνται γιατί χθες, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών του Χαλκειούς, επιτέθηκαν σε δυο γυναίκες εκ των οποίων η μία ήταν
σύζυγος ιερέα.
Τα δύο θύματα, μόνιμες κάτοικοι Χίου, μετέφεραν όπως κι άλλες φορές, διάφορα είδη σε πρόσφυγες που διαμένουν στον καταυλισμό του Κέντρου
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ. Στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Χαλκειούς, δέχθηκαν
την επίθεση των τριών κατηγορουμένων - μάλιστα
η μία εξ αυτών, η σύζυγος του ιερέα, δέχθηκε και
χτύπημα με ξύλο στο κεφάλι, ενώ προκλήθηκαν και
ζημιές στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε.

Αφιέρωμα 25η Μαρτίου 1821
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Αϊτή, η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Ελληνική Επανάσταση
Τ

ο 1821, η εξέγερση των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού, αρχικά δεν ενθουσίασε τους
Ευρωπαίους. Μια ενδεχόμενη διάλυση της αυτοκρατορίας των Τούρκων, θα ανέτρεπε ριζικά την κατάσταση στην Ευρώπη. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για να εξυπηρετήσουν η κάθε μια τα δικά της
συμφέροντα, οι δυνάμεις της Ευρώπης δεν αναγνώρισαν την ελληνική
επανάσταση. Η πρώτη χώρα που
αναγνώρισε επίσημα την επανάσταση των Ελλήνων και τη διεκδίκηση
της ελευθερίας τους, ήταν η Αϊτή,
που τότε ονομαζόταν στα ελληνικά
Χαΐτιον.
Η Αϊτή ήταν μια ανεξάρτητη, αλλά
πολύ φτωχή χώρα – προϊόν της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Αδαμάντιος
Κοραής μαζί με άλλους επιφανείς Έλληνες, είχε γράψει μια επιστολή στον
τότε πρόεδρο της Αϊτής, Ζαν Πιερ
Μπουαγέ, στην οποία ζητούσαν βοήθεια για την επανάσταση. Ο Αϊτινός
πρόεδρος απάντησε με μια επιστολή,
στην οποία έλεγε ότι η χώρα του
ήταν πολύ φτωχή και δεν είχε ολοκληρώσει τον αγώνα της εναντίον
των Γάλλων αποικιοκρατών. Έτσι, δεν
ήταν σε θέση να ενισχύσει οικονομικά την Ελλάδα. Αναγνώριζε, όμως,
το δικαίωμα των Ελλήνων γι’ αυτοδιάθεση και μιλούσε με θερμά λόγια
για την επανάσταση. «Με μεγάλο ενθουσιασμό μάθαμε ότι η Ελλάδα
αναγκάστηκε τελικά να αρπάξει τα
όπλα, για να αποκτήσει την ελευθε-

O Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος της Αϊτής η οποία ήταν η πρώτη χώρα που
αναγνώρισε επίσημα την ελληνική επανάσταση.
ρία της και τη θέση που της ανήκει
ανάμεσα στα κράτη. Πολίτες, μεταφέρετε στους συμπατριώτες σας τις
θερμότερες ευχές για απελευθέρωση,
που σας στέλνει ο λαός της Αϊτής»,
έγραφε μεταξύ άλλων ο Ζαν Πιερ
Μπουαγέ.
Συμβολικά, η Αϊτή έστειλε στους

Έλληνες 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να αγοραστούν καριοφίλια
και άλλα πολεμοφόδια, αλλά και 100
Αϊτινούς εθελοντές, που πέθαναν
όλοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
προς την Ελλάδα. Η επιστολή του
προέδρου της Αϊτής προς τους Έλληνες , διασώθηκε, σε ελληνική μετά-

φραση, στο «Δοκίμιον Ιστορικόν περί
της Ελληνικής Επαναστάσεως» του
φιλικού και αγωνιστή του ’21, Ιωάννου Φιλήμονος:
Ζαν Πιερ Μπουαγέ, πρόεδρος του
Χαϊτίου, προς τους Πολίτας της Ελλάδος Α. Κοραήν, Κ. Πολυχρονιάδην, Α. Βογορίδην και Κ. Κλωνάρην.
«Εις τα Παρίσια
Πριν ή δεχθώμεν την επιστολή
υμών, σημειουμένην εκ Παρισίων τη
20η παρελθόντος Αυγούστου, έφθασεν ενταύθα η είδησις της επαναστάσεως των συμπολιτών υμών κατά του
δεσποτισμού, του επί τρεις περίπου
διαρκέσαντος εκατονταετηρίδας.
Μετά μεγάλου ενθουσιασμού εμάθομεν ότι η Ελλάς αναγκασθείσα τέλος
πάντων εδράξατο των όπλων, ίνα
κτήσηται της ελευθερίαν αυτής και
την θέσιν, ήν μεταξύ των εθνών του
κόσμου κατείχε. Μία τόσον ωραία και
τόσον νόμιμος υπόθεσις, και προ πάντων αι συνοδεύσασαι ταύτην πρώται επιτυχίαι, ουκ εισίν αδιάφοροι
τοις Χαϊτίοις, οίτινες, ως οι Ελληνες
επί πολύν καιρόν έκλινον τον αυχένα
υπό ζυγόν επονείδιστον και δια των
αλύσεων αυτών συνέτριψαν την κεφαλήν της τυραννίας. Ευχηθέντες
προς τον ουρανόν, όπως υπερασπισθή τους απογόνους του Λεωνίδου ,
εσκέφθημεν ίνα συντρέξωμεν τας
γενναίας δυνάμεις τούτων, ει μη διά
στρατευμάτων και πολεμοφοδίων,
τουλάχιστον διά χρημάτων, ως χρησίμων εσομένων διά προμήθειαν
όπλων, ών έχετε ανάγκην. Συμβεβηκότα όμως, επιβαλόντα τη πατρίδι

ημών μεγάλην ανάγκην. επησχόλησαν όλον το χρηματικόν, εξ ού η Διοίκησις ηδύνατο καταβάλει μέρος.
Σήμερον έτι η επανάστασις, η κατά
το ανατολικόν μέρος της νήσου επικρατούσα, υπάρχει νέον προς την
εκτέλεσιν αυτού του σκοπού κώλυμα.
Επειδή το μέρος όπερ ηνώθη μετά
της Δημοκρατίας, ής προεδρεύω,
υπάρχει εν μεγίστη ενδεία και προκαλεί δικαίως μεγάλην του ταμείου
ημών την δαπάνην. Εάν δ’ επέλθωσι
κατάλληλοι, ως επιθυμούμεν, αι περιστάσεις, τότε βοηθήσωμεν προς τιμήν
ημών τοις τέκνοις της Ελλάδος, όσον
δυνηθώμεν. Πολίται, διερμηνεύσατε
προς τους συμπατριώτας υμών τας
θερμοτέρας ευχάς, άς λαός του Χαϊτίου αναπέμπει υπέρ της ελευθερώσεως αυτών. Οι μεταγενέστεροι Ελληνες ελπίζουσιν εν τη αναγεννωμένη
ιστορία τούτων άξια της Σαλαμίνος
τρόπαια. Είθε παρόμοιοι τοις προγόνοις αυτών αποδεκνυόμενοι και υπό
των διαταγών του Μιλτιάδου διευθυνόμενοι, δυνηθώσιν εν τοις πεδίοις
του νέου Μαραθώνος τον θρίαμβον
της ιεράς υποθέσεως, ήν επεχείρησαν
υπέρ των δικαιωμάτων αυτών, της
θρησκείας και της πατρίδος. Είθε, τέλος, διά των φρονίμων διατάξεων αυτών μνημονευθώσιν εν τη ιστορία οι
κληρονόμοι της καρτερίας και των
αρετών των προγόνων. Τη 15η Ιανουαρίου 1822 και 19η της Ανεξαρτησίας
Μπόγερ»...
Πηγή: «Η Μηχανή του Χρόνου».
www.mixanitouxronou.gr/
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Ιστορικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Providence
Τ

ο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
«Providence Patriot» που κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη στις 15 Αυγούστου
του 1821, φιλοξενούσε ένα άρθρο έκπληξη
για την ελληνική επανάσταση. Το όνομα
του συγγραφέα δεν αναφερόταν, αλλά πηγή του άρθρου ήταν η εφημερίδα
«Charleston Courier». Ο αρθρογράφος
έγραφε με έντονο λυρισμό για τον δίκαιο
αγώνα των επαναστατημένων κατά του
«τουρκικού δεσποτισμού».
Το άρθρο στην εφημερίδα «Providence
Patriot» Το άρθρο στην εφημερίδα
«Providence Patriot» «Ο ελληνικός πόλεμος
έχει όλους τους καρπούς της εξέλιξης και
της ωριμότητας. Δεν είναι σαν το αδύναμο
μίσχο της νεαπολιτάνικης ελευθερίας, που
δεν έχει ούτε ρίζες ούτε δύναμη, ούτε καν
την ελάχιστη ελπίδα για άνθος ή καρπό. Εί-

ναι ριζωμένος βαθιά στα αιματοβαμμένα
έγκατα του τούρκικου δεσποτισμού».
Ο αμερικανός αρθρογράφος συνδέει τον
ξεσηκωμό του λαού με τις ιστορικές ρίζες
του που προέρχονται απευθείας από την αρχαία Ελλάδα :
«Ξεκινά απ’ το χώμα μία καλλιέργεια πολέμου, όπως αυτή του Κάδμου, ενώ οι δάφνες της Ίδας και του Ολύμπου λυγίζουν το
πανύψηλο κορμί τους, για να τιμήσουν τους
σωτήρες της αρχαίας ελευθερίας».
Ο συντάκτης του φλογερού κειμένου επισημαίνει την χριστιανική ταυτότητα των
εξεγερμένων ως ένα στοιχείο που επηρεάζει
την Ευρώπη των ισχυρών.
«Η θρησκεία χωρίζει τους αντιπάλους και
ξεπερνά τη δύναμη της επανένωσης. Ο
Τούρκος, τυφλωμένος από την οργή του,
ενισχύει τη φλόγα που μέλλει να τον κατασπαράξει. Και με τις θηριωδίες του εναντίον

της χριστιανικής εκκλησίας, αυξάνει την
όρεξη της Αυστρίας και του Τσάρου».
Ο αρθρογράφος αναφέρεται στην «νεαπολιτάνικη ελευθερία», δηλαδή την αποτυχημένη επανάσταση του 1820 στην Ιταλία.
Οι Ναπολιτάνοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του
Βασιλιά, αλλά η επανάσταση καταπνίγηκε
από τις δυνάμεις της Ιερής Συμμαχίας, που
αποτελούνταν από την αυτοκρατορία της
Αυστρίας, της Ρωσίας και το Βασίλειο της
Πρωσίας.
Ούτε 40 μέρες δεν πέρασαν από τη δημοσίευση του άρθρου, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέλαβε την Τριπολιτσά στις
23 Σεπτεμβρίου του 1821. Ήταν η πιο σημαντική στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων.
Οι Αμερικάνοι αντιμετώπιζαν με μεγάλη
συμπάθεια οποιοδήποτε έθνος προσπαθούσε να αποκτήσει την ανεξαρτησία του. Άλλωστε δεν είχαν περάσει ούτε 50 χρόνια απ’

τη δική τους επιτυχημένη επανάσταση, του 1776. Τα νέα
της ελληνικής επανάστασης έγιναν αποδεκτά με ενθουσιασμό από τον αμερικάνικο λαό, περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλο πόλεμο ανεξαρτησίας. Η Ελλάδα
έφερνε μαζί της τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, που γοήτευε τους ξένους και ιδιαίτερα τις ανώτερες τάξεις. Οι
Έλληνες είχαν αντιληφθεί τη συμπάθεια των Αμερικανών και δεν την άφησαν ανεκμετάλλευτη.
Στις 25 Μαρτίου του 1821, ο Πέτρος Μαυρομιχάλης
έστειλε επιστολή στον Γραμματέα της Κυβέρνησης και
μετέπειτα Πρόεδρο, Τζον Κουίνσι Άνταμς, με την οποία
ζητούσε τη βοήθεια της Αμερικής: «Οι αρετές σας, Αμερικάνοι, είναι πολύ κοντά στις δικές μας, αν και μας χωρίζει μεγάλη θάλασσα. Σας νιώθουμε πιο κοντά από τις
γειτονικές μας χώρες και σας θεωρούμε φίλους, συμπατριώτες και αδελφούς, γιατί είστε δίκαιοι, φιλάνθρωποι
και γενναίοι. Μην αρνηθείτε να μας βοηθήσετε!»
Ο Μαυρομιχάλης δεν ήταν ο μοναδικός Έλληνας που
επικοινώνησε με Αμερικανούς. Ο Αδαμάντιος Κοραής
αλληλογραφούσε με τον Τόμας Τζέφερσον από την εποχή που ο τελευταίος ήταν πρέσβης στη Γαλλία, το 1785.
Επιστολή του Κοραή από τον Ιούλιο του 1823, έγραφε:
«Βοηθήστε μας, τυχεροί Αμερικάνοι. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία να αυξήσετε τη
δική σας καλοτυχία». Το πολιτικό παρασκήνιο. Ο φόβος
της Ρωσίας Η αμερικάνικη κυβέρνηση είχε διχαστεί, κα-
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Patriot» εκθείαζε την Ελληνική Επανάσταση
θώς εκτός από τους υποστηρικτές της ελληνικής επανάστασης, υπήρχαν και εκείνοι που δεν
ήθελαν να αναμιχθούν στην Ευρώπη. Θεωρούσαν ότι πρώτα έπρεπε να βοηθήσουν οι κοντινότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες μάλιστα δεν φαίνονταν πολύ πρόθυμες.
Οι Αμερικάνοι φοβόντουσαν τη Ρωσία, γιατί
πίστευαν ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να προσαρτήσει την Ελλάδα, αφού τη βοηθούσε να
ανεξαρτητοποιηθεί από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήθελαν να θυσιάσουν χρήμα και
ανθρώπινες ζωές για να ενισχύσουν την αντίπαλη δύναμη.
Ο Τζον Κουίνσι Άνταμς, που δέχτηκε την
επιστολή του Πέτρου Μαυρομιχάλη, ήταν και ο
άνθρωπος που σταμάτησε κάθε προσπάθεια
της αμερικάνικης κυβέρνησης να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα. Δεν ήθελε να διαταράξει τις
σχέσεις με την Τουρκία και θεωρούσε ότι η υποστήριξη του ελληνικού αγώνα ισοδυναμούσε με
κήρυξη πολέμου εναντίον της Τουρκίας. Τον
Νοέμβριο του 1823, ο Άνταμς μετέπεισε τον
Πρόεδρο Μονρό, που ήταν έτοιμος να στείλει
βοήθεια.
Ένα μήνα αργότερα, το Δεκέμβριο του 1823,
ψηφίστηκε το «Δόγμα Μονρό», με το οποίο η
Αμερική υποσχόταν να μην αναμιχθεί στα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα και αναγνώριζε τις κυβερνήσεις ως είχαν. Οποιαδήποτε βοήθεια
επρόκειτο να στείλει η Αμερική στη Ελλάδα θα
ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικών κινητοποιήσεων
και όχι κυβερνητικής εντολής.
Το άρθρο της 15ης Αυγούστου στην εφημερίδα «Providence Patriot» αποδεικνύει την φιλελληνική στάση της αμερικανικής κοινής γνώμης.
Όπως βέβαια το αποδεικνύουν και οι Αμερικάνοι εθελοντές που πολέμησαν στην Ελλάδα για

του Μεσολογγίου και εκθείασε το θάρρος των
αγωνιστών σε κείμενά του. Ο Μίλερ υιοθέτησε
ένα Ελληνόπουλο, τον Λουκά, ο οποίος σπούδασε στην Αμερική και έγινε ο πρώτος γερουσιαστής ελληνικής καταγωγής. Ίσως ο πιο γνωστός Αμερικάνος φιλέλληνας ήταν ο γιατρός
Σάμιουελ Χάου, που ίδρυσε νοσοκομείο στην
Αίγινα και σχολείο για τυφλούς στην Κόρινθο.
Ένας μακρινός συγγενής του Προέδρου Τζορτζ
Ουάσινγκτον, ο Γουίλιαμ Ουάσινγκτον, πολέμησε και πέθανε στο Παλαμήδι. Η επιστολή του
Κολοκοτρώνη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Η υποστήριξη των Αμερικάνων εξασθένησε με το πέρασμα των χρόνων, καθώς παρακολουθούσαν τις εσωτερικές
διαμάχες των Ελλήνων.

την απελευθέρωση. Ο πρώτος εθελοντής ήταν
ο Τζορτζ Τζάρβις που ταξίδεψε στην Ελλάδα το
1822 και πολέμησε μέχρι και το θάνατό του, τον
Αύγουστο του 1828. Ο Τζάρβις έγινε γνωστός

ως Καπετάν Γιώργης Ζέρβας και ενέπνευσε
πλήθος Αμερικάνων να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Το 1824 έφτασε στην Ελλάδα ο
Τζόναθαν Μίλερ που συμμετείχε στην Έξοδο

Στις 5 Ιουλίου του 1826, ο Κολοκοτρώνης συνέθεσε επιστολή που δημοσιεύτηκε στις αμερικάνικες εφημερίδες: «Η Ελλάδα είναι ευγνώμων για τη φιλανθρωπία των χριστιανών αδελφών μας, που μοιράζονται τον αγώνα μας και
υποστηρίζουν με τα χρήματά τους τον πόλεμο
για την ανεξαρτησία. Οι Έλληνες είναι αποφασισμένοι να ζήσουν ή να πεθάνουν ελεύθεροι
και δεν φοβούνται να χύσουν το αίμα τους ή το
θάνατο των παιδιών και των γυναικών τους. Είναι έτοιμοι να δεχτούν τον θάνατο αντί τη
σκλαβιά και τώρα, πιο πολύ από ποτέ, είναι
ενωμένοι εναντίον των Τούρκων. Μην σταματήσετε να συνεισφέρετε. Βοηθάτε την ανθρωπότητα και κάνετε το θέλημα του Θεού». Το άρθρο του «Providence Patriot» προέρχεται από
την ιδιωτική συλλογή του Β.Ηλιόπουλου. Τον
ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση
του υλικού....
Πηγή: «Η Μηχανή του Χρόνου»,
www.mixanitouxronou.gr
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Η άλωση της Τριπολιτσάς

Μ

ε το ξέσπασμα της Επανάστασης του
1821 στην Πελοπόννησο, ο Χουρσίτ
Πασάς έστειλε 3.500 στρατιώτες να υπερασπιστούν την Τριπολιτσά (Τρίπολη), όπου είχε και
την οικογένειά του.
Οι επαναστατημένοι Έλληνες πάλι, αφού
κατέλαβαν την Καλαμάτα, έκαναν σύσκεψη για
τις παραπέρα ενέργειές τους. Ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης πρότεινε να πολιορκήσουν την
Τριπολιτσά, που ήταν η κεντρική διοικητική,
εμπορική και στρατιωτική έδρα των Τούρκων
στην Πελοπόννησο. Πίστευε πως αν οι Έλληνες
κατόρθωναν να την κυριεύσουν, θα αποδυναμώνονταν και τα υπόλοιπα κάστρα της περιοχής. Ετσι, επαναστάτες με επικεφαλής τον Κολοκοτρώνη κινήθηκαν προς την Τριπολιτσά,
έστησαν στρατόπεδα στα βουνά γύρω από αυτήν και η πολιορκία άρχισε. Μετά την ήττα των

Τούρκων στο Βαλτέτσι, κοντά στην Τριπολιτσά,
οι Έλληνες αγωνιστές μπόρεσαν να προωθηθούν πιο κοντά στην πόλη.
Στην πολιορκία συμμετείχε και ο Δημήτριος
Υψηλάντης, που είχε αναλάβει την αρχηγία του
Αγώνα, ενώ τα τέσσερα κεντρικά στρατόπεδα
διηύθυναν ο Κολοκοτρώνης, ο Αναγνωσταράς
(Αναγνώστης Παπαγεωργίου), ο Παναγιώτης
Γιατράκος και ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.
Επίσης, είχαν σταλεί ελληνικές δυνάμεις στα
Μέγαρα, για να εμποδίσουν τουρκικές
ενισχύσεις να φτάσουν στην Τριπολιτσά από
την Αθήνα.
Όσο περνούσε ο καιρός, η πολιορκία γινόταν
πιο στενή. Στην πόλη τα τρόφιμα λιγόστεψαν
και άρχισε η διχόνοια. Η Τριπολιτσά έπεσε στα
χέρια των επαναστατών στις 23 Σεπτεμβρίου
του 1821. Ακολούθησαν σφαγές και λεηλασίες.

Οπλισμένοι οι Έλληνες, μπήκαν στην πόλη
χτυπώντας τους Τούρκους, που οχυρώθηκαν
στα σπίτια τους. Οι Οθωμανοί που κλείστηκαν
στον κεντρικό πύργο, τη Μεγάλη Τάπια,
παραδόθηκαν έπειτα από τρεις ημέρες από
έλλειψη νερού.
Η άλωση της Τριπολιτσάς, έξι μήνες από την
έναρξη της Επανάστασης, ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε συντριβεί η βασική στρατιω-

τική βάση του οθωμανικού στρατού στην Πελοπόννησο και χιλιάδες τουρκικά όπλα πέρασαν
στην κατοχή των Ελλήνων, τονώνοντας το ηθικό τους.
Οι εξεγερμένοι πίστεψαν πια πως οι Τούρκοι
δεν ήταν ακατανίκητοι. Στη συνέχεια, οι νικητές
της Τριπολιτσάς στράφηκαν στα περιφερειακά
κάστρα της Πελοποννήσου, για να τα
πολιορκήσουν.
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Συνομιλία Κολοκοτρώνη – Αντιβασιλείας
Ε

ξαιτίας της μικρής ηλικίας του βασιλιά
Όθωνα μόλις έφτασε στην Ελλάδα,
τρεις αντιβασιλείς κυβερνούσαν το νέο κράτος στη θέση του. Πολλοί Έλληνες πολιτικοί
προσπάθησαν να γίνουν αρεστοί στη νέα διοίκηση για να πάρουν αξιώματα. Για το λόγο αυτό κατηγορούσαν συχνά τον Κολοκοτρώνη
ότι προσπαθεί να διώξει το βασιλιά έτσι ώστε
να δείξουν ότι προσφέρουν υπηρεσίες στους
ξένους κυβερνήτες. Σε μια περίπτωση ο γέρος
του Μοριά αποφάσισε να πάει ο ίδιος στο παλάτι και να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Εκεί
συναντήθηκε με τους τρεις αντιβασιλιάδες.
Ο στρατιώτης που φυλάει στην πόρτα λέει
στον Κολοκοτρώνη να περάσει και τον παρακαλεί να του δώσει τα όπλα του. Ο Κολοκοτρώνης του απαντά, ότι με αυτά τα όπλα πολέμησε
για να ελευθερώσει την πατρίδα του και αυτός,
ένας ξένος, του ζητά να του τα παραδώσει; Ο
στρατιώτης του είπε πως λυπάται αλλά είχε σαφείς διαταγές. Ο Κολοκοτρώνης παράδωσε τα
όπλα του και προχώρησε προς το μέρος που κάθονταν οι τρεις αντιβασιλείς.
Τους χαιρέτησε ευγενικά. Ο Μάουρερ, θυμωμένα, του είπε να αφήσει τις ευγένειες γιατί
πολλά ακούγονταν για τις δραστηριότητές του.
Ο Χάιντεκ, με αυστηρό ύφος, του δήλωσε ότι
είναι πολλά που πρέπει να εξηγήσει. Ο Κολοκοκτρώνης, ήρεμα και σταθερά, απάντησε ότι δεν
ένιωθε ότι είχε να απολογηθεί για κάτι. Ζήτησε
να τους συναντήσει για να προσπαθήσει να
τους πείσει ότι όλα αυτά για τα οποία τον κατηγορούσαν είναι ψέματα και συκοφαντίες.
Ο Άρμανσμπεργκ είπε στο Γέρο του Μοριά
να τους δηλώσει κατά πόσο ήταν αλήθεια ότι το

περασμένο Δεκαπενταύγουστο πήγε στο μοναστήρι της Αγίας Μονής. Ο στρατηγός απάντησε, ήρεμα, πως ήταν αλήθεια. Δεν ήταν μυστικό
ότι αυτό έκανε κάθε Δεκαπενταύγουστο εδώ
και πολλά χρόνια. Διερωτήθηκε πού έβρισκαν
το κακό. Ο Μάουρερ του απάντησε ότι εκεί είχε
μυστικές συναντήσεις με άλλους καπετάνιους.
Τον κάλεσε να διαψεύσει το γεγονός ότι ξεσήκωνε το λαό και καλούσε τους πολίτες να υπογράψουν μηνύματα προς τους Ρώσους με τα
οποία ζητούσαν να φύγει ο βασιλιάς.
Ο Κολοκοτρώνης απάντησε, με σταθερή φωνή, πως καμμιά μυστική συνάντηση δεν είχε. Σε
όλη του τη ζωή, είπε, ό,τι είχε να πει το έλεγε

στα φανερά και δε φοβόταν κανένα. Τους κάλεσε να είναι πιο προσεχτικοί με αυτούς που τους
παραμύθιαζαν με όλα αυτά τα ψέματα. Ο Χάιντεκ είπε στο στρατηγό ότι οι πληροφορίες έρχονταν από πολλούς. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και κουνώντας το δάχτυλο προς τον Κολοκοτρώνη του φώναξε θυμωμένα να προσέξει.
Δεν ήταν σε θέση να δίνει συμβουλές σε αυτούς.

νικά, του είπε ότι θα πρέπει να προσέχει γιατί
όπως φαίνεται οι έχθροί του ήταν πάρα πολλοί.
Ήρεμα ο Κολοκοτρώνης του δήλωσε πως το
ήξερε. Οι πιο επικίνδυνοι όμως από αυτούς, είπε, ήταν το όνομά του και οι υπηρεσίες του
προς την πατρίδα. Ο στρατηγός γυρίσε την
πλάτη του στους αντιβασιλιάδες, προχώρησε
στο στρατιώτη που κρατούσε τα όπλα του, τα
πήρε και αποχώρησε.

Ο Κολοκοτρώνης επανέλαβε ότι δεν οργάνωνε κανένα κίνημα για να ρίξει το βασιλιά. Σε
όλη του τη ζωή, είπε, απέδειξε ότι ήξερε το συμφέρον του τόπου του και δεν το θυσίαζε για
προσωπικούς λόγους. Ο Αρμανσμπεργκ, ειρω-

Λίγες μέρες μετά από αυτή τη συνάντηση ο
Κολοκοτρώνης συλλαμβάνεται και οδηγείται
στη φυλακή. Κατηγορήθηκε για «εσχάτη προδοσία». Οι εχθροί του Κολοκοτρώνη είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους.
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Τιμή σε εκείνους όπου στην ζωήν των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη
κινούντες, δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία, γενναίοι
οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδόμενους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν, και πολλοί προβλέπουν, πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ’ οι Μήδοι επιτέλους θα διαβούνε.

Θερμοπύλες
Κωνσταντίνος Καβάφης

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
Drs. Spiro & Amalia Spireas
and
Sigmapharm Laboratories
Στην υπηρεσία της υγείας με όραμα, συνέπεια και αφοσίωση
Innovative Pharmaceutical Formulations,
Maximizing Drug Therapy

Sigmapharm Laboratories, LLC
3375 Progress Drive, Bensalem - PA 19020
Tel.: (215) 352-6655 - Fax: (215) 352-6644 www.sigmapharm.com
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Αmerican Philanthropic Contributions to Greece’s War of Liberation of 1821
By Constantine G. Hatzidimitriou

…T

here were many reasons for
why the Greek struggle captured the popular imagination. America was
fertile ground for such a movement. Ancient
Greek language and literature was still very
much part of its educational system and the
debt that Western ideals owed to Classical
Greek civilization was still an operative assumption in both high and popular American
culture.
Another factor was the fervent Christianity
that dominated society. Most Americans perceived the struggle in Greece in religious terms
as a battle between merciless Muslims and enslaved Christians who longed for religious freedom. Finally, many Americans viewed the
Greek war as a struggle against tyranny similar
to their own recent national revolution. Despite
evidence to the contrary, they considered the
Greek revolt a republican struggle against absolutism with
democratic goals based on classical models.
These factors were apparently known to the
Greeks in revolt, and so they reinforced these
impressions by writing appeals designed to flatter American sensibilities and support their
preconceived perceptions.
Although “Greek fever” was a national phenomenon, it was particularly intense in New
York, Massachusetts, and Pennsylvania.12
Greek Committees were established in many
cities and towns, particularly related to educational institutions and churches. Many of these
groups raised significant funds by holding balls,
lectures, theatrical performances and special
church sermons and all social classes participat-

ed in these efforts. Even the Marquis de Lafayette, one of the great heroes of the American
Revolution undertook a speaking tour on behalf
of the Greeks and helped garner national support. The funds collected were sent to Europe
through relationships between American and
European Greek Committees and up to 1825
were largely used to buy armaments and supplies for the Greek soldiers fighting for their
countrymen’s freedom.
Obviously, these actions did not comply with
the official policy of United States neutrality.
The American government, however, did not
dare to interfere and the Ottoman authorities
protested in vain about the actions of private
American citizens.

There is no accurate way to gauge the volume
or true significance of this private American aid
to Greece. It certainly amounted to millions in
today’s dollars and judging from the documents
that record the gratitude expressed at that time,
it had a very positive impact upon the Greek
government and public opinion towards
America.
Despite the cautious stance of the Monroe
administration, there were many in Congress
and even in the President’s cabinet who lobbied
for an exception to be made on behalf of the
Greeks. These lobbyists were informally known
as the “Grecians,” and were reacting to the widespread popularity of the Greek struggle
throughout the country and their own set of
personal values. Led by Daniel Webster, they
precipitated the Great debate in Congress in
January 1824.
The debate was over a resolution to send an
official American agent or commissioner to
Greece, and it lasted for several days. Despite eloquent speeches the resolution was defeated.
However, the “Grecians” did not give up, and an
American secret agent was finally dispatched to
Greece in 1825. The first one sent never even
reached Greece and the second one, despite a
long factfinding mission in Greece, did not accomplish anything that had the slightest influence on American policy.
What was only known to a few insiders at the
time was that the United States had another secret agent in the Levant who was reporting to
the President on the Greek war while trying to
negotiate a commercial treaty with the Ottoman
empire. He was in the region as early as 1820
and did not return to the United States until
1826. Similarly, the American Consul in Smyrna where Americans owned significant property and conducted a large volume of commerce,
also issued reports to the State Department concerning the Greek war.
In fact, Commodore Rogers, the commander
of the American Squadron in the Aegean, had
also been charged by the Secretary of State to
expedite the negotiation of a commercial treaty
with the Ottoman government. According to
him, any action that compromised American
neutrality would have severe consequences for
U.S. ships and citizens in the region. Clearly,
there were important commercial interests that
would be threatened by the Ottoman government if they perceived any breach of American
neutrality. Thus, while popular sympathy for
the Greek cause was at its height throughout the
U.S., commercial interests drove American foreign policy towards a course of action that if
had become public would have resulted in
strong condemnation by the American people.
Thus, no matter how popular the Greek cause
was, or how much lobbying was done by influ-

ential citizens and politicians, secret diplomacy
based on the value of Turkish commerce and
strategic considerations, negated all official efforts to assist the Greeks.
Clearly, even the most ardent philhellenic
legislators realized that the United States was
not prepared to go to war with the Ottoman
Empire on behalf of the Greeks. All of the debates, resolutions and lobbying did not even result in any official humanitarian aid throughout
the 1820s. The popular outpouring of support
however, resulted in a brief but important relaxation of official American neutrality that led to
the addition of an American built warship, the
Hope—renamed Hellas—being added to the
Greek revolutionary navy. The American public
was both
inspired and scandalized by this so-called
“Frigate Affair.” It is a complicated story in
which the New York City Greek Committee
helped the Greek revolutionary government
hire an American firm in to build two large
first-class warships for their navy. After many
delays, misinformation and corruption that resulted in outrageous costs, it was necessary to
sell one of the ships in order to free the other
from debt. The building and arming of warships
in New York for a foreign government at war
with a power with which the United States was
neutral was clearly illegal.
Nevertheless, the ship was allowed to sail to
Greece with an American crew and with the full
knowledge of President Adams who did not intervene. In this one instance, the power of public opinion and philhellenism triumphed over
official neutrality. This unofficial act of aggression did not go unnoticed by the Sultan’s friends
in the United States. Despite their efforts, a
commercial treaty between America and the
Ottoman Empire had to wait until the end of
the Greek war. It was only after the war that it
was signed, sealed and delivered. A secret clause
of that treaty however specified that the United
States allow a certain number of frigates for the
Ottoman navy to be built and supplied as part
of the deal.
Apparently, the Turks had been impressed by
the Hope and wished to obtain similar warships. Thus began the military aid that continues to our own day. Eventually, “Greek Fever”
declined as news slowly reached America of the
disunity, royalist sentiments, and military disasters that developed in Greece by the end of
1826. This did not stop American public support but transformed it. The character and purpose of private American aid changed after
1826 based on new information about the war
from eyewitnesses who returned to the United
States and participated in new appeals for philanthropic aid. Alarm was raised about the deplorable conditions and starvation that the
Greek people were facing because of the prolonged war. A new wave of support was the result. Instead of armaments, Americans now sent
shiploads of supplies to save the women and
children of Greece from starvation and death. It
was the first and most extensive example of
American philanthropy to Europe and resulted
from the deliberate actions of a small number of
Americans who knew the conditions in Greece
from actual experience.
In many respects the story of the handful of
heroic Americans who participated in the Greek
war as volunteers is the most dramatic and interesting component of United States involvement. Although there were many merchants,
tourists and seamen who passed through Greece
during the war, there are approximately twenty
Americans that we know for certain either
fought in Greece or participated in philanthropic activities there. Very little is currently known
Continues on page 28
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ΖΗΤΩ
Η 25η Μαρτίου 1821

Ελεύθεροι πολιορκημένοι
(απόσπασμα από το Β’ σχεδίασμα)
Τα μάτια η πείνα εμαύρισε
στα μάτια η μάνα μνέει
στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα καί κλαίει:
«Έρμο τουφέκι σκοτεινό,
τι σ’ έχω γω στο χέρι;
οπού συ μού ΄γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει».
Ο Απρίλης με τον Έρωτα
χορεύουν και γελούνε
κι οσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί
τόσ’ άρματα σε κλειούνε.
Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
κι’ ολόλευκο εσύσμιξε
με τ’ ουρανού τα κάλλη.
Και μες της λίμνης τα νερά,

οπ’ έφθασε μ’ ασπούδα
έπαιξε με τον ίσκιο της
γαλάζια πεταλούδα.
Που ευώδιασε τον ύπνο της
μέσα στον άγριο κρίνο
το σκουληκάκι βρίσκεται
σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο.
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά
και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρυση
και το ξερό χορτάρι
Με χίλιες βρύσες χύνεται,
με χίλιες γλώσσες κρένει:
όποιος πεθάνει σήμερα
χίλιες φορές πεθαίνει.

Galaxy General Contracting Corp.

STEVE ZERVOUDIS

President
3152 Albany Crescent, Bronx, NY 10463
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Αmerican Philanthropic Contributions to Greece’s War of Liberation of 1821
can philanthropic aid for the Greeks. The following year, he was hired by the New York committee to return to Greece as their agent and
personally distribute the supplies that had been
collected.

From page 26
of the activities of many of these brave men, although future research might bring more details to light. It is interesting to note, that among
them was an African-American named James
Williams of Baltimore, who although not quite
free in his own country travelled to a far-a-way
land to fight for the freedom of others.

JARVIS, MILLER, HOWE

Of these American heroes, three individuals Jarvis, Miller and Howe - stand out for their devotion to the Greek struggle and contribution
to stimulating American interest and aid. The
trio was largely responsible for stimulating the
large amount of philanthropic aid that was sent
to Greece from America after 1826, and in most
cases, they personally participated in its distribution.
The first of these American volunteers to join
the Greeks was young George Jarvis, a New
Yorker who had grown up in Europe and travelled to the front with other European philhellenes in 1822. He was unique among all the
westerners who went to Greece because he
“went native,” to a degree more than the others,
a fact that shocked many of his foreign contemporaries. Jarvis not only took the trouble to
learn the language well, but he soon abandoned
his western mode of life, dress and warfare and
became a Greek captain (kapetanios) with a
band of fighters of his own. He dressed and
looked like a native, lived in the wild Greek
mountains and participated in the fighting and
factionalism of the Greek klephs as an equal. He
became generally known as General Zervis to
his Greek contemporaries who mention his her-

oism in their accounts of the war. Until his
death in Argos in 1828, Jarvis served as the
guide and authority to whom most of the other
Americans in Greece relied.
The second American philhellene that must
be mentioned was Captain Johnathan Peckham
Miller of Vermont who arrived in Greece in
1824. He was known as the “Yankee Dare Dev-

il” because of his fearlessness in battle. He too
learned some Greek and wore Greek cloths, although he and his colleague, the learned and
equally fearless Dr. Samuel Gridley Howe, did
not quite go as far as Jarvis in assimilating into
Greek society. Miller returned to the United
States in 1826 and by giving newspaper interviews and making speeches, he rallied Ameri-

Howe is probably the most famous of the
American Philhellenes, because he continued to
be active in Greek affairs after the revolution
and became a noted philanthropist and abolitionist in the United States. During the war he
also founded an American hospital on the island of Poros, and he returned to Greece after
the war, founded a settlement called Washingtonia and played a role in supporting the Cretan
revolt against the Turks some years later. Like
Jarvis, Dr. Howe also kept detailed diary that
describes his experiences in Greece and is full
of valuable insights and unique information.
Howe returned to the United States 1827 to garner support for his Greek hospital and to plead
for aid on behalf of Greece. His public relations
activities were more extensive than those of
Miller, and he even went on a national speaking
tour that was described in the popular press and
helped attract much attention to the plight of
the Greeks.
When he returned to Greece, he joined Miller and Jarvis in the distribution of American
aid, a task that was as challenging as it was rewarding.
**** From the article of Dr. Constantine G.
Hatzidimitriou “Revisiting the Documentation
for American Philanthropic Contributions to
Greece’s War of Liberation of 1821”
Source: http://journals.sfu.ca/jmh/index.
php/jmh/article/viewFile/21/21
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Grillmen and Servers for Vernon Grille
Restaurant in Long Island City. For Information
call Markos (718) 489-3142) or (929) 332-9809.

Mason Needed. 10 years experience required. Car
a must. OSHA cards a plus. Call 845-353-0348.

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Short Order Cook με πολυετή εμπειρία. Για πληροφορίες (718) 278-6874.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Αγία Παρασκευή Βόλου, 495
τμ, οικοδομήσιμο και εντός σχεδίου πόλεως. Τιμή
100.000 ευρώ. Για πληροφορίες +1-516-437-7485.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Διαμέρισμα 200
τ.μ. απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής. Καθαρό, 2ος
όροφος, υπερπολυτελούς κατασκευής. Επιπλωμένο,
με κλιματισμό και ατομική θέρμανση αερίου. Θέα στο
Θερμαϊκό. Τιμή 500.000 ευρώ. Πληροφορίες: 306974-596992 & 6978-657110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ Οικόπεδο 539
τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, εντός πόλεως, με συντελεστή δόμησης 0,8. 300 μέτρα από τη στάση του ΜΕΤΡΟ. Τιμή 450.000 ευρώ. Πληροφορίες: 30-6974596992 & 6978-657110.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. ΛΙΜΝΙΩΝΑΣ ΧΙΟΥ. Περίπου
2,5 στρέμματα, εντός σχεδίου, 130 μέτρα από τη θάλασσα. ΤΙΜΗ 285.000 ευρώ. Για πληροφορίες +30697-6156-448.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ. Στο μαγευτικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ, πάνω
στη θάλασσα, μικρό διώροφο, 53 τ.μ. με ένα επιπλέον κτήριο 15 τμ. Το σπίτι χτίστηκε το 1927. Από το παράθυρο η θέα σε κάνει να νομίζεις ότι είσαι σε βάρκα
– Θέα και στους Δελφούς. Τιμή 115.00 ευρώ. Για πληροφορίες +30-6944-504702.
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MARYLAND: PAINTER
& GENERAL MANAGER NEEDED

Absolutely Must speak Greek & English. Must have
Painting & Manager Experience and know how to
read contracts and blueprints. Email resume to
Kelly@jnapainting.com or call 410-285-7350.

WORK FOR AGENCY
PCA/HHA needed to work with client in Astoria, New York. Good pay! Immediate placement if qualified. Please call: 347-240-2026.
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Ελληνίδα με μεγάλη πείρα ως αποκλειστική νοσοκόμα
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Αθήνα, ζητά εργασία, να φροντίζει ηλικιωμένους ή άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου έχει πολυετή εμπειρία. Ευχάριστο, ευαίσθητο και έμπιστο άτομο, δεν καπνίζει. Για πληροφορίες,
Κυρία Ρούλα Καντερέ στο τηλέφωνο (267) 938-1719.

Έλληνας μάγειρας με πολυετή πείρα στην παραδοσιακή μαγειρική και ζαχαροπλαστική, την Μεσογειακή
μοντέρνα κουζίνα και την αμερικανική, ζητά σοβαρή
συνεργασία με εστιατόρια, ταβέρνες ή Diners.
Τηλέφωνο (912) 444-0968

ZHTEITAI: Γυναίκα-Νταντά να ζει με Ελληνική οικογένεια και να φροντίζει ένα αγοράκι πέντε χρονών
και ένα βρέφος, στο Holmdel στο Νew Jersey. Πρέπει
να γνωρίζει Αγγλικά και να μπορεί να οδηγεί. Μισθός
ικανοποιητικός. Τηλεφωνήστε στο 917-246-3649
ΚΥΡΙΑ Υπεύθυνη, με εμπειρία, από την Ελλόόα, με
πολύ καλές συστάσεις αναλαμβάνει να προσέχει
ηλικιωμένη γυναίκα ή παιδιά. Ζητήστε την κ. Ελλη.
Τηλ. (3471168-9450 ή (917) 494-7474.

HOUSEKEEPER: Ελληνίδα κυρία με χρόνια
εμπειρίας ως babysitter ψάχνει να εργαστεί ως
εσωτερική. Άνετη με τα παιδάκια. Ζητείστε την
κυρία Αργυρώ, τηλέφωνα (929) 442-7253, ή
(917) 889-4828.

LICENSED INSURANCE AGENT/BROKER
In the states of NY, NJ, CT, PA, FL
Insurance specialists
σε όλους τους τύπους ασφαλειών

Προσφέρουμε σε ανταγωνιστικές τιμές: Contractors Surety Bonds, ασφάλειες ακινήτων
(building insurance), ασφάλειες επιχειρήσεων (business Insurance), Ασφάλειες για εργολάβους
(contractors insurance), Ασφάλειες για κατοικ ίες (Homeowners insurance),
Αυτοκινήτων (car insurance), Ασφάλειες Ζωής και Υγίας (Life & Health)

Licensed NYS Mortgage Broker
Specializing in Residential & Commercial loans
695 Hempstead Tpke., Franklin Square, NY 11010
(516) 505-7700, Fax: (516) 483-5821 • info@negrp.com

ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Για οποιαδήποτε υπόθεση που σας αφορά στην
Θεσσαλία και στην Ελλάδα. Κληρονομικά
καταπατήσεις μεταβιβάσεις πωλήσεις ακινήτων
αντιπροσώπευση σε δημόσιες υπηρεσίες και
οργανισμούς.

HELP WANTED
Ζητείται HOUSEKEEPER εσωτερική, για να
βοηθά στις εργασίες του σπιτιού ηλικιωμένη κυρία.
Στην περιοχή Eaglewood Cliffs New Jersey. Για
πληροφορίες (201) 567-6389.

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη την Ελλάδα.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.
+306944580309, Fax: +302421031440, email:
kokkinissakis@gmail.com

HELP WANTED New trendy restaurant on
Long Island is looking to employ full time culinary staff. Please call 516-775-7482.

Looking for full time nanny for 2 happy and active toddlers in the Upper East Side. Need for nanny to read and

speak English. Pls call 516.410.9941.

APARTMENT FOR RENT: New building, 1st
Floor, 5 Rooms, 2 bdrms. Wall to Wall carpet. 5 Ceiling fans, 3 air conditioners. Alarm, Storage Space.
Private Parking. Call George (973) 835-5225.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - LEGAL SERVICES

HELP WANTED

WANTED

PALLINI, ATHENS GREECE

ENOIKIAZETAI Πλήρως εξοπλισμένο εστιατόριο στο
Upstate NY, 3 ώρες από τη Νέα Υόρκη. Ενοίκιο $1.500/
μήνα χαμηλά έξοδα-Μεγάλη λίστα, Ευκαιρία για οικογένεια που θέλει να μετακομίσει κι έχει γνώσεις εστιατορίου. Υπάρχουν διαμερίσματα. Επίσης πωλούνται 6 new
Deli/Bakery cases. Πληροφορίες: 516-949-6298.

ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα, σοβαρή και υπεύθυνη ζητά
εργασία ως οικιακή βοηθός, babysitter ή για τη
φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου. Διαθέτει εμπειρία
και συστάσεις. Περιοχές Μανχάταν, Αστόρια,
Flushing / Bayside. τηλ. (929) 225-4747

HELP WANTED for NJ or from your NY or NJ
home. Looking for Greek Lady who knows Greek
and English to help make a movie on Greek Words.
Must speak Greek Well. Pay would be $10.00 perhour. Call Don at 973-789-6408.

FOR RENT

EXPERIENCED CARETAKER

Mature and experienced lady, with good
references, takes care of old people.
Looking to work as a companion, living
in-house or outside. Please call and ask for
JENNY at (347) 421-8901

Accounting and bookkeeping
services for businesses

GEORGE

Painter – Designer Specialist In all types
Of Faux Finishes
Wall Paper – Taping and Skimcoat
Venetian Plaster
Free Estimates Call: (347) 818-5875

Personal finance counseling
Corporate and personal taxes
Bookkeeping and bookkeeping training with
QuickBooks for business owners and employees.
Dynamic team with over 30 years experience. Very
reasonable fees.
Contact nina.a.steinberg@gmail.com
or call 646-334-0364

ROOFING - INTERIOR & EXTERIOR PAINTING

Θέλετε να φτιάξετε τη σκεπή (roof) του σπιτιού σας και της πολυκατοικίας σας;
Με όμορφους σχεδιασμούς χρωμάτων Εσωτερικά - Εξωτερικά σοβατίσματα
Οτι χρειάζεται ένα σπίτι, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, σε τιμές ευκαιρίας
ΕΝΤΟΣ ΚΙ ΕΚΤΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Τηλεφωνήστε και ζητήστε τον ΑΝΤΩΝΗ
Tel: (718) 445-4417 Fax: (718) 229-2581

For Immediate Help And Advice
On All Matters Of Life
Call Gia (856) 870-6266

For Your Free 2 Minute Reading
My Work Is Guaranteed To Help You.
I Am Able To Help You Through Love.
Family Matters. & Struggling Addiction.
Call For A 24hour Availability For Help & Advice

Indian Spiritual Healer
and Advisor

REV. YANNI

SHE HAS THE GOD GIVEN POWER TO HEAL BY PRAYER. THERE IS NO PROBLEM ON WHICH SHE CANNOT
ADVISE YOU, SUCH AS LOVE, MARRIAGE, BUSINESS AND DIVORCE. ARE YOU TROUBLED? ARE YOU
UNHAPPY? SHE CAN CHANGE YOUR BAD LUCK INTO GOOD LUCK. SHE CAN KEEP YOU LOVED ONE FROM
BEING UNFAITHFUL AND CAN ADVISE YOU HOW! SHE CAN CALL YOUR FRIENDS AND ENEMIES BY NAME
AND TELL YOU IF THE ONE YOU LOVE IS FAITHFUL AND HONEST. SHE CAN WARN YOU AGAINST
TROUBLE, SUGGEST ALTERNATE PATHS AND ADVISE YOU CONFIDENTIALLY, SEE THIS DIVINE SPRITUAL
HEALER TODAY AND BE HAPPY TOMORROW.

$10.00 READING WITH THIS AD

(212) 867–4236
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Καταβολή ποσού
3.000 δολαρίων
στις αμερικανικές
οικογένειες
Ουάσιγκτον.- ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Το πακέτο οικονομικής υποστήριξης που
ολοκληρώνεται στο Κογκρέσο θα συμπεριλαμβάνει την καταβολή εφάπαξ ποσού 3.000 δολαρίων για τις αμερικανικές οικογένειες, ώστε η
ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να
μπορέσει να ενισχύσει την αμερικανική οικονομία με ρευστότητας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ Στίβεν Μνούτσιν.
Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι η
απομόνωση που επηρεάζει μεγάλα τμήματα
της αμερικανικής κοινωνίας, στο πλαίσιο της
μάχης για την αποτροπή της εξάπλωσης του
COVID-19 είναι πιθανό να διαρκέσει 10 με 12
εβδομάδες ή μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Συμβούλιο Υπουργών
Βρυξέλλες

Οι εξελίξεις σχετικά με τον κορονοϊό και τα
ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και η κατάσταση στη Λιβύη, αναμένεται να βρεθούν στο
επίκεντρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συμμετάσχει
ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες των
υπουργών Εξωτερικών θα εστιάσουν στις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του ιού
Covid-19, με έμφαση στον συντονισμό των
προσπαθειών για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών, τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ιού και την εξέταση των
γεωπολιτικών επιπτώσεων που αυτός θα επιφέρει.
Θα συζητηθούν επίσης, όπως αναφέρεται, οι
εξελίξεις σχετικά με τη μεταναστευτική πίεση
στα ελληνο-τουρκικά σύνορα και την εφαρμογή της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας του Μαρτίου
2016 και η κατάσταση στη Λιβύη και στο Μάλι.

Οι ελληνική μειονότητα
στη δίνη του
κορωνοϊού
Τίρανα
Η 90άχρονη Βασιλική Κάτση στη Δρόβιανη,
χωριό της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, δεν πασχίζει να θυμηθεί πόσες μέρες έχει να αντικρύσει άνθρωπο.
Η Κάτση ζει παντελώς μόνη της στο ερημωμένο από τη φυγή των Ελλήνων κατοίκων του,
φημισμένο για τις τέχνες και τα γράμματα, αυτό χωριό, απ όπου έλκουν την καταγωγή τους ο
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής
Στεφανόπουλος αλλά και η Μελίνα Μερκούρη.
Εφτακόσιες πενήντα ψυχές είχε πριν μερικά
χρόνια η Δρόβιανη και τώρα δεν έχουν απομείνει ούτε εβδομήντα άνθρωποί, όλοι τους υπερήλικες και μόνοι.
Μέχρις ότου ενσκήψει η λαίλαπα του κορωνοϊου τα δυο παιδιά τής Κάτση έκαναν «βάρδιες» ανά εβδομάδα, ταξιδεύοντας από την Ελλάδα, όπου έχουν μεταναστεύσει, για να την
φροντίζουν.
Τώρα, όμως, που η αλβανική κυβέρνηση στο
πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον κορονοϊό έκλεισε τα σύνορα και τα παιδία της δεν
μπορούν να πηγαίνουν πια στο χωριό, η καθημερινότητά της έγινε ακόμα πιο δύσκολη και
αγωνιά.
«Αφήνω την πόρτα ανοιχτή μέρα-νύχτα, μήπως συμβεί το μοιραίο, να με βρουν εύκολα…»,
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Άλλη μια γυναίκα, μόνη και αυτή, η 83χρονη
Κλειώ Δρόσου περιγράφει με απόγνωση:
«Δεν έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις ούτε
στον πόλεμο. Παίρνω φάρμακα για την καρδιά,
αλλά τώρα που έκλεισαν τα σύνορα δεν ξέρω τι
θα γίνει. Ποιος περίμενε να κλείσουν ξανά τα
σύνορα και να μείνουμε εδώ πέντε γέροντες;».
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Παγκόσμια μάχη για τον κορωνοϊό με αυστηρότερα μέτρα
Ρώμη.- (ΑΠΕ, ΕΡΤ)

Μ

εγαλώνει ώρα με την ώρα παγκοσμίως η «μαύρη» λίστα από την πανδημία του κορωνοϊού, με τις κυβερνήσεις και την
επιστημονική κοινότητα να προτάσσουν την
ατομική ευθύνη των πολιτών για να αντιμετωπιστεί η ραγδαία εξάπλωση, ενώ λαμβάνουν
όλο και αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα,
που διαμορφώνουν ένα πρωτόγνωρο τοπίο
αναγκαστικής απομόνωσης.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου
13.000 θάνατοι και 307.000 κρούσματα έχουν
καταγραφεί σε 165 χώρες, ενώ σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται σε κατ` οίκον περιορισμό. Στο «μάτι του κυκλώνα» παραμένει η Ευρώπη, με την Ιταλία να μετρά περίπου 5.000 θύματα, εκ των οποίων τα 800 το τελευταίο 24ωρο, και τα κρούσματα να φτάνουν
σχεδόν τις 54.000.
Ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ανακοίνωσε πως κλείνουν όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις που δεν θεωρούνται βασικής σημασίας, και προωθείται η τηλε-εργασία, ενώ μετά από επικοινωνία με τον
Βλαντιμίρ Πούτιν, ο ρωσικός στρατός στέλνει
ιατρική βοήθεια.
Η Κίνα, η οποία πριν από ένα μήνα μονοπωλούσε τις ειδήσεις για τη νόσο, έχει πλέον μονοψήφιους θανάτους καθημερινά και μόνο «εισαγόμενα» κρούσματα.
Οι χώρες με τους περισσότερους νεκρούς μετά την Ιταλία και την Κίνα, είναι το Ιράν με
1.685 θανάτους, η Ισπανία με 1.326, η Γαλλία με
562, οι ΗΠΑ με 278 και η Βρετανία με 220.
Η Βρετανία βρίσκεται δύο με τρεις εβδομάδες πίσω από την Ιταλία στην εξάπλωση του
ιού, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενδέχεται να
υπερφορτωθεί, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που επικρίνεται για καθυστερημένη λήψη μέτρων, και ζήτησε από 1,5
εκατομμύριο πολίτες με εύθραυστη υγεία να
μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για 3 μήνες.
Η ρουμανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την
Κυριακή 23/3 τον πρώτο θάνατο στη χώρα που
οφείλεται στον νέο κορωνοϊό.
Πρόκειται για έναν 67χρονο άνδρα που βρισκόταν στο τελικό στάδιο του καρκίνου. Αυτός
διεγνώσθη θετικός στον κορωνοϊό στις 18
Μαρτίου και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στην
Κραϊόβα, στη νότια Ρουμανία.
Η Ρουμανία, η οποία έχει καταγράψει 367
κρούσματα κορωνοϊού μέχρι σήμερα, κήρυξε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 16 Μαρτίου

για την αναχαίτιση της εξάπλωσης της
Covid-19.
Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν από τον
COVID-19 αυξήθηκε στους 1.685 με 129 θανάτους να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο,
σύμφωνα με δήλωση που έκανε σήμερα, ένας
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην κρατική τηλεόραση.
Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που
έχουν μολυνθεί από τον κορωνοϊό στο Ιράν,
έφτασε στους 21.638.
Το ινστιτούτο Robert Koch στη Γερμανία
ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων
περιστατικών μόλυνσης από τον COVID-19
στη χώρα αυξήθηκε σήμερα στα 18.610 περιστατικά.
Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 1.948
περιστατικά, από την προηγούμενη ημέρα.
H κυβέρνηση της Ισπανίας αποφάσισε την
παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
κατά 15 ακόμη ημέρες, μετά την αρχική 15νθήμερη κατάσταση ανάγκης που είχε ανακοινωθεί
στις 14 Μαρτίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει την εξάπλωση του COVID-19, όπως ανέφεραν σήμερα οι εφημερίδες «El Pais» και «El
Mundo». Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επικοινώνησε την απόφαση τις κυβέρνησης στα στελέχη της περιφερειακής διοίκησης
μέσω μιας βιντεοκλήσης.
Η επιβολή της κατάστασης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, απαγορεύει όλες τις αναγκαίες μετακινήσεις. Ο αριθμός των νεκρών στην Ισπανία, από την πανδημία του COVID-19 αυξήθηκε στους 1.720 την Κυριακή από τους 1.326

θανάτους που είχαν αναφερθεί το Σάββατο.
Στο Κόσοβο οι αρχές ανέφεραν τον πρώτο
θάνατο από τον COVID-19.
Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο 82 ετών που
πέθανε στο νοσοκομείο και είναι το πρώτο θύμα του COVID-19, σύμφωνα με το Ινστιτούτο
Υγείας στο Κόσοβο.
«Ο ασθενής είχε χρόνιο καρδιολογικό και
πνευμονολογικό νόσημα» ανέφερε η ανακοίνωση.
Το Κόσοβο έχει πληθυσμό 2 εκατομμυρίων
κατοίκων, ενώ έχει αναφέρει 31 περιστατικά μόλυνσης από τον κορωνοϊό.
Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη το βράδυ της Κυριακής 22/3 η καγκελάριος Μέρκελ με τους 16
τοπικούς πρωθυπουργούς της Γερμανίας θα
επιχειρήσουν να αποτιμήσουν την κατάσταση
στην χώρα και πιθανώς να αποφασίσουν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Η Κίνα ανακοίνωσε 46 νέα κρούσματα του
κορωνοϊού, στην τέταρτη συνεχόμενη μέρα αύξησης του αριθμού, με όλα, εκτός από ένα, να
ήταν άνθρωποι που έφτασαν από το εξωτερικό
μολυσμένοι από τον ιό, σύμφωνα με την Εθνική
Επιτροπή Υγείας.
Από την έναρξη της πανδημίας, σε όλη την
ηπειρωτική Κίνα έχουν καταγραφεί 81.054 επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 και 3.261
θάνατοι, ανάμεσά τους έξι το Σάββατο.
Στην επαρχία Χουμπέι, όπου ξέσπασε στα τέλη του περασμένου έτους η πανδημία, δεν καταγράφηκε κανένα νέο κρούσμα για τέταρτη
συνεχόμενη μέρα.

Επεξεργάζονται σενάρια αναβολής των Ολυμπιακών
Τόκυο.- ΚΥΠΕ - Reuters
Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων
Tokyo 2020 έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν
ενδεχόμενα εναλλακτικά σενάρια από την
πραγματοποίηση των Αγώνων αυτό το καλοκαίρι, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές
που γνωρίζουν τις συζητήσεις που γίνονται, σε
αντίθεση με την στάση της κυβέρνησης της Ιαπωνίας η οποία υποστηρίζει ότι η αναβολή δεν
αποτελεί επιλογή.
Ενώ η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει προκαλέσει τη διακοπή αθλητικών διοργανώσεων σε
ολόκληρο τον κόσμο, η Ιαπωνία ήταν σταθερή
στην θέση ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν. Ο κορυφαίος κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε την Τετάρτη ότι το Τόκιο
δεν προετοιμάζεται για αναβολή.
«Επιτέλους, μας έχει ζητηθεί να ετοιμάσουμε
μια προσομοίωση σε περίπτωση αναβολής»,
δήλωσε πηγή κοντά στην επιτροπή διοργάνωσης, η οποία εμπλέκεται στην προετοιμασία σεναρίων.

«Ετοιμάζουμε εναλλακτικά σχέδια, σχέδιο Β,
Γ, Δ, κοιτάζοντας διαφορετικά χρονικά διαστήματα αναβολής», πρόσθεσε ο αξιωματούχος,
προσθέτοντας ότι τα σενάρια περιλαμβάνουν

εκτιμήσεις κόστους για διαφορετικά χρονικά
διαστήματα καθυστέρησης.
Τα εναλλακτικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν περιορισμό των αθλημάτων που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών ή την
πραγματοποίησή τους χωρίς θεατές, θα συζητηθούν από την οργανωτική επιτροπή στο τέλος Μαρτίου, είπε ο αξιωματούχος.
Η δεύτερη πηγή, η οποία είναι επίσης κοντά
στην οργανωτική επιτροπή για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο 2020, επιβεβαίωσε ότι συζητείται το ενδεχόμενο αναβολής, περιλαμβανομένης καθυστέρησης πραγματοποίησής τους για
ένα ή δύο χρόνια.
Ορισμένοι από το προσωπικό της διοργάνωσης ελπίζουν ακόμα ότι μπορεί να υπάρξει μια
καθυστέρηση ενός μηνός ή 45 ημερών, ανέφερε, ο αξιωματούχος.
Τελική απόφαση για αναβολή θα πρέπει να
ληφθεί από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή
αλλά βαρύτητα έχει επίσης και η στάση της Ιαπωνίας.

Οικονομία
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Χρηματιστήριο Κύπρου

Μεγάλες απώλειες
στη Γουόλ Στριτ
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 4,55%
(17,3% από τις αρχές της εβδομάδας) και έκλεισε
στις 19.173,98 μονάδες. Ο Nasdaq των εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας υποχώρησε στις 6.879,52 μονάδες, μειωμένος κατά 3,79% (απώλειες 12,6% μέσα σε μία εβδομάδα). Ο δείκτης Standard & Poor’s
500 που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έπεσε
στις 2.304,92 μονάδες, με απώλειες 4,34% (15%
από τις αρχές της εβδομάδας).

Ευρωπαϊκά
Χρηματιστήρια
Λονδίνο FTSE 100
Παρίσι CAC 40
Ζυρίχη SMI
Φραγκφούρτη DAX30
Φραγκφούρτη EuroStoxx50

5.190,78 +39,17 +0,76%
4.048,80 +193,30 +5,01%
8.623,86 -158,38 -1,80%
8.928,95 +318,52 +3,70%
2.548,50 +94,42 +3,85%

Το ευρώ στα $1,0728
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι
του δολαρίου διαμορφώθηκε στα 1,0728 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 118,259 γεν, στο
0,9101 με τη στερλίνα και στο 1,0534 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,57% έναντι του γεν και διαμορφώνεται
στα 110,228 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει
άνοδο 2,53% και διαμορφώνεται στα 1,1786 δολάρια.

Οικονομικές Ειδήσεις
*** Αύξηση 5,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη
του Ιανουαρίου 2019, έναντι μείωσης 4,8% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το
2019 με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε
μείωση 19,1% τον Ιανουάριο 2020 σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019.
**** Αυξητικά κινήθηκαν οι δείκτες αμοιβών
στη συντριπτική πλειονότητα των κλάδων στο
σύνολο της οικονομίας το δ› τρίμηνο πέρυσι σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με τους βραχυχρόνιους δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
*Στα ορυχεία και λατομεία, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε 10,7%, ο δείκτης ωρών εργασίας αυξήθηκε 5,4% και ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 21,7%.
*Στη μεταποίηση, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε 6,5%, ο δείκτης ωρών εργασίας αυξήθηκε 2,8% και ο δείκτης αμοιβών αυξήθηκε 12,5%.
*Στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού
αεριού, ατμού και κλιματισμού, ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε 2,2%, ο δείκτης ωρών εργασίας μειώθηκε 4,4% και ο δείκτης αμοιβών μειώθηκε 2,8%.
*Στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων,
διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε
3,9%, ο δείκτης ωρών εργασίας μειώθηκε 8% και
ο δείκτης αμοιβών μειώθηκε 16,9%.
*Στις κατασκευές, ο δείκτης απασχόλησης
μειώθηκε 20%, ο δείκτης ωρών εργασίας μειώθηκε 7,1% και ο δείκτης αμοιβών μειώθηκε
6,3%.
*Στη μεταφορά και αποθήκευση, ο δείκτης
απασχόλησης μειώθηκε 6,1%, ο δείκτης ωρών
εργασίας μειώθηκε 4,6% και ο δείκτης αμοιβών
αυξήθηκε 12,4%.
*Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, ο δείκτης
απασχόλησης μειώθηκε 11,8%, ο δείκτης ωρών
εργασίας μειώθηκε 7,7% και ο δείκτης αμοιβών
αυξήθηκε 14,2%.

Το Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης συνέχισε και την Παρασκευή την καθοδική πορεία του, στη
χειρότερη εβδομάδα που έχει γνωρίσει μετά την κρίση του 2008. Η συνεδρίαση της Δευτέρας
16 Μαρτίου ήταν η χειρότερη για τον Dow Jones από τον Οκτώβριο του 1987 ενώ την
Παρασκευή έκλεισε κάτω από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν όταν ανέλαβε την προεδρία
των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου 2017. Φωτογραφία: EPA/JUSTIN LANE

Εβδομαδιαία ανασκόπηση
Χρηματιστηρίου Αθηνών
Μ

ε ήπια άνοδο 0,57% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα
που πέρασε, μετά από τέσσερις πτωτικές
εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει δραματική πτώση 40,15%.
Η εβδομάδα έκλεισε με θετικό πρόσημο, παρά
την σημαντική πτώση του τραπεζικού δείκτη
(-20,62%) με την αγορά να βρίσκει στηρίγματα στις
μετοχές των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κυρίως
στη ΔΕΗ και στον τίτλο του ΟΤΕ.
Η υψηλή μεταβλητότητα χαρακτήρισε τις κινήσεις των επενδυτών τόσο στην εγχώρια αγορά όσο
και στις διεθνείς αγορές στις αρχές της εβδομάδος,
για να υπάρξει ένα ράλι ανακούφισης, κυρίως στις
ευρωπαϊκές αγορές, κατά τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της εβδομάδος.
Η έντονη ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών την Πέμπτη και την Παρασκευή οφείλεται τόσο στο το τελευταίο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αλλά και στις πληροφορίες ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και την έκδοση ευρωομολόγων προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας του κορονοϊού.
Τεχνικά τα επίπεδα των 550 μονάδων αποτελούν
την πρώτη αντίσταση στην ανοδική πορεία της
αγοράς, ενώ επομένη αντίσταση υπάρχει στα επίπεδα των 600 μονάδων. Αντιθέτως στηρίξεις υπάρχουν στις 480 μονάδες και χαμηλότερα στα 450 και
400 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα
στις 555,13 μονάδες, έναντι 551,97 μονάδων της
προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,57%, από τις αρχές Μαρτίου υποχω-

ρεί σε ποσοστό 22,94%, ενώ από τις αρχές του 2020
σημειώνει πτώση 39,42%.
Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/
ASE 25 έκλεισε της εβδομάδα με πτώση 3,41%, ενώ
ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με άνοδο 4,3%.
Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν ως εξής: Τράπεζες: πτώση 20,62%, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών: άνοδος 0,84%, Βιομηχανικά Προϊόντα: άνοδος
13,81%, Εμπόριο: άνοδος 3,68%, Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα: πτώση 6,98%, Τρόφιμα - Ποτά:
πτώση 6,53%, Πρώτες Ύλες: άνοδος 15,88%, Κατασκευές: άνοδος 14,43%, Πετρέλαιο: άνοδος 0,34%,
Ταξίδια - Αναψυχή: πτώση 12,75%, Τεχνολογία:
άνοδος 16,33%, Τηλεπικοινωνίες: άνοδος 14,04%
και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: άνοδος 16,44%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας ανήλθε στα 389,938
εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών υποχώρησε σημαντικά και διαμορφώθηκε στα 77,988 εκατ.
ευρώ, από 102,170 εκατ. ευρώ της προηγούμενης
εβδομάδος.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και
Alpha Bank διακινώντας 14.691.373 και 12.489.151
μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο
ΟΤΕ με 15,252 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 12,212
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 98 μετοχές, 22 πτωτικά και
23 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές:
Νάκας +29,70% και Ειδησεοφωνική Ελλάς
+29,63%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι
μετοχές: CPI -13,65% και Μπήτρος Συμετοχική
-9,85%.

Σε 1.130.479 άτομα ανήλθε το σύνολο
των ανέργων τον Φεβρουάριο του 2020
Σε 1.130.479 άτομα ανήλθε το σύνολο των
εγγεγραμμένων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2020,
έναντι 1.138.791 ατόμων, τον Ιανουάριο του 2020,
(ποσοστιαία μεταβολή -0,73%) και έναντι 1.109.385
ατόμων, τον Φεβρουάριο του 2019 (ποσοστιαία
μεταβολή 1,90%), σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που
αφορούν τον Φεβρουάριο του 2020.
Ειδικότερα, σε 1.069.285 άτομα ανήλθε το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον
Φεβρουάριο του 2020.
Από αυτά, 510.646 (ποσοστό 47,76%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και
558.639 (ποσοστό 52,24%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο
των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 396.900
(ποσοστό 37,12%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε
672.385 (ποσοστό 62,88%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη
αναζητούντων εργασία), τον Φεβρουάριο του 2020,
ανήλθε σε 61.194 άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν σε
20.152 (ποσοστό 32,93%) και οι γυναίκες σε 41.042
(ποσοστό 67,07%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον
Φεβρουάριο του 2020, (αφορά τον αριθμό των
δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου
μήνα) ανήλθε σε 233.416 άτομα, από τα οποία οι
141.115 (ποσοστό 60,46%) είναι κοινοί και λοιπές
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 92.301 (ποσοστό
39,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Οι άνδρες ανήλθαν σε 106.412 (ποσοστό 45,59%)
και οι γυναίκες σε 127.004 (ποσοστό 54,41%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,
118.855 (ποσοστό 50,92%) είναι κοινοί, 3.321
(ποσοστό 1,42%) είναι οικοδόμοι, 92.301 (ποσοστό
39,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων,
17.971 (ποσοστό 7,70%) είναι εποχικοί λοιποί
(αγροτικά), 528 (ποσοστό 0,23%) είναι εκπαιδευτικοί
και 440 (ποσοστό 0,19%) είναι λοιποί.

Λευκωσία.- ΚΥΠΕ
Ανοδικά κινήθηκε στην τελευταία συνάντηση της εβδομάδας το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου, μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδρίες, με σημαντική
άνοδο στις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου,
και μετά την ανακοίνωση από πλευράς Κυβέρνησης για μέτρα στήριξης της οικονομίας λόγω κορωνοϊου.
Αντίθετα, σε εβδομαδιαία βάση, η κυπριακή αγορά σημείωσε σημαντική πτώση
σε ποσοστό 8,88% ή 4,68 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 48,01 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση της τάξης
του 1,05%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €201.177,02.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις
28,51 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε
ποσοστό 1,06%.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν ο
δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό
1.02% και της Εναλλακτικής Αγοράς
0,82%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισε ο δείκτης των Ξενοδοχείων. Πτώση σε ποσοστό
1% κατέγραψε ο δείκτης των Επενδυτικών.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €137.006,14 (τιμή κλεισίματος
€0,732– άνοδος 4,27%), της Ελληνικής
Τράπεζας με €29.392,23 (τιμή κλεισίματος
€0,596 – άνοδος 1,02%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €8.116,05 (τιμή κλεισίματος €1,750 - χωρίς μεταβολή), της Logicom
με €8.048,20 (τιμή κλεισίματος €0,870 –
χωρίς μεταβολή) και της Petrolina
(Holdings) €5.537,70 (τιμή κλεισίματος
€0,725 – πτώση 3,33%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 καθοδικά,
ενώ 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε στις 204.

Αύξηση 4,3%
στον αριθμό
των επιχειρήσεων
το 2018
Ο αριθμός των επιχειρήσεων κατέγραψε
αύξηση κατά 4,3% κατά το 2018, σύμφωνα
με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα
την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία
Κύπρου.
Κατά το 2018 ο αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε στις 101.147 σε σύγκριση με
96.936 το 2017.
Ο αριθμός των υποστατικών αυξήθηκε
κατά 3,7%, από 105.019 το 2017 σε 108.891
το 2018. Από το 2015 και μετά, παρατηρείται ετήσια αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων και των υποστατικών. Η τελευταία
χρονιά κατά την οποία παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων και
των υποστατικών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν το 2014.
Κατά το 2018, το 94,8% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους . Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων ήταν ο τομέας
του “Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου,
Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και
Μοτοσυκλετών” και αμέσως μετά ακολούθησαν οι τομείς των “Επαγγελματικών,
Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων” και των “Κατασκευών”. Ο μικρότερος παραγωγικός τομέας ήταν τα “Ορυχεία και Λατομεία”.
Τα περισσότερα υποστατικά βρίσκονταν
στην επαρχία Λευκωσίας ενώ τα λιγότερα
βρίσκονταν στην επαρχία Αμμοχώστου.
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Ο κορωνοϊός μόλυνε και τη διαδικασία του Κυπριακού
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
πό άλλες συνθήκες, τα βλέμματα όλων
στην Κύπρο θα ήταν επικεντρωμένα
στον προεκλογικό των Κατεχομένων και στο
ποιος θα αναδειχθεί ως ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Η εξάπλωση του κορωνοϊού, που
έθεσε το παγκόσμιο σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και το Κυπριακό. Και λέμε πως δεν θα μείνει ανεπηρέαστο αφού οι «εκλογές» πήραν παράταση έξι μηνών, μετακινώντας έτσι και τις
όποιες εξελίξεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το φθινόπωρο. Το ποιον από τους υποψήφιους ευνοεί η αναστολή των εκλογών είναι
βεβαίως ένα θέμα που σηκώνει συζήτηση. Το σίγουρο είναι πως τα πράγματα δεν θα είναι τα
ίδια, μιας και ο χρόνος κάθε άλλο από νεκρός
είναι, δημιουργώντας αρνητικά για τη δική μας
πλευρά δεδομένα.

Υ

Mικρόβιο – οδοφράγματα
Η κίνηση του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη να ανακοινώσει στα τέλη του
Φεβρουαρίου το κλείσιμο κάποιων οδοφραγμάτων ήταν αρκετό για να προκαλέσει εντάσεις.
Όχι μόνο μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και στην
κυπριακή κοινωνία. Αλησμόνητα τα επεισόδια
στα οδοφράγματα και οι διαδηλώσεις με τον διαχωρισμό των πολιτών σε εκείνους που ήθελαν να
ανοίξουν και εκείνους που ήθελαν να κλείσουν
μόνιμα. Όμως, ένταση προκλήθηκε και μεταξύ
των δύο ηγετών. Ο Τ/κ ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα ότι το «λάθος» της κυβέρνησης θα διορθωθεί και δήλωσε ότι η κίνηση αυτή δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ενόχληση στον Μουσταφά Ακιντζί φαίνεται να προκάλεσε το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης δεν
τον ενημέρωσε προτού προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των μέτρων. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, μία τέτοια κίνηση από πλευράς Αναστασιάδη ενδεχομένως να απέτρεπε τον διχασμό
που ακολούθησε και ενδεχομένως να οδηγούσε

σε κοινές αποφάσεις.
Όμως και από πλευράς της κυβέρνησης υπήρξε ενόχληση από τη στάση των Τ/κ και συγκεκριμένα από το γεγονός ότι παρά τη δημιουργία τεχνικής επιτροπής για την υγεία και την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι Τ/κ δεν
πήραν, όπως είχε διευθετηθεί, τα πρώτα ύποπτα
κρούσματα στο Ινστιτούτο Γενετικής, αλλά στην
Τουρκία.
Επιπλέον ένταση βεβαίως προκάλεσε η ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, η οποία εξέφρασε λύπη για την απόφαση κλεισίματος των τεσσάρων
οδοφραγμάτων, με τον Νίκο Αναστασιάδη και
σύσσωμη την ηγεσία να τη χαρακτηρίζουν ατυχή
παρέμβαση, με κυβερνητικές πηγές να ενοχλούνται από το γεγονός ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ υπερέβη
τον ρόλο της, αντιδρώντας μονομερώς για κάτι
που αφορούσε την υγεία, ενώ στην περίπτωση
των τουρκικών εντάσεων δεν δείχνει παρόμοια
ευαισθησία.
Άρχισαν οι επαφές
Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κυπριακή

Δημοκρατία και τα Κατεχόμενα, σε συνδυασμό
με την απόφαση Οζερσάι και Τατάρ να κλείσουν
τα οδοφράγματα φέρεται πως εκτόνωσε κάπως
την κρίση. Αφενός γιατί ο Μουσταφά Ακιντζί ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν ήταν ενήμερος, αφετέρου γιατί ξεκίνησε η συχνή επικοινωνία Αναστασιάδη-Ακιντζί για συνεργασία στη διαχείριση της
εξάπλωσης του κορωνοϊού. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνομιλία των δύο ηγετών η κυπριακή κυβέρνηση εξέφρασε προθυμία στη συνεργασία για
αναλώσιμα, βάσει διπλωματικών κύκλων. Το
ερώτημα, βεβαίως, είναι ποιον θα ωφελήσει η παράταση των «εκλογών» στα Κατεχόμενα. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν πως όλοι οι υποψήφιοι θεώρησαν πως θα τους ευνοήσει –τον καθένα
για διαφορετικό λόγο– η αναστολή των «εκλογών».
Ο Μουσταφά Ακιντζί φέρεται να θεωρεί πως η
εξάπλωση του κορωνοϊού, με άγνωστες τις προεκτάσεις για την τ/κ κοινότητα, ενδεχομένως να
πλήξει την υποψηφιότητά του. Μία παράταση
στις «εκλογές» θεωρείται από πολιτικούς κύκλους πως θα ευνοήσει και τον Τ/κ «υπουργό

Τα δύο πολιτικά στοιχήματα στα Κατεχόμενα
Λευκωσία.- Του Νίκου Στέλγια
Η πανδημία του κορωνοϊού που έχει ταρακουνήσει τον πλανήτη, πλήττει τόσο τη διαδικασία
ανάδειξης νέου ηγέτη της τ/κ κοινότητας όσο και
τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού, δηλαδή την
προσπάθεια που αναμενόταν να ξεκινήσει στο
δεύτερο μισό του 2020 υπό την καθοδήγηση του
ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, εξαιτίας της διασποράς του
κορωνοϊού σε ολόκληρη την Κύπρο, οι «προεδρικές» αναβάλλονται για έξι μήνες και αυτό επηρεάζει συνεπακόλουθα και το Κυπριακό. Την εβδομάδα που πέρασε τα τ/κ κόμματα πραγματοποίησαν τις πρώτες συναντήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών σχετικά με το θέμα της αναβολής
των «προεδρικών».
Στη συνάντησή τους τα κόμματα έκριναν πως
η τελική απόφαση για το ζήτημα θα πρέπει να ληφθεί σε σύσκεψη η οποία και πραγματοποιήθηκε
στο «Προεδρικό». Στην εν λόγω σύσκεψη στην
οποία συμμετείχαν ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας
Μουσταφά Ακιντζί, οι τ/κ πολιτικοί αρχηγοί, ο
«πρόεδρος» της «βουλής», καθώς και ο «εισαγγελέας» λήφθηκε η τελική απόφαση, η οποία έκανε
λόγο για αναβολή της ημερομηνίας της διεξαγωγής των «προεδρικών», οι οποίες υπό κανονικές
συνθήκες θα διεξάγονταν στις 26 Απριλίου. Σημειώνεται πως μετά το τέλος των «προεδρικών»,
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αναμενόταν να
αναλάβει πρωτοβουλία για αναβίωση της προσπάθειας λύσης του Κυπριακού. Ως αποτέλεσμα
της κρίσης του κορωνοϊού η ανάληψη τέτοιας
πρωτοβουλίας αναβάλλεται επ’ αόριστον. Παράλληλα, η κρίση δεν αποκλείεται να τροποποιήσει τις λεπτές πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της τ/κ κοινότητας μέχρι τη νέα ημερομηνία
διεξαγωγής των «προεδρικών».

Το παρασκήνιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες
της «Κ» σχετικά με τη λήψη της απόφασης της
αναβολής των «προεδρικών». Συγκεκριμένα κατά
τη διάρκεια της σύσκεψης στο «Προεδρικό» ο κ.
Ακιντζί αναμετρήθηκε με αντιπροσώπους των
κομμάτων που εκπροσωπούνται στη «βουλή» για
το ζήτημα του μεταβατικού ηγέτη της τ/κ κοινότητας, ο οποίος θα καθίσει στην «προεδρική καρέκλα» καθ’ όλη την περίοδο της κρίσης του κορωνοϊού.
Όλα δείχνουν ότι ο κ. Ακιντζί έθεσε ως κόκκινη γραμμή το ζήτημα της παραμονής του στην
εξουσία, με την ιδιότητα του «υπηρεσιακού πρόεδρου». Το συγκεκριμένο αίτημα αποδέχθηκαν τα
κόμματα της τ/κ Αριστεράς, το Ρεπουμπλικανικό
Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) και το Κόμμα Κοινοτικής
Δημοκρατίας (ΚΚΔ). Τα κόμματα της «κυβέρνησης», δηλαδή το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)
και το Κόμμα του Λαού (ΚΛ) χαρακτήρισαν το
συγκεκριμένο αίτημα «συζητήσιμο», με την προϋπόθεση το «σύνταγμα» και τη γνωμοδότηση
των νομικών. Παρόμοια ήταν και η στάση του
Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚ). Το κόμμα της
Αναγέννησης (ΚΑ) των εποίκων από την άλλη
υποστήριξε ότι καθήκοντα υπηρεσιακού ηγέτη
κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να αναλάβει ο «πρόεδρος» της «βουλής».
Τελικά, η υποχρέωση ανάδειξης του υπηρεσιακού προέδρου έπεσε στους ώμους της «βουλής»,
η οποία προχώρησε σε έκτακτη σύσκεψη για να
τακτοποιήσει το ακανθώδες ζήτημα. Οι Τ/κ νομικοί προειδοποιούν ότι πρόκειται για πρωτόγνωρο και «ευαίσθητο» ζήτημα, αφού το «σύνταγμα»
του 1985 δεν ξεκαθαρίζει τη διαδικασία και τις
μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε πε-

ρίπτωση που οι «προεδρικές εκλογές» αναβληθούν εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής.

Σύγκρουση

Στο ίδιο κλίμα, ο κ. Ακιντζί είχε συγκρουστεί
κατά την προηγούμενη εβδομάδα με την τ/κ Δεξιά και σε σχέση με το ζήτημα της αντιμετώπισης
της πανδημίας. Σε αντίθεση με την «κυβέρνηση»
του Ερσίν Τατάρ, ο κ. Ακιντζί εξακολουθεί να
τάσσεται υπέρ της επιβολής καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης και απαγόρευσης κυκλοφορίας
στα Κατεχόμενα, για μια περίοδο, τουλάχιστον
14 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
με βασική προϋπόθεση τη διαφύλαξη των βασικών ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού θα είναι υπό
την δικαιοδοσία του «Υπουργείου Υγείας» και
των αρμόδιων «αρχών».
Η «κυβέρνηση» αντιτίθεται στην πρόταση του
κ. Ακιντζί κυρίως εξαιτίας του οικονομικού αντίκτυπου που θα επεφύλασσε η εν λόγω απόφαση
στην κοινωνία. Ο «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ
ξεκαθάρισε το σκεπτικό της κυβέρνησης για το
όλο ζήτημα την προηγούμενη εβδομάδα σε τηλεοπτική του συνέντευξη.
Σύμφωνα με τον κ. Τατάρ, η τ/κ οικονομία, η
οποία ήδη αντιμετωπίζει ένα μεγάλο αδιέξοδο
δεν έχει την πολυτέλεια να υποστεί τις επιπτώσεις «ριψοκίνδυνων» πολιτικών αποφάσεων. Η
επανεκκίνηση της οικονομίας «από το μηδέν» είναι ένα εγχείρημα το οποίο δεν θα είναι σε θέση
να αναλάβει η «κυβέρνηση» και το επιτελείο της
οικονομίας μετά το τέλος της κρίσης.
Η τ/κ πλευρά δεν έχει στη διάθεσή της ξένα,
ευρωπαϊκά κονδύλια, όπως η ε/κ πλευρά, για αυ-

Εξωτερικών» Κουντρέτ Οζερσάι, για να δώσει
την αίσθηση πως μπορεί να διαχειριστεί την κρίση. Ήδη η κίνησή του να καλέσει τους φοιτητές
να επιστρέψουν και να κλείσει τα σύνορα με την
Τουρκία, της οποίας τα κρούσματα θεωρούνται
περισσότερα από όσα ανακοινώνονται, θεωρείται
από αναλυτές πως βοηθάει την υποψηφιότητά
του.
Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να κινηθεί και ο
Τ/κ πρωθυπουργός Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ήδη
παρουσιάζει σχεδιασμό εποικισμού της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Ακριβώς, όμως,
εξαιτίας και των σχεδιασμών που εντείνονται για
εποικισμό της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, τις ιδέες που ξεδιπλώνονται περί λύσης δύο
κρατών, αλλά και την ενισχυμένη επιθετικότητα
της Τουρκίας θεωρείται πως ο χρόνος που περνά
δημιουργεί άσχημα τετελεσμένα για τη δική μας
πλευρά.
Από τη διάσκεψη στο Βερολίνο πολιτικοί κύκλοι εξέφραζαν την εκτίμηση ότι ο χρόνος που
θα περάσει μέχρι και την επανέναρξη των συνομιλιών δεν θα ήταν νεκρός χρόνος. Φάνηκε από
μία σειρά γεγονότων. Όχι μόνο από τις προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, που συνεχίζονται, τους
σχεδιασμούς για εποικισμό της περίκλει στης Αμμοχώστου, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Φάνηκε από την κρίση που προκάλεσε η
Τουρκία στον Έβρο, με τη μαζική αποστολή προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι όποιες διαπραγματεύσεις να αναμένονται σε έντονο κλίμα μεταξύ των δύο εγγυητριών
δυνάμεων.
Το κατά πόσο βεβαίως το κεφάλαιο του κορωνοϊού λειτουργήσει θετικά θα εξαρτηθεί από τη
συνεργασία που θα έχουν οι δύο πλευρές για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι όποιες εξελίξεις
μετατίθενται μετά την κρίση της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, αλλά αναμφίβολα η περίοδος αυτή
θεωρείται κρίσιμη για τις μετέπειτα εξελίξεις.
**** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»
τόν τον λόγο καλείται να λάβει με μεγάλη προσοχή τις αποφάσεις της για την πανδημία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η νέα διένεξη της «κυβέρνησης» με
το «προεδρικό» για το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης έχει διχάσει την τ/κ κοινότητα. Η «εκλογική» βάση του κ. Ακιντζί επικρίνει την «κυβέρνηση» για αναποτελεσματικότητα και για τη λήψη
μέτρων που δεν έχουν ως μπούσουλα τη δημόσια
υγεία. Η δε, «κυβέρνηση» ασκεί κριτική στον Τ/κ
ηγέτη, κατηγορώντας τον ότι με τις πράξεις και
τις δηλώσεις του επιχειρεί ένα «πραξικόπημα» για
να ενισχύσει την υποψηφιότητά του εν όψει των
«προεδρικών».

Νέες πολιτικές Ισορροπίες

Για το εκλογικό στοίχημα και τον αντίκτυπο
που θα έχει στο Κυπριακό, μίλησε στην «Κ» προσωπικότητα των υψηλών βαθμίδων της τ/κ πολιτικής σκηνής: «Η κρίση του κορωνοϊού, μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα επισκίασε όλα τα άλλα ζητήματα που απασχολούν το προσκήνιο της
τ/κ επικαιρότητας. Από τώρα και στο εξής, μέχρι
τη νέα ημέρα διεξαγωγής των προεδρικών, δύο
ζητήματα θα καθορίσουν την ανάδυση νέων πολιτικών ισορροπιών στην τ/κ πλευρά:
Η διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού και η
επανεκκίνηση της οικονομίας μετά το τέλος της
κρίσης. Οι ε/κ φίλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι
τα όσα συμβαίνουν σήμερα, τη στιγμή που πολεμούμε τον κορωνοϊό στον βορρά, επιφυλάσσουν
μεγάλο αντίκτυπο για το Κυπριακό. Ποιος θα διαχειριστεί και θα σηκώσει στις πλάτες του το βάρος της κρίσης του κορωνοϊού; Ο Ακιντζί ή οι άλλοι πολιτικοί που θα διαχειριστούν με δεξιοτεχνία
την αντιμετώπιση της κρίσης; Η απάντηση αυτού
του ερωτήματος θα κρίνει το αποτέλεσμα των
προεδρικών μας και φυσικά τα όσα θα συζητήσουμε την επόμενη ημέρα των εκλογών στο Κυπριακό».
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»

Κύπρος
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Χρυσόστομος: Εάν κριθεί αναγκαίο μέτρα και τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ανήμερα της εορτής της Υπαπαντής, παρέστη συμπροσευχόμενος στο Ιερό Βήμα τού περικαλλούς Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος στο
Σάρλοτ, όπου και μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων.
Λευκωσία.- Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τ

ην ευχή να μην παραστεί ανάγκη για
επέκταση των μέτρων προστασίας των
πιστών από τον κορωνοϊό, κατά τη διάρκεια
της Μεγάλης Εβδομάδας και την Ανάσταση εκφράζει ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος
Β΄. Στη συνέντευξή του στην «Κ», ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ξεκαθαρίζει
πως εάν τα μέτρα της κυβέρνησης συνεχισθούν, σε μια τέτοια περίπτωση και η Εκκλησία
θα πρέπει να πειθαρχήσει.
Ο ίδιος θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την
προστασία της δημόσιας υγείας, επικρίνοντας
τους ιεράρχες εκείνους που αντέδρασαν. Ωστόσο, όπως ο ίδιος τονίζει στο όλο θέμα δεν είναι
διατεθειμένος να δώσει συνέχεια, επισημαίνοντας ότι η Εκκλησία έχει να ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα. Καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης λέγοντας ανοιχτά πως
δεν είναι αμαρτία η αποχή από τη Θεία Κοινωνία
και τον εκκλησιασμό για κάποιο διάστημα. Φέρνει ως παράδειγμα τον ίδιο, ο οποίος περιόρισε
την παρουσία κληρικών στις λειτουργίες που
πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στην Αρχιεπισκοπή.
Στο ερώτημα εάν υπήρξε καθυστέρηση από
πλευράς κυβέρνησης στη λήψη μέτρων η απάντηση ήταν καταφατική. Επικαλείται δε την περίπτωση της Κίνας που 2 δισεκατομμύρια πληθυσμό μέσα σε δύο μήνες κατάφερε, όπως λέει,
να καταγράφει σήμερα μηδενικό αριθμό νέων
κρουσμάτων. «Θα είναι όνειδος για μας, θα είναι ντροπή. Πρέπει να προσγειωθούμε ο καθένας να θεωρεί ότι είναι φορέας της ασθένειας και
να προσπαθεί να μη μεταδώσει την ασθένεια. Αν
όλοι μας έχουμε αυτή τη σκέψη, μέσα μας, η
ασθένεια θα εξαφανιστεί. Σε δεκατέσσερις μέρες
δεν θα υπάρχει», δηλώνει εμφατικά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

–Μακαριότατε, θεωρείται έκπτωση ή έλλειμμα πίστης από έναν κληρικό να βγει και να πει
δημόσια ότι οι θρησκευτικές συναθροίσεις είναι ένας σοβαρός παράγοντας μετάδοσης του
ιού και καλό θα ήταν να περιοριστούν;
–Όχι. Άλλο είναι η πίστη, άλλο να προφυλαχθεί κάποιος, από μια ασθένεια. Το ότι η ασθένεια, αυτή είναι μεταδοτική δεν έχει καμία σχέση
με την πίστη. Μεταδίδεται. Όταν ο ένας είναι δίπλα από τον άλλο, μεταδίδεται. Αν με ρωτάς αν
μεταδίδεται αυτή η ασθένεια με τη Θεία Κοινωνία θα απαντούσα όχι. Σε αυτό είμαι κάθετος.
–Τόσα χρόνια ιεροσύνης, δεν έχετε διαπιστώσει κάτι διαφορετικό;
–Όχι.
–Βρισκόμαστε σε μια περίοδο με έντονο το

στοιχείο του εκκλησιασμού (Μεγάλη Τεσσαρακοστή και Μεγάλη Εβδομάδα). Η Εκκλησία
πώς θα ξεπεράσει τα εμπόδια προκειμένου να
ικανοποιήσει τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών;
–Το καλό που θα προκύψει, εάν ο καθένας
προφυλαχθεί και δεν μεταδώσει, στον άλλο, την
ασθένεια είναι ύψιστη προσφορά και δεν πρέπει
να έχει ενοχές, γιατί δεν εκκλησιάστηκε. Το να
πάμε τσούρμο, όλοι να εκκλησιαστούμε και να
μεταδίδει ο ένας στον άλλον, να αρρωστήσουμε
όλοι και να θρηνούμε θανάτους, είναι ό,τι χειρότερο. Το να προφυλαχθούμε και να μην πάμε για
μερικές εβδομάδες στην εκκλησία και τολμώ να
πω και να μην κοινωνήσουμε, δεν είναι αμαρτία
εάν δεν κοινωνήσουμε και δεν πάμε στις εκκλησίες, όταν προστατέψουμε τον αδελφό μας. Διότι ο καθένας μας, αν δεν πούμε για τον εαυτό μας
ότι είναι φορέας αυτού του ιού, θεραπεία δεν θα
γίνει. Για αυτό και η κυβέρνηση πήρε αυτά τα
σκληρά μέτρα, ο καθένας να απομονωθεί στο
σπίτι του, και εάν πράγματι όλοι μας συμπεριφερθούμε υπεύθυνα σε 15 μέρες η ασθένεια θα
πάει στο καλό.
–Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι ενδέχεται, φέτος, να κάνουμε Μεγάλη Εβδομάδα και
Ανάσταση στον καναπέ του σπιτιού μας;
–Εύχομαι να μη συμβεί αυτό, αλλά βλέποντας
τι έχει συμβεί στην Κίνα που είναι πάνω από ένα
δισεκατομμύριο, εάν δάμασε αυτή την ασθένεια,
είναι ντροπή για μας σε ένα μήνα να μην περιορίσουμε την ασθένεια. Θα είναι όνειδος για μας,
θα είναι ντροπή. Πρέπει να προσγειωθούμε ο
καθένας να θεωρεί ότι είναι φορέας της ασθένειας και να προσπαθεί να μη μεταδώσει την ασθένεια. Αν όλοι μας έχουμε αυτή τη σκέψη, μέσα
μας, η ασθένεια θα εξαφανιστεί. Σε δεκατέσσερις
μέρες δεν θα υπάρχει.
–Τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει είναι μέχρι
το Σάββατο του Λαζάρου;
–Πιστεύω ότι είναι αρκετά, η ασθένεια να φύγει από το νησί μας.
–Στην περίπτωση που η Πολιτεία κρίνει ότι
θα πρέπει να συνεχισθούν τα μέτρα;
–Ασφαλώς και θα πρέπει να τα συνεχίσουμε.
–Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το φετινό Πάσχα
θα είναι διαφορετικό;
–Εύχομαι να μη θρηνήσουμε θανάτους και εύχομαι όσοι μολυνθεί να αναρρώσουν και οι εκκλησίες μας να γεμίσουν από κόσμο και να βιώσουμε καλύτερα από άλλες χρονιές τη χαρά της
Αναστάσεως.
Υπήρξε καθυστέρηση
–Μιλήσατε με τον πρόεδρο της Δημοκρατί-

O Κύπρου Χρυσόστομος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
ας αυτή την περίοδο, αρκετές φορές. Αν μπορείτε, τι ήταν αυτό που σας είπε προκειμένου η
Εκκλησία να αντιμετωπίσει με ευαισθησία τη
συνάθροιση πιστών στις εκκλησίες;
–Όταν μου είπε πως θα συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο και θα λάβει σκληρές αποφάσεις,
δεν τον άφησα να ολοκληρώσει τη σκέψη του.
Λέω, «κ. Πρόεδρε, ζούμε τις καταστάσεις και
πρέπει να πάρετε σκληρές αποφάσεις και συγχαρητήρια εάν θέλετε». Συγχαίρω τους Κινέζους
που σε 2 μήνες βγήκαν από πάνω και σήμερα οι
θάνατοι μετριούνται στα δάκτυλα της μιας χειρός και χιλιάδες αποθεραπεύονται ημερησίως.
Και οι ευνομούμενες χώρες της Ευρώπης, λέω
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που δεν έπρεπε
να επιτρέψουν τη μετάδοση της ασθένειας στις
χώρες τους, η αδιαφορία τους τις έκανε να μετρούν εκατοντάδες νεκρούς ημερησίως. Ντροπή.
Δεν πρέπει στη μικρή μας πατρίδα να επιστρέψουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάρουμε αυστηρά
μέτρα.
–Υπήρχε καθυστέρηση στη λήψη μέτρων από
πλευράς Κύπρου;
–Πιστεύω ναι. Έπρεπε να τα πάρουμε πιο νωρίς και ακόμη κάποιοι το έχουν ρίξει, αν μου το
επιτρέπεται, στο σορολόπ. Αν είναι δυνατόν.
Πρέπει ο καθένας να απομονωθεί στον χώρο τον
δικό του, να μην έρχεται σε επαφή με άλλους ούτως ώστε να μπει τροχοπέδη σε αυτή την ασθένεια, διότι εύκολα μεταδίδεται, αλλά και εύκολα
αποθεραπεύεται, αν πάρουμε μέτρα.
–Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης σκληρότερων μέτρων. Εσείς συμφωνείτε;
–Εάν ο κόσμος δεν συμμορφωθεί αυτό θα
πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Αλλά γιατί να μη
συμμορφωθούμε;
–Ποια είναι η συμβουλή σας, προς στους πιστούς για τα μέτρα προστασίας;
–Πιστεύω ότι μπορούν θαυμάσια, και εγώ επιθυμώ, είμαι κληρικός, και να εκκλησιάζομαι και
να λειτουργώ. Την Κυριακή είναι της Σταυροπροσκυνήσεως. Θλίβομαι, γιατί δεν θα μπορώ
να πάω να λειτουργήσω, αλλά δεν με στενοχωρεί αυτό, διότι προσφέρω ύψιστες υπηρεσίες
στον αδελφό μου. Γιατί να πάω και να έχει, έστω
και έναν να μου μεταδώσει την ασθένεια; Δεν ξέρω, μπορεί να την έχω την ασθένεια και εγώ να
τη μεταδώσω στον άλλον. Το ότι δεν θα μεταδώσω ή δεν θα πάρω από άλλον, αυτό είναι πολύ
θετικό.
–Εξηγήστε μας. Στο ακραίο σενάριο που οι
πιστοί στο σύνολο τους απέχουν από τις θρησκευτικές δραστηριότητες, η Θεία Λειτουργία
θα τελείται κανονικά;

–Βεβαίως. Έχουμε δώσει εντολή να κάνουν τις
Θείες Λειτουργίες όσο το δυνατόν λιγότεροι.
Δηλαδή θα μπορεί ένας παπάς να λειτουργήσει,
δεν χρειάζεται δεύτερος. Εκεί που υπάρχουν
ψαλτάδες, έχουν χορωδίες, δεν είναι ανάγκη να
πάνε. Ένας ψάλτης δεξιά και ένας αριστερά είναι
αρκετοί.
–Από τη δεύτερη ανακοίνωσή σας και μετά, με
την οποία προτρέψατε τους πιστούς να περιορίσουν τον εκκλησιασμό, οι πιστοί πειθάρχησαν;
–Εμείς την περασμένη Τετάρτη κάναμε λειτουργία στο εκκλησάκι μας εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Είμαστε πέντε με έξι αδελφοί και κάναμε
θαυμάσια λειτουργία. Λειτούργησε ο Άγιος Καρπασίας μόνος του, ούτε διάκος, λειτούργησε
ένας. Έψαλαν άλλοι δύο, ο άλλος χωρεπίσκοπος
κάθισε μακριά και εγώ από την άλλη πλευρά.
Τρεις άνθρωποι έβγαλαν τη Λειτουργία. Ούτε
συνωστισμός ούτε τίποτα.
Κάποιοι ιεράρχες θέλουν
να έχουν το πάνω χέρι
–Τα περισσότερα μέλη της Ιεράς Συνόδου
φαίνεται ότι κατανοούν τις ανησυχίες που εκφράζονται για τις συναθροίσεις στις εκκλησίες. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ιεράρχες που
δεν συμφωνούν.
–Είπα πως στην Εκκλησία υπάρχει πλουραλιστική Δημοκρατία. Δεν θέλουμε να επιβάλουμε
δικτατορία. Εμείς παίρνουμε κάποια απόφαση.
Η απόφαση αυτή, πριν την ανακοινώσουμε, είναι
μελετημένη. Σε μερικούς δεν αρέσει και θέλουν
για την επαρχία τους να πάρουν κάποια διαφορετική απόφαση. Έχουν το δικαίωμα, όταν δεν
είναι συνοδική απόφαση. Αλλά εκείνο που με ξενίζει πολλές φορές, έρχεται η κυβέρνηση και εισηγείται κάτι. Εγώ έχω σαν γνώμονα και πυξίδα,
το καλώς νοούμενο συμφέρον του λαού και βλέπω πως η κυβέρνηση πήρε κάποιες αποφάσεις
για το συμφέρον του λαού. Γιατί να μη συμφωνήσω με την κυβέρνηση; Κάποιοι θέλουν να έχουν
το πάνω χέρι εκείνοι και δεν λαμβάνουν υπόψη
τις αποφάσεις της κυβέρνησης και του αρχιεπισκόπου. Εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά ο λαός τι θα
πει. Πέντε άνθρωποι και δεν συμφωνούν;
–Νοουμένου ότι το σύστημα της Εκκλησίας
είναι Συνοδικό..
–Αυτό με στεναχωρεί μεν αλλά δεν θέλω να
επιβάλω την άποψή μου. Είναι άνθρωποι που
έχουν μια ηλικία, έχουν εμπειρίες.
–Άρα στο θέμα αυτό δεν θα δώσετε συνέχεια;
–Βέβαια. Έχουμε σοβαρότερα θέματα να
ασχοληθούμε, δεν θα ασχοληθούμε με παρωνυχίδες.
**** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»
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Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλούν οι αριθμοί στην Κύπρο
Λευκωσία.- Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ
λπίδες για καλύτερο έλεγχο της κατάστασης, όσον αφορά τη διασπορά του
νέου κορωνοϊού στην κοινότητα της Κύπρου,
εξέφρασε ο καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, δρ Πέτρος Καραγιάννης. Προς αυτή την
κατεύθυνση είναι και τα αυστηρά μέτρα τα
οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο,
ανέφερε στην «Κ» ο καθηγητής, μέλος της
συμβουλευτικής ομάδας του υπουργού Υγείας.

Ε

Επιπρόσθετα, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, το
πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου, σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε στο Υπουργείο, χαρακτήρισε τους περιορισμούς τους οποίους
εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως αυστηρότερους από τον μέσο όρο των συστάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ενώ φαίνεται ότι και άλλες χώρες, όπως η Βρετανία,
πλέον, ακολουθούν την ίδια τακτική, με σκοπό
τον περιορισμό και τον έλεγχο της πανδημίας.
Μιλώντας στην «Κ», ο δρ Πέτρος Καραγιάννης χαρακτήρισε την κατάσταση ελεγχόμενη,
προς το παρόν, ωστόσο, εξέφρασε τον προβληματισμό του για το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού
στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, που είχε ως
αποτέλεσμα την νόσηση άλλων δεκαπέντε ατόμων. Όπως είπε ο καθηγητής, ωστόσο, αυτό καταδεικνύει και το ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά
στην Κύπρο, σε σχέση με την ιχνηλάτηση των
επαφών των επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού. Τα ξημερώματα της 21ης Μαρτίου τέθηκε σε ισχύ το διάταγμα του υπουργού Υγείας
για καθολική απαγόρευση πτήσεων, ένα μέτρο
το οποίο εκτιμάται ότι θα σταματήσει την εισαγωγή περισσότερων κρουσμάτων στην Κύπρο.
Ο δρ Καραγιάννης εξέφρασε την ελπίδα ότι
δεν θα παρουσιαστούν άλλα κρούσματα σε κάποιους από τους επαναπατρισθέντες, οι οποίοι
τέθηκαν σε καραντίνα, ώστε, πλέον, το σύστημα υγείας να μπορεί να διαχειριστεί μόνο τα εγχώρια περιστατικά. Ερωτηθείς αν η εγχώρια με-

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προεδρεύει σύσκεψης με τον Υπουργό
Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και την Επιδημιολογική και Επιστημονική Ομάδα που έχει
συστήσει το Υπουργείο Υγείας, με θέμα την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
τάδοση μπορεί να τύχει εύκολα παρεμπόδισης,
ο κ. Καραγιάννης είπε ότι, αν έχει «ξεφύγει» κάποιος από τους ελέγχους στα αεροδρόμια, ενώ
ούτε κι ο ίδιος έχει εκδηλώσει ή έχει πολύ ήπιας
μορφής συμπτώματα, στα οποία δεν έχει δώσει
την δέουσα σημασία, θα αποτελεί πρόβλημα.
Στην Ελλάδα οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχει
κι ένας σεβαστός αριθμός θετικών κρουσμάτων
τα οποία δεν εντοπίστηκαν, καθώς περίπου σαράντα περιστατικά θεωρούνται «ορφανά».
Στην Κύπρο ο αριθμός των «ορφανών» κρουσμάτων είναι πολύ μικρός (μόλις δύο, μέχρι το
βράδυ της Παρασκευής 20 Μαρτίου), με το
Υπουργείο Υγείας να καταβάλλει έντονες προσπάθειες ώστε να ξεκαθαρίσει αν είχαν οποιαδήποτε επαφή με κάποιο από τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα.

Τα ιατρεία γρίπης

Με τη νέα βδομάδα τίθενται σε λειτουργία
και τα ιατρεία γρίπης, τα οποία θα είναι επιφορτισμένα και με τη λήψη δειγμάτων για κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, θα λειτουργούν σε χώρους
εκτός νοσοκομείων και σε αυτά θα μπορεί να
προσέρχεται οποιοσδήποτε παρουσιάζει κάποια

συμπτώματα. Οι γιατροί που θα στελεχώνουν
τα εν λόγω ιατρεία θα «φιλτράρουν» τα περιστατικά με βάση τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο κάθε ασθενής και θα αποφασίζουν ποιοι
θα υποβληθούν σε εξέταση για την νόσο
COVID19, εξήγησε στην «Κ» ο δρ Καραγιάννης. Αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, είπε, αφού αρχικά οι πολίτες
επικοινωνούσαν με τον αριθμό 1420 με τους
λειτουργούς να θέτουν σειρά προτεραιότητας
και σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρείται
καθυστέρηση στη λήψη δείγματος.

Επαναπροσδιορισμός

Στις αρχές της νέας εβδομάδας, αναμένεται
το Υπουργείο Υγείας, στη βάση των νέων δεδομένων να προβεί σε ανακοινώσεις, θέτοντας εκ
νέου τη βάση στην οποία θα στηρίζεται ο όρος
«κρούσμα». Όπως είπε ο κ. Καραγιάννης, θα γίνει επαναπροσδιορισμός του όρου, μετά και την
απαγόρευση των πτήσεων και τον τερματισμό
εισαγόμενων περιστατικών κορωνοϊού από χώρες οι οποίες έχουν ψηλά ποσοστά ασθενών.
Διευκρινίζοντας, ο καθηγητής είπε ότι μέχρι
στιγμής, κρούσμα θεωρείτο ένα άτομο το οποίο

είχε επαφή προηγουμένως με άλλο επιβεβαιωμένο περιστατικό ή είχε ταξιδέψει σε μια από τις
χώρες υψηλού κινδύνου ή σε χώρα της κατηγορίας 2, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας.
Καθώς, πλέον, δεν υπάρχουν ταξιδιώτες,
όσοι έχουν αφιχθεί στην Κύπρο και βρίσκονται
σε καραντίνα, θα εντοπιστούν εύκολα αν εκδηλώσουν συμπτώματα, ενώ όσοι έχουν φτάσει
αρκετές μέρες νωρίτερα, θα έπρεπε να είχαν
αναπτύξει ήδη συμπτώματα, σε περίπτωση που
είχαν εκτεθεί στον νέο ιό. Επομένως, βάσει των
πιο πάνω, θα γίνει πιο συγκεκριμένος ο ορισμός
«κρούσμα», αναλόγως και των συμπτωμάτων
που αφορούν των κορωνοϊό, κάτι που αποσκοπεί και στη διευκόλυνση των επαγγελματιών
υγείας ως προς το σε ποιους θα δίνουν ιδιαίτερη σημασία.
Καταληκτικά, ο κ. Καραγιάννης, ανέφερε ότι
τα αυστηρά μέτρα τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση, φαί νεται ότι μας οδηγούν προς τον σωστό δρόμο. Δεν έκρυψε, βεβαίως, την ανησυχία
του για τα κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν
στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και σε ιδιωτικό
νοσηλευτήριο, τα οποία ενδεχομένως να έχουν
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση περισσότερων
περιστατικών τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι τη συμβουλευτική Επιτροπή
του υπουργού Υγείας, οι οποίοι αναλαμβάνουν
και χρέη ενημέρωσης των πολιτών, είναι οι Πέτρος Καραγιάννης, καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ειρήνη Χριστάκη,
παθολόγος – λοιμωξιολόγος, Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, Γεώργιος Νικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεόντιος Κωστρίκης, καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου
και Ζωή-Δωροθέα Πανά, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
**** Από την εφημερίδα της
Κύπρου «Καθημερινή της Κυριακής»

Σύστημα υγείας και ο στρατός, οι τρύπες του ιού στα Κατεχόμενα
Λευκωσία.- Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ
Ένα από τα μεγάλα μέτωπα του κορωνοϊού
στα Κατεχόμενα, μάλλον το μέγιστο, αφορά το
σύστημα υγείας, τα μεγάλα προβλήματα και τις
κρίσιμες ελλείψεις που παρουσιάζει. Λίγο μετά
τη μεγάλη πυρκαγιά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της κατεχόμενης Λευκωσίας, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας τη μονάδα θεραπείας καρδιακών παθήσεων, η τ/κ πλευρά δίνει αγώνα
δρόμου για να κρατήσει όρθιο το σύστημα
υγείας, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού ήρθε
καπάκι και δοκιμάζει τις λιγοστές αντοχές του.
Η μεγάλη μάχη δίνεται με λιγοστά μέσα και
περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τη στιγμή που
κορυφώνεται η κρίση της πανδημίας, ολόκληρο
το βόρειο κομμάτι της Κύπρου έχει στη διάθεσή
του μόνο πενήντα περίπου συστήματα τεχνητής υποστήριξης αναπνοής. Την ίδια ώρα, Τ/κ
εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από τον χώρο
υγείας καταγγέλλουν μεγάλες ελλείψεις και
λανθασμένες κινήσεις της τ/κ «κυβέρνησης».
Όπως λένε στην «Κ» τα μεγάλα νοσοκομεία
παραμένουν χωρίς τα απαραίτητα μέσα για την
καταπολέμηση του νέου ιού και σε περίπτωση
που εντατικοποιηθεί η κρίση, οι ελπίδες της τ/κ
πλευράς για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πανδημίας χωρίς ξένη βοήθεια θα είναι
πολύ περιορισμένες. Παρά τα αυστηρά μέτρα
που λαμβάνονται ειδικοί προειδοποιούν για
κίνδυνους από ελλειμματικές δομές υγείας και
από τα σημεία εισόδου στα οδοφράγματα. Ακόμα τ/κ «κυβερνητικές» πηγές αναφέρονται και

σε προβληματική επικοινωνία αμφότερων των
ηγεσιών των δύο κοινοτήτων σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία: «Εάν η Κύπρος είχε καταφέρει
να αναπτύξει κοινή δράση απέναντι στην απειλή του κορωνοϊού, σήμερα τα δεδομένα θα
ήταν πολύ διαφορετικά σε πολλά επίπεδα».
Από τις πρώτες ώρες της εξάπλωσης του κορωνοϊού στα Κατεχόμενα, η προσοχή της τ/κ
ηγεσίας είναι στραμμένη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου λαμβάνονται έκτακτα
μέτρα, καθώς ενώνει το βόρειο τμήμα με την
Τουρκία και από εκεί με τον υπόλοιπο κόσμο.
Σε πρώτη φάση, η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ αποφάσισε να αναστείλει την είσοδο ξένων
πολιτών από την Τύμπου στα Κατεχόμενα. Το
πρώτο μέτρο το οποίο τέθηκε σε ισχύ και για
όλα τα οδοφράγματα αφορούσε μια σειρά πολιτών ξένων χωρών. Το δεύτερο μέτρο αφορούσε
την απαγόρευση εισόδου σε όλους τους Τούρκους πολίτες, ενώ εξαιρούνται εκείνοι που θα
εισέρχονται στα Κατεχόμενα από την Τύμπου
και τα λιμάνια και έχουν «άδεια διαμονής ή εργασίας» στα Κατεχόμενα.
Το τρίτο μέτρο αφορούσε τους Τ/κ. Από την
προηγούμενη εβδομάδα, οι Τ/κ που εισέρχονται στα Κατεχόμενα μέσω Τύμπου και λιμανιών που και οδηγούνται σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένους
χώρους. Σημειώνεται ότι τα τελευταία εικοσιτετράωρα κύκλοι της «κυβέρνησης» εκτιμούσαν
ότι σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση
δεν αποκλείεται το κλείσιμο της Τύμπου.

Mαύρες τρύπες και στρατός

Λίγο μετά από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση σε σειρά οδοφραγμάτων και η τ/κ πλευρά
προχώρησε στο κλείσιμο ορισμένων οδοφραγμάτων και έθεσε σε εφαρμογή αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Από την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι Τ/κ επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές, οδηγούνται κατά την επιστροφή τους στα
Κατεχόμενα σε υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών. Η «κυβέρνηση» επιχειρεί να δείξει ευελιξία
για τους Τ/κ ασθενείς που επισκέπτονται τις
ελεύθερες περιοχές για ιατρικούς λόγους, εφαρμόζοντας το μέτρο του περιορισμού στις οικίες
τους.
Ένα πρόβλημα που εκκρεμεί χωρίς λύση είναι
οι μαύρες τρύπες στη γραμμή αντιπαράταξης,
όπου ο έλεγχος είναι αδύνατος. Το συγκεκριμένο ζήτημα και το μεταναστευτικό δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα ακόμη ζήτημα απασχόλησε
την τ/κ πλευρά σχετικά με τις προσπάθειες καταπολέμησης του ιού. Όπως πληροφορείται
από καλά ενημερωμένες πηγές η «Κ», στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, Τ/κ κάτοικοι
του δικοινοτικού χωριού της Πύλας επικοινώνησαν με την τ/κ ηγεσία για να αναφέρουν
κρούσματα του νέου ιού στο χωριό τους. Αυτή
η πληροφορία αναστάτωσε τόσο την τ/κ ηγεσία, όσο και τους κατοίκους των γειτονικών χωριών, όπως λ.χ. το Πέργαμος. Υπήρχαν ισχυρισμοί περί πέντε κρουσμάτων, τελικά υπήρξε ένα
κρούσμα, με τον γηραιό ψάλτη.
Αφορμής δοθείσης η τ/κ πλευρά αναθεώρησε

τη στάση της για την Πύλα, αποφασίζοντας να
επιβληθεί υποχρεωτική καραντίνα και στους
Τ/κ κάτοικους του δικοινοτικού χωριού που εισέρχονται στα Κατεχόμενα. Ένα άλλο μέτωπο
του κορωνοϊού στα Κατεχόμενα αφορά τις δυνάμεις του τουρκικού στρατού, λόγω του ότι
αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται σε άμεση επαφή
και επικοινωνία με άλλες μονάδες και υπηρεσίες του τουρκικού στρατού στην Τουρκία. Γι’ αυτό τον λόγο ο περιορισμός της εξάπλωσης του
κορωνοϊού στα στρατόπεδα του τουρκικού
στρατού των Κατεχομένων αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την τ/κ ηγεσία, όσο και για το
επιτελείο των τουρκικών δυνάμεων. Σε πρώτη
φάση, το επιτελείο του κατοχικού στρατού αποφάσισε να αναστείλει όλες τις άδειες στα στρατόπεδα. Παράλληλα, απαγορεύτηκε και η έξοδος των στρατιωτικών από τους χώρους των
στρατοπέδων. Νέα πιο αυστηρά μέτρα αναμένονται να ληφθούν αναλόγως με την τροπή των
εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας. Από τη
σκοπιά της τ/κ ηγεσίας το πρόβλημα με τον
τουρκικό στρατό έγκειται στο γεγονός ότι όλες
οι τουρκικές δυνάμεις υπάγονται απευθείας στο
επιτελείο του στρατού στην Τουρκία.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, οι αποφάσεις για
τα στρατόπεδα στα Κατεχόμενα λαμβάνονται
ανεξάρτητα από τις απόψεις και επιθυμίες της
τ/κ πλευράς, η οποία έχει περιορισμένη εμπλοκή στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Ψάχνει το εμβόλιο στην κρίση η κυπριακή κυβέρνηση
Λευκωσία.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

βοηθήσουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες να προσφεύγουν μαζικά είτε τηλεφωνώντας στο 1420
είτε σπεύδοντας στα νοσοκομεία. Στο ίδιο
πλαίσιο εξέφραζε δυσφορία για το γεγονός ότι
επαγγελματίες υγείας βάζουν άδειες ασθενείας, αλλά και για το γεγονός ότι οι ιδιώτες γιατροί δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής στην
πράξη. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ζήτησε την
επίταξη των ιατρών από τον γενικό εισαγγελέα, με τον τελευταίο να εκφράζει την άποψη
πως έχει συγκεκριμένες δυσκολίες κάτι τέτοιο.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως παρά τις
επιφυλάξεις του κ. Ιωάννου και πριν από την
επίταξη, 128 ιδιώτες γιατροί είχαν ήδη καταθέσει τα στοιχεία τους ούτως ώστε να βοηθήσουν
στην όλη διαδικασία. Αυτό που ανησυχεί επαγγελματίες υγείας είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, η έλλειψη μασκών και
εξοπλισμού που μπορεί να τους προστατεύσει.
Καθόλου τυχαίες και οι εκκλήσεις που κάνουν
σε ρεπορτάζ να διαχειριστούν την κρίση στα
νοσοκομεία δεδομένων των περιπτώσεων καραντίνας στις οποίες έχουν μπει.

Σ

το περιοδικό Politico, τριάντα διαμορφωτές κοινής γνώμης και εμπειρογνώμονες ανέλυαν την περασμένη βδομάδα ότι ο
κορωνοϊός, αναμένεται να αλλάξει μια για
πάντα τον κόσμο. Την οικονομία, την πολιτική, τον τρόπο σκέψης, να αλλάξει ακόμα τη
θρησκεία, την κοινωνία αλλά και την καθημερινότητά μας. Οι ΗΠΑ όπως και μία σειρά
άλλων χωρών υποτίμησαν τον κίνδυνο, άργησαν να λάβουν μέτρα με αποτέλεσμα να μετρούν καθημερινά απώλειες, αλλά και να βυθίζονται στο χάος, τρέχοντας πίσω από τις
εξελίξεις. Στην Κύπρο όμως;
«Στην Κύπρο το πλεονέκτημα είναι πρώτα
πως είμαστε νησί και δεύτερο ότι έχουμε χρόνο
να μελετήσουμε τα λάθη των άλλων και να τα
αποφύγουμε» υποστήριζαν στελέχη της κυβερνώσας παράταξης, πριν από την έλευση της μεγάλης κρίσης και με δεδομένο αυτό, μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου παρακολούθησαν με
ιδιαίτερη αμηχανία το διάγγελμα του προέδρου, όταν ξεκίνησαν τα πρώτα κρούσματα.
Δεν είχε μόνο επικοινωνιακές αστοχίες αλλά
κύριο ζήτημα ήταν η απουσία σκληρών μέτρων
τα οποία –εξαιτίας και των όσων κακών προηγήθηκαν σε άλλες χώρες– η πλειοψηφία των
πολιτών ανέμενε πως θα εξαγγελθούν. Όλο αυτό βεβαίως ξεπερνά την εικόνα, καθώς σύμφωνα με επιστήμονες, από τα μέτρα εκείνης της
Παρασκευής μέχρι και αυτά που εξαγγέλθηκαν
την Κυριακή που πέρασε, η ζημιά είχε ήδη γίνει.
Βεβαίως έστω και με καθυστέρηση, η κυβέρνηση φαίνεται να βρίσκει τον βηματισμό της και
να προχωρά σε μέτρα, χωρίς να λείπουν βεβαίως αστοχίες, υπερβολές και σύγχυση αρμοδιοτήτων.

Οι προκλήσεις

Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί
είναι ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση και μέχρι πού
φτάνουν οι αντοχές του κρατικού συστήματος,
τόσο σε ό,τι αφορά την οικονομία όσο και την
υγεία. Πλάνο συγκεκριμένο για τη διαχείριση
μιας επιδημίας δεν υπήρχε. Σημειώνεται ότι
στη σύσκεψη της υπουργικής διαχείρισης κρίσης τον Οκτώβριο του 2018, είχε τεθεί από αρμόδιους ενώπιον των υπουργών Εσωτερικών
Εξωτερικών Δικαιοσύνης, Άμυνας και Γεωργίας η ανάγκη να μπει συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης μεγάλων κρίσεων, όπως η τρομοκρατία, το μεταναστευτικό και η επιδημία. Κάτι
που μπήκε τελικώς στο συρτάρι. Καθόλου τυχαίο ότι πλάνο διαχείρισης της συγκεκριμένης
κρίσης τέθηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα. Η
αλήθεια είναι πως σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που υποτίμησαν τον κίνδυνο η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε μεν κάποια μέτρα,
ωστόσο, ζήτημα που ανησυχεί και επιστήμονες
υγείας αλλά και πολιτικούς κύκλους είναι ο
κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος υγείας.
Δεν είναι μόνο ότι το γενικό σύστημα υγείας
τώρα άρχισε να λειτουργεί καλά-καλά, αλλά
και γιατί ο πυρήνας του ιού βρίσκεται εντός
νοσοκομείων.
Το γεγονός ότι το ένα μετά το άλλο νοσοκομείο κλείνει εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού στους γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις των
βασικών (95 αναπνευστήρων στον δημόσιο, 35
στον ιδιωτικό τομέα), αποτελούν το χειρότερο
δυνατό σενάριο που έχει να χειριστεί η Κύπρος.
Δεν είναι βεβαίως μόνο οι αντοχές του συστήματος υγείας που προκαλεί ανησυχία, αλλά και
το κατά πόσο η κυπριακή οικονομία θα βγει
αλώβητη. Ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν βγει
μπροστά και έχουν εξαγγείλει μέτρα, παίρνο-

Επαναπατρίζονται στην Κύπρο από χώρες του εξωτερικού όπου βρίσκονταν κατά το ξέσπασμα
της πανδημίας του κορωνοϊού, Αεροδρόμιο Λάρνακας Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020. ΚΥΠΕ/
ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ

ντας το θέμα πάνω τους. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης ζήτησε μάλιστα από τις τράπεζες ευελιξία σε ζητήματα δανείων, προκαλώντας αίσθηση στους κύκλους της Δεξιάς, ενώ ο Κωνσταντίνος Ιωάννου φρόντισε να αναλάβει πρωτοβουλίες πέραν των αρμοδιοτήτων του, που
προκάλεσαν θετική εικόνα σε μέρος της κοινής
γνώμης.

Ένα βήμα πίσω…

Πώς όμως βρέθηκαν οι υπουργοί να έχουν
τον πρώτο λόγο στη διαχείριση μιας κρίσης και
πού ακριβώς βρίσκεται ο Νίκος Αναστασιάδης;
Το διάγγελμα εκείνης της Παρασκευής, άνοιξε
τον χορό των έντονων επικρίσεων από την
αντιπολίτευση, η οποία ζητούσε επιτακτικά αυστηρά μέτρα και προκάλεσε την απογοήτευση
ακόμη και της Πινδάρου. Όπως είχε αναφέρει η
«Κ» ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επέμενε μέχρι την
υστάτη για την επιβολή σκληρών μέτρων και
σε αυτό το πλαίσιο φρόντισε να κοινοποιήσει
τη διαφοροποίησή του. Έκανε συγκεκριμένα,
έκκληση, την επομένη του διαγγέλματος, για
επιβολή σκληρότερων μέτρων ούτως ώστε να
μη γίνουμε Ιταλία, όπως είχε χαρακτηριστικά
πει. Στο ίδιο πλαίσιο τον ακολούθησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος
Τορναρίτης, ακόμη και ο ανέκαθεν πιστός στον
πρόεδρο βουλευτής Λεμεσού Αντρέας Κυπριανού. Αυτό από μόνο του καταδείκνυε πως δεν
ήταν μόνο η κοινωνία ένα βήμα μπροστά στη
λήψη σκληρότερων μέτρων, αλλά και το ίδιο
του το κόμμα. Όμως και στο Υπουργικό ήταν
αρκετοί εκείνοι που πίεζαν για αναθεώρηση
των μέτρων της Παρασκευής.
Σε αυτό το πλαίσιο τα σκληρότερα μέτρα λήφθηκαν τελικώς, μετά από ένα πολύωρο
Υπουργικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ένα βήμα πίσω, αφήνοντας
τους υπουργούς του (Αιμιλιανίδου, Ιωάννου,
Πετρίδη) να διαχειριστούν και την κρίση και
την ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα που
θα ληφθούν. Θα πρέπει να σημειωθεί πως σε
αντίθεση με αρχηγούς κρατών άλλων χωρών,
όπως για παράδειγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ο Νίκος Αναστασιάδης μετά και το διάγγελμα,
έχει χαμηλώσει αρκετά τους τόνους και τις τοποθετήσεις του.

Οι πιέσεις και το ολίσθημα

Στην κυβέρνηση παραδέχονται πως η αδυναμία λήψης σοβαρών ελέγχων στις πτήσεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε σωρεία
προβλημάτων. Όπως λένε κυβερνητικοί κύκλοι

οι πιέσεις προέρχονταν από οικονομικά συμφέροντα, αλλά σύμφωνα με άλλες έγκυρες πηγές
ρόλο έπαιξε και η προγραμματιζόμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Καρόλου στην περιοχή, την
οποία ούτε ο πρόεδρος Αναστασιάδης αλλά
ούτε και ο Άγγλος πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον ήθελαν να ακυρωθεί. Όμως η απόφαση για απαγόρευση των πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ήταν πρώτα το νομικό του
ζητήματος, με νομικούς όπως ο Αχιλλέας Δημητριάδης να κάνουν λόγο για παραβίαση του
Συντάγματος. Ήταν οι πιέσεις προσώπων που
βρέθηκαν στο εξωτερικό για ιατρικούς και
επαγγελματικούς λόγους, ήταν και οι πιέσεις
οικογενειών που επέμεναν να φέρουν πίσω τα
παιδιά τους.
Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από δεκαπέντε μέρες, η Πρωτοπορία Ηνωμένου Βασιλείου
είχε λάβει 51% στις φοιτητές εκλογές και αυτό
έχει τη δική του σημειολογία. Στο ίδιο πλαίσιο
αλησμόνητες και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν
στα δύο αεροδρόμια της Κύπρου τη Δευτέρα
το απόγευμα μετά και την εφαρμογή του διατάγματος απαγόρευσης εισόδου χωρίς ιατρικό
πιστοποιητικό, που οδήγησαν στην κατ’ εξαίρεση ακύρωση του διατάγματος από τον
υπουργό Μεταφορών Γιάννη Καρούσο και τη
μεταφορά των επιβαινόντων σε καραντίνα.
Η εικόνα του υπουργού Μεταφορών βεβαίως να αναδιπλώνεται ατάκτως μπροστά στις
φωνές των γονιών και στους «παρανομούντες»
επιβαίνοντες είχε προκαλέσει δυσφορία μελών
του Υπουργικού Συμβουλίου. Καθόλου τυχαίο
το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Πετρίδης λίγες
ώρες νωρίτερα έλεγε πως τα μέτρα είναι καθαρά αποτρεπτικά για την έλευση των φοιτητών.
Όμως και τα όσα εκτυλίχθηκαν την επόμενη
μέρα στον χώρο καραντίνας, τόσο με την παρουσία δημοσιογράφων όσο και με τις καταγγελίες των διαμενόντων περί προχειρότητας
και σοβαρών ελλείψεων στην καραντίνα, κτύπησε κόκκινο συναγερμό στο Προεδρικό, ότι η
κατάσταση τείνει να ξεφύγει επικοινωνιακά.

Οι ανησυχίες

Κατά την πολύωρη διυπουργική ο υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου υπογράμμισε
την ανάγκη λήψης αυστηρών μέτρων. Ο κ. Ιωάννου φέρεται να ανησυχούσε ιδιαίτερα με το
πώς εξελίσσονταν τα πράγματα στα νοσοκομεία με τα συνεχόμενα κρούσματα και με την
έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Όπως υποστήριζε, υπάρχει άρνηση προσωπικών ιατρών να

Και οι υπερβολές

Αυτές οι ανησυχίες της κυβέρνησης για εξάπλωση της πανδημίας και στην Κύπρο οδήγησε το Υπουργικό να καλέσει σε συνέντευξη Τύπου τους δημοσιογράφους ούτως ώστε να ενημερώσουν τους δημοσιογράφους και να ζητήσουν τη συμβολή στο έργο της κυβέρνησης.
Την ενημέρωση θα έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος αρχικά, ωστόσο,
θεώρησε καλύτερο να ενημερώσει για την κατάσταση ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έλεγε
πως το 60% θα νοσήσει από τον κορωνοϊό. Θέση την οποία χαρακτήριζε ως «fake news» λίγες
ώρες αργότερα ο ένας εκ των επιστημόνων που
όρισε το υπουργείο υπεύθυνο για θέματα επικοινωνίας ο ιολόγος Λεόντιος Κωστρίκης. Κάποιοι θεώρησαν ότι η κίνηση Ιωάννου είχε ως
στόχο να «κλειδώσει» τον κόσμο στο σπίτι για
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας. Οι πιο καχύποπτοι το είδαν ως ευκαιρία της κυβέρνησης
να ψηλώσουν επικοινωνιακά τον πήχη για το
χειρότερο δυνατό σενάριο και να περάσουν
στη συνέχεια το μήνυμα της επιτυχίας.
Όμως πανικό προκάλεσαν και άλλες διαρροές της κυβέρνησης τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ρεπορτάζ που μιλούσε για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας και το οποίο δεν διέψευσαν από την αρχή οι υπουργός Υγείας και
κυβερνητικός εκπρόσωπος, οδήγησε σε μικρό
χάος εντός των σουπερ μάρκετ και στους επιχειρηματικούς κύκλους. Πανικός που οδήγησε
τελικά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το διαψεύδει αναφανδόν, λίγες ώρες αργότερα.

Το lockdown

Eισήγηση πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας είχε πέσει στο τραπέζι του Εθνικού
Συμβουλίου το πρωί της Πέμπτης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και θέμα περιορισμού των ΜΜΕ, ζητώντας από τους πολιτικούς
αρχηγούς να εκφράσουν τη θέση τους. Τόσο ο
γ.γ. του ΑΚΕΛ όσο και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ
εξέφρασαν την άποψη ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε αχρείαστο πανικό στον κόσμο. Όπως
λέχθηκε, η κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει πρώτα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση
των τελευταίων μέτρων και αν αυτά δεν αρκούν τότε να προχωρήσει σε σκληρότερα. Πάντως, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν
αποκλείουν ένα τέτοιο μέτρο εντός της επόμενης βδομάδας, αν δεν περιοριστούν τα κρούσματα. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, τα μέτρα που λήφθηκαν από την
Κυριακή φέρεται να είναι ικανοποιητικά και
αρκετά, νοουμένου ότι θα τηρηθούν.
**** Από την εφημερίδα της Κύπρου
«Καθημερινή της Κυριακής»
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Θα κερδίσουμε το στοίχημα, λένε στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών
Λευκωσία.- Γράφουν οι Μαρία Κονιώτου Αντώνης Γκιλδάκης/ΚΥΠΕ

Α

ισιοδοξία ότι θα κερδίσουν το στοίχημα
της διαχείρισης των έκτακτων καταστάσεων που προκλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του
κορωνοϊού, εκφράζουν στελέχη του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Κέντρο ενεργοποιήθηκε από την αρχή της κρίσης για να σηκώσει το βάρος του συντονισμού των διαφόρων υπηρεσιών, τμημάτων
και πρεσβειών και να ανταποκριθεί σε χιλιάδες
τηλεφωνήματα Κυπρίων πολιτών που βρέθηκαν
εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων.
Ο κορωνοϊός «είναι η μεγαλύτερη κρίση την
οποία βιώνουμε», δήλωσε στο ΚΥΠΕ, που βρέθηκε
στον χώρο του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, ο Συντονιστής του Πάρης Σαμούτης, κάνοντας λόγο για «μοναδικές στιγμές», ενώ εκτίμησε
ότι η κατάσταση με τους εγκλωβισμένους στο εξωτερικό θα εκτονώνεται σταδιακά. Από την πλευρά
του ο Διευθυντής Σένγκεν, Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο ΥΠΕΞ, Δημήτρης
Χατζηαργυρού, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «είναι
ένα στοίχημα που μάλλον θα το κερδίσουμε».
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηαργυρού, το Κέντρο είναι ανοικτό καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τα
μεσάνυχτα, εργάζεται με δυο βάρδιες, και έχει δεχθεί πέραν των 1000 ίσως και 1500 τηλεφωνημάτων και 1600 ηλεκτρονικά μηνύματα. «Παίρνουμε
πληροφόρηση συνεχώς από διάφορους πολίτες και
μη, από διάφορα Υπουργεία, από τις διπλωματικές
μας αποστολές», ανέφερε στο ΚΥΠΕ.
Εξάλλου, όπως είπε ο κ. Σαμούτης, εκδόθηκαν
1400 βεβαιώσεις, από διπλωματικές αποστολές και
το κέντρο, για Κύπριους που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στο νησί, με βάση τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονταν στο δεύτερο διάταγμα που εκδόθηκε.
Υπάρχουν επίσης και 50-60 Κύπριοι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω της κατάστασης σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ όπως, σύμφωνα με τον κ. Χατζηαργυρού στη Νέα Ζηλανδία, στην Αυστραλία,
την Ινδία, τα ΗΑΕ. Μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηαργυρού αναφέρθηκε στο παράδειγμα 19 αθλητών οι
οποίοι μετέβησαν για αγώνες και εγκλωβίστηκαν
στην Ταΐλάνδη και για τους οποίους αναζητείται
τρόπος επαναπατρισμού.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξήρε το έργο του
Κέντρου και των στελεχών του ΥΠΕΞ, αναφέροντας: «Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλα τα μέλη
του προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, στο
Κέντρο και στις Διπλωματικές μας Αποστολές, που
εργάζονται νυχθημερόν για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμπατριώτες
μας στο εξωτερικό».
Ο κ. Χατζηαργυρού είπε πως «πριν ένα με ενάμισι μήνα όταν αρχίσαμε και παρακολουθούσαμε την
υπόθεση του κορωνοϊού. Άρχισαν και έρχονταν
στο Κέντρο κυρίως από τις διπλωματικές μας αποστολές διάφορες εκθέσεις ως προς το πού βρίσκεται το θέμα και αρχίσαμε καταγραφή της κατάστασης όπως ήταν παγκόσμια».
Επεσήμανε πως στην παρούσα φάση, στην
οποία ο κορωνοϊός κτύπησε και την πόρτα της Κύπρου, ενεργοποιήθηκε αμέσως το Εθνικό Κέντρο

Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο στελεχώθηκε από
λειτουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως
επίσης και λειτουργούς από άλλες υπηρεσίες όπως
την Εθνική Φρουρά, την Αστυνομία, το Υπουργείο
Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Μεταφορών. «Έχουμε δυο βάρδιες καθημερινά
από την περασμένη Κυριακή οι οποίες δουλεύουν
από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα», ανέφερε.
Μετά την έκδοση διαταγμάτων της Κυβέρνησης
υπάρχει διαρκής συντονισμός με τις υπηρεσίες και
τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ενώ το Υπουργείο
Εξωτερικών έχει συγκαλέσει από την αρχή της
εβδομάδας πέντε ή έξι συσκέψεις, για να δούμε
πώς εξελίσσεται η κατάσταση, πρόσθεσε.
Ο κ. Χατζηαργυρού ανέφερε επίσης ότι από την
αρχή της κρίσης, το προσωπικό όλων των Διευθύνσεων του ΥΠΕΞ τέθηκε στη διάθεση του Τμήματος
Διαχείρισης Κρίσεων. Έχουμε πάρει με τη στήριξη
του Γενικού Διευθυντή και του Υπουργού από όλες
τις Διευθύνσεις, άτομα τα οποία εν μια νυκτί έγιναν τηλεφωνητές, ψυχολόγοι κοκ, ανέφερε.
«Όλοι οι λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών ανεξαρτήτως βαθμού δούλεψαν σαν μια ομάδα» είπε από την πλευρά του ο κ. Σαμούτης, συγχαίροντας παράλληλα τους εκπροσώπους των διαφόρων Υπουργείων και Υπηρεσιών που στελεχώνουν το Κέντρο.
Σημείωσε πως σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιήθηκαν 30-40 λειτουργοί για τη
στελέχωση του Κέντρου, οι οποίοι εργάζονται σε
βάρδιες, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα
τρίτο του ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠΕΞ.
Ο κ. Σαμούτης είπε πως το θέμα που υπήρχε
ήταν κυρίως με τους Κύπριους που βρίσκονταν στο
Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν υπήρχαν πτήσεις.
«Από την Ελλάδα βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν»,
σημείωσε. «Υπάρχει και κόσμος που χρειάζεται βοήθεια, υπάρχουν και οι φοιτητές μας. Δόθηκαν
οδηγίες στις πρεσβείες να στηρίξουν και οικονομικά αφού εξετάσουν τα αιτήματα των Κυπρίων που
θα μείνουν στο εξωτερικό. Έχει άτομα τα οποία
εγκλωβίστηκαν μακριά, έξω από την Ευρώπη σε
τρίτες χώρες και δεν μπορούν να έλθουν», ανέφερε.
Ερωτηθείς αν παλαιότερες κρίσεις που είχαν να
αντιμετωπίσουν τους έχουν προετοιμάσει για μια
κρίση τέτοιου μεγέθους, ο κ. Σαμούτης είπε πως
είχαν χρόνο να προετοιμαστούν βλέποντας ότι έρχεται η επιδημία.
«Εμείς από την αρχή είδαμε αυτό το πράγμα να

έρχεται. Ήταν κάτι το οποίο φάνηκε από τη στιγμή
που δεν ελεγχόταν και είχαμε και τις πρώτες διαρροές κρουσμάτων στην Ιαπωνία, στην Κορέα κτλ
είπαμε ότι είναι σοβαρό και κάτι πρέπει να γίνει.
Και το Υπουργείο Εξωτερικών που έχει την ευθύνη
να παρακολουθεί την κατάσταση στο εξωτερικό
εξέδωσε τις πρώτες ταξιδιωτικές οδηγίες», ανέφερε.
«Χρησιμοποιήσαμε τους μηχανισμούς μας.
Υπάρχουν οι ομάδες, υπάρχουν οι υπηρεσίες που
συνεργάζονται μεταξύ τους, μας βοήθησαν οι
ασκήσεις που κάνουμε κάθε χρόνο», όπως η άσκηση «Αργοναύτης», στο επίκεντρο της οποίας είναι
η εκκένωση αμάχων, είπε, για να προσθέσει ότι
«αυτή τη στιγμή γίνεται μια μικρή εκκένωση Κυπρίων προς την Κύπρο».
Πρόσθεσε πως υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης ένα από τα οποία είναι αυτό για τις επιδημίες.
«Το Υπουργείο Υγείας έχει να ελέγξει ολόκληρο το
κράτος με τους περιορισμούς, με τα διατάγματα και
όλα αυτά. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν από την
αρχή δίπλα τους. Έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη
και μπορούσαμε να σταθούμε από την αρχή δίπλα
τους για να συμπορευτούμε», ανέφερε.
Υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη οι υπηρεσίες
να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς όπως η Hermes και τα λιμάνια, για να
συμπληρώσει ότι «υπήρξε όντως συνεργασία».
Ο κ. Σαμούτης αναφέρθηκε και στο Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» του ΚΣΕΔ Λάρνακα,ς λέγοντας ότι υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία σε
όλα τα επίπεδα, από τον Διοικητή και τους λειτουργούς μέχρι τον Υπουργό Μεταφορών, ενώ και
ο κ. Χατζηαργυρού έκανε λόγο για αγαστή συνεργασία.
Είπε ακόμη πως όταν τέθηκαν οι περιορισμοί
έγιναν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. «Εκεί
υπήρξε μια στοίβα με ερωτηματικά για το τί δικαιούται κάποιος» και κάθε υπόθεση έπρεπε να επιλύεται ξεχωριστά, συνέχισε. Όλες οι υπηρεσίες ήταν
απαραίτητες και είχαμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε τη συνδρομή τους, είπε ,για να προσθέσει πως
«εννοείται ότι υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν
προβλήματα».
Μεταξύ των προκλήσεων που κλήθηκε να διαχειριστεί το Κέντρο στην παρούσα κρίση είναι και
θέματα που άπτονται των Βρετανικών Βάσεων, αλλά και των οδοφραγμάτων, με τον κ. Σαμούτη να
λέει ότι αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει τη σημασία του να στεγάζεται το Εθνικό Κέ-

ντρο στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τις διάφορες
Διευθύνσεις του, όπως η Διεύθυνση Κυπριακού.
Σε ό,τι αφορά τις Βάσεις, είπε ότι αξιολογήθηκαν διάφορα θέματα σε σχέση με την εφαρμογή
των μέτρων για τον κορωνοϊό, που επηρεάζουν και
τους Κύπριους πολίτες που εργάζονται εκεί. Και σε
αυτό το θέμα χρειάστηκε να αναλωθεί χρόνος και
να γίνουν διάφορες παραστάσεις, είπε ο κ. Σαμούτης.
Σε σχέση με τον ρόλο της ΕΕ, επεσήμανε ότι γίνονται σχεδόν καθημερινές τηλεδιασκέψεις με τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας,
αναζητώντας τρόπους για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων υπηκόων από τρίτες χώρες.
Μέσω του μηχανισμού, οι ενδιαφερόμενες χώρες υποβάλλουν αίτημα για να λάβουν χρηματοδότηση έως και 75% από την Κομισιόν για ναύλωση
αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον κ. Σαμούτη, μεγάλα
κράτη μέλη αναμένεται να δρομολογήσουν τέτοια
αεροσκάφη που θα επαναπατρίσουν τους πολίτες
διαφόρων κρατών μελών, μεταφέροντας τους σε
προορισμούς «όπως ένα λεωφορείο». Από τη διαδικασία αυτή αναμένεται να επωφεληθούν και Κύπριοι που έχουν εγκλωβιστεί σε τρίτες χώρες, με το
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων να παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις.
Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηαργυρού αναφέρθηκε στο «ΟΙΚΑΔΕ», το ηλεκτρονικό σύστημα
στο οποίο μπορούν να εγγραφούν Κύπριοι που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό. Στην αρχή
της κρίσης ήταν εγγεγραμμένοι 20 ταξιδιώτες, ενώ
σήμερα έχουν φτάσει στους 650, είπε και πρόσθεσε
ότι από το σύστημα αυτό αντλούνται στοιχεία, τα
οποία μπορεί να χρησιμεύσουν σε περίπτωση που
χρειαστεί να γίνει κάποια επιχείρηση εκκένωσης.
Ερωτηθείς για τα διδάγματα που προκύπτουν
από την διαχείριση της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, ο κ. Σαμούτης είπε ότι πάντοτε υπάρχει χώρος βελτίωσης για τους υφιστάμενους μηχανισμούς, και έφερε ως παράδειγμα την
ιδέα για μια μόνιμη εγκατάσταση για το Εθνικό
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.
Ανέφερε ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει
ενέργειες ώστε να εξοπλιστεί το Κέντρο με τον
απαιτούμενο εξοπλισμό. Μετά από αυτή την κρίση,
συνέχισε, έχει έρθει η ώρα να αναβαθμιστεί το Κέντρο σε ένα άλλο επίπεδο, για παράδειγμα μέσα
από τη στελέχωσή του με προσωπικό από διάφορες υπηρεσίες, ακόμη και σε μόνιμη σύνθεση και με
τη δημιουργία ξεχωριστού τηλεφωνικού κέντρου.

Με ναυλωμένες πτήσεις επαναπατρίζονται Κύπριοι από Αγγλία
Λάρνακα.Της Φανίτσας Ζαννέττου/ΚΥΠΕ
Με τρεις ναυλωμένες πτήσεις, δύο από τις οποίες έφτασαν ήδη στο αεροδρόμιο Λάρνακας, επαναπατρίζονται το Σάββατο από το Ηνωμένο Βασίλειο
Κύπριοι οι οποίο αποκλείστηκαν εκεί λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι στις
16.15 έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας ναυλωμένη πτήση της Blue Air από τον αερολιμένα Luton
του Λονδίνου, μεταφέροντας συνολικά 121 επιβάτες. Γύρω στις 18.50 αναμένεται η δεύτερη ναυλω-

μένη πτήση από τη Βρετανία και συγκεκριμένα με
την εταιρεία Jet2 η οποία αναχώρησε από το αεροδρόμιο Stanstead του Λονδίνου, μεταφέροντας 147
επιβάτες.
Όλοι οι επιβάτες μεταφέρονται σε χώρους που
έχουν εξευρεθεί από την Δημοκρατία όπου και θα
παραμείνουν υπό περιορισμό για 14 μέρες.
Το Σάββατο γύρω στις 03.45 τα ξημερώματα
προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας η πρώτη
ναυλωμένη πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο
Heathrow του Λονδίνου, μεταφέροντας 164 πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή επαναπατρί-

στηκαν συνολικά 421 πρόσωπα που βρίσκονταν
εγκλωβισμένα σε χώρες του εξωτερικού.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Εργων Γιάννης Καρούσος, δεν έχουν
ακόμα προγραμματιστεί πτήσεις για μεταφορά επιβατών από την Ελλάδα, αφού αναμένεται να εξακριβωθεί πρώτα ο αριθμός των Κυπρίων που δεν
κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση με προγραμματισμένες πτήσεις για να επιστρέψουν στο νησί.
Ανέφερε ακόμα ότι την Κυριακή το Υπουργείο
Εξωτερικών θα προχωρήσει σε επικαιροποίηση του
αριθμού των ατόμων που έχουν αποκλειστεί σε διάφορες χώρες και σε συντονισμό με τα Υπουργεία

Υγείας και Μεταφορών θα λάβουν, εκεί και όπου
χρειάζεται, τις κατάλληλες αποφάσεις για επαναπατρισμό των Κυπρίων που πρέπει να επιστρέψουν.
Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ το Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών για απαγόρευση πτήσεων στα αεροδρόμια της Κύπρου για 14 μέρες.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται πτήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα, που φτάνουν χωρίς επιβάτες
για να μεταφέρουν άτομα που θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους, πτήσεις για ανθρωπιστικούς
λόγους ή άλλες μεμονωμένες πτήσεις για περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και αφού πρώτα εξασφαλιστεί ειδική άδεια του Υπουργού Μεταφορών.
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70χρονος με βεβαρημένο ιστορικό ο πρώτος νεκρός
Λευκωσία.- (GreekNewsOnline, ΚΥΠΕ)
πεβίωσε το Σάββατο ασθενής που νοσηλευόταν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο
Πάφου με χαμηλό προσδόκιμο επιβίωσης, αφού
παρουσίαζε μη αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος
αλκοολικής αιτιολογίας, οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε έδαφος χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και χρόνια καρδιακή
ανεπάρκεια.
Κατά τη νοσηλεία του στο Γενικό Νοσοκομείο
Πάφου, ο ασθενής, στο πλαίσιο ιχνηλάτησης των
επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19,
που νοσηλευόταν στην ίδια κλινική, βρέθηκε θετικός, γεγονός που επιβάρυνε την κλινική του κατάσταση. Ο ασθενής είχε μεταφερθεί για περαιτέρω
νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου,
όπου κατέληξε το Σάββατο.
Ενας ασθενής από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου
διακομίσθηκε την Κυριακή στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου που λειτουργεί ως Νοσοκομείο Αναφοράς.
Συνολικά νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο 13 άτομα
με την κλινική κατάσταση της υγείας τους να θεωρείται καλή.
Εν τω μεταξύ δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση
της υγείας ενός ασθενούς που μεταφέρθηκε το
Σάββατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του
Νοσοκομείου για πιο στενή παρακολούθηση. Η κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενούς παρουσίασε
βελτίωση.
Εν τω μεταξύ δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες ή και ώρες να δοθούν και άλλα εξιτήρια αφού
αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων στα
οποία έχουν υποβληθεί ορισμένοι ασθενείς.

Υπουργού Μεταφορών.

Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ

Κλειστό παρέμεινε και την Κυριακή το νοσοκομείο Λεμεσού, μετά την απόφαση του Υπουργείου
Υγείας για αναστολή των εργασιών του ΤΑΕΠ και
των εξωτερικών ιατρείων του κρατικού νοσηλευτηρίου για 72 ώρες. Απόφαση που είχε ληφθεί μετά
τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού στο ιατρικό
και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου και που
εκπνέει απόψε.
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υγείας,
με ειδικές όμως διευθετήσεις αντιμετωπίζονται τα
αιματολογικά και ογκολογικά περιστατικά, η αιμοκάθαρση και η θαλασσαιμία.
Σε μια άλλη παράμετρο, κρίσιμη αλλά σταθερή
είναι η κατάσταση των τριών ασθενών με Κορωνο-

Κεκλεισμένων
των θυρών
η Λειτουργία
στο Φανάρι
Κωνσταντινούπολη
Με την παρουσία τεσσάρων μόνον Μητροπολιτών και ελάχιστων λαϊκών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε την
Κυριακή για την Γ› Κυριακή των Νηστειών
της Σταυροπροσκυνήσεως, στο Φανάρι
Η Θεία Λειτουργία (Κυριακή 22 Μαρτίου) τελέστηκε όπως πάντα στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου
στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε
την ευχή «ο Θεός με τη δύναμη και τη χάρη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να
να προστατεύει όλους τους ανθρώπους,
σε όλο τον κόσμο, από τον επικρεμάμενο
κίνδυνο της πανδημίας του κορωνοϊού».
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που
υφίστανται εξαιτίας της πανδημίας του
κορωνοϊού, η Θεία Λειτουργία τελέστηκε
κεκλεισμένων των θυρών, με την συμμετοχή μόνο των κληρικών και ελαχίστων
λαϊκών μελών της Πατριαρχικής Αυλής.
Εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Κυδωνιών Αθηναγόρας και Σηλυβρίας Μάξιμος,
και ο Επίσκοπος Τράλλεων Βενιαμίν.

ϊό που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας που στήθηκε στον 5ο
όροφο του νοσοκομείου Λεμεσού. Οι τρεις, ο
47χρονος , ο 65χρονος και η 73χρονη βρίσκονται
διασωληνωμένοι.
Κλειστό παρέμεινε και το κρατικό νοσηλευτήριο
της Πάφου. Η αναστολή της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων και του ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου συνεχίστηκε και την Κυριακή , σύμφωνα με απόφαση
του Υπουργείου Υγείας, με ειδικές όμως διευθετήσεις για αιματολογικά και ογκολογικά περιστατικά,
αιμοκάθαρση και θαλασσαιμία.
Αναστάλθηκε επίσης η λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων Ειδικοτήτων τα προγραμματισμένα
και επείγοντα, καθώς επίσης και όλων των χειρουργικών επεμβάσεων και οι ασθενείς καλούνται να
απευθύνονται στον Ιδιωτικό τομέα (Ευαγγελισμό
και Κυανού Σταυρό κατόπιν συμφωνίας του
Υπουργείου Υγείας με τα αναφερόμενα Νοσηλευτήρια).
Από τα εννέα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας το ένα εξ αυτών αφορά επαγγελματία υγείας του ΓΝ Πάφου και
συγκεκριμένα νοσηλευτή που εργαζόταν στον παθολογικό θάλαμο, στον θάλαμο δηλαδή, που επισκέφτηκαν οι Βρετανοί τον 65χρονο συγγενή τους,
ο οποίος ήταν το πρώτο θετικό κρούσμα που εντοπίστηκε στο Νοσοκομείο Πάφου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Τρεις πτήσεις επρόκειτο να αναχωρήσουν την
Κυριακή από το αεροδρόμιο Λάρνακας μεταφέροντας επιβάτες πίσω στις χώρες τους. Πληροφορίες

του ΚΥΠΕ αναφέρουν ότι γύρω στις τρεις το μεσημέρι θα αναχωρήσει μία πτήση της Aeroflot για
Μόσχα. Γύρω στις 16.15 θα αναχωρήσουν μία πτήση της Lufthansa για Φρανκφούρτη και μία πτήση
της Ural Airways επίσης για Μόσχα.
Οι τρεις πτήσεις μεταφέρουν επιβάτες που είτε
είναι τουρίστες που εγκλωβίστηκαν στην Κύπρο
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είτε υπήκοοι
ξένων χωρών που επιθυμούν να επιστρέψουν πίσω
στις χώρες τους.
Σημειώνεται ότι το Σάββατο 711 επιβάτες αναχώρησαν με επτά πτήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Χίλιοι τριακόσιοι ενενήντα ένας επιβάτες(1.391)
αναχώρησαν το Σάββατο με έντεκα πτήσεις από
τον αερολιμένα Πάφου με προορισμό το Βερολίνο,
το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ,
σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.
Στο μεταξύ, από τον αερολιμένα της Πάφου,
αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής, ναυλωμένη
πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό το
Λονδίνο Γκάτγουικ.
Σημειώνεται πως από τις 03:00 τα ξημερώματα
του Σαββάτου τέθηκε σε ισχύ, το Διάταγμα του
Υπουργού Μεταφορών για απαγόρευση πτήσεων
στα αεροδρόμια της Κύπρου για 14 μέρες.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται πτήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα, που φτάνουν χωρίς επιβάτες για να μεταφέρουν άτομα που θέλουν να
επιστρέψουν στις χώρες τους, πτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους ή άλλες μεμονωμένες πτήσεις για περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και
αφού πρώτα εξασφαλιστεί ειδική άδεια του

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Το μήνυμα ότι μόνο με τον αυστηρό περιορισμό
μπορούμε να σταματήσουμε την εξάπλωση του
COVID-19 και μόνο με συντονισμό μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ, θα είναι πλήρως αποτελεσματικά τα μέτρα, στέλνει με συνέντευξή της στην
Καθημερινή της Κυριακής, η Ευρωπαία Επίτροπος
αρμόδια για θέματα Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου.
Η Επίτροπος, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας της Κύπρου Κωνσταντίνο Ιωάννου, σημειώνει ότι η Κύπρος «έχει
λάβει από την αρχή μέτρα, ιδιαίτερα αυστηρά, πάντοτε σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων- ECDC και τον
ΠΟΥ», ξεκαθαρίζοντας ότι «πρέπει όλοι μας να
αντιληφθούμε την κρισιμότητα των στιγμών, να
συμπεριφερθούμε υπεύθυνα, να ακολουθούμε τις
οδηγίες πιστά».
Σύμφωνα με την κ. Κυριακίδου «οι Κύπριοι έχουμε αποδείξει ότι και αίσθημα ευθύνης διαθέτουμε
και υπομονή ώστε να αντέξουμε και να ανταπεξέλθουμε ως νικητές απ’ όλες τις δυσκολίες». «Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω με όλη
μου την ψυχή το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στην Κύπρο για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει, καθημερινά σε αυτήν τη μάχη»,
λέει.
Η ίδια περιγράφει αναλυτικά τις προσπάθειες
της Κομισιόν για κοινές διαδικασίες προμηθειών
προστατευτικού εξοπλισμού τεστ ανιχνεύσεως του
ιού, καθώς και νοσοκομειακών αναπνευστήρων
στην ΕΕ και τονίζει ότι «η ΕΕ έχει λάβει δύσκολες
και τολμηρές αποφάσεις τις τελευταίες βδομάδες
προκειμένου να αντιμετωπίσει την ραγδαία εξάπλωσή του ιού COVID-19».
«Έχουμε ηθική και πολιτική ευθύνη να ηγηθούμε αυτής της τιτάνιας προσπάθειας», λέει, προσθέτοντας ότι «βγήκαμε μπροστά, και στηρίζουμε τα
Κράτη Μέλη μας με όποιο τρόπο μπορούμε».
Ο ρόλος της Koμισιόν, αναφέρει σε άλλο σημείο
της συνέντευξης η κ. Κυριακίδου, «είναι να διασφαλίζει ότι οι ανάγκες των Κρατών Μελών μπορούν
να ικανοποιηθούν, μέσω συνεχόμενης και αδιάλειπτης συνεργασίας και συντονισμού».
Κληθείσα να σχολιάσει τις επιμέρους κινήσεις
των Κρατών Μελών της ΕΕ, η Επίτροπος προειδοποιεί «οι αποφάσεις ενός Κράτους Μέλους έχουν
σημαντικές επιπτώσεις και στα γειτονικά κράτη».

Δ. Κουτσούμπας: Ορατός κίνδυνος μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης
Αθήνα. Συνέντευξη στην εφημερίδα «Το Βήμα»,
παραχώρησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου κάνει λόγο για «ορατό κίνδυνο μιας
νέας καπιταλιστικής κρίσης», καθώς η πανδημία κορωνοϊού «λειτουργεί ουσιαστικά ως «θρυαλλίδα»
στην παγκόσμια οικονομία, όπου προϋπήρχαν σοβαρά προβλήματα».
Προσθέτει ότι οι διαφορές στη διαχείριση της πανδημίας ανάμεσα στα κράτη «καθορίζεται με κριτήρια
οικονομικά κι όχι επιστημονικά-ιατρικά» ενώ «είναι
φανερή η κούρσα για το ποιος θα «πατεντάρει» το
νέο εμβόλιο και τα διάφορα φάρμακα».
«Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι αυτά τα πληρώνουν οι
λαοί. Όμως, τα κοινωνικά αγαθά, με πρώτο αυτό της
υγείας, δε μπορούν να αφήνονται στο έλεος των αγορών και του κέρδους» προσθέτει.
Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρει πως «το ότι κάποιοι
σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες στρέφονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μας ξαφνιάζει.
Βέβαια είναι οι ίδιοι που, όταν ομαλοποιηθεί σχετικά η κατάσταση, θα βγάζουν ύμνους για τις ιδιωτικοποιήσεις, για τα ΣΔΙΤ κ.ο.κ.».
Επισημαίνει πως η πραγματικότητα αποδεικνύει
ότι το δημόσιο σύστημα Υγείας «το αδυνάτισαν όλες
οι κυβερνήσεις….. τόσο οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της αγοράς, όπως η ΝΔ, όσο και αυτοί που εμφανίζονταν ως υποστηρικτές του δημόσιου συστήματος, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρατικοί πόροι για την υγεία
από το 2010 μειώνονται».
Χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση ως «σταγόνα στον ωκεανό, τονίζοντας «η «ατομική ευθύνη» έχει πήλινα πόδια, όταν δεν στηρίζεται

σε ένα ολοκληρωμένο κεντρικό κρατικό σχέδιο. Η
κρατική ευθύνη είναι αυτή που θα εμπεδώσει και την
ατομική».
«Χρειάζονται τώρα χιλιάδες έκτακτες προσλήψεις,
άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και ένταξη
στον κρατικό σχεδιασμό των χιλιάδων ιδιωτών γιατρών» υπογραμμίζει, σημειώνοντας «σήμερα αποδεικνύεται με δραματικό τρόπο η αναγκαιότητα ενός
αποκλειστικά δημόσιου συστήματος υγείας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης».
Εκφράζει την ανησυχία του ότι αν δεν υπάρξει
αντίδραση των εργαζομένων, πολλά από τα μέτρα εις
βάρος των δικαιωμάτων τους θα μονιμοποιηθούν και
προσθέτει: «Το αυτονόητο είναι να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις, που ξεπερνούν τις 40.000, αλλά και
οι βλαπτικές μεταβολές σε βάρος εργαζομένων, που
έγιναν το μήνα Μάρτη. Να εξασφαλιστεί η μισθοδοσία και το σύνολο των δικαιωμάτων. Να εξασφαλιστεί
πρόσθετη άδεια, με πλήρεις αποδοχές, για ευπαθείς
ομάδες κι αρρώστους. Να μην διανοηθούν κράτος και
εργοδοσία να πειράξουν τα δώρα των εργαζομένων.
Δεν θα ματώσουν κι άλλο οι εργαζόμενοι εν μέσω
πανδημίας».
Ως προς την απαγόρευση συναθροίσεων πάνω από
10 άτομα, καταρχήν σημείωσε ότι το ΚΚΕ από πολύ
νωρίς ανακοίνωσε την αναστολή όλων των κομματικών εκδηλώσεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις
συλλογικές διαδικασίες του κόμματος προσθέτοντας
«αυτό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκαλεί πολλά
ερωτηματικά, όταν μάλιστα συναθροίσεις υπάρχουν
σε χώρους δουλειάς, σε μέσα μεταφοράς, στον κρατικό μηχανισμό. Ποιους δηλαδή αφορά το μέτρο; Μια
διαμαρτυρία; Φοβόμαστε ότι κι αυτό εντάσσεται

στην κατηγορία των μέτρων που παίρνονται, όχι με
επιστημονικά κριτήρια, αλλά επ’ ευκαιρία της πανδημίας και στρέφονται κατά του λαού».
«Η στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας κι ορισμένων
ιεραρχών ήταν το λιγότερο επικίνδυνη» αναφέρει ο Δ.
Κουτσούμπας, μιλώντας και για τις ευθύνες της κυβέρνησης για την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων
«αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ποσό αναχρονιστικός είναι ο εναγκαλισμός κράτους-Εκκλησίας».
«Μόνο το ΚΚΕ προτείνει την πλήρη κατάργηση αυτού του εναγκαλισμού, που σήμερα την αντιλαμβάνονται πολλοί περισσότεροι» προσθέτει.
Αναφορικά με την διαφαινόμενη πρόθεση στο
Eurogroup για μειωμένες απαιτήσεις επί του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% είπε ότι δεν συνιστά
κάποια φιλολαϊκή στροφή καθώς «είναι η αναγκαία
παρέμβαση, που εξειδικεύεται σε κάθε κράτος, προκειμένου να στηριχτεί η καπιταλιστική οικονομία και
οι μεγάλες επιχειρήσεις, εν αναμονή μιας νέας κρίσης,
που θα πλήξει ιδιαίτερα «εξωστρεφείς» οικονομίες,
όπως η ελληνική. Το πρόβλημα είναι ότι στο άμεσο
μέλλον αυτά θα τα φορτωθούν πάλι οι εργαζόμενοι».
Τέλος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης Ερντογάν, Μέρκελ και Μακρόν για το προσφυγικό, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι «κινείται στη
γνωστή λογική που μας έφερε ως εδώ. Από τη μία ενθάρρυνση της Τουρκίας να συνεχίζει τις επιθετικές
της ενέργειες στη Βόρεια Συρία, που εκτός από την
παραβίαση διεθνών συνθηκών, προκαλεί νέα κύματα
προσφύγων και από την άλλη εγκλωβισμός των ξεριζωμένων σε νησιά και σύνορα. Αυτά τα γεωπολιτικά
παζάρια της ΕΕ με τον Ερντογάν εκθέτουν ξανά
όσους μιλάνε για την «αλληλεγγύη της Ευρώπης»».
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Do the Sacraments Prevent Illness?
by Rev. Dr. Nicholas Denysenko

T

he global COVID-19 crisis has ignited
a number of difficult discussions
among Christians. The method used to
distribute Holy Communion is fiercely
debated. In the Churches that remain open,
many Protestants and Catholics are
withholding the cup, so faithful are receiving
in one kind only, the body of Christ. In
Orthodox communities, clergy and laity are
discussing the possibility of trying new
methods for distributing Holy Communion
that prevents the spread of disease through a
common spoon.
This issue has generated emotional statements claiming that it is impossible for the Eucharist to make anyone sick because of the true
presence of the Incarnate Christ. Most Orthodox synods have issued guidelines on how to
maximize prevention of infection in church,
and the Churches are in agreement on communion: it is impossible for the body and blood of
Christ to make anyone sick. The corollary to
this defense of the faith is that no changes to the
method of distributing communion are permitted, with two exceptions. The Romanian
Church permits faithful to bring their own
spoons from home, and the Orthodox Church
of Ukraine allows clergy to administer communion to laity via intinction, hand-to-hand.
In the remainder of this essay, I will test both
assertions by pointing to a selection of historical antecedents. My investigation will demonstrate that the Church has used numerous
methods for distributing Holy Communion,
and that her steadfast belief in the true presence
of Christ in the Eucharistic elements does not
come with the promise of guaranteed protection from illness.

The Elements of Communion:
Diversity and Evolution

One of the most frequently repeated clichés
about Eastern liturgy is that it used to be uniform, and remains relatively unchanged from
its apostolic origins. Liturgical historians have
demonstrated that the liturgies of both East and
West coexisted as a collection of diverse traditions from the very beginning. In fact, the New
Testament accounts of Jesus’ supper with his
disciples manifest this diversity. For example,
the Lukan account mentions a cup both before
and after the supper, and Luke’s ordering of the
ritual supper differs from his synoptic siblings.
Furthermore, Matthew and Mark record Jesus’
words on drinking from the cup as partaking of
the “blood of the covenant,” a direct reference to
Moses sealing God’s covenant with the Hebrew
people by sprinkling blood on them in Exodus
24. Conversely, Luke and Paul record Jesus’ as
referring to the cup as “the new covenant in my
blood,” drawing from Jeremiah 31. These initial
examples simply show us that the local apostolic communities born from evangelical preaching contained subtle differences in the details of
the last supper that permeated their liturgical
practices. From the beginning, there was no liturgical uniformity in the Church.
Liturgical diversity prevailed across Christianity from its origins through the medieval period. The Eucharist began to change as it
evolved from a small, domestic gathering to a
large, public event following the Peace of Constantine in 313 CE. In the Christian East, it was
customary for the people themselves to bring
the offerings of bread and wine to be used for
the Eucharist.
The Churches of East and West continued the
practice of distributing communion to all—

clergy and laity—in both kinds. The Orthodox
Church changed this practice by making communion with a spoon the predominant practice
by the eleventh century. The famous late Byzantine liturgist, Robert Taft, described the rite of
communion in Constantinople during which
small tables accommodated multiple large diskoi holding the consecrated bread, which was
given by a minister to the communicant. When
the Church introduced the spoon to communion, Taft referred to this change as an innovation that met resistance for some time. Eventually, this method of distribution became permanent, though only for the laity, as the clergy continue to receive in both kinds, separately.
The mass publication and dissemination of
liturgical books with the printing press made
the process of making local revisions more difficult. The use of the spoon to distribute communion has therefore remained intact in the
Churches of the Byzantine Rite, and has contributed to the perception of its liturgical rites as
unchanging. The Liturgy of St. James calls for
the laity to receive communion in both kinds,
separately, but this liturgy is rarely celebrated in
the Orthodox Church. The Armenian Church
has retained its practice of distributing communion via intinction—by dipping the bread into
the wine in the cup and giving it to the communicant. Taft notes that communion was occasionally given via intinction in Jerusalem and
also in the West, but outside of the liturgy, for
communion of the sick.
The Western Church began to change the
method for distributing Holy Communion in
the ninth century. Concerned about spillage
and irreverence, the Church instituted the practice of the priest placing the body of Christ directly on the tongue of the kneeling communicant while assistants held a cloth to catch any
falling pieces below. The Church introduced the
fistula as an intermediate change. The fistula is
a metal straw through which the communicant
would receive the consecrated wine. Reducing
the chances of spillage was the primary motivation for withdrawing the cup from the laity as
well.
The Roman clergy continued to receive communion in both kinds while the laity received
the bread only, sharing the clergy/laity distinction with the Byzantine Church. Luther referred
to the withdrawal of the cup from the laity as
the first Babylonian captivity of the Church, a
means of enhancing the clergy’s power over the
laity, and he restored the cup as part of his program of liturgical reform. The Roman Church
permitted laity to receive from the cup in Sacrosanctum Concilium of Vatican II, while occasionally withdrawing the cup during health crises- most recently in 2009, during the H1N1 epidemic.

The preceding examples survey a sampling of
the methods used for distributing communion
in the global Church, and show that receiving
communion in both kinds separately was the
most common method for both clergy and laity,
until the Byzantine Church established the
spoon in the eleventh century, and the Roman
Church withdrew the cup from the laity in the
ninth century. The history also mentions variants, like intinction through dipping in the cup,
and intinction for the sick.
Two trends prevail: first, there is no uniform
rite that attempts to copy the order recorded by
Jesus’ supper with his disciples. Second, the
Church introduces changes for practical reasons (communing the sick) and theological
ones (preventing spillage and exhibiting reverence for the elements of communion). Theologians began to assure Christians of the true
presence of Christ in the Eucharist in the fourth
century, and these texts serve as the building
blocks of a theological narrative claiming that it
is impossible for a person to become ill from
communion. We now turn to the relationship of
sacramental realism and illness in the second
part of this essay.
Note that this section of the essay compares
Holy Communion with the Theophany waters
because both rituals call for recipients to consume them via drinking. Obviously, the anointing of the sick is the established ecclesial rite for
healing of soul and body. My exclusion of this
sacrament here is due to the absence of consumption in the act of eating and/or drinking.
Bread, Wine, and Water
When Jesus celebrated the supper with his
disciples, the apostles recorded his famous
words of power: “…this is my body…” “this is
my blood.” Early Christians heeded Jesus’ commandment to assembly in his memory and celebrate the Eucharist. As early as the second century, Justin Martyr explains that “the food over
which the eucharist has been spoken becomes
the flesh and blood of the incarnate Jesus, in order to nourish and transform our flesh and
blood.”
Christian pastors amplified the true presence
of Jesus in the elements of bread and wine. The
fourth century bishop and mystagogue St. Ambrose of Milan, instructing those to be baptized,
assured his flock that the bread becomes the
body of Christ:
“Let us reason this out. How can something
which is bread be the body of Christ? Well, by
what words is the consecration effected, and
whose words are they? The words of the Lord
Jesus…the priest…uses the words of Christ.
Therefore, it is Christ’s word that brings this
sacrament into being.”
St. Cyril, bishop of Jerusalem in the mid to
late-fourth century, also promotes sacramental

realism. Invoking the same words of Jesus uttered at supper, Cyril assures neophytes (recently baptized) that “we receive as of the body and
blood of Christ.” Cyril’s next statement exhibits
a strong sacramental realism when he claims
that Jesus’s body and blood have been “given into our bodily members,” so that communicants
“become ‘sharers of the divine nature’,” an implicit reference to sacramental theosis. Cyril’s
instructions on the reverence neophytes are to
exhibit while receiving communion foreshadow
the extraordinary caution one must exercise
when handling the body and blood of Christ.
They must be “careful,…watching closely so as
not to let a crumb of what is more precious than
gold and precious stones fall from you.” He instructs neophytes to receive communion in the
hand, “as intending to receive the King,” and he
tells them to anoint themselves with the blood
of Christ.
It is noteworthy that mystagogues like Cyril
did not limit the sacramental realism to the elements of holy communion. He uses the same
method of argumentation to claim that the myron used for post-baptismal chrismation is not
mere oil: “For just as the bread of the Eucharist,
after the invocation of the Holy Spirit is no longer ordinary bread, but the body of Christ, so
also this holy myron is no longer ordinary…after the invocation, but it is the gift of Christ and
the Holy Spirit being accomplished by this divinity.” Referring to the chrism, Cyril instructs
the neophytes twice to “keep it pure,” exhibiting
the same kind of reverence for chrism as expressed toward the body and blood of Christ.
The sacramental realism of Ambrose and
Cyril abounds throughout the Christian tradition of late antiquity into the medieval period.
Communicants adopt new ritual gestures of
kneeling, receiving communion on the tongue,
and, in the East, kissing the cup containing the
Lord’s body and blood.
The late fourteenth-century Byzantine mystagogue St. Nicholas Cabasilas expresses a sacramental realism similar to his predecessors,
Saints Ambrose and Cyril. Cabasilas asserts that
anointing with Chrism “brings in the Lord Jesus
himself,” and states that the Lord’s blood runs
through our veins when we receive Holy Communion. Cabasilas was sensitive to the true
presence of Christ in the Eucharist to the point
of distinguishing the Great Entrance of the Divine Liturgy from the one of the Presanctified.
Reverent gestures are appropriate only when the
king enters at the Presanctified Liturgy; one
need not kneel for the unconsecrated gifts at the
Divine Liturgy.
The traditions of East and West differed, but
referred to a common belief: Christ is truly
present in the elements of Eucharistic bread and
wine, in the holy Chrism, and also in the waters
sanctified on Theophany. The mystagogical tradition explains the reception of holy communion as an intimate sharing of life with Christ
himself.
What happens at Holy Communion?
The Eucharistic prayers themselves ask God
to grant specific things to those who partake.
These blessings are found in the epicletic components of the prayers.
The Byzantine version of St. Basil’s anaphora
asks God for unity into the fellowship of the
Holy Spirit, to partake without judgment or
condemnation, and to find mercy and grace
with all the saints. The Liturgy of St. John
Chrysostom is similar, asking for vigilance of
soul, fellowship with the Spirit, the fullness of
the kingdom, boldness, and for deliverance
from judgment and condemnation. The Liturgy
of St. James—celebrated infrequently in the
Byzantine tradition—asks for sanctification of
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souls and bodies. The anaphoras of saints James
and Basil include the sick in their intercessions.
The priority of the prayers is clear, however:
they ask God for inclusion in the communion
(fellowship) of the Holy Spirit, to share life with
God. The liturgical theology of the Eucharist is
eschatological, an act of entering into the life of
God ever more deeply. These prayers neither
ask nor promise that God heal all illnesses or
protect people from illness.
The Blessed Waters of Theophany: Protection
from Disease and Healing
In contrast to the Eucharistic prayers, the
elaborate prayer from the blessing of Theophany waters explicitly requests “protection against
disease” and for the “cleansing of souls and bodies.” The protection from disease petition also
occurs in the blessing of baptismal waters,
whereas the cleansing of souls and bodies is particular to the Theophany prayer. The rite of the
Theophany blessing contains numerous examples of the Church asking God for bodily healing, most powerfully in the “Creator of the Waters” prayer that was once part of the Byzantine
and West Syrian rites. This prayer asks God to
grant deliverance from all sickness to those
anointed with the waters. Its existence in the
Byzantine rite dates to the eighth century, as it is
included among the prayers in the Codex Barberini 336. The belief that the Theophany waters grant protection from disease and healing
of illnesses is not confined to the past. To this
day, people partake of the waters via drinking,
sprinkling, and anointing, with the expectation
that God will heal their diseases. The evidence
suggests that, aside from the anointing of the
sick, the Theophany waters are the primary
source for bodily healing, followed by Holy

Communion.
Holy Things That Spoil and True Presence
The liturgical evidence demonstrates the
Church’s firm confession that Christ is truly
present in both the consecrated bread and cup
and the Theophany waters. It seems illogical
and counterintuitive to suggest that earthly elements filled with Christ’s true presence could
spoil and therefore become harmful.
History and current practice address this vexing issue. In his homily on baptism preached in
387 CE, St. John Chrysostom claims that the
waters sanctified on Theophany are free from
spoilage for up to two or even three years. The
presence of Christ elongates the lifespan of the
water, but it eventually needs to be replenished.
Dositheus, a monk of the Philokalu monastery

in Constantinople suffering from epilepsy, died
after partaking of the Theophany waters in 1325
CE. Constantinople’s synod instructed the monastery to be more diligent in preserving the water blessed on Theophany in the future. In other words, even the sanctified waters eventually
spoil.
The same is true of the Eucharistic elements.
The Church sets aside Holy Thursday for consecrating the reserved sacrament used for the
healing of the sick throughout the year. There
would be no need to replenish the sacrament if
it was not subject to spoilage. The problem of
spoilage applies to the intincted lamb set aside
for the Liturgy of Presanctified Gifts. Occasionally, these lambs grow mold and become spoiled
if they are not exposed to enough air. The

Church instructs clergy to bury or burn water
or reserved sacrament that has spoiled for one
reason or another. It is not a matter of Christ’s
absence from the sacrament. Christ remains fully and truly present, but the material items of divine mediation remain material alongside
Christ’s divinity, and are therefore subject to decay and spoilage. In such instances, pastors are
called upon to convoke liturgical assemblies
that ask God to consecrate new offerings of water, bread, and wine for the sanctification of the
people.
The lesson of this excursion into history is
that God is the author of healing and salvation.
The Church confesses that God is truly present
and asks God to heal and sanctify us when we
partake of these holy gifts. The Church also entrusts to us material things that spoil, and calls
upon us to replace them when they are no longer usable. Most importantly, the two sacraments examined here ask God for remission of
sins and unification in the communion of the
Holy Spirit above all things. These are the marks
of the new humanity the Church becomes in
Baptism and the Eucharist: God’s people are
cleansed of their sins and united with God and
the communion of saints in the Holy Spirit.
Rev. Nicholas Denysenko is Emil and Elfriede
Jochum Chair at Valparaiso University.
Source: https://publicorthodoxy.org
***8 Public Orthodoxy seeks to promote conversation by providing a forum for diverse perspectives on contemporary issues related to Orthodox Christianity. The positions expressed in
this essay are solely the author’s and do not necessarily represent the views of the editors or the
Orthodox Christian Studies Center.

With the Fear of God, Faith and Love Draw Near…
By John Athanasatos
Over the last several weeks, the Coronavirus
has disseminated over six continents. From
originating in Wuhan, China as an epidemic, it
rapidly became a pandemic. It is not too often we
hear of a pandemic. The previous pandemic, that
unfortunately is still prevalent is the Opioid
Pandemic; having claimed more than 300,000
lives. The main problem with Coronavirus is that
a preventive vaccine is not yet available and
people tend to be contagious while asymptomatic.
Nevertheless, this virus has decimated society.
We have gone from a bull market to a bear
market, on the brink of a recession. Theaters,
sports events, schools have been temporarily
closed. The virus has even infringed upon the
Church. Archdiocesan directives have been
issued weekly on how to approach the crisis.
Avoiding church services if you are sick,
refraining from venerating icons and kissing the
hands of clergy are among the few directives. Yet,
one thing that has been steadfast is the
distribution of the Eucharist.
All the jurisdictions of the Orthodox Church
have unanimously held that the Eucharist is
sacred and not a substance to transmit any
ailment, including the Coronavirus. With the
Fear of God, Faith and Love Draw near, we hear
these words in both the Liturgy of St Basil and St
John Chrysostom. The priest utters these words
just before the distribution of Holy Communion.
We should approach the Holy Chalice, the
Common Cup with a sense of awe that we are
about to receive His Holy Body and Precious
Blood. With faith we approach, knowing that
what is inside that Chalice, is indeed His Body

and Blood. With love we approach, because God
is Love and we love God, especially by loving our
neighbor.
The Eucharist, has two elements,
bread and wine which truly become the Body
and Blood of Christ. Christ is one Person in two
natures, divine and human. After the
Consecration of the Gifts, the bread and wine
still retain their respective physical and chemical
properties. The bread becomes the Body of
Christ while still being bread. It looks like bread,
tastes like bread and smells like bread. The wine
becomes the Blood of Christ while still being
wine. Similarly, it tastes, looks and smells like
wine. However, it is no longer ordinary but
sacred and blessed. The prosforo (πρόσφορο) is
prepared with prayer and fasting and then
brought to the Church. The first part of the
Divine liturgy is the Liturgy of Proskomidi
(Προσκομιδή).
This is where the priest prepares the Amnos
(lamb) for the Liturgy, reads several prayers and
commemorates both the living and the dead. The
Amnos will become the Body of Christ, the
remainder of the prosforo is used as antidoron.
(αντίδωρο) The wine is also prepared together
with water, since when Christ’s side was lanced,
blood drew forth, then water. The prosforo is
uniquely prepared with prayer and fasting and
blessed before it becomes consecrated. For Jesus
said: I am the living bread which came down from
heaven. If anyone easts of this bread, he will live
forever, and the bread that I shall give is My flesh,
which I shall give for the life of the world…Most
assuredly , I say to you, unless you eat the flesh of
the Son of Man and drink His blood, you have no
life in you. Whoever eats My flesh and drinks My

blood has eternal life, and I will raise him up at the
last day. (Jn 6:51, 53-54)
We receive the Eucharist for the
remission of sins and granting of eternal life. So
how could the Eucharist possibly transmit
disease? Does not the priest commune the sick at
home and at hospitals? Wouldn’t someone who
was suffering from Coronavirus want the priest
to come to him or her and provide Holy
Communion? Anyone who is sick, even on the
verge of death would want to receive Communion.
During the Sundays in Great Lent, the Liturgy of
Saint Basil is celebrated. What makes this liturgy
different from that of Chrysostom is the
Consecration. Chrysostom emphasizes a
moment of change: Send down Your Holy Spirit
upon us and upon the gifts here presented, And
make this Bread the precious Body of Your Christ.
(Amen. )And that which is in this Cup, the
precious Blood of Your Christ. Changing them by
Your Holy Spirit. Amen. Amen. Amen. In Basil’s
Liturgy, however, the transformation is already
an accomplished fact. The descent of the Holy
Spirit upon the bread and wine reveals them
already to be the Body and Blood of Christ. In
Basil’s Liturgy we hear: we dare to approach Your
holy altar, and bring forth the prototypes
[representations] (αντίτυπα) of the holy Body and
Blood of Your Christ. We pray to You and call
upon You, O Holy of Holies, that by the favor of
Your goodness, Your Holy Spirit may come upon
us and upon the gifts here presented, to bless,
sanctify and show(άναδείξαι): this bread as the
precious Body of our Lord and God and Savior
Jesus Christ. And this cup the precious Blood of
our Lord and God and Savior Jesus Christ. shed
for the life and redemption of the world. Amen.

Amen. Amen. The key word is άναδείξαι, to
show. It was originally used in Chrysostom’s
Liturgy but later changed to μεταβαλών because
the latter seemed more formidable and definitive.
With Basil, there is no specific moment of
change but rather the bread and wine are shown
or rather revealed by the Holy Spirit to be the
Body and Blood of Christ. So how could it be
possible for the bread and wine that become
incorrupt, stainless and sanctified, thus, the
Flesh and Blood of Christ, to be mediums of
contamination?
Let us always affirm that the Eucharist does
not make people sick, rather heals sick people.
Over the centuries, mankind has faced many
plagues and calamities. In the 14th Century,
nearly 50 million died from the Bubonic Plague.
In the 1980s, HIV/AIDS became a rapidly
spreading pandemic that killed millions. It took
years to develop the medications to minimize its
spread and prolong life in its victims. Now, in the
early days of this decade we face another crisis.
Yet, with faith nothing is impossible to overcome.
This is a time of tribulation but also a test of our
faith; let it be our finest hour. For Christ said to
us: for where there two or three are gathered
together in My name, I am there in the midst of
them. (Mt 18:20) Christ is very much in our
midst when we gather for worship. The Eucharist
is the most intimate and sacred union we can
have with Him. If we avoid partaking Holy
Communion, the Body and Blood of our Savior,
what else do we have to heal us and save us?
May God protect us and guide us during this
turbulent time
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Archbishop Elpidophoros supports offering of Holy Communion to everyone

Photos: GANP/Dimitrios Panagos

New York.- By Vicki James Yiannias

T

he Leadership 100 29th Annual Conference, titled, “Leadership 100 Moves
Forward” held at The Breakers in Palm Beach
from February 20-23 Florida, centering on renewed support for the ministries of the Greek
Orthodox Archdiocese in the new decade was
the first Leadership 100 Conference attended
by His Eminence Archbishop Elpidophoros.
At the conference, the Board of Trustees approved a grant of $5 million for St. Nicholas National Shrine, which was one of the highest priorities of the new Archbishop, and a record attendance of 525 members and their guests took
in the new Archbishop’s inspirational message
on his vision for the future of the Church.
Introduced the Opening Forum, Fr. Jim Kordaris, Director of Stewardship, Outreach, and
Evangelism, who in a metaphor for cooperation
and love likened members of the Church to
trees, whose roots, intertwining beneath the
earth, help nearby trees that have a need for water.
In the Forum, questions, some on controversial topics, were addressed to His Eminence
Archbishop Elpidophoros. His replies, in turn,
can be seen as controversial.
Archbishop Elpidophoros’s reply to the first
question, whether the Church will address the
issue of parishioners in interfaith marriages
leaving the Church because their non-Orthodox spouses are not allowed to receive Holy
Communion, was perhaps the most prominent
in this category, “Thank you for this question.
It gives me the opportunity to repeat to all of
you what I say to my priests when they address
this question to me,” said the Archbishop, “It is
primarily a pastoral question how we deal with

mixed marriages when one member of the family, the husband or the wife, is not Orthodox but
still attends church every Sunday, is faithful to
the services, and bring their children to the
church. And my answer is that the communion
in this family is already realized.”
For accuracy, we continue His Eminence
Archbishop Elpidophoros’s complete answer to
that question: “We offer to this couple the sacrament of marriage. Is marriage a sacrament or
not? Is there a categorizing? Can we distinguish between Sacraments? Is there a category
of Sacraments we can attend, and a category we
cannot? If we are accepted in one sacrament,
we cannot exclude another sacrament. That’s
my principle. Marriage is a miracle that our
faithful realize in daily life. How can the church
give resistance to a miracle that has already happened? It’s a miracle of love; two people, who
through love, are united in Christ. They already
have received the sacrament of matrimony, so
my direction to the priest is that we cannot exclude one Orthodox member from the Holy
Communion. You know I follow always the directions and the principles that our Lord Jesus
Christ Gave us: ‘Ο άνθρωπος δεν έγινε για το
Σάββατο. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο.’
“We’re not here to make the life of our people
more difficult,” His Eminence
continued, “We are here to bless them; to accept them to our Lord Jesus Christ and make
their life easier. And blessed. That’s why we are
here. If we use rules And practices that are
made for different contexts, for different historical moments, then we are out of space, out of
time…we are not here…we are not in the United States; we are elsewhere, and we need to realize and accept the realities that are valued here,
to support our parishes, our families, and our
faithful accordingly.”

Along this line of thinking, the Archbishop
described the solution he offered to a Greek Orthodox parish member who asked for advice regarding the choice her son was given by his fiancée, a devout Roman Catholic, to either marry in the Orthodox Church and have their children baptized in the Roman Catholic Church,
or to marry in the Roman Catholic Church and
baptize their children Orthodox. “I said ‘that’s
easy… let your son get married in the Roman
Catholic Church. Ask your parish priest to be
present with his vestments to read a prayer
there. And then your parish priest can issue a
marriage certificate—Orthodox.’” To audience
laughter, His Eminence continued, “Why not?
He was there. And there you go; you have the
family getting married with the blessing of the
Orthodox Church and you have the children
baptized Orthodox, and you have another Orthodox family in your parish. Be practical and
find solutions where people see challenges and
problems. This is what I say to my priests.”

Modern priests

Saying that he likes that Archbishop Elpidophoros is “solution-based,” another person
asked, “How do we attract potential priests for
our communities?” His Eminence replied, “The
answer is ‘by example,’ More than teaching or
catechism, he said, “nothing else helps a young
man to be attracted to priesthood than the ‘example’” of admirable priests, such as the “modern”, “successful” and “brilliant,” Fr. Alex (Leontis), “but if the examples we promote are irrelevant, then we have less youth attracted to the
priesthood. That’s why I encourage the most
intelligent, the most gifted, the most good in
character youth to be a priest. Not the less
good. Not the less gifted, Not second category.
The best we have in our communities, because

the priests are our leaders, not the Metropolitan, not the Archbishops. The priests.…so
these leaders must be the best.”
Addressing George M. Cantonis, President of
Holy Cross Theological School, he said, “We
have a lot of work to do, George,” … to educate
and prepare the priesthood of the future.’
He added that a second challenge is celibate
priesthood. “Until now I did not see us encouraging celibate priesthood. And that’s a problem,
because if we don’t encourage celibate priesthood, we don’t have the Bishops and Metropolitans and the Archbishops we need for our
Church.”

The role of women

Commenting on a mention of “the role of
women in the Church,” Elpidophoros said. “…
we all know that without women, especially in
the Orthodox Church, the Orthodox Church
would be a failure. You can see in the church
who is active…the women. Look at the men’s
side and the women’s side; they are the most numerous and the most successful, and the best
organized. Look at Philoptochos, it’s the best
institution we have in our Archdiocese,” he said
to great applause, “They have no mortgages, no
debts, no financial issues. They have koulourakia, their καφεδάκι, and they collect their money and despite what we say about women, they
don’t fight with each other. You know that? We
fight with each other. They are peaceful. They’re
doing their business. They are effective; and
they are everywhere: philanthropy, Theological
School, Saint Nicholas Shrine, all the ministries,
Philoptochos is there.”
The title, “Archontissa”, once bestowed by the
Archdiocese to women of exceptional service,
but no longer given, was mentioned in another
question/commentary, and addressed by the
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Archbishop in the positive. “I confess in public
that I am trying to convince our Ecumenical Patriarch that we should start again this tradition
because it’s the least we can do to recognize the
role of women, in our Church, in our families,
and communities,” he said.

On the Youth

Commenting on a favorable reminiscence of
the Archdiocesan Young Adults League (YAL)
conferences, which had purportedly been discontinued as a result of complaints that the conferences were solely recreational (comprised of
“dating, dancing, swimming, etc.”), His Eminence was pleased to announce that one of the
grants approved by the Board was a YAL Conference. He countered the complaints about
“dating dancing swimming,” saying, “Excuse
me, this is the right age to date, to dance…and
at least they date and dance with each other and
we keep them in Greek Orthodox family marriages.” At that age, the concern is not catechism, but “to create family and business….
That‘s not a bad thing that’s a good thing.” People to give advice on business and careers and
how to be successful should be invited.

Other Issues

Regarding the Internet, after detailing historical forms of human communication, His Eminence said, in summary, that the Church has to
respond to the trend and “use it for the good of
the Church and of the community.”
In reply to a question about “medical assistance to suicide by our Church,” the Archbishop
said, “assisted suicide is theologically unacceptable,” and that he thinks medically assisted suicide is against the Hippocratic Oath.

To a question about climate change and
prayer, and “how to impact climate change by
the way we treat each other,” the Archbishop replied that the term ‘climate change’ has been politicized in the United States and it’s divisive.
“But we all agree that we need to protect the environment. This is what the Ecumenical Patriarch is doing since 1990,” starting from which
time there is a Day of Prayer for the Environment, a special service composed by the Ecumenical Patriarchate. Translated into all possible languages, it can be found online. He feels
that we our comments on climate change should
be restricted, being that the topic is divisive in
the United States. “I don’t want to divide people, I want to bring people together to the idea
of that we have to protect the creation of our
Lord Jesus Christ and respect it as a sacred creation and the violation of this protection is a sin,
as our Patriarch has said.”

On monasticism

Replying to a request for information on monasticism, the Archbishop that the main task of
our life is to go to paradise, to be saved, and
there are many ways to do that. “There is not
only one way of Orthodox piety…. We cannot
say there is only one way to be saved.” Whether
one chooses to be married or not, to be a member of the laity, or to be ordained, or to become
a monastic, “they all are blessed…we have a rich
tradition of piety and spirituality in the Orthodox Church and all are good, but we cannot say
monastic spirituality is the best and it’s the only,
and that the parish is very much secularized.
This kind of criticism is not good, and the other way around, too: you cannot say that monastic spirituality is fanaticism, that it’s medieval, or
whatever comments we can make. We have to

accept each other. Some are more comfortable
with monastic spirituality. Okay, let them go to
a monastery and be there. Why not? Some are
more comfortable with parish spirituality,
which is more secular, which is more grounded
to the earth. So, both are okay. I don’t claim that
one is wrong and the other is right.
“Historically in the United States we face a
time when monasticism is something new.” He
noted that monasticism is only 30 years old
here, one generation, and at the beginning there
was a conflict of monastery against parish.
“That’s again, normal, but now it’s time after
one generation of monasticism to reconcile.
Some say the monasteries are getting all the
money, and they don’t support the parish. Of
course, they will get some money, and they need
to build the monasteries. I don’t think the big
money is going to monasteries right now. The
monasteries are almost built. Now they have
their own places. Now we are at the historical
moment of reconciliation between monastery
and parish and this is what I’m trying to do and
to promote, by organizing monastic governance.” Every year he will repeat what he did
last September, “talk with the abbots and abbesses and make them feel not in the margins of
ecclesiastical life of Church life, but that they are
part of the Archdiocese. Of course, if you push
someone to the margin, then he and she behave
like marginalized people, and we don’t want
them to be ‘there’, We want them to be ‘here.’”

On the priests appearance

For accuracy, His Eminence Archbishop Elpidophoros’s complete answer to questions about
priests’ appearance is presented here. “I come
from Constantinople,” said His Eminence, “In
Constantinople priests do not have long beards,

do not wear cassocks, do not even wear a cross.
We wear suits and ties like modern people. We
only have our cassock and our ρασο when we go
to the church, nowhere else. Here when I came,
I saw there is a new phenomenon of a new conservatism in our young clergy. The reason I
asked Fr. Alexander to stand up before is to remind you what type of clergy my predecessor of
Blessed Memory Archbishop Iakovos promoted. This is the type of clergy I want to bring
back to our Church.
Some clergy that prefer the long beard and
the more traditional appearance tell me ‘Your
Eminence, we’re in a free country. Nobody
bothers us if we have cassocks in public can we
walk around.’ I say ‘of course you are right. This
is true. Nobody will ask you why you have a
beard or a cassock in public, but, you know,
they will respect you, but they will never think
that you belong to the American culture. They
will always think you’re something exotic, respected, but you don’t belong here. They won’t
insult you… this is the beauty of American culture, that’s why they love America, but the question for me is how relevant I want my clergy to
be in a American Society: do I choose to be a respected exotic person, or do I want to be a relevant person to the average American. And then
I want my clergy to be adopted, to be accepted
by all Americans not as a something strange
that I respect, but something that is relevant to
me; that he is relevant. That’s what I promote.
And of course, there are clergy who work their
cassocks in public over 20 years now. I cannot
force them to take off their ρασα. I can’t do that.
I respect that they are used to this their whole
lives. But the new generations, I have to come
back to Archbishop Iacovo’s heritage that we
had,” he said, to great applause.
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Metropolis of Pittsburgh
policy directives
Metropolitan’s Schedule and Travel
His Eminence is cancelling his public appearances
until further notice. Those who have been scheduled for
visitations after March 31 will be informed by Archdeacon Ryan Gzikowski about the status of the visits.
Metropolis Office The offices of the Metropolis of
Pittsburgh will be officially closed effective immediately. Individual staff members can be contacted at their
appropriate email addresses, which can be found at
https://pittsburgh.goarch.org/metropolis-staff Keep in
mind that while the offices are closed, there will be limited access to mail, telephone, and office voicemail. The
most effective means of communication is via email. We
ask everyone to be patient as we attempt to maintain essential functionality under these conditions.
Non-Essential Gatherings, Meetings
Non-essential gatherings (coffee hour, social activities, etc.) will be discontinued in all parishes. Classes
and meetings (catechism, parish council and philoptochos, retreats) should be transitioned to videoconference. The guidelines promulgated by the respective
states should be observed, especially with respect to
fundraising activities of the parishes (like luncheons or
fish frys).
Services
Church services may continue as scheduled within
our parishes, but the parishioners are directed to participate via the internet. A minimum compliment should
be present at the parish (no more than 5 persons including the priest, all of whom should be physically healthy
and at low risk for the disease, who will participate at
the invitation of the priest). Those unable to participate
via live streaming are encouraged to utilize other resources available to the faithful (see below). Those clergy, cantors, and parish leaders who fall within the higher risk groups (older than 65; having long-term respiratory conditions; being immunocompromised or living
with the immunocompromised; etc.) must remain
home.
Funerals
In the event of the passing into eternal life of one of
the faithful, the funeral may be scheduled at the parish,
but should only be attended by the family of the deceased. If the parish has the ability to live-stream services, then the family may request the streaming of the funeral. Following the internment there should be no makaria offered, and the family can be encouraged to host
such a gathering after the current restrictions are lifted.
In the week after the funeral, a Trisagion service may be
appended to the end of one of the services within the
parish to offer the community’s prayer for the deceased.
Resources for Prayer, Worship
Parishes continuing with services under the restrictions listed above are encouraged to live-stream their
services using one of the widely available applications or
websites (YouTube, Facebook, etc.).
Parishioners are encouraged to:
Spend time at the appropriate moments to participate via video in the services. If you parish does not
broadcast its services, you can find other options at
https://www.goarch.org/live-broadcasts
Those with newer AppleTV devices, Roku, or Amazon Fire can find the Archdiocesan channel: https://
www.goarch.org/tv
Utilize the Archdiocesan Online Chapel for texts of
services, daily readings, and lives of the Saints: https://
www.goarch.org/chapel
Utilize the various service texts available on AGES
Initiatives http://www.agesinitiatives.com/dcs/public/
dcs/servicesindex.html, singing or reading the hymns.
(Replace the litanies of petitions by saying «Lord, have
mercy» three times, and replace the Priest’s exclamations or blessings with «Through the prayers of our holy fathers, Lord Jesus Christ our God have mercy on us
and save us. Amen.»)
There are many edifying bible studies and educational podcasts available via Ancient Faith Ministries
(https://www.ancientfaith.com/) or Orthodox Christian
Network (http://myocn.net/)

Community

42
GreekNews

Elpidophoros told the Metropolitans that
From last page
that “have felt that these drastic measures undermine or harm our faith.”
“However, His All Holiness said, that which
is at stake is not our faith – it is the faithful. It
is not Christ – it is our Christians. It is not the
divine-man – but human beings.”
The decision of the Holy and Sacred Synod
was posted on the web page of the Greek Orthodox Archdiocese. But, few hours letter,
Metropolitan Gerasimos of San Francisco in
message posted on his Metropolis web site informed his parishes of a letter he received
from Archbishop Elpidophoros, concerning
“Guidelines for Liturgical Services”.
“I received the message below from His Eminence Archbishop Elpidophoros of America
which I am sharing with you for further clarification regarding Liturgical services, as directed
by His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy and Sacred Synod. We
must remain fervent in our prayers to the Lord
that during this time of great need, He may
grant His strength and peace to our suffering
world. With Love in Christ, +Metropolitan Gerasimos of San Francisco”.
The letter – never posted on the official web
site of the Greek Orthodox Archdiocese – is as
follows:
Letter from Archbishop Elpidophoros Conveying Liturgical Guidelines of the Ecumenical Patriarchate During the Novel Coronavirus Pandemic
Your Eminence,
It is with brotherly joy but also with much
agony that I communicate with Your Eminence
in these critical and unsettling times, when all
of humanity is in turmoil over this this sudden
pandemic of COVID-19. As Exarch of the Ecumenical Patriarchate, I am informing you of the
just-issued decision of the Holy and Sacred Synod concerning the pastoral measures which
must be taken for the protection of the flock of
the Mother Church throughout the world.
Having discussed the situation with the Sacred Center of Orthodoxy, at length, and having
inquired specifically about the United States, I
received His All Holiness Ecumenical Patriarch
Bartholomew’s reply, namely, that we should allow for the divine services, including Divine Liturgies, to be celebrated in our Holy Churches
behind closed doors, as is the case with the
Monasteries. In this way we may be able to keep
our liturgical tradition alive, even in this minimal way, but also that we may broadcast
through streaming and other means the aforementioned services for the spiritual benefit of
our faithful.
Having duly conveyed the above to Your Eminence, I pray for continued strength and resolve
as we face this unprecedented and disconcerting
situation.
With undiminished love in the Lord, and esteem,
New York, March 18, 2020
+Archbishop Elpidophoros of America”.

THE METROPOLISES

The response of each Metropolis regarding
the Patriarchal official directions and the explanatory letter of the Archbishop of America
varies. Metropolitan Nathaniel of Chicago retain his decision (since March 13) to suspend
all services.
In a message sent on March 18, Nathaniel
said:
“The decision to temporarily suspend parish
worship was the most difficult decision I’ve
made as Metropolitan, and it brings me great
heartache to know that one of my decisions
brings understandable pain to clergy and laypeople of our Metropolis. At the same time, in
accordance with the Holy Eparchial Synod, and
in light of recommendations I continue to receive from physicians and infectious disease ex-

Archbishop Elpidophoros of America prays in the Archdiocesan Chapel of Saint Paul for
the healing and remission of sickness during the ongoing escalation of #COVID-19,
March 16, 2020. Photo: Dimitrios Panagos
perts, I believe this decision is still indispensable
for the care and preservation of the members of
our Metropolis and of our neighbors at large.”
Archbishop Elpidophoros was on Friday at
the parish of St. Constantine and Helen in
Jackson Heights, New York, for the third
stance of the Salutations and on Saturday he
ordained a deacon at Kimisis Church in
Brooklyn. In both services – broadcasted on
the web - attendance was around the ten people limit.
Metropolitan Savas of Pittsburgh, in a pastoral letter on March 17, announced the cancelation of his visits and he gave the following
directions regarding church services:
“Church services may continue as scheduled within our parishes, but the parishioners
are directed to participate via the internet. A
minimum compliment should be present at
the parish (no more than 5 persons including
the priest, all of whom should be physically
healthy and at low risk for the disease, who
will participate at the invitation of the priest).”
Metropolitan Methodios of Boston, with a
letter on March 17, directed “all parishes in
the Metropolis of Boston to cancel services
until further notice. The faithful stewards of
our faith should be encouraged to view our liturgical services on the internet and various
multimedia sources.”
Metropolitan Alexios of Atlanta in a letter
on March 17, announced that “all non-liturgical activities are to be suspended until further
notice.”
On Saturday, March 21, the Metropolis of
Atlanta held its annual Presidents Meeting at
the Cathedral, with approximately 10 people
at the room and the rest participating via videoconference. The meeting lasted from 10 am
till noo.

Patriarchate’s Communiqué

As this Coronavirus crisis continues to
spread and intensify on a global scale, the Ecumenical Patriarchate is monitoring the situation with an urgent sense of responsibility towards its faithful and all people without exception, and, following the Communiqué of
11 March 2020, upon deliberation of its Hierarchs in the City, announces the following:
1) The Ecumenical Patriarchate emphatically reiterates its appeal to everyone to limit
their outings and travels to what is necessary,
remaining in their homes for their own safety
and the protection of the general public.
2) It commends the spirit of self-sacrifice
demonstrated by those working in the field of
healthcare and expresses its gratitude for their
extraordinary and exhaustive efforts to assist
those in need, as well as for the danger they

knowingly risk by coming in contact with
those infected by Covid-19.
3) It underlines the need for everyone to
follow the decisions and instructions of the responsible health authorities for the sake of the
common good.
4) In light of decisions already taken by
some eparchies of the Ecumenical Throne, today we universally declare our ecclesiastical
resolution and mandate to cease all divine services, events, and rites, with the exception of
private prayer in churches that will remain
open, until the end of March. This restriction
will be later reassessed, in accordance with the
development of the pandemic caused by the
virus.
5) All Patriarchal and Stavropegial Monasteries will continue to hold regular divine services for their monastic communities, but outside pilgrims and visitors will not be permitted entry.
6) In the same framework, the Patriarchal
Offices at the Phanar will remain closed until
further notice, while the Ecumenical Patriarch
and clergy of the Patriarchal Court will perform the prescribed divine services and pray
for the whole world and for its speedy relief
from this trial.
From the Chief Secretariat of the Holy and
Sacred Synod
Phanar, 18 March 2020
MESSAGE OF ECUMENICAL
PATRIARCH BARTHOLOMEW
Brother hierarchs and beloved children in
the Lord,
From the Phanar, from the heart of the
Queen of Cities, from the City of the Great
Church and of Haghia Sophia, we are communicating with each and every one of you –
women, men, and children – because of the
unprecedented conditions and tribulation that
we are facing as a human race as a result of the
global threat posed by the pandemic of the
new coronavirus, called Covid-19.
The voice of the Church, of the Mother
Church, cannot be silent in such times. Our
words, then, take the form we have learned
through the ages: through the liturgy and
through instruction, with encouragement and
consolation.
We sincerely thank all those who struggle
with self-sacrifice, even neglecting themselves
and their families, including:
Medical and nursing professionals at the
front lines, beside our brothers and sisters
who are suffering,
Researchers and scientists searching for
proper medication and vaccination to deliver
us from this virus, but also
All those actively working hard to address
this pandemic.

Δευτέρα 23 Mαρτίου 2020 • Monday, March 23, 2020

Community

43
GreekNews

Patriarch Bartholomew allows Church services in the U.S
Your contribution is invaluable. It is an offering
to all of society. It is a sacrifice that deserves every honor and gratitude. All of us thank you and
applaud you, not only from the windows of our
homes, but everywhere and at all times. Our
thoughts and our prayers are with you.
In this struggle, our appointed states, governments and appropriate health authorities have the
primary responsibility for planning, confronting
and overcoming this crisis. We might describe
them as Commanders on the battlefield against
an invisible, but now well-known, enemy. An enemy that has turned against humanity.
The burden of the responsibility, that they bear
on their shoulders, by necessity demands the cooperation of us all. Now is the time of personal
and social responsibility.
Therefore, our dear children, we entreat you as
your spiritual father to respond faithfully and patiently to all the difficult but necessary measures
proposed by our health authorities and nations.
Everything is being done for our protection, for
our common good, in order to contain the spread
of this virus. Our liberation from this distress depends entirely on our own cooperation.
Perhaps some of you have felt that these drastic
measures undermine or harm our faith.
However, that which is at stake
is not our faith – it is the faithful.
It is not Christ – it is our Christians.
It is not the divine-man – but human beings.
Our faith is firmly established in the roots of
our culture. Our faith is a living faith, and there is

hopes and prays for the healing of the sick, for the
souls of the departed, and for courage and
strength to the families of the afflicted.
This trial, too, shall pass. The clouds will clear,
and the Sun of Righteousness will eliminate the
deadly effect of the virus. But our lives will have
changed forever. This trial is an opportunity for
us to change for the better. In the direction of establishing love and solidarity.
Beloved children in the Lord, may the blessing
of the Lord, through the intercessions of the AllHoly Mother of God, accompany us in our journey, transform our voluntary isolation into genuine communion, and become our prayer and destination to appreciate the meaning of this, so that
we may return to that which is true, to that which
is pleasing to God!
Have courage! And may God be with us!

Archbishop Elpidophoros of America at parish of SS Constantine and Helen, at Jackson Heights,
NY, for the third stance of the Salutations. Friday, March 20, 2020, Photo: Dimitrios Panagos
no exceptional circumstance that can limit or
suppress it. What must be limited and suppressed
in these extraordinary circumstances are gatherings and large congregations of people. Let us remain in our homes. Let us be careful and protect
those around us. And there, from our homes,
strengthened by the power of our spiritual unity,
let each and every one of us pray for all humankind.
We will pass through this period like a journey

through the desert to reach the Promised Land,
where science, by the grace of God, will overcome
this virus.
We are certain that, through our prayers as
well, science will indeed prevail. So it is good for
us to remain united in spirit, as we continue the
struggle of repentance and holiness.
We see our neighbors suffering from the consequences of the virus, while others have already
fallen and departed from among us. Our Church

A Pastoral Message to the Faithful From Metropolitan Nathanael
My Beloved,
The world has changed unimaginably since
the beginning of Great Lent. As we continue to
adjust our lives to the rapidly changing times,
my daily prayers continue to be with you, the
faithful of our Holy Metropolis.
The increasingly stringent guidelines issued
by local, state and federal officials have caused
us to come to terms with being physically separated from our neighbors, colleagues and
friends. A tragic consequence of the current crisis is that we must also be separated from our
fellow parishioners and priests and, therefore,
cannot partake in the Eucharist and otherwise
celebrate the divine services for the time being.
The decision to temporarily suspend parish
worship was the most difficult decision I’ve
made as Metropolitan, and it brings me great
heartache to know that one of my decisions
brings understandable pain to clergy and laypeople of our Metropolis. At the same time, in
accordance with the Holy Eparchial Synod, and
in light of recommendations I continue to receive from physicians and infectious disease experts, I believe this decision is still indispensable for the care and preservation of the members of our Metropolis and of our neighbors at
large. Please rest assured that our directive will
be reviewed regularly according to the conditions on the ground and updates received from
expert sources.
While it is difficult for us to comprehend the
rate and scale of change happening before our
eyes, I remind you that “Jesus Christ is the same
yesterday and today and forever.” (Heb 13:8). I
strongly encourage you, my beloved, to reflect
on this biblical verse. The truth is that the
Church is eternal, because Christ, our Head, is
eternal (Col 1:18). From momentary challenge
to an existential crisis, our Church has survived
and ultimately thrived over the span of millennia—amidst persecution, plague, invasion,
genocide, and war. Because our Church is eternal and Christ is our Savior, we are afforded the

strength not merely to cope with the trial that is
before us, but to transcend it and be transfigured through it.
It is true that our parish churches are our
spiritual homes. But ours is a faith that calls us
to live a full, constant and complete life in
Christ. We pray, venerate the icons, and reflect
on the Holy Scriptures at church. But we also
maintain these life-giving practices at home,
and when we travel away from home. Indeed,
when we are away from the parish home, we
live in the kat’oikon ecclesia, the “Church of the
home,” where God is still present and where we
still grow as spiritual beings. Because we are
created in the image of God (Gen 1:26), the
Church is also present in our hearts. Our Lord
reminds us, “the Kingdom of God is within
you” (Lk 17:21). In this way, our faith is not
solely a series of sacred excursions, but an ongoing way of life that is bound to Christ.
Though we are separated from our parish communities, the Church always is with us, within
us, and the same yesterday, today, and forever.
I fervently believe that, where there is a crisis,
there is also opportunity. Given our exceptional circumstances, our distance from the sacraments can deepen our hunger and thirst for
Christ; it can intensify our yearning for the moment when we can again be united with our beloved Bridegroom through the Eucharist. It is
my heartfelt desire that this momentary hardship cultivates not just a yearning for the Eucharist, but also creates space for contemplation
about how we can become one with Christ
through all aspects of our lives. As your spiritual father, to see this outcome would bring tears
of joy to me.
To be sure, we are now experiencing the
pangs of separation and suffering; we are anxious not only about sickness but about lost jobs
and economic uncertainties; we are concerned
about closed schools and the education of our
youth; we are grieving the cancelation of many

anticipated joys—from wedding and graduation celebrations to athletic events, art performances, and planned trips. We are hurting, one
and all. And yet, our Lord is listening; our Lord
invites us to speak our concerns, our pains, and
our frustrations to Him. Indeed, this is the core
of prayer—sharing what is in our hearts with
our Lord and Savior Jesus Christ, who is eager
to hear from us, to unite with us, and to sanctify us with His grace.
And so, my beloved, I pray you find solace in
knowing that we are and never will be spiritually isolated even if we are physically separated. I
ask you to pray daily, to check in with and console the elderly and infirmed and to resist the
temptation to panic, hoard and lose sight of
Christ as our center. Care for and set a good example for all our neighbors. In short, be the living body of Christ in the world.
Please visit the special page launched on our
website for information related to COVID-19
as well as spiritual nourishment. While we cannot physically be in our parishes to experience
the Lenten services, we can read or listen to
these powerful hymns and petitions, sharing
and discussing them with loved ones around us.
We can listen to spiritually edifying music and
lectures, and watch videos about our faith and
spiritual life. The priests, deacons, and I plan to
reach out to you regularly in the days ahead
with fresh reflections and ongoing spiritual
support for our journey toward Christ’s Cross
and Resurrection.
There is much that is beyond our control
amidst this pandemic. However, there is also
much that is within our control! May we use the
freedom gifted to us by God to choose freely to
embrace Christ and each other, to bring goodness out of suffering and to resurrect our faith.
With paternal love in Christ,
+Metropolitan Nathanael of Chicago
March 18, 2020

The Metropolis of
Atlanta Guidelines
1. All non-liturgical activities are to be
suspended until further notice. This
includes, but is not limited to:
Youth Ministries like Day Schools,
Greek Schools, Catechetical Schools,
HOPE/JOY, GOYA, OCF, Young Adult,
and Hellenic Dance
Adult Education Classes or Bible Studies
Philoptochos
All ministries intended for seniors
Luncheons, speakers, Hellenic Fraternal
Organizations and social gatherings (i.e.
Book Clubs)
Athletic Activities
Service Projects
(Should your parish have the means to
conduct Bible Studies over video, you may
use this technology until in-person events
can be resumed)
2. If your parish has more than one
Chant Stand, each stand should have only
ONE Chanter or Choir Member. Your
Chanter or Choir Member should take the
place of all choirs (Mixed Gender, Youth, or
Men’s) during the services
3. The passing of trays will be suspended,
and the means to make an offering should
be available through US Mail or online
giving.
4. As for the Memorials, please write the
names of your deceased to the clergy so
that they can pray for the souls (without
Kolyva).
5. Funerals shall be limited to the
immediate family, and there will be neither
visitations the evening before, nor makarias
following the service.
6. In the event that the Sacrament of
Baptism cannot be postponed, this service
should also be limited just to the immediate
family, with gatherings being avoided.
7. For these safety precautions to be
effective, those attending church should
immediately leave when the service is
finished. For the sake of others, please do
not socialize in the Narthex. Additionally,
Sunday Coffee Fellowship hours should
also be suspended until further notice.
8. Parishioners in the hospitals, or shutins will be supported during this time as
well.
9. Parish Council and ministry meetings
should continue to meet as normally
scheduled and should only be conducted
through conference calls or video
conferencing.
10. Offices should remain open for their
normal hours—but all business should be
conducted over phone or by email.

Economy

44
Δευτέρα 23 Mαρτίου 2020 • Monday, March 23, 2020

GreekNews

Bank of Greece sees
zero growth in 2020
The Greek economy will fall to zero
growth this year while it will show a significant divergence from fiscal targets for the
year, the Bank of Greece said in its annual
report on the Greek economy, presented on
Friday.
The report noted that the smooth course
of the economy was interrupted by the
spreading of the coronavirus, which from
an economic point of view can be considered to be a very serious external turbulence affecting demand and supply and the
financial system. Despite the fact that it is
very difficult to quantify the repercussions
on the Greek economy, it is clear that these
will significantly reduce the estimated economic growth rate to zero, down from an
estimated rate of 2.4 pct in 2020. The central bank said it likely that the Eurozone
economy will enter negative growth rates
this year.
The Bank of Greece expects these negative effects to be felt in the first two quarters
of the year, particularly in the second, and
that these will be partially offset in the last
two quarters, supported by coordinated
economic policies implemented globally.
The central bank noted that, according
to available cash figures of the general government in 2019, the country has exceeded
its primary surplus goals for the fifth year
in a row to around 4.0 pct of GDP. However, in 2020 the spreading of the coronavirus
will lead to high spending to deal with the
virus, support enterprises, protect employment and negatively affects economic
growth and state revenue. This is expected
to bring the primary surplus of the general
government several percentage points below the initial goal of 3.5 pct of GDP in
2020, although it is extremely difficult to
make any precise estimates at this point.
The Bank of Greece, commenting on the
banking system, said that business plans
drafted by the Greek banks to reduce their
non-performing loans were now under revision ahead of the emergerncy circumstances and conditions of great uncertainty.
These are expected to negatively affect the
course towards achieving the goal of significantly reducing NPLs in the short-term,
but not the final goal of bringing NPLs below 20 pct of total loans by the end of 2021.

ECB announces
750-bln euro pandemic
emergency
purchase programme
«Extraordinary times require extraordinary action. There are no limits to our
commitment to the euro. We are determined to use the full potential of our tools,
within our mandate,» European Central
Bank (ECB) President Christine Lagarde
posted on Twitter.
The ECB Governing Council decided to
launch a new temporary asset purchase
programme of private and public sector securities to counter the serious risks to the
monetary policy transmission mechanism
and the outlook for the euro area posed by
the outbreak and escalating diffusion of the
coronavirus, COVID-19.
This new Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) will have an
overall envelope of 750 billion euros. Purchases will be conducted until the end of
2020 and will include all the asset categories eligible under the existing asset purchase programme, it said in an announcement.

NYSE WAS HIT BY THE CORONAVIRUS

EPA/JUSTIN LANE. A man sweeps the floor of the New York Stock Exchange after the closing
bell in New York, New York, USA, on 20 March 2020. The New York Stock Exchange will temporarily stop floor operations at the end of the day after two people who work in the building
were tested positive for the coronavirus. The market will still be open, but there will be no
in-person trading on the floor.

Athens Exchange Weekly Review
G

reek stocks ended strongly higher for
the second day in a row in the Athens
Stock Exchange, with the domestic market
following a rally in other European markets
in the aftermath of an ECB decision to launch
a new QE programme, and news that the European Commission was examining the issuance of Eurobonds to deal with the economic
impact of the coronavirus.
The general index of the market jumped 5.68
pct to close at 555.13 points, off the day’s highs
of 566.63 points. The index ended the week
with a net gain of 0.57 pct, losing 22.94 pct in
March and 39.44 pct so far this year. The index
jumped 13.91 pct in the last two sessions while
the market’s capitalization rose by 4.3 billion
euros. The Large Cap index rose 5.52 pct and
the Mid Cap index ended 7.20 pct higher.
Motor Oil (19.92 pct), Aegean Airlines
(14.93 pct), Sarantis (12.12 pct), Hellenic Petroleum (11.57 pct) and National Bank (9.47
pct) scored big gains among blue chip stocks,
while Jumbo (4.55 pct), PPC (1.77 pct) and Piraeus Port (1.43 pct) suffered losses. Among
market sectors, Oil (17.05 pct) and Banks (7.36
pct) moved up, while Personal Products fell
1.32 pct. Eurobank and Alpha Bank were the
most heavily traded securities of the day.
Broadly, advancers led decliners by 98 to 22
with another 23 issues unchanged. Nakas
(29.70 pct), Newsphone Hellas (29.63 pct) were
top gainers, while CPI (13.65 pct) and Bitros
Holdings (9.85 pct) were top losers.
**** Registered unemployment totaled
1,130,479 in February, from 1,138,791 in January 2020, a decline of 0.73 pct, and 1,109,385 in
February 2019, an increase of 1.9 pct, the

Workforce Employment Agency (OAED) said
in a report on Friday.
More specifically, the number of unemployed people seeking jobs totaled 1,069,285 in
February, of which 510,636 (47.6 pct) were registered for more than 12 months, while the
number of registered unemployed not seeking
a job was 61,194. Men accounted for 37.12 pct
and 32.93 pct, respectively, of two categories,
while women accounted for 62.88 pct and
67.07 pct, respectively.
The number of people receiving unemployment benefit was 233,416 people.
**** Labour Minister Yiannis Vroutsis sent a
message to the business world while speaking
in parliament on Thursday, warning against
acting in haste and panic.
«The crisis will pass and the next day must
find us together and united. There can be no
business without employees, nor vice versa. We
need to ensure social cohesion, at this difficult
time for the country,» he stressed.
The minister announced that a Legislative
Act will be signed in the coming hours - on
Thursday or Friday - that will include, among
others, an extension of unemployment benefits
that are due to end in the first quarter of 2020
by two months.
**** The Greek merchant shipping fleet grew
in numbers to a total of 1,866 ships in January
2020, up 0.2 pct from the same month last year,
after a 0.5 pct annual increase recorded in January 2019, Hellenic Statistical Authority said
on Thursday. The statistics service, in a monthly report, said that the total capacity of the
Greek merchant shipping fleet was 42,370,327
dwt in January, down 1.3 pct compared with

Cyprus Stock Exchange
Nicosia, (CNA) - The Cyprus Stock Exchange (CSE) All Share Index closed at
Friday`s stock exchange meeting as follows:

TRADED VALUE  :  201.177,02 €
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January 2019.
**** The Greek state budget recorded a primary deficit of 383 million euros in the first
two months of the year, on a cash basis, from a
primary surplus of 832 million in the corresponding period last year, the Bank of Greece
said in a report on Wednesday.
More specifically, the central bank said that
in the January-February period, the cash result
of the central government recorded a deficit of
2.351 billion euros form a shortfall of 380 million in the same period in 2019. During this
period, regular budget revenue was 7.026 billion euros (7.409 billion in 2019), while regular
budget spending totaled 9.014 billion euros
(7.973 billion in 2019).
**** Greek state budget recorded a primary
surplus of 823 million euros in the first two
months of 2020, from a budget target for a primary surplus of 929 million euros and a surplus of 822 million euros recorded in the corresponding period last year, official figures
showed on Monday.
The general government’s balance showed a
deficit of 1.115 billion euros in the JanuaryFebruary period from a budget target for a
shortfall of 814 million euros.
More specifically, net budget revenue totaled
7.549 billion euros, down 5.9 pct from targets
reflecting lower Public Investment Program
revenues. Regular budget revenue amounted to
8.271 billion euros, down 4.6 pct from targets.
Tax returns totaled 722 million euros in the
two-month period, up 77 million from targets.
Public Investment Program proceeds totaled
430 million euros, down 343 million from targets.
State budget spending totaled 8.664 billion
euros in the January-February period, down
175 million from budget targets. Spending was
down 305 million euros compared with the
same period last year. Public Investment Program spending was up 221 million euros compared with 2019. In February, net revenue was
3.636 billion euros, up 270 million from
monthly targets. Regular budget revenue was
4.011 billion, up 249 million from targets. Public Investment Program revenue was 387 million euros, up 301 million from monthly targets, while tax returns totaled 375 million euros, down 21 million from targets. Budget
spending was 3.983 billion euros in February,
down 407 million from targets.
**** The amount to be handed over through
a guarantee scheme for working capital loans to
small and medium-sized enterprises will be
raised to up to 6.0 billion euros, up from 3.0
billion euros announced on Wednesday, bringing the total package of measures to businesses
to 8.75 billion euros, Minister of Development
and Investments Adonis Georgiadis said on
Friday, during the presentation of the third
package of measures to support the economy.
This measure concerns working capital loans
through banks to small and medium-sized enterprises. «Our aim is that when the epidemic
ends, the Greek economy is immediately back
on track. I am absolutely certain that we will
achieve this with the cooperation of every one
of us,» said Georgiadis.
**** Greek member banks will extend their
support measures for businesses hit by the
coronavirus pandemic restrictions to individuals as well, the Hellenic Bank Association
(HBA) said on Thursday.
Following talks with the ministers of Finance
and Investments, they said member banks will
suspend loan repayments for three months, after contacting each borrower.
They noted however that individuals and
businesses not affected by restrictions or shutdowns of businesses must continue to pay their
installments as usual.
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Greece receives tons of medical supplies from China
Athens.- ANA-MPA
consignment of medical
supplies provided by the
Chinese Government to the Greek
Government upon the latter’s
urgent request arrived in Athens
shortly after 8:00 on Saturday
morning, on Air China Flight CA
863. The assistance sent from
Beijing, weighing about eight tons,
included 550,000 medical masks,
surgical masks and protective gear,
goggles, gloves and shoe covers.

A

The Chinese Ambassador to
Greece Zhang Qiyue handed over
the list of the medical supplies on
behalf of the Chinese Government
to Health Minister Vassilis Kikilias
on the tarmac of Eleftherios Venizelos International Airport. State
Minister Giorgos Gerapetritis and
Alternate Foreign Minister on European Affairs Miltiadis Varvitsiotis
were present at the event, as was the
foreign ministry’s secretary general
for international economic relations
and openness, Grigoris Dimitriadis.
Many other cartons of medical
supplies, weighing about 10 tons,
donated by Chinese enterprises and
organisations arrived on the same
flight, a Chinese Embassy announcement said.
Kikilias expressed Greece’s gratitude to the Chinese government and
any other entity that provided assistance, making the following statement to public broadcaster ERT:
«During a global shortage of these
goods and an immense battle waged
by the health ministry in order to

secure supplies, this today is a great
relief and we will continue to fight in
order to equip our hospitals.»
«It is very significant that we have
this cooperation with China and it is
providing this assistance that we
need,» he added, noting that the donation will be a huge relief for
Greece’s healthcare and medical
staff, especially, so that there are adequate means of self-protection for a
sizeable period of time. Kikilias noted that Greece, unfortunately, produces minimal amounts of hygiene
and sanitation gear, which is not
enough to cover the heightened demand.
He noted that the government’s
efforts to secure such protection
means were not limited to the Chinese donation on Saturday.
According to a Chinese Embassy
announcement, Ambassador Zhang
noted that these medical supplies

were organised and transported
within eight days by the Chinese
Government, «at a time when China
is still under immense pressure from
containing the epidemic and the
supply of medical materials are still
in shortage.»
«Ambassador Zhang quoted Aristotle’s words ‘What is a friend? A
friend means the single soul dwelling in two bodies,’ saying that China
and Greece have been working
closely together in the fight against
the Covid-19, which once again testified to the excellent relations and
friendship between the two peoples.
«She again thanked the Greek
Government for its strong support
in the course of China’s combat
against the Covid-19, as evidenced
by letters by the former Greek President Prokopios Pavlopoulos and
Prime Minister Kyriakos Mitsotakis
to Chinese President Xi Jinping.

Ambassador Zhang also commended the efforts and measures taken by
the Greek Government as ‘early and
forceful’.
«She further said that the Chinese
business like Cosco Shipping, State
Grid, Bank of China, ICBC, Huawei,
to name just a few, have all contributed in their own ways to the Greek
Society. ‘More donations are arriving. And we will do our utmost to
assist our friends in Greece. With
solidarity and cooperation, we will
overcome this challenge together,’»
Ambassador Zhang said, according
to the embassy press release.
Foreign Minister Nikos Dendias,
in a discussion with his Chinese
counterpart Wang Yi on Friday, expressed Greece’s unbounded support for the Chinese people and
thanked him for the assistance in
the form of medical supplies from
Beijing.

Covid-19 cases in Greece 530, with 13 dead
From last pages
stressed the dangers that the Greek
islands face due to a lack of medical
infrastructure.
Deputy Civil Protection Minister
Nikos Hardalias said that from 6 a.m.
Saturday, only permanent residents
of Greek islands will be allowed to
return, adding that the transport of
supplies will be allowed to continue.
Also, as of Saturday, private boats of
all kinds will be banned from departing or docking at Greek ports, he
said. Hardalias further announced
stricter regulations for the operation
of supermarkets, noting that as of
Monday stores will have to keep to a
limit of one customer per 15 square
meters.
Based on figures released by the
National Organisation for Public
Health, of the 495 recorded cases of
Covid-19 in Greece, 53.5 pct are men
and 46.5 pct are women. Just over
half are from the 40-64 years age
group, while 24.2 pct are aged 18-39
and 20.7 pct are aged over 60. Only
4.4 pct of cases are aged between 0
and 17 years old.
The first epidemiological study
published on the organisation’s official website shows that 23.6 pct of
cases, or 117 in total, are still being
treated in hospital and 26 have needed respiratory support and intubation. The figures for the period up to
March 20 show that the greatest
number of cases, 213, is based in the

Athens region and another 32 cases
are in the broader Attica region.
Next highest on the list are Ilia (41
cases) and Kastoria (13), followed by
Thessaloniki (10) and Achaia (nine),
with smaller number of cases in other areas.
The National Organization for
Medicines (EOF) is restricting the
availability of a drug commonly used
to combat malaria, rheumatoid arthritis and lupus following a spike in
demand prompted by unconfirmed
media reports that it can be effective
against Covid-19.
Sold under the brand name
Plaquenil, hydroxychloroquine will
only be available for patients who
have a special prescription and a
note from their doctor certifying that
they suffer from one of the illnesses
it is intended to treat, EOF said.
According to the head of the Attica Pharmacists’ Association, Konstantinos Lourantos, demand for the
drug has soared in recent days, when
just 250 packets of Plaquenil were
sold in the Greek capital in 2019.

Ieronymos urges faithful
to stay at home
as act of love

The Church on Friday joined the
state’s campaign urging people to
stay home as part of the measures
against the spread of the coronavirus
with a statement by Archbishop
Ieronymos who called on people to

comply as an act of love.
“I stay home because I love others.
I don’t stay home out of fear, but because I love,” he said in a message.
He added that even though the
faithful can no longer attend services, they can turn their homes into a
small church.
His statement came in the wake of
the government’s decision earlier this
week banning all church services,
canceling out a vote by the Holy Synod to allow Sunday morning mass.
The Church had come under criticism in recent weeks over its apparent reluctance to fall in line with the
government’s emergency measures.

SYRIZA criticizes
people disregarding
coronavirus directions

Traffic jams at national highways
and ports is «an act of irresponsibility before the emergency of the coronavirus pandemic,» SYRIZA said in
a statement on Friday, warning that
«instead of containing the virus,
there is a dangerous likelihood it will
spread beyond control.»
In a strong and unusual message
to the public, the main opposition
party called on all Greeks to «obey
the rules and facts imposed by the
urgent need to fight the coronavirus.»
It reiterated the official message
that «the country is not on holiday
mode, but at an extremely critical

point in its future.» The government,
it added, needs to apply with great
consistency all necessary measures
to safeguard public health, «instead
of announcing ahead of time decisions that lead to panic.»

President
Sakellaropoulou
visits health ministry

President of the Hellenic Republic
Katerina Sakellaropoulos visited the
health ministry on Saturday morning and met Health Minister Vassilis
Kikilias.
She expressed her full support for
the country’s doctors and nurses,
thanking them for their tireless
struggle against the coronavirus pandemic. Kikilias briefed the president
on the current spread of the virus in
the Greek population and the actions
the ministry is taking for the prevention and treatment of Covid-19 cases. The president repeated her appeal
to Greeks to assist healthcare staff in
their work by strictly following the
instructions of the experts and state
authorities and abiding by the restrictions: «I am aware of the difficulties we all face but the restrictions
imposed are absolutely essential in
order to protect each other and especially those among us who are most
at risk. It is the personal responsibility of each and every one of us to
prove that we can emerge victorious
from this ordeal.»

Earthquake
measuring
5.6 on Richter scale
shakes Parga
Athens
A powerful earthquake measuring 5.6 on
the Richter scale shook the coastal town of
Parga in western Greece at 2:49 on Saturday,
according to the Geodynamic Institute of
Athens. The epicentre of the quake was 14
km east-northeast of Parga at a focal depth of
10 km and was the same one that had caused
a 4.3 Richter earthquake in the area 21 minutes before midnight on Friday.
The tremor was strongly felt throughout
Thesprotia, Preveza and Corfu, where people
were alarmed and many quit their homes. It
was also felt in Ioannina, Arta and the surrounding regions.
As the Corfu police informed the AthensMacedonian News Agency, the quake caused
no damage on Corfu, despite being strongly
felt, but there are reports of serious problems
in Kanalaki, near Parga, where some old
houses have collapsed and many residences
have sustained extensive damage. There have
also been landslides and rockfalls on the rural road network and the area had a power
cut, with electricity restored at around 4:00
in the morning.
Local authority officials are now visiting
villages in order to assess the situation there
after the quake. In a post on Facebook, the
head of research at the Athens Geodynamic
Institute, Gerasimos Houliaras, said the institute was monitoring the development of
the powerful earthquake via its seismological
network. He also noted that «an earthquake
in western Greece had been expected given
the foreshocks in Parga and Karditsa in recent months and I do not foresee this progressing to a bigger magnitude at this time,
do not worry.»
According to Prof. Efthymios Lekkas,
head of the Anti-Seismic Planning and Protection Organisation (OASP), «we are at the
peak of the phenomenon. It concerns us that
it started low, at 4.2 Richter around midnight, and reached 5.6 Richter at 2:49 in the
morning.» «We are monitoring the phenomenon and for the time being we are being
cautious,» he added. According to Prof. Lekkas, the epicentre was 20 km northeast of
Parga and came from the well-known rift of
Paramythia.

Employers to be
barred from laying
off staff for duration
of Covid-19 measures
Athens.Businesses and employers will be barred
from laying off staff or firing employees after
March 18 and for the duration of the measures for tackling the coronavirus pandemic,
based on an Act of Legislative Content tabled
in parliament for ratification on Saturday.
If dismissals are carried out, based on the
ALC, they will be considered invalid.
Eligible businesses will have a right, however, to suspend the labour contracts of a
part or all of their employees as they adjust
their operating needs to the new difficult environment, for up to one month from the
publication of the ALC in the Government
Gazette and with the possibility of an extension by the labour and finance ministries,
depending on how the situation unfolds.
Those that make use of this measure are required to keep the same number of jobs after
the suspension ends, for a period equal to the
period of suspension.
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Cyprus Crisis Management Center officials
optimistic in addressing current crisis
Nicosia.- By Antonios Gkildakis Maria Koniotou/CNA
Officials at the Cyprus Crisis Management
Center appear optimistic that they will cope successfully with the challenges posed by the coronavirus pandemic and will address the extraordinary situation, with many Cypriot citizens
stranded abroad after travel restrictions came into force. The Center at the Foreign Ministry was
activated at the beginning of the crisis, in a bid
to coordinate various services, government departments and embassies and help citizens with
their telephone inquiries.
COVID-19 is the greatest crisis we are going
through Paris Samoutis, the Coordinator of the
Crisis Management Center, told CNA, adding
that times are unique. He expects the crisis to
defuse as people stranded abroad gradually return home. Demetris Hadjiargyrou, the Foreign
Ministry’s Director for Schengen, Consular Affairs and Crisis Management, expressed optimism that they will finally handle the situation
propitiously.
As Hadjiargyrou said, the Center is open daily, from 8 o’clock in the morning till midnight,
with people working in two shifts. They received
so far more than 1,000, even 1,500 calls and
1,600 electronic messages. “We receive constantly information from various citizens and others,
various Ministries, our diplomatic missions” he
told CNA.
Samoutis also noted that a total of 1,400 certificates were issued, both at diplomatic missions
and at the center, to allow Cypriots to travel back
to Cyprus after entry restrictions entered into
force.
There are also 50-60 Cypriots who are stranded in third countries, outside the EU, including
New Zealand, Australia, India and the UAE,
Hadjiargyrou said. He brought the example of 19
athletes who traveled to Thailand to take part in
games and cannot return.
Foreign Minister Nikos Christodoulides also
commended the Center for its work and posted
a message on Twitter saying “a big thank you to
all members of the Foreign Ministry personnel,
the Center and our diplomatic missions, working around the clock to address problems our
compatriots face abroad.”
The Center started to monitor the situation as
reports and dispatches from diplomatic missions
started to arrive one a half months ago, Hadjiargyriou explained. With COVID-19 at Cyprus’
threshold, the Crisis Management Center was
activated immediately and was amend with personnel from the Foreign Ministry, police, the
National Guard and the Ministries of Interior,
Health and Transport, he added.
After the government decrees, putting entry
restrictions in place, there is constant coordination with all competent Ministries, and there
have been five or six meetings at the Foreign
Ministry to monitor the situation, he added.
Since the beginning of the crisis, the Foreign
Ministry made personnel from all Directories
available to recruit the Center, with the Director
General’s and Minister’s support, Samoutis said
from his part.
“All Foreign Ministry staff, regardless of
grade, worked as one team” he added and congratulated personnel from other Ministries and
services, for their contribution. A total of 30-40
people were used to recruit the Center, which
corresponds to one third of the Foreign Ministry’s human resources, he added.
In relation to the challenges they were called
to address, Samoutis referred mainly to Cypriots
who were stranded in the UK, as flights started
to become unavailable. People in Greece found
ways to come back, he added. He also referred to
people abroad who need assistance, as well as the

students and noted that Embassies were instructed to help financially people forced to stay
abroad, after reviewing each case.
The Coordinator of the Center also said that
they had time to prepare, as the crisis started to
unfold in other countries. “From the very beginning, we saw this coming. It was obvious from
the moment it became impossible to contain it
and we had the first spillover of cases in Japan,
Korea, etc” he added. This was the time we realized this was important and issued the first travel advisory, Samoutis went on.
There are contingency plans and one of them
is about addressing epidemics, he added, and
said that the Foreign Ministry stood by the Ministry of Health since the very beginning. Services need to cooperate with one another, as well as
with private entities, like airports and ports, and
this is what happened, he said. He also referred
to the “Zenon” Coordination Center at JRCC
Larnaca, noting they cooperate and coordinate
on all levels.
Once restrictions entered into force, things
became very difficult and we had a pile of questions about who is entitled what, Samoutis noted. Among other challenges he listed issues pertinent to crossing points and the British Bases.
Concerning the latter, he said that they evaluated various issues in relation to the measures in
place, aiming to protect people against COVID-19 and which also affect Cypriot citizens
working in the Bases. This issue took some time
and we made several protestations, he added.
He also said that they are almost daily in contact with the EU Civil Protection Mechanism,
looking for ways to repatriate people stranded
outside the EU. Cypriots unable to depart from
third countries are also expected to benefit and
the Cyprus Crisis Center is monitoring developments closely.
Asked if there are any lessons from this crisis
for the future, Samoutis says that there is always
room for improvement in existing mechanisms.
The Center could have a permanent basis and
staff from various services, as well as a separate
call center to assist people, he said among other
ideas. After the current crisis, he added, the time
has come to upgrade the Center.
MFA and Health Ministry
officers working at the Center
Multilateral Affairs and International Organizations Department officer Nicos Argyrides,
whο is now working at the Center told CNA that
they had to recruit staff for the Center last Saturday and that since then he responded to hundreds of calls.
Since Sunday, when the new decree was issued
there was a significant number of calls from
tourists that were stranded, university students
and their relatives. We tried to update people as
things are constantly changing and when it was
announced on Tuesday that certain people those who traveled abroad for medical reasons

or for a short stay - could return if they managed
to get a certificate from one of the diplomatic
missions of the Republic of Cyprus abroad we
started to assist them to get these certificates.
“People are worried, especially some parents
whose children are studying abroad,” he noted,
stressing the need for people to remain calm and
follow the instructions.
Officer of the Health Services, Anastasia Zahariadou, who is working at the Center as the liaison with the Health Ministry, said she did not
have such an experience in the past.
She noted that she assists her fellow workers
at the Centre, as the bulk of work is huge, and
that once certain problems need to be addressed
she gets instructions from high ranking officers
of her superiors on how to handle them.

Cyprus confirmed
Covid-19 cases rise
to 84
Nicosia.- CNA

Cyprus recorded on Saturday another nine
confirmed coronavirus cases, bringing the total
to 84. Another 34 cases have been confirmed in
the Turkish occupied areas of Cyprus.
In a press release, the Ministry of Health
informs that according to the most current
information it has received by the Institute of
Neurology and Genetics of Cyprus, nine new
positive cases of COVID-19 have been
confirmed.
In particular the new cases concern three
people who had been in contact with confirmed
cases, one health professional at Pafos General
Hospital, a person who works as an airline cabin
crew, presented with symptoms and contacted
the relevant authorities and four people who
recently returned from abroad, namely the UK,
Spain and Poland, presented with symptoms and
also contacted the relevant authorities.
The epidemiological monitoring unit of the
Health Ministry has already started tracing the
contacts of all confirmed Covid-19 positive cases
and will proceed with taking samples in order to
make specialised tests, the press release says.
It is further added that on the basis of the data
so far the number of positive cases has reached
84, including three found in the British Bases in
Cyprus, of which 48 are people who had come
into contact with confirmed cases.
Saturday`s results were announced at the
Ministry of Health by drs Georgios Nikolopoulos
and Zoe Pana.
Pana said that in total hosiptalised patients at
the Famagusta General hospital are 13. Four
patients, one of who in Nicosia General Hospital
and three in Limassol General Hospital, are
intubated, adding that their condition is stable.
At the same time, she said that three people have
been discharged from hospital.
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Covid-19 cases
in Greece 530,
with 13 dead
Athens.- (GreekNewsOnline)
Greek authorities are trying to implement
measures of social distancing in order to contain
the spread of the coronavirus in Greece. On Saturday, there were 35 new confirmed cases of Covid-19 in Greece, health ministry spokesperson
and infectious diseases expert Prof. Sotiris Tsiodras announced on Saturday, during the daily
press briefing at the ministry. This brings the total number of confirmed cases in Greece to 530,
of which 98 are «community infections» of untraceable origin. Of these, 100 have been admitted to hospital, 18 are intubated and 19 have been
discharged, while 13 people have died.
Deputy Minister for Civil Protection and Crisis Management Nikos Hardalias, on his part,
noted that the next weeks will be absolutely crucial and that the government had taken all the
measures required to protect human lives, while
repeating an appeal to people to stay home.
The authorities’ biggest challenge is to stop a
massive exodus of people from Athens to the rest
of the mainland and the islands that would endanger a spread of the disease. Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis made another public intervention on Friday via video on Twitter, demanding that people help break the chain of contagion
by showing individual responsibility and following the strict guidelines. Mitsotakis had earlier
convened an emergency meeting of government
officials which led to the announcement of restrictions on ferry travel to the islands after what
was considered by authorities to be unjustified
travel on Friday. A day earlier, Mitsotakis had
Continues on page 45
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Ecumenical Patriarch Bartholomew
allows Church services in the U.S
Archbishop Elpidophoros
told Metropolitans that
divine services are allowed
to be celebrated behind
closed doors

Photo: Dimitrios Panagos
Archbishop Elpidophoros, with Rev. Damaskinos Ganas and Rev. Konstantinos Kalogridis
at the ordination to priesthood of deacon George Kazoulis, at Church of Kimisis in Brooklyn, Saturday, March 21, 2020.

New York.- (GreekNewsOnline)
Responding to the Coronavirus crisis, the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate decided on Wednesday, March 18, to instruct all its churches to suspend services, events
and rites until the end of March, except for the
personal prayers of Christians, while keeping
churches open. It also instructed the patriarchal
monasteries to continue their services but without admitting the public. It said the restrictions
will be reviewed depending on the progress of
the coronavirus pandemic.
Following the Synod’s decision, the Ecumenical Patriarch Bartholomew made a video appeal
in both Greek and English, responding to those
Continues on pages 42 - 43

