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Η ΖΩΗ MAI HE TON ΚΟΡΩΝΟίΟ

Διαξιφισμοί
Η μετάδοση του ίου και η θεία κοινωνία
Η επιστήμη είναι σαφής: οι κορωνοϊοί
ανιχνεύονται στο σάλιο και μπορεί να με
ταδοθούν με αυτό. Πολλά νοσήματα που μετα
δίδονται με σταγονίδια μεταδίδονται επίσης
μέσω των βλεννογόνων. Δεν χρειάζεται λοι
πόν πολύ μυαλό για να συμπεράνει κανείς ότι
η μετάληψη αποτελεί αυτή τη χροντκή περίοδο
μια πρακτική υψηλού κινδύνου, τόσο γι’ αυ
τούς που τη λαμβάνουν όσο και για εκείνους
που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Και αυτό
δεν έχει καμιά σχέση με την πίστη, αλλά απο
κλειστικά με τη δημόσια υγεία.

Τις σχετικές συστάσεις προς το ποίμνιο, και
ιδιαίτερα προς τους ηλικιωμένους και ευπα
θείς, θα έπρεπε να τις κάνουν πρωτίστως οι
ιερείς, όπως γίνεται στην Καθολική Εκκλησία.
Αλλά εκείνοι έχουν ένα ελαφρυντικό, μπορεί
πράγματι να πιστεύουν ότι η πίστη νικάει
ακόμη και τους κορωνοϊούς. Αυτοί που δεν
έχουν κανένα ελαφρυντικό είναι οι γιατροί
και οι πολιτικοί. Οι πρώτοι δεν επιτρέπεται
να υποστηρίζουν με το επιστημονικό τους βά
ρος απόψεις όπως ότι «τα άτομα που θέλουν
να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται

Καθηγητές και
καφειζούδες: η αυγή
ίου νέου Μεσαίωνα

Μη συγχέουμε
m θεία Ευχαριστία
με την πρόληψη

αθηγήτρια Λοιμωξιολογίας στο
την ταχύτητα του Διαδικτύου τα fake news, οι
αντιεπιστημονικές «πληροφορίες», οι θεωρίες
Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλώνει ότι οι
πιστοί «δεν πρέπει να φοβούνται ότι
συνωμοσίας, τα ανηεμβολιαστικά κινήματα τεί
νουν στην post-truth εποχή να διαμορφώσουν
από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί
ποτέ μικρόβιο». Αντιπρύτανης του ΑΠΘ και των
έναν νέο σκοταδισμό. Οι χιλιάδες πληροφορίες
θεωριών συνωμοσίας «πιθανολογεί» ανερυθρί
και πηγές «γνώσης» σε ένα πνεύμα μεταμο
αστα ότι ο κορωνοϊός είναι κατασκευασμένος,
ντέρνου σχετικισμού και «του πλουραλισμού»
«το εμβόλιο είναι από πριν γνωστό« και του
των απόψεων, χωρίς τη βάσανο της κριτικής
ΤΟΥ
χρόνου θα έχουμε έναν ακόμα υποχρεωτικό εμ
σκέψης, της απόδειξης και της αναζήτησης της
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
βολιασμό. Στο περιοδικό της Ενωσης Ελλήνων
αλήθειας, συνιστούν μια παγκόσμια απειλή για
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ,
Φυσικών και στο πλαίσιο «του πλουραλισμού»
την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ανοιχτή
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,
των απόψεων, δημοσιεύεται άρθρο που ισχυ
κοινωνία. Δημιουργούν τις αγέλες και τις αδελ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ
ρίζεται ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι
φότητες του μίσους που επικοινωνούν μόνο
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ,
λανθασμένη.
μεταξύ τους. Στήνουν πολέμους σας απέραντες
ΓΑΒΡΙΗΛ
Διαβάζοντάς τα κανείς σοκάρεται από το
σελίδες του Διαδικτύου, γλωσσοδέρνονται και
γεγονός ότι η αφρόκρεμα των θετικών επιστη
πυροβολούν οποιαδήποτε διαφορετική άποψη
μόνων διατυπώνει θέσεις που υπερακοντίζουν
- ακόμη και με την υποψία κάποιας απόχρω
Ανέκαθεν
ας αμπελοφιλοσοφίες του Κυριάκου Βελόπουσης. Χρησιμοποιούν συνθήματα, απόψεις copy
λου για τα «λιποδιαλυτικά» μαντζούνια που
paste, τη ρητορική του «Εμείς» και οι «Αλλοι».
οι κληρικοί μας
προστατεύουν από τον κορωνοϊό. Ωστόσο, ο
Ομως, η αλήθεια είναι πολύπλοκη. Θέλει
έσπευδαν σε
Φλόμπερ μας - μας θυμίζει ο Μίλαν Κούντερα
αριθμούς, επιχειρήματα, διάλογο, μελέτες και
σπίτια ή
- μας προειδοποίησε εγκαίρως: «Η βλακεία δεν
επιστημονική γνώση. Μα προπαντός χρειάζεται
εξαφανίζεται μπροστά στην επιστήμη, την τεχνι
όχι «πιθανολογήσεις» και φληναφήματα, αλλά
νοσοκομεία να
κή, την πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό. Αντίθετα,
μια στέρεα λέξη που συμπυκνώνει την επική
κοινωνήσουν
παράλληλα με την πρόοδο, προοδεύει κι αυτή!».
προσπάθεια του ανθρώπου στην αναζήτησή
Τι είναι αυτό που στέκεται σαν ομίχλη μπρο
της. Το «γιατί». Είναι η αλυσίδα που ενώνει την
ασθενείς που
στά στα μάτια επιστημόνων ώστε να απαρεπιστήμη από την εποχή που ο Θαλής εισήγαγε
έπασχαν οπό
νούνται την αλήθεια, την επιστήμη και τον
την απόδειξη και περάσαμε από τον «Μΰθο»
ηπατίπδα, HIV,
ορθολογισμό; Δεν είναι η έλλειψη γνώσης,
στον «Λόγο».
αλλά η μη σκέψη των κοινών τόπων. Οταν οι
φυματίωση καθώς
σεβαστοί καθηγητές μιλούν χωρίς τα «papers»
ν κοινό χαρακτηριστικό όλων των ολο
και άλλες άκρως
και τα επιστημονικά στοιχεία, έξω από το πεδίο
κληρωτισμών, δεξιών και αριστερών,
και τη μεθοδολογία της επιστήμης, τότε, εν
του Διαδικτύου και της post-truth επο
μεταδοτικές
δυνάμει, μιλούν ως ρεπλίκες του Βελόπουλου
χής είναι ο φανατισμός, οι συνωμοσίες και ο
ασθένειες και
και της κάθε νοικοκυράς. Αναπαράγουν, όπως
θρίαμβος των κοινών τόπων που αποτελούν τον
στη συνέχεια
οι καφετζουδες της γειτονιάς, τις κοινοτοπίες
θάνατο της σκέψης, τότε, ίσως, το μόνο φάρμα
και τα fake news που έχουν κατακλύσει το Δια
κο είναι η αμφιβολία, το γιατί και η απόδειξη.
καιέλυαν ιο Αγιο
δίκτυο. Βεβαίως, πάντα υπήρχαν πνευματικοί
Και ίσως, τέσσερις αιώνες μετά, πρέπει να ξαναΠοτήριο
άνθρωποι που θαύμαζαν τα χέρια Χίτλερ και τον
θυμηθούμε τον Καρτέσιο και τους κανόνες του
ναζισμό, όπως ο ΜάρτινΧάιντεγκερ, ή τυφλώ
για τη γνώση, όταν στον «Λόγο περί μεθόδου»
νονταν μπροστά στον ζόφο του σταλινισμού,
άφηνε πίσω του τον Μεσαίωνα γράφοντας:
όπως ο Λούκατς, ο Νερούντα, ο Αραγκόν ή ο
«Δεν δέχομαι τίποτα για αληθινό το οποίο δεν
Μπρεχτ. Σήμερα, ωστόσο, με τη δύναμη και
καταλαβαίνω με σαφήνεια».

πανικός που έχει προκληθεί με τον
κορωνοϊό έδωσε την ευκαιρία σε
κάποιους αδελφούς μας να αντιδράσουν στο θέμα που αφορά τη μετάδοση
του ιου μέσω του μυστηρίου της Θείας
Ευχαριστίας. Είναι αλήθεια ότι η εποχή
μας χαρακτηρίζεται από πνευματική κα
τάπτωση. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν

Κ
ΤΟΥΜΑΚΗ
ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΗ

Πρέπει να
ξαναθυμηθούμε τον
Καριέσιο και
ions κανόνες
του για τη
γνώση όταν
έγραφε: «Δεν
δέχομαι τίπο
τα για αληθι
νό ίο οποίο
δεν καταλα
βαίνω με σα
φήνεια»

Ο Μάκηε
Καραγιάννηδ είναι
πεζογράφοε και
κριτικόε

πως με τη θεία κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί
ποτέ μικρόβιο». Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να
υποτάσσουν την επιστημονική αλήθεια στις
προσωπικές θρησκευτικές τους πεποιθήσεις,
όπως ορθώς ετησπμαίνει η Ομοσπονδία Νο
σοκομειακών Γιατρών. Το ίδιο ισχήει και για
τους δεύτερους, πολύ περισσότερο μάλιστα
όταν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολι
τών για να αλιεύσουν οι ίδιοι μερικές ψήφους
παραπάνω. Η δήλωση πως «όταν υπάρχει
βαθιά πίστη, δεν φοβάσαι τη θεία κοινωνία»
είναι αντιεπιστημονική. Ξεκάθαρα.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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μόνο σε ό,τι βλέπουν, αγγίζουν ή ακούουν.
Βασικό στοιχείο της χριστιανικής ζωής
είναι η πίστη στον τριαδικό Θεό. Αυτή
πραγματώνεται μέσα στη Θεία Ευχαρι
στία, όπου με τη χάρη του Θεού το ψωμί
και το κρασί μεταβάλλονται σε Σώμα και
Αίμα Χριστού.
Η Εκκλησία μας καλεί να μετάσχουμε
στο μυστήριο αυτό ως τελείωση και ένωση
δική μας με τον Χριστό.
Πιστεύουμε και συμμετέχουμε. Αν δεν
πιστεύουμε, δεν συμμετέχουμε.
Κανένας ιός και καμία ασθένεια δεν
μεταδόθηκε ποτέ από τη Θεία Κοινωνία.
Χιλιάδες χρόνια τώρα από το ίδιο Ποτή
ριο μεταλαμβάνουν υγιείς και ασθενείς
με ανίατες και μεταδιδόμενες ασθένειες.
Ανέκαθεν οι κληρικοί μας έσπευδαν
σε σπίτια ή νοσοκομεία να κοινωνήσουν
ασθενείς που έπασχαν από ηπατίτιδα,
HIV, φυματίωση καθώς και άλλες άκρως
μεταδοτικές ασθένειες και στη συνέχεια
κατέλυαν το Αγιο Ποτήριο.
Χριστός είναι η πηγή της ζωής
και της αθανασίας και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να είναι
πρόξενος θανάτου. Αυτή τη στιγμή χρει
άζεται να επικρατήσει η λογική και όχι
ο πανικός. Μη συγχέουμε τη Θεία Ευχα
ριστία με την πρόληψη του κορωνοϊού.
Μη δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα.
Χρειάζεται πίστη για να μεταλαμβάνεις το
Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας.

Ο

1
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Η ιατρική αντεπίθεση στον Covid-19
διεθνής επιστημονική κοινό
τητα εργάζεται πυρετωδώς
σε αναζήτηση νέων θεραπευτικών-φαρμακολογικών
πρακτικών και εμβολίων για
την αντιμετώπιση του νέου
κορονοϊού. Εχουν ξεκινήσει
διεθνώς είκοσι διαφορετικά
προγράμματα έρευνας για τη
δημιουργία ενός εμβολίου,
ωστόσο η άμεση επίτευξη
αυτού του στόχου δεν είναι
διόλου εύκολη και χρειάζεται
τουλάχιστον ένας χρόνος για
την επίτευξή του. Για παρά
δειγμα τόσο στην Αγγλία -στο
Imperial College- όσο και στις
ΗΠΑ και την Κίνα «τρέχουν»
ήδη ερευνητικά προγράμ
ματα που από τον Απρίλιο
ενδέχεται να περάσουν στη
φάση της εφαρμογής από τα
πειραματόζωα σε ανθρώπους
εθελοντές.
Πριν από μερικές μέρες η
μεγάλη αμερικανική φαρμα
κευτική εταιρεία Moderna
Inc. (MRNA) απέστειλε ένα
δοκιμαστικό εμβόλιο στην
Κίνα και την Ιταλία, για να ξε
κινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι
σε ασθενείς, αλλά και σε υγιή
άτομα. Παρόλα αυτά, επειδή
οι σχετικοί ιατρικοί έλεγχοι
ενός εμβολίου πρέπει να εί
ναι πολύ σχολαστικοί, είναι
μάλλον απίθανο να εμφα
νιστεί κάποιο αποτελεσμα
τικό εμβόλιο εναντίον του
COVID-19 πριν περάσουν 9
έως 12 μήνες από σήμερα.
Γιατί, όμως, είναι δύσκολο να
κάνουμε ακριβείς προβλέψεις
και απαιτείται ένα τόσο με
γάλο χρονικό διάστημα πριν
κυκλοφορήσει το πολυπόθητο
εμβόλιο;

Οι τρεις φάσεις στη
δημιουργία εμβολίων
Η τυπική διαδικασία για
την αδειοδότηση και την
ελεύθερη κυκλοφορία ενός
φαρμάκου και ειδικότερα
ενός εμβολίου είναι μακρο
χρόνια -από 10 έως 15 ή και
περισσότερους μήνες- και συ
νήθως χωρίζεται σε τρεις φά
σεις, καθεμία από τις οποίες
προϋποθέτει και διαδέχεται
αυστηρά την προηγούμενη.
Η πρώτη φάση για τη δη
μιουργία ενός εμβολίου αντι
στοιχεί στη βασική έρευνα
για την ταυτοποίηση της δο
μής του ιού ή του μικροβιακού
οργανισμού και για την κατα
νόηση του ιδιαίτερου μηχανι
σμού που αυτός αναπαράγεται, προκαλώντας τη λοίμωξη
του οργανισμού στον οποίο ει
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νητικά προγράμματα για την
ανάπτυξη εμβολίων, ειδικών
θεραπειών και διαγνωστικών
μεθόδων. Ποια είναι η στάση
απέναντι στην απειλή για
τη δημόσια υγεία των Ευρω
παίων από μια επιδημία του
COVID-19;
Επειτα από την αρχική
έγκριση, τον Ιανουάριο, προϋ
πολογισμού 10 εκατ. ευρώ και
τη δημοσίευση πρόσκλησης
υποβολής ερευνητικών προ
γραμμάτων, η Επιτροπή εξα
σφάλισε επιπλέον 37,5 εκατ.
ευρώ για κατεπείγουσα έρευ
να σχετικά με την ανάπτυξη
εμβολίων, τη θεραπεία και
τη διάγνωση του COVID-19.
Πάντως, το συνολικό ποσόν
της χρηματοδότησης για τις
έρευνες σχετικά με τη νόσο
του κορονοϊού (European
Commission research actions
on Coronavirus [Coronavirus
factsheet]), που θα χρηματο
δοτηθεί από το πρόγραμμα
«Ορίζων 2020», ενδέχεται,
στο άμεσο μέλλον, να ανέλθει
στα 140 εκατ. ευρώ.
Η Επιτροπή διαπραγμα
τεύεται σήμερα συμφωνίες
επιχορήγησης με τους επιλεγέντες δικαιούχους. Τα 17
ερευνητικά προγράμματα θα
έχουν ως αντικείμενο:
Ανάπτυξη νέων εμβολίων.
Η έρευνα θα εστιαστεί
στην ανάπτυξη προφυλακτικού εμβολίου και θεραπευτι
κού εμβολίου, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την
πρόληψη και τη θεραπεία
αντίστοιχα.
f
Εξετάσεις ταχείας διάU γνώσης σε σημεία παρο
χής υπηρεσιών υγείας.
I Νέες θεραπείες, για τις
οποίες θα υιοθετείται διτ
τή προσέγγιση; ανάπτυξη
νέων θεραπειών που βρίσκο
νται σε εξέλιξη (μεταξύ αυτών
θεραπευτικά πεπτίδια, μονοκλωνικά αντισώματα και αντιιικά φάρμακα ευρέος φάσμα
τος) και διαλογή και
ταυτοποίηση μορίων που μπο
ρεί να είναι δραστικά κατά του
ιού με τη βοήθεια προηγμένων
τεχνικών μοντελοποίησης και
υπολογιστικών τεχνικών.
I Αμεση βελτίωση των επιδημιολογικών μεθόδων
που θα συμβάλει στην ανάπτυ
ξη συστημάτων παρακολούθη
σης, αποτελεσματικής πρόλη
ψης και ελέγχου της διασποράς
της νόσου. Νέα προγράμματα
έρευνας που, από κοινού, στο
χεύουν στην ετοιμότητα απά
ντησης σε επιδημίες.

D

σβάλλει, ο οποίος αποκαλείται
«ξενιστής» του ιού.
Κατά την «πρώτη φάση»
πρέπει να ταυτοποιηθούν
εργαστηριακά τα «αντιγόνα»,
δηλαδή τα μόρια που υπάρ
χουν στην εξωτερική προ
στατευτική μεμβράνη του ιού
(η περίφημη «κορόνα» των
κορονοϊών), τα οποία ενερ
γοποιούν την ανοσολογική
αντίδραση του ξενιστή, δηλα
δή του ανθρώπινου ή ζωικού
οργανισμού που δέχεται την
επίθεση του ιού και ο οποίος,
έχοντας εμβολιαστεί, είναι σε
θέση να εξαλείφει ή να εμπο
δίζει την αναπαραγωγή του
ιού - εισβολέα. Κατά κανόνα
αυτή η πρώτη «προκλινική
φάση» της έρευνας και της
δημιουργίας ενός εμβολίου
περιλαμβάνει την εργαστη
ριακή καλλιέργεια και τη δο
κιμασία του εμβολίου σε μη

ανθρώπινα πειραματόζωα.
Αφού ολοκληρωθεί αυτή
η πρώτη πειραματική φάση
ελέγχου της αποτελεσματικό
τατος και της ασφάλειας του
νέου εμβολίου, ακολουθεί η
«δεύτερη φάση» ή λεγάμενη
κλινική φάση ελέγχου: της
χορήγησης του εμβολίου σε
περιορισμένο αριθμό ανθρώ
πων εθελοντών. Η κλινική
φάση περιλαμβάνει αρχικά
τη δοκιμή σε 20 με 80 εθελο
ντές, αριθμός που προοδευτι
κά αυξάνεται μέχρι την «τρίτη
φάση» της έγκρισης και της
άδειας κυκλοφορίας του από
τις επίσημες επιτροπές, όπως
π.χ. στην Ε.Ε. η European
Medicines Agency (ΕΜΑ) και
στις ΗΠΑ η Food and Drug
Administration (FDA).
Ομως σε περιπτώσεις
«εκτάκτου ανάγκης», όπως η
πρόσφατη μαζική επιδημία

από τον κορονοϊό, οι τοπικές
και οι διεθνείς Υγειονομικές
Αρχές ενδέχεται να επιτρέ
ψουν την επιτάχυνση ή και
την παράκαμψη ορισμένων
ελεγκτικών διαδικασιών για
την άδεια χρήσης του υποψή
φιου εμβολίου στους ανθρώ
πους. Το πέρασμα από τη μία
στην άλλη φάση επιταχύνεται
και η αποφασιστική φάση με
της δοκιμασίας του νέου εμ
βολίου σε εθελοντές να γίνε
ται λιγότερο σχολαστικά, αλλά
πάντοτε με κάποια υγειονομι
κά κριτήρια για την ασφάλεια
των εμβολιαζόμενων.

Πώς αντιδρά η Ε.Ε.
στη νέα επιδημία;
Ειδικότερα στη γηραιά
ήπειρο, η Επιτροπή της Ε.Ε.
επιταχύνει τη χρηματοδότη
ση για τις σχετικές έρευνες
και έχει ήδη επιλέξει 17 ερευ
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 Η εξάπλωση κορονοϊού πλήττει άμεσα τον τουρισμό
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Επιφάνεια:

1023.78 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:
Αρθρογράφος:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Κυκλοφορία:

560

1

Αμεσο το πλήγμα για τον τουρισμό
Τον έναν από τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό,
πλήττει άμεσα η εξάπλωση του κορονόίού σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη
χώρα μας. Τα ξενοδοχεία των μεγάλων πόλεων μετράνε ακυρώσεις ενώ
τα resort στην περιφέρεια βλέπουν τις νέες κρατήσεις να έχουν πέσει στο
μηδέν. Την ίδια στιγμή συνέδρια και μεγάλες εκδηλώσεις που φέρνουν στη
χώρα μας τουρίστες που καταναλώνουν πάνω από πέντε φορές περισσό
τερα ποσά από τον μέσο ξένο τουρίστα ακυρώνονται, σελ. 12

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Η εξάπλωση κορονοϊού πλήττει άμεσα τον τουρισμό
Πηγή:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σελ.:

1,12

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Η εξάπλωσητου κορονοϊοϋ
πλήττει άμεσατοντουρισμό
Ακυ ρώσεις σε ξενοδοχεία μεγάλων πόλεων - Στο μηδέν οι κρατήσεις
Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr

ον έναν από τους δύο πυ
λώνες της ελληνικής οι
κονομίας, τον τουρισμό,
πλήττει άμεσα η εξάπλωση του
κορονοϊού σε όλο τον κόσμο,
αλλά και στη χώρα μας. Η πε
ρίοδος της αναμονής, για τους
φορείς του τουρισμού, για τον
αν τελικά θα επηρεάσει τον κλά
δο η επιδημία του κορονοϊού,
φαίνεται ότι τελειώνει. Τα ξε
νοδοχεία των μεγάλων πόλεων
μετράνε ακυρώσεις, ενώ τα re
sort στην περιφέρεια βλέπουν
τις νέες κρατήσεις να έχουν πέ
σει στο μηδέν. Την ίδια στιγμή
Επισημαίνεται ότι τα ξενο
συνέδρια και μεγάλες εκδηλώ δοχεία στις πόλεις δεν λει
σεις που φέρνουν στη χώρα μας
τουργούν με συμβόλαια από
τουρίστες, οι οποίοι κατανα μεγάλους tour operator, για
λώνουν πάνω από πέντε φορές
συγκεκριμένες περιόδους όπως
μεγαλύτερα ποσά από τονμέσο
γίνεται με τα resort στις παραξένο τουρίστα, ακυρώνονται,
θεριστικές περιοχές.
ενώ όπως επεσήμανανστη «Ν»
Αλλά και στη νησιωτική Ελ
στελέχη της αγοράς δεν υπάρ λάδα η κατάσταση δεν είναι πο
χει και ασφαλιστική κάλυψη,
λύ καλύτερη. Μπορεί η χρονιά
αφού οι επιπτώσεις από την να ξεκίνησε με τους καλύτε
εξάπλωση του κορονοϊού δεν
ρους οιωνούς, και τις κρατή
έχουν χαρακτηριστεί ακόμα
σεις να σπάνε και νέο ρεκόρ,
«έκτακτη ανάγκη».
αφού κυμαίνονταν περίπου 5%
Ξενοδόχος που δραστηριο πάνω σε σχέση με πέρυσι, που
ποιείται στα αστικά κέντρα της
ήταν χρονιά-ρεκόρ σε όλα τα
χώρας ανέφερε στη «Ν»ότι την
επίπεδα, αλλά αυτή τη στιγμή
περίοδο αυτή μετράει περισ το ενδιαφέρον των τουριστών
σότερες ακυρώσεις από ό,τι κρα είναι στο ναδίρ, ενώ κανείς δεν
τήσεις.
γνωρίζει αν οι tour operator θα

Τ

«Είμαστε σε μια έκτακτη
κατάσταση και
περιμένουμε τις
πρωτοβουλίες από την
κυβέρνηση για την
ενίσχυση του επιχειρείν,
ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό
αφορά όλους τους
κλάδους της οικονομίας
και όχι μόνο τον
τουρισμό» σημειώνει στη
«Ν» ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων
Γρηγόρης Τασιός.
είναι σε θέση σε λίγους μήνες
να καταβάλουν τα ποσά που
οφείλουν στις επιχειρήσεις από
τα συμβόλαια που έχουν υπο
γράφει, γιατί και αυτοί από την
πλευρά τους δεν εισπράττουν
από τους νέους πελάτες.

Πρωτοβουλίες
Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε
νοδόχων Γρηγόρης Τασιός, κα
νένας σήμερα δεν ενδιαφέρεται να ταξιδέψει, ενώ ακόμα και
η ενίσχυση του marketing με
προσφορές και πακέτα δεν μπο
ρεί να έχει αποτέλεσμα αυτήν
την περίοδο.
Τη μεγαλύτερη πτώση σε αυ
τή τη φάση αναμένουμε, σύμ

φωνα με τον κ. Τασιό, σε Πά
τρα, Αρχαία Ολυμπία, αλλά και
στα υπόλοιπα αστικά κέντρα
της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονί
κη), ενώ και οι περιοχές για παραθερισμό σε πανελλήνιο επί
πεδο δεν βλέπουν ενδιαφέρον
από το εξωτερικό για νέες κρα
τήσεις. «Είμαστε σε μια έκτα
κτη κατάσταση και περιμένουμε
τις πρωτοβουλίες από την κυ
βέρνηση για την ενίσχυση του
επιχειρείν, ξεκαθαρίζοντας ότι
αυτό αφορά όλους τους κλά
δους της οικονομίας και όχι μό
νο τοντουρισμό» σημειώνει ο κ.
Τασιός. Αρνητικά είναι και τα
μηνύματα σε παγκόσμιο επί
πεδο, με τον Παγκόσμιο Οργα
νισμό Τουρισμού για πρώτη φο
ρά έπειτα από πολλά χρόνια να
αναθεωρεί τις προβλέψεις του
προς τα κάτω και να «βλέπει»
αρνητική ανάπτυξη στις διε
θνείς τουριστικές αφίξεις φέ
τος από 1% έως 3%.
Επιχειρηματίας του τουρι
σμού σχολίαζε στη «Ν» ότι ο
αριθμός των αεροπλάνων που
έχει καθηλωθεί αυτή την πε
ρίοδο είναι μεγαλύτερος και
την αρχική περίοδο μετά την
επίθεση στους Δίδυμους Πύρ
γους, και εξέφρασε την ανη
συχία του για το ενδεχόμενο να
χαθούν υπερατλαντικές πτή
σεις για την καλοκαιρινή σεζόν. [SID:13404914]

ΣΕΓΕ: «Να προστατέψουμε το προϊόν μας»
▼Την ίδια στιγμή που η κυ
βέρνηση εξετάζει δέσμη μέ
τρων για την ενίσχυση των επι
χειρήσεων που πλήττονται από
τις επιπτώσεις που φέρνει η
ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, στον
τουρισμό, ο Σύνδεσμος Ελλη
νικών Τουριστικών Επιχειρή
σεων (ΣΕΤΕ) πρότεινε στους
επιχειρηματίες του κλάδου να
αναλάβουν σειρά πρωτοβου
λιών για να «προστατέψουν»
το τουριστικό προϊόν της χώ
ρας, με ορίζοντα το καλοκαί
ρι.
Ειδικότερα ο ΣΕΤΕ ανέφερε:
«Προτείνεται μια πιο ευέλικτη
πολιτική ακυρώσεων από τα
τουριστικά καταλύματα, σε συ
νεργασία και με τα τουριστι
κά γραφεία, όπου αυτό είναι
απαραίτητο. Συγκεκριμένα,
για κρατήσεις που αφορούν

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

διαμονές έως 31 Μαΐου 2020,
προτείνεται η τροποποίηση
της πολιτικής ακυ ρώσεων τό
σο των μεμονωμένων όσο και
των ομαδικών κρατήσεων, ως
εξής:
Εποχικά τουριστικά καταλύ
ματα / resort: Δικαίωμα δωρε
άν ακύρωσης 7 ημέρες πριν
από την άφιξη. Στην περίπτω
ση αυτή, θα επιστρέφεται η
προκαταβολή που έχει κατα
βληθεί.
Τουριστικά καταλύματα συ
νεχούς λειτου ργίας σε αστικά
κέντρα: Δικαίωμα δωρεάν ακύ
ρωσης 24 ώρες πριν από την
άφιξη. Στην περίπτωση αυτή,
θα επιστρέφεται η προκατα
βολή που έχει καταβληθεί.
Τουριστικά καταλύματα συ
νεχούς λειτουργίας σε ορεινές
- ημιορεινές περιοχές: Δι
καίωμα δωρεάν ακύ ρωσης 48

ώρες πριν από την άφιξη. Στην
περίπτωση αυτή, θα επιστρέφεται η προκαταβολή που έχει
καταβληθεί».

Επιφυλάξεις
Η θέση αυτή, όπως φαίνεται,
δεν βρίσκει όλο τον κλάδο σύμ
φωνο. Η Ένωση Ξενοδόχων
Ηρακλείου επισημαίνει σε επι
στολή της προς τον ΣΕΤΕ: «Αν
τιλαμβάνεστε ότι τα εποχικής
λειτουργίας καταλύματα έχουν
σημαντικές διαφορές στη λει
τουργία τους και στους χρό
νους που γίνονται οι κρατή
σεις σε σχέση με τα αστικά.
Ως εκ τούτου η μεταφορά του
δικαιολογημένου άγχους των
ξενοδοχείων πόλεων στα νη
σιά μας και την υπόλοιπη παραθερισπκή Ελλάδα είναι πρό
ωρη και μπορεί εύκολα να γί
νει αντικείμενο εκμετάλλευ
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σης και πίεσης. Άλλωστε, στα
παραθεριστικά ξενοδοχεία της
Κρήτης, οι ως σήμερα επι
πτώσεις ακόμη σταθμίζονται.
Στην περίπτωση της Thomas
Cook, άλλωστε, οι ξενοδόχοι
του Ηρακλείου επέδειξαν, πα
ρά το μέγεθος της ζημιάς που
υπέστησαν, μια αξιοθαύμαστη
στάση και λειτούργησαν όπως
αρμόζει σε αντίστοιχες περι
πτώσεις. Η Κρήτη έδειξε για
τί κατέχει τη θέση της στις καρ
διές των επισκεπτών της. Στο
μεταξύ παρακολουθούμε,
όπως κι εσείς, τις εξελίξεις και
συμβουλεύουμε τα μέλη μας
αναλόγως, ενώ είμαστε και σε
διαρκή επικοινωνία με το Ξε
νοδοχειακό Επιμελητήριο Ελ
λάδος και την Πανελλήνια Ομο
σπονδία Ξενοδόχων. Θα δρά
σουμε όταν κρίνουμε ότι συν
τρέχει λόγος». [SID:13404917]

Σήμα κίνδυνου εκπέμπει ο ΠΟΤ
▼ Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τουρισμού για την πορεία του τουρισμού φέτος. Η εικό
να μετά την εξάπλωση του ιού παγκοσμίως δείχνει «αρ
νητική ανάπτυξη» από 1%-3% φέτος, από ανάπτυξη 3% έως
4% που ήταν η αρχική εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή με
ταφράζεται σε απώλειες από 30 έως 50 δισ. δολάρια στις
διεθνείς τουριστικές εισπράξεις φέτος. Τις μεγαλύτερες
απώλειες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΠΟΤ, θα έχουν
οι περιοχές της Ασίας και Ειρηνικού, όπου οι αφίξεις
μπορεί να μειωθούν από 9% έως και 12% σε σχέση με
πέρυσι. Ως προς τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη,
όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΟΤ, οι εκτιμήσεις
είναι επί του παρόντος πρόωρες λόγω της ταχέως εξε
λισσόμενης κατάστασης.
«Οι επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 θα γίνουν αι
σθητές σε όλη την αλυσίδα των του ριστικών υπηρεσιών»
υπογραμμίζει ο γ.γ. του ΠΟΤ, Zurab Pololikashvili, και
προσθέτει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπρο
σωπεύουν περίπου το 80% του τουριστικού τομέα και
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όπως και ολόκληρες κοινότη
τες που εξαρτώνται από τον του ρισμό. Καλεί μάλιστα τις
κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς για οικονο
μική και πολιτική στήριξη με μέτρα που θα βοηθήσουν
στην ανάκαμψη του τουριστικού κλάδου.
Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι οποιαδήποτε εκτίμηση
πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή, αφήνοντας ανοι
κτό το ενδεχόμενο να αναθεωρήσει ξανά τις προβλέψεις
του. [SID:13404916]

Ανησυχία σε Ρόδο και Κέρκυ ρα
▼Νησιά με μεγάλη προσέλευση τουριστών, όπως η Ρό
δος και η Κέρκυρα, πλήττονται άμεσα. Ο πρόεδρος των
ξενοδόχων Ρόδου, Μανώλης Μαρκόπουλος, επισημαίνει
στη «Ν» ότι το Πάσχα των Καθολικών, κατά τη διάρκεια
του οποίου τα ξενοδοχεία στη Ρόδο είναι γεμάτα, έχει χα
θεί και προσθέτει ότι «όταν κάποιος αισθάνεται ότι μπο
ρεί να απειλείται η υγεία του, δεν ταξιδεύει». Αλλά και οι
κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο -όπως χαρακτη
ριστικά τονίζει- «πολύ απλά δεν υπάρχουν πια, ωστόσο
υπάρχει ακόμα χρόνος για να αναστραφεί η εικόνα».
Στην άλλη πλευρά της Ελλάδας, στο Ιόνιο και στην Κέρ
κυρα, που είναι διάσημη για την εορταστική περίοδο του
Ορθόδοξου Πάσχα, η εικόνα είναι παρόμοια. Ο πρόεδρος
των Ξενοδόχων Κέρκυ ρας, Μπάμπης Βούλγαρης, στο ίδιο
μήκος κύματος υπογραμμίζει ότι «οι κρατήσεις για το
καλοκαίρι πέφτουν συνεχώς, ενώ η χρονιά είχε μπει πο
λύ καλά με αύξηση πάνω από 5% σε σχέση με πέρυσι»,
ενώ τονίζει ότι η τουριστική περίοδος του Πάσχα έχει
χαθεί. «Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, ο κόσμος φοβάται
να ταξιδέψει. Το κλίμα δεν αναστρέφεται από μεγάλες
προσφορές». [SID:13404915]

Θεοχάρης: Ανάγκη οι διακοπές
▼ «Η δυναμική του ελληνικού του ριστικού προϊόντος δεν
έχει χαθεί επειδή προσωρινά ζούνε όλες οι χώρες αυτό
το κύμα του κορονοϊού. Εν πόση περιπτώσει, είναι ένα πα
ροδικό ζήτημα που σε κάποιο επίπεδο θα αντιμετωπι
στεί ιατρικά.
Η ανάγκη του κόσμου να πάει διακοπές δεν θα σταμα
τήσει επειδή πέρασε φέτος ένας κορονοϊός». Τις επιση
μάνσεις αυτές έκανε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στη Γερμανία, την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπ. Του
ρισμού Χάρης Θεοχάρης.
Ο υπουργός, προφανώς, προσπαθεί να διατηρήσει θετι
κή την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Το κακό είναι
ότι ο ελληνικός τουρισμός αυτήν την περίοδο διαπιστώ
νει ότι η ανάγκη για προφύλαξη έρχεται πρώτη. Κάτι από
λυτα λογικό. Αν ο κύκλος των οκτώ εβδομάδων ισχύει,
όπως δείχνουν οι πρώτες διαπιστώσεις, όλα καλά για το
ελληνικό καλοκαίρι. Αν όμως κρατήσει περισσότερο, τό
τε θα «αρρωστήσει» έστω και προσωρινά και το ελληνι
κό τουριστικό προϊόν. [SID:13404902]
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 Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: Λουκέτο στα ΚΑΠΗ,
κατά περίπτωση το κλείσιμο σχολείων
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

Επιφάνεια:

1740.79 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

16-17

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Κυκλοφορία:

13695

1

mi

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Αουκέτο
στα ΚΑΠΗ,
κατά περίπτωση
το κλείσιμο
σχολείων

ΜΕΤΡΑ - ΦΡΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ0ΡΠΝ0Ϊ0Υ.
Αναστολή τηβ
λειτουργίαθ των ΚΑΠΗ
όληβ Tns xo>pas για
τέσσεριβ εΒδομάδεβ
Αναστολή οιασδήποτε
συνεδριακήβ εκδήλωσηβ
στην επικράτεια
για έναν μήνα
Αναστολή όλων των
σχολικών εκδρομών στο
εσωτερικό ms χώραβ για
δύο εέδομάδεβ
Αναστολή όλων των
εκπαιδευτικών εκδρομών
εκτόε Tns χώραβ
Διεξαγωγή όλων των
αθλητικών εκδηλώσεων
κεκλεισμένων των
θυρών, για tis επόμενεβ
δύο εβδομάδεε

Αναστέλλονται όλες οι συνεδριακές εκδηλώσεις
αλλά και οι σχολικές εκδρομές Η εντατικοποίηση των
μέτρων θα επανεξεταστεί το επόμενο διάστημα
ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΙΤΑΝΙΔΗ

Υπενθυμίζεται ότι «απαγορευτικό» έχουν
επιβάλει οι επιστήμονες και για το σύνολο
αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ
των εκπαιδευτικών εκδρομών (μέτρο που
όλης της χώρας για τις επόμενες αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες) στο
τουλάχιστον - τέσσερις ημέρες αποεξωτερικό επ’ αόριστον.
δεικνύει την προσήλωση του επιστημονικού
Επίσης από σήμερα και για τις επόμενες
δυναμικού της χώρας μας να δημιουργήσει
δύο εβδομάδες οι αθλητικές εκδηλώσεις θα
μια επιπλέον ασπίδα προστασίας για τις ευ
πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο
ρών, με τον καθηγητή και εκπρόσωπο του
από σοβαρές επιπλοκές της νόσου Covid-19.
υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό,
Πρόκειται εντούτοις για μόνον ένα από
Σωτήρη Τσιόδρα, να διευκρινίζει ότι η πα
τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες έπειτα
ράταση ή η εντατικοποίηση των μέτρων θα
επανεξεταστεί το επόμενο διάστημα - με την
από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμε
τώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
πορεία του SARS-CoV-2 να αποτελεί «πυξί
Λοιμογόνους Παράγοντες και τη σύσκεψη
δα» για την επιστημονική κοινότητα. Σε ό,τι
στο Μέγαρο Μαξίμου.
αφορά τα σχολεία, η αναστολή λειτουργιάς
των εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας
Ειδικότερα και σύμφωνα με την επίσημη
θα αποφασίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα
ενημέρωση του εκπροσώπου του υπουργείου
Υγείας για τον νέο κορωνοϊό, επιπλέον ανα
με τα ευρήματα που προκύπτουν από την
ιχνηλάτηση επαφών. Και αυτό διότι, παράτα
στέλλονται για έναν μήνα όλες οι συνεδριακές
αιτήματα που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο
εκδηλώσεις αλλά και οι σχολικές εκδρομές
διάστημα για λουκέτο σε όλη την επικράτεια,
στο εσωτερικό της χώρας για δύο εβδομάδες.

...ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠ
ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΟΣΕΟΝ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η

Αναστολή στην καταβολή ΦΠΑ
και ασφαλιστικών εισφορών
για tis επιχειρήσει που
έκλεισαν υποχρεωτικά (θέατρα,
κινηματογράφοι, ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια) otous νομούβ
με κρούσματα κορωνοϊού
Εξετάζεται η επιδότηση των
μισθών otous εργαζομένουβ
σε επιχειρήσει οι οποίεε
αναγκαστικά θα διακόψουν
τη λειτουργία tous

«1135» ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε Ηλεία, Αχαια και Αττική τα νέα
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 28 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ επιβε
βαιώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο,
ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που
νοσούν με Covid-19 στη χώρα μας στους 73.
Εντω μεταξύ, όπως προκύπτει από τη... χαρ
τογράφηση των νέων ασθενών, η συντριπτική
πλειονότητά τους αφορά είτε ανθρώπους που
έχουν ταξιδέψει σε χώρες όπου ενδημεί η
νόσος είτε σε «στενές επαφές», γεγονός που
προς το παρόν λειτουργεί καθησυχασηκά,
καθώς αποδεικνύει ότι ο SARS-CoV-2 δεν
έχει διασπαρεί στην κοινότητα.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την ιχνηλάτηση των επτά χθεσινών νέων κρουσμά
των - που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της
Κυριακής - προέκυψε όχι τα έξι εξ αυτών
είναι επαφές ετηβεβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Εστιάζοντας στη «γεωγραφία» του

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Covid-19, οι νέοι ασθενείς εντοπίστηκαν
στην Ηλεία, στην Αχαΐα και στην Αττική,
επιβεβαιώνοντας τον κανόνα. Αξίζει δε να
υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για επαφές
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που είχαν
ιχνηλατηθεί και παρακολουθούνταν, αλλά
δεν είχε αποτυπωθεί η μόλυνσή τους στην
πρώτη εξέταση.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που οι
επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δη
μόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υποβάλλουν συχνά
τις «επαφές» που βρίσκονται σε κατ’ οίκον
περιορισμό και σε νέο κύκλο ελέγχου, δε
δομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει
αποδειχτεί ότι τα δεύτερα αποτελέσματα των
εξετάσεων ανατρέπουν τα πρώτα.
Ενα ακόμη σημαντικό δεδομένο, καθώς
συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ιχνηλά-

τησητων κρουσμάτων Covid-19 στην Ελλάδα,
είναι ότι εκατοντάδες «ύποπτα» κρούσματα
που εξετάζονται αποδεικνυονται αρνητικά.
Πιο συγκεκριμένα, σε μόλις ένα 24ωρο
βγήκαν 363 αρνητικά δείγματα σε όλη τη
χώρα. Εξ αυτών και σύμφωνα με τα επίση
μα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι 203
εξετάσεις έγιναν στην Αττική, οι 68 στην
Αχαΐα, οι 44 στη Θεσσαλονίκη και οι 27 στην
Αμαλιάδα. Επιπλέον, ο... συναγερμός έληξε
για αντίστοιχες περιπτώσεις σε Ιωάννινα,
Πτολεμαΐδα, Αργος, Χανιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Τρίπολη, Σάμο, Καλαμάτα, Ζάκυνθο,
Χαλκίδα και Ηράκλειο.
ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
οι υγειονομικές Αρχές της χώρας βρίσκονται
σε επιφυλακή και εγρήγορση, καθώς και
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 Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: Λουκέτο στα ΚΑΠΗ, κατά περίπτωση
1 το
κλείσιμο σχολείων
Πηγή:

ΤΑ ΝΕΑ

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Προληπτική αναστολή
εκπαιδευτικών
μονάδων κάθε
βαθμίδαβ ανά
περίπτωση
Με εγκύκλιο το
υπουργείο Υγείαε
εφιστά την προσοχή
των υπευθύνων
λειτουργιος
κολυμβητικών
δεξαμενών, για την
αυστηρή τήρηση των
κανόνων υγιεινήβ των
χώρων otis moives,
τη διασφάλιση Tns
ποιότηταβ του νερού
και τη μέτρηση του

Σελ.:

To road show Tns ΔΕΗ
στο Λονδίνο όπου
θα παρουσίαζε το
επιχειρησιακό σχέδιό Tns
otous επενδυτέε
ψ το 22ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
θεσσαλονίκηΒ - η
νέα ημερομηνία θα
ανακοινωθεί προσεχώε,
ενώ θα διεξαχθεί η
Αγορά του Φεστιβάλ,
διαδικτυακά, με έναρξη
την ερχόμενη εβδομάδα
το 21ο Φεστιβάλ
Γ αλλόφωνου
Κινηματογράφου Tns
Ελλάδαε, ενδεχομένου
για τον Ιούνιο
το Milano Design Film
Festival Greece - Athens
που θα άρχιζε otis 20
Μαρτίου. Οι νέεs του
npepopnvies είναι 6 με
8 Νοεμβρίου 2020 στην
Ταινιοθήκη Tns EAAd6os
και η πρεμιέρα otis 5
Νοεμβρίου στο Μουσείο
Μπενάκη
I

Επανεξετάζονται
Βάρδιεε σε
μονάδεβ
και κέντρα
ενεργειακού
ελέγχου τηβ ΔΕΗ

Οι παραστάσεις
του εκπαιδευτικού
προγράμματοβ Tns ΚΟΘ
(σε σύμπραξη με το KOBE)
«Το παλιόπαιδο», λόγω
μαζικών ακυρώσεων των
κρατήσεων από σχολεία
ψ η συναυλία του Σωκράτη
Μάλαμα στην Πάτρα otis
13 Μαρτίου
ψ Αρκετέβ θεατρικέε
παραστάσειβ κατεβαίνουν
νωρίτερα από την
ορισμένη ημερομηνία

16-17

Ημερομηνία
έκδοσης:

οι λοιμωξιολόγοι επιμένουν ότι πρόκειται για
ένα μέτρο με αμφίβολα αποτελέσματα.
Υπό τις εξελίξεις αυτές, χθες ανακοινώθηκε
προσωρινό λουκέτο σε συνολικά 31 σχολεία
της χώρας για προληπτικούς λόγους, ενώ
υπενθυμίζεται ότι για τις επόμενες 15 μέρες
κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Αχαΐα,
Ηλεία και Ζάκυνθο.
Επιπρόσθετα, εγκύκλιο εξέδωσε χθες το
υπουργείο Υγείας με στόχο την αποφυγή
διάδοσης του ιού στις εγκαταστάσεις κολυμ
βητικών δεξαμενών. Ειδικότερα, η εγκύκλιος
κοινοποιήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες Περι
βαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας, οι οποίες στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους πρέπει να εντατικοποιήσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στις
κολυμβητικές δεξαμενές περιοχών ευθύνης
τους.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ. Εν τω μεταξύ, επιπλέον μέτρα ζη
τά και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) - που
σημειωτέον είναι ο μεγαλύτερος της χώρας
-, προτάσσοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη
άμεσης πρόσληψης ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού αλλά και την αξιοποίηση των
επικουρικών γιατρών, καθώς και του προσω
πικού που συνταξιοδοτήθηκε από το ΕΣΥ προ
διμήνου, αλλά και των γιατρών του πρώην ΙΚΑ
που αποχώρησαν από το σύστημα υγείας.
Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνουν τα μέλη του
Συλλόγου και στην ανάγκη ενίσχυσης του
νευραλγικού τομέα των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) αλλά και των Μονάδων Αυ
ξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), ώστε να ανοίξουν
οι κλειστές κλίνες.
Στη λίστα με τα συνολικά 12 αιτήματα
συμπεριλαμβάνεται και η διασφάλιση του
απαραίτητου υγειονομικού υλικού (μάσκες,
αντισηπτικά, σαπούνια κ.λπ.) σε όλες τις δη
μόσιες δομές υγείας και η λήψη αυστηρών
μέτρων πρόληψης στα κέντρα αιμοκάθαρσης
και γενικότερα στα κέντρα διαχείρισης ευπα
θών ομάδων, π.χ. ΚΕΠΑ.
«Η χώρα μας, όπως όλες οι χώρες του κό
σμου, βρίσκεται μπροστά σε μία υγειονομική
απειλή με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Οπως σε
όλες τις μεταδοτικές νόσους η πρόληψη είναι
ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης και
γι' αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα
τόσο στην ενημέρωση του κοινού όσο και
στην ενημέρωση των υγειονομικών», δήλωσε
μετά το πέρας της συνάντησης ο πρόεδρος
του ΙΣΑ, Γιώργος Πατουλης.

επιβεβαιωμένα κρούσματα
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών η
έξαρση θεωρείται δεδομένη, εκτιμώντας ότι
κατά πάσα πιθανότητα θα καταγραφεί στα
τέλη Μαρτίου έως και τις αρχές Απριλίου.
Αλλωστε, η πορεία του νέου κορωνοϊού
στον παγκόσμιο χάρτη δεν αφήνει περιθώρια
εφυσυχασμού: «Η μετάδοση εξαπλώνεται σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ολόκληρη η Ευρώπη
βρίσκεται σε μια επιδημική φάση πολλα
πλών εισαγωγών, με επακόλουθο μετάδοσης
στην κοινότητα» σημείωσε χθες ο καθηγητής
Παθολογίας - Λοιμώξεων και εκπρόσωπος
του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό
Σωτήρης Τσιόδρας.
Και συνέχισε: «Σήμερα, σε όλον τον κόσμο,
έχουμε περισσότερα από 106.000 κρούσματα
σε περισσότερες από 100 χώρες».
Στο πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη ενη
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μέρωση των πολιτών της χώρας αλλά και για
την αποτελεσματικότερη καθοδήγησή τους
στο σύστημα Υγείας, εφόσον εμφανίζουν
συμπτώματα, ο ΕΟΔΥ έθεσε σε λειτουργία
από το περασμένο Σάββατο το τετραψήφιο
νούμερο 1135, που επί 24ωρου βάσεως θα
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον νέο
κορωνοϊό».
Εν τω μεταξύ και με αφορμή τη νέα τηλε
φωνική γραμμή, ο Οργανισμός σε νέο ενημε
ρωτικό σποτ υπενθυμίζει στους πολίτες ότι
πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
προσωπικής υγιεινής - με βασικό στόχο την
προστασία των ευπαθών ομάδων - και επα
ναλαμβάνει ότι εκείνοι που εμφανίζουν ύποποτα συμπτώματα δεν πρέπει να σπεύδουν
στο νοσοκομείο αλλά να επικοινωνούν με τον
γιατρό τους ή τους ειδικούς του Οργανισμού.

Η έξαρση
αναμένεται
ότι θα
καταγραφεί
στα τέλη
Μαρτίου
έως και
τις αρχές
Απριλίου

09-03-2020

ΓΝΩΜΗ

Αυτοαπομόνωση
των υπερηλίκων
παιδιά και τους νέους, που περνούν
υπερπληροφόρηση - είδος
υποκλινικά, σαν απλό κρυολόγημα,
το οποίο ενδημεί δυστυχώς,
τη νόσο χωρίς να απευθύνονται σε
στη χώρα - καταλήγει σχε
γιατρούς και νοσοκομεία και φυσικά
δόν πάντα σε παραπληροφόρηση.
χωρίς να καταγράφονται ως άρρω
Το ίδιο συμβαίνει και στο θέμα του
στοι του κορωνοϊού.
κορωνοϊού, Covid-19. Αντί ο κόσμος
Η συνιστώμενη αυτοαπομόνωση
να εφαρμόζει αυστηρά τις ανακοι
κατά την περίοδο της επιδημίας στο
νώσεις του Εθνικού Οργανισμού
σπίτι των πασχόντων από σοβαρές
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που κρί
παθήσεις ενηλίκων και υπερηλίκων
νονται κατά κανόνα υπερεπαρκείς,
προϋποθέτει τη μη επαφή με τους
αποπροσανατολίζεται ακούγοντας
θεωρούμενους υγιείς φορείς της
τα ραδιόφωνα ή παρακολουθώντας
νόσου και κυρίως τα παιδιά, που στο
στις τηλεοράσεις τους διάφορους
σχολείο εύκολα γίνονται
ειδικούς και μη ειδικούς
φορείς διαφόρων ιώσε
να μιλούν επί πάντως
ων και φυσικά και του
επιστητού διασπείροντας φοβία, ανησυχία
το παιδί - φορέας, παίκαι ανασφάλεια. Οχ
s Λ
ζοντας με τον πατέρα ή
περισσότεροι μάλιστα
^1
τον παππού του μπορεί
εξ αυτών, αποκομμένοι
™
να μεταδώσει τον ιό και
από την κλινική ιατρική,
ναπροκαλέσειμιασοβααναλίσκονται σε βιβλιο ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΗ
θ.
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ
ρή εκδήλωση της νόσου
γραφικές ενημερώσεις
στον υπερήλικο.
με πρωτεύοντα στόχο
Ο ιός δεν υπερίπταται στον αέρα
την αυτοπροβολή τους και δευαλλά περνάει στον άνθρωπο από τα
τερευόντως την ενημέρωσης της
ίδια τα χέρια του όταν μολυνθούν με
κοινής γνώμης.
οποιονδήποτε τρόπο ή όταν δεχτεί
Εν όψει, μάλιστα, πιθανής επιδη
στο πρόσωπο σταγονίδια από τον
μίας είναι αναγκαίο να επικρατήσει
βήχα ή το φτέρνισμα ενός μολυη σοβαρότητα των επιστημόνων και
σμένου από τον ιό ατόμου. Κατά
η πειθαρχία του πληθυσμού σε βασι
συνέπεια η απόσταση τουλάχιστον
κούς κανόνες διεθνώς αποδεκτούς.
ενός μέτρου από το μολυσμένο
Οι δυστυχείς πάσχοντες από
άτομο αποτελεί προφανώς μέτρο
καρδιοπάθειες απευθύνονται με
προστασίας.
όλους τους τρόπους εναγωνίως
Εάν η πρόληψη της αυτοάμυνας
στους καρδιολόγους για να μάθουν
με την εφαρμογή των απαραιτήτων
πόσο κινδυνεύουν και κυρίως πώς
μέτρων
από όλο τον πληθυσμό γίνει
θα προφυλαχτούν, δεδομένου ότι
πράξη, η τυχόν επιδημία που θα
μαθαίνουν ότι πρώτη αιτία θανάτου
συμβεί θα είναι πλήρως ελέγξιμη.
των πασχόντων από τον νέο κορωΣτην πραγματικότητα, είναι επι
νοϊό είναι οι καρδιοαγγειοπάθειες.
βεβλημένη η αλλαγή του τρόπου
Με βάση τα στοιχεία των κρου
ζωής μας. Για να συμβεί όμως αυτό,
σμάτων της Κίνας (που, σημειωτέον,
δεν αρκούν οι παραινέσεις και τα
είναι περίπου τα μισό από όλα τα
τηλεοπτικά σποτ, είναι αναγκαία η
κρούσματα του πλανήτη) και όπως
εκτεταμένη και ζωντανή ενημέρωση
αναλύονται από το Imperial College
από εκπαιδευμένους ειδικούς συμ
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου
βούλους σε όλους τους πολυσύχνα
και που επιβεβαιώνονται από τα
στους χώρους (σχολεία, εκκλησίες,
μέχρι σήμερα στοιχεία των κρου
στρατός, σωματεία κ.τ,λ.).
σμάτων της Ιταλίας, προκύπτουν
τα εξής:
ίναι χαρακτηριστικό ότι για
Η αιτία των θανάτων από τον
να περάσει το μήνυμα αυτό
κορωνοϊό οφείλεται κυρίως στις
των βασικών μέτρων στον
συνυπάρχουσες παθήσεις και όχι
αμερικανικό λαό ο μεν πρόεδρος
στον ιό αυτό καθ’ αυτόν.
Ντόναλντ
Τραμπ δηλώνει μέσω των
Υπεύθυνες παθήσεις κατά σειρά
τηλεοράσεων ότι έχει δύο έως και
συχνότητας που ανακοινώθηκαν
τρεις εβδομάδες να βάλει τα χέρια
είναι οι καρδιοαγγειοπάθειες, ο δια
του στο πρόσωπό του, ο δε αντιπρό
βήτης, οι παθήσεις των πνευμόνων
εδρος Μάικ Πενς αντί χειραψίας χαι
και η υπέρταση. Οι υπερήλικοι χω
ρετούσε τα μέλη της Επιτροπής κατά
ρίς παθήσεις που κατέληξαν ήταν
του κορωνοϊού με τον αγκώνα του.
λιγότεροι από 2%.
Ανάλογες
σκηνές πρέπει να βλέπει
Οι κίνδυνοι μόλυνσης από τον
καθημερινά και ο πληθυσμός μας.
νέο κορωνοϊό προέρχονται κυρίως

Η

Ε

από αυτούς που δεν κινδυνεύουν.
Με απλά λόγια από άτομα ηλικίας
κάτω των 50 ετών και κυρίως από τα

Ο Δημήτρηθ θ. Κρεμαστινόθ είναι ομότιμοθ
καθηγητήε Καρδιολογίαε του Πανεπιστημίου
Αθηνών
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 ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: "ΑΣΠΙΔΑ" στην
επίθεση του ...
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

2227.71 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

1,12,29

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Κυκλοφορία:

6345

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ,
ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

"ΑΣΠΙΔΑ"
στην επίθεση
του κορονοϊού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
από το υπουργείο
Παιδείας για να
αναπληρωθούν
οι ώρες
διδασκαλίας

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
για οφειλές
επιχειρήσεων
στους νομούς
που έχουν
πληγεί
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C71 Αναστολή
της
λειτουργίας
των ΚΑΠΗ όλης
της χώρας για 4
εβδομάδες.

Αναστολή
οιασδήποτε
συνεδριακής
εκδήλωσης στην
επικράτεια για
τις επόμενες 4
εβδομάδες.

) Αναστολή
\ όλων των
' σχολικών
εκδρομών στο
εσωτερικό της
χώρας για 2
εβδομάδες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Αμυνα στην
επίθεση του
κορονοιού
ναστολή της λειτουργίας
ΜΑΡΙΑ - ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
mgeorganta@e-typos.com
όλων των ΚΑΠΗ της χώρας
και των συνεδριακών εκδη
Πατρών.
λώσεων για τον επόμενο μήνα, σοκομείου
των
Η συντριπτική πλειονότητα των
σχολικών εκδρομών και στο εσωτε
θετικών περιστατικών παρουσιάζει
ρικό -εκτός από το εξωτερικό που
ήπια συμπτωματολογία και βρίσκε
είχε αποφασιστεί τις προηγούμενες
ται σε κατ’ οίκον απομόνωση. Οσα
ημέρες- για δύο εβδομάδες, αρχής
περιστατικά νοσηλεύονται είναι σε
γενομένης από σήμερα, καθώς και
νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσα
διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκ
λονίκης και της Πάτρας.
δηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών
Μέχρι και την Παρασκευή το
για το ίδιο διάστημα, είναι τα νέα,
βράδυ ήταν γνωστά 45 κρούσματα,
επιπλέον, μέτρα της κυβέρνησης για
αριθμός που το Σάββατο ανέβηκε σε
τον περιορισμό της διασποράς του
66 και χθες καταγράφηκαν ακόμη
κορονοϊού.
επτά. Τα τελευταία επτά είναι όλα
Ηδη 73 Ελληνες έχουν διαπιστω
επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμά
θεί θετικοί στον SARS-CoV-2, με τα
των των προηγούμενων ημερών. Η
περισσότερα κρούσματα να είναι οι
δύσκολη διαδικασία ιχνηλάτησπς και
εκδρομείς κυρίως από τις περιοχές
εργαστηριακού ελέγχου, πάντως, συ
Αχάί'ας και Ηλείας, που επέστρεψαν
νεχίζεται καθώς πρόκειται για εκα
την Πέμπτη 27 Φεβρουάριου από
τοντάδες άτομα.
ταξίδι στους Αγίους Τόπους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε
24 ώρες το Σαββατοκύριακο είχαν
Συσκέψεις
εξεταστεί από τα εργαστήρια 363
Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις
αρνητικά δείγματα σε όλη τη χώρα.
το Σαββατοκύριακο της Επιτροπής
Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε
Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας
πως από σήμερα, 9 Μαρτίου, και
Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες
για τέσσερις εβδομάδες οι Λέσχες
καθώς και αυσκέψεις στο Μέγαρο
Φιλίας του δήμου θα παραμείνουν
Μαξίμου αποφασίστηκαν τα παρα
κλειστές.
πάνω προληπτικά μέτρα, που σε
αυτή τη φάση στοχεύουν κυρίως
Συστάσεις
στην προστασία των ευπαθών ομά
Συστάσεις δόθηκαν από το υπουρ
δων του πληθυσμού.
γείο Υγείας και προς τα κολυμβη
Από το σύνολό των 73 θετικών
τήρια. Μεταξύ αυτών η αυστηρή
στον κορονοϊό περιστατικών, ο ένας
τήρηση όλων των όρων υγιεινής,
ασθενής βρίσκεται στην πιο βαριά
αλλά και π αυστηρή διασφάλιση της
κατάσταση, σύμφωνα με τις πληρο
ποιότητας του νερού.
φορίες. Πρόκειται για τον 66χρονο
Νέα τηλεφωνική γραμμή για πλη
από την Αμαλιάδα, τον πρώτο από το
ροφορίες για τον κορονοϊό ξεκίνησε
γκρουπ των εκδρομέων που διαπι
να λειτουργεί στον ΕΟΔΥ (Εθνικός
στώθηκε θετικός και με την περίπτω
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Πρό
σή του έγινε γνωστή η εισαγωγή του
κειται για το 4ψήφιο «1135» που
ιού στην Ελλάδα από το Ισραήλ, μια
λειτουργεί όλο το 24ωρο.
χώρα που δεν υπήρχε στις οδηγίες
Την ίδια στιγμή, στις ανανεωμένες
προς τους επαγγελματίες Υγείας και
του οδηγίες ο ΕΟΔΥ εξηγεί τι ορίζε
τα νοσοκομεία ως περιοχή συνεχιζό
ται ως «στενή επαφή». Πρόκειται για
μενης μετάδοσης του κορονοϊού.
άτομο που διαμένει στην ίδια οικία
Ο 66χρονος νοσηλεύεται με σοβα
με ασθενή με κορονοϊό, άτομο με
ρή πνευμονία στη Μονάδα Εντατικής
άμεση σωματική επαφή με ασθενή,
Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νο-

Α

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

D

1135

η νέα τηλεφωνική γραμμή
για πληροφορία για τον
κορονοϊό, που ξεκίνησε να
λειτουργεί στον ΕΟΔΥ

3

Ελληνε5 έχουν διαπιστωθεί
θετικοί στον SARS-CoV-2,
οι περισσότεροι από us
περιοχέ$ AxaTas και Ηλεία5

άτομο με απροφύλακτη επαφή με
μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή, άτο
μο με επαφή πρόσωπο με πρόσωπο
με ασθενή σε απόσταση μικρότερη
των δύο μέτρων και για περισσότερα
από 15 λεπτά.
Στενή επαφή θεωρείται επαγγελματίας Υγείας που παρείχε φροντί
δα σε ασθενή, όποιος παρίσταται σε
κλειστό χώρο για απόσταση μικρό
τερη των δύο μέτρων και για περισ
σότερα από 15 λεπτά, καθώς και
συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροπλάνο,
ο οποίος καθόταν εντός απόστασης
δύο σειρών θέσεων (προς κάθε κα
τεύθυνση).
Αξίζει να σημειωθεί ότι κλιμάκιο
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγ
χου Λοιμώξεων (ECDC) βρίσκεται
στη χώρα μας από την περασμένη

Δευτέρα και σε συνεργασία με τους
λοιμωξιολόγους και τους ειδικούς
επιστήμονες επεξεργάζεται μαθημα
τικά μοντέλα που δείχνουν τη διασπορά του ιού και με βάση αυτές τις
εκτιμήσεις αποφασίζονται τα μέτρα
περιορισμού.

Για τις ΜΕΘ
Στο μεταξύ, την επίσπευση των δι
αδικασιών για άνοιγμα κλειστών
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας,
όπως επίσης και, μεταξύ άλλων, την
αξιοποίηση των επικουρικών για
τρών καθώς και του προσωπικού
που συνταξιοδοτήθηκε από το ΕΣΥ
προ διμήνου, ζητά ο Ιατρικός Σύλλο
γος Αθηνών για να αντεπεξέλθει το
υγειονομικό σύστημα στην εξάπλωση του κορονοϊού. ■
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Πηγή:
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Διεξαγωγή όλων
των αθλητικών
εκδηλώσεων
κεκλεισμένων
των θυρών για
τις επόμενες 2
εβδομάδες.

/Δ

Για τα σχολεία,
συνεχίζεται η
προληπτική
αναστολή λειτουργίας,
που εφαρμόζεται
ανά περίπτωση σε
συγκεκριμένες μονάδες.

§

Σελ.:

1,12,29

C7” Αναστολή των
οργανωμένων
εκπαιδευτικών
εκδρομών στο
εξωτερικό μέχρι
νεωτέρας.

Ημερομηνία
έκδοσης:

Αναστολή της
λειτουργίας σχολείων
JZjkoi πάσης φύσεως
μαζικών συναθροίσεων
στους νομούς Αχαΐας, Ηλείας
και Ζακύνθου, τουλάχιστον
μέχρι 20 Μαρτίου.

09-03-2020

Αναστολή όλων
των οργανωμένων
εκδρομών από και
προς τις πληττόμενες
περιοχές (Αχαΐα, Ηλεία
και Ζάκυνθος) μέχρι
νεωτέρας.

Για νοσηλευόμενους
ασθενείς που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες:
κατάργηση επισκεπτηρίου
και, αν κρίνεται αναγκαίος
ο συνοδός, θα δίδεται
ειδική άδεια.

'Δ

► ►ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕ! ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΝΩ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ

Μαθήματα εξ αποστάσεως για αναπλήρωση ωρών
ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ εκπαίδευση εξε
τάζει ίο υπουργείο Παιδείας ως ένα σενά
ριο αναπλήρωσης των χαμένων ωρών στα
σχολεία. Κατά τη χθεσινή ανακοίνωση των
επιπλέον μέτρων για τον κορονοϊό από τον
Σωτήρη Τσόδρα επισημάνθπκε ότι όσον
αφορά στις σχολικές μονάδες συνεχίζεται
η προληπτική αναστολή λειτουργίας, που
εφαρμόζεται ανά περίπτωση σε συγκε
κριμένα σχολεία, ανάλογα με τα ευρήμα
τα που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση
επαφών επιβεβαιωμένων με τον κορονοϊό
κρουσμάτων που πραγματοποιεί ο Εθνικός
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 0
αριθμός των σχολείων που κλείνουν κατά
περιπτώσεις αυξάνεται συνεχώς (σ.σ: είτε
με απόφαση του υπουργείου Παιδείας είτε
με απόφαση των δήμων για προληπτικό
καθαρισμό).
Στην ανανεωμένη λίστα περιλαμβάνονται
επιπλέον 31 σχολεία μόνο στην Αττική που
κλείνουν από σήμερα.
Υπενθυμίζεται ότι 28 σχολεία σε Αττική
και Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστά μέ
χρι τις 13/3, ενώ τουλάχιστον μέχρι τις 20
Μαρτίου κλειστές θα μείνουν όλες οι σχο

λικές μονάδες των πληττόμενων νομών
της Πελοποννήσου (Αχαΐα, Ηλεία) αλλά και
της Ζακύνθου. Παράλληλα, κλειστά μένουν
σήμερα σχολεία σε διάφορες περιοχές μετά
από απόφαση δημάρχων για απολύμανση.
Υπό αυτά τα δεδομένα, π πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Παιδείας εξετάζει όλα τα πι
θανά σενάρια, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε
αναμονή της τηλεδιάσκεψης των υπουργών
Παιδείας των κρατών-μελών της Ε.Ε. την
ερχόμενη Πέμπτη, 12 Μαρτίου.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
0 πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πα
νεπιστημίου, Οδυσσέας Ζώρας, έθεσε στη
διάθεση της Πολιτείας την τεχνογνωσία του
Ιδρύματος καθώς και την ηλεκτρονική πλατ
φόρμα που χειρίζεται το Ιδρυμα για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση για τα σχολεία των
περιοχών σε Αχαΐα, Ηλεία, Ζάκυνθο, αλλά
και όσα σε άλλες περιοχές της χώρας παρα
μένουν κλειστά για αρκετές μέρες.
Η ίδια πλατφόρμα μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί και από τα πανεπιστήμια, στα οποία
όμως ακόμα δεν έχει ληφθεί απόφαση για
αναστολή λειτουργίας.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της (Open) επιβεβαίωσε
ότι συζητείται το ενδεχόμενο αυτό, ενώ απέ
κλεισε, τουλάχιστον προς το παρόν, επέκτα
ση της σχολικής χρονιάς.
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Παιδείας
εξετάζει αυτή την περίοδο όλα τα εργαλεία
που διαθέτει για να υποστηρίξει το σενά
ριο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ
το θέμα αναμένεται να συζητηθεί και στην
έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Παι
δείας της Ε.Ε., καθώς στο εξωτερικό έχει ήδη
τεθεί στον δημόσιο διάλογο, στο πλαίσιο της
αναζήτησης λύσεων για την αναπλήρωση
των χαμένων διδακτικών ωρών.
Σήμερα το απόγευμα η πολιτική ηγεσία θα
συναντηθεί με τη Συνομοσπονδία Γονέων
(ΑΣΓΜΕ) για μια συζήτηση με θέμα την εξάπλωσπ του κορονοϊού, ενώ π εκπαιδευτική
κοινότητα των ειδικών σχολείων με επιστο
λή της ζητάει από το υπουργείο Παιδείας
ειδική μέριμνα για τους μαθητές αυτών των
μονάδων, καθώς πολλοί εξ αυτών αντιμε
τωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Μ.-Ν. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

ο
CC
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Αρκετά
σχολεία θα
μείνουν
κλειστά,
καθώς οι
δήμοι έχουν
ιγραμματίσει
απολυμάνσεις.

► ►ΑΨΗΦΗΣΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
►►ΑΧΕΠΑ

Απαγόρευση οχημάτων
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ είναι πλέον η είσοδος των οχημάτων στο ΑΧΕΠΑ, το οποίο
είναι νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Μπορούν να εισέρχονται μόνο
τα οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η
στάθμευση όλων των άλλων αυτοκινήτων στο χώρο του νοσοκομείου και
γι’ αυτό αποφασίστηκε το κλείσιμο των εισόδων. Επίσης, για την αποφυγή
ταλαιπωρίας των αιμοδοτών το Κέντρο Αίματος του ΑΧΕΠΑ θα λειτουργεί
στο χώρο της ΔΕΘ-Helexpo, στο περίπτερο 11. Στο μεταξύ, αναστάτωση
προκάλεσε π τοποθέτηση του αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του
ΑΠΘ, Ανδρέα Γιαννακουδάκη, ο οποίος σε συνέντευξή του στη Δημοτική
Τηλεόραση Θεσσαλονίκης εκτίμησε ότι ο κορονοϊός είναι «κατασκευα
σμένος» και πως «το εμβόλιο υπάρχει ήδη και το πότε θα ανακοινωθεί η
ανακάλυψή του εξαρτάται από τους λόγους της σκοπιμότητας». Λίγη ώρα
αργότερα αναγκάστηκε να δώσει διευκρινίσεις. «Ηταν ατυχής η επιλογή
μου να διατυπώσω δημοσίως μία προσωπική εκτίμηση», ανέφερε.

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χωρίς φόβο κοινώνησαν οι πιστοί
ΠΛΗΘΟΣ πιστών συγκεντρώθηκε χθες, Κυρια
κή της Ορθοδοξίας, στις εκκλησίες, αψηφώντας
τον κορονοϊό. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που
κοινώνησαν, παρά τις έντονες συζητήσεις που
έχουν υπάρξει τελευταία για το εάν ο ιός με
ταδίδεται ή όχι με τη Θεία Κοινωνία.
Δεκάδες πιστοί βρέθηκαν στη Μητρόπολη
Αθηνών όπου τελέστηκε Συνοδική Θεία Λει
τουργία με αφορμή την εορτή τπς Α’ Κυριακής
των Νηστειών, παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Προκοπή Παυλόπουλου. Κο
σμοσυρροή και στον μπτροπολιτικό ναό του
Αγίου Νικολάου στον Βόλο. Ο μητροπολίτης
Δημητριάδος, Ιγνάτιος, στην ομιλία του δικαι
ολόγησε όσους επέλεξαν να παραμείνουν στα
σπίτια τους: «Καλώ όλους να μην παρεξηγή

σουμε εκείνους τους αδελφούς που θέλουν
να λάβουν περισσότερα μέτρα προστασίας.
Προσωπικά δεν θα παρεξηγήσω κανέναν που
δεν θα ασπαστεί το χέρι μου αυτή την περί
οδο. Θα δεχτώ εκείνον που, στο πλαίσιο της
προστασίας του, κρατά μία απόσταση από τις
ιερές εικόνες τούτη την περίοδο». Ο κ. Ιγνάτι
ος σημείωσε: «Αρκεί και η απλή υπόκλιση, το
σχήμα, όπως ονομάζεται στην εκκλησιαστική
γλώσσα. Αν κάποιος έτσι θέλει να προσκυνήσει,
ευλογημένος να είναι. Οποιος τον κατακρίνει θα
πάρει την αμαρτία. Επ’ ουδενί πρέπει να υπάρξει
διχασμός στις οικογένειες επειδή κάποιο μέλος
επιθυμεί να επιτελεί κανονικά τα θρησκευτικά
του καθήκοντα».
Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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 ΙΤΑΛΙΑ: ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Επιφάνεια:

1971.81 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

1,30-31

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Κυκλοφορία:

6345

1

ΘΕΡΙΖίΕΙ Ο ΙΟΣ
στην Ιταλία,
πάνω από 130
νεκροί μέσα
σε μία ημέρα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 ΙΤΑΛΙΑ: ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

1,30-31

Ημερομηνία
έκδοσης:

1

09-03-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ

Fake γιατροσόφια
στο Διαδίκτυο
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ στιγμή της εξάπλωσης του κορονοϊού

ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες συμβουλές για την
αποφυγή της μετάδοσης έκαναν το γύρο του Διαδικτύου.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκανε εκστρατεία
προκειμένου να καταρρίψει μύθους και ψέματα για «για
τροσόφια» τα οποία μπορούν να θωρακίσουν τον κόσμο
από τον κορονοϊό.
Φ Το σκόρδο: Ορισμένοι ισχυρίστηκαν πως η κατανά
λωσή του προστατεύει από τπ μετάδοση. Ο ΠΟΥ έσπευσε
να επισημάνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη πως το σκόρδο
εμποδίζει τη μετάδοση της νόσου.
♦> Διοξείδιο του χλωρίου: Πρόκειται για το διάλυμα
που εξαλείφει παθογόνους οργανισμούς από το νερό και
βελτιώνει τη γεύση του. Πέρυσι π Αμερικανική Υπηρεσία
προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει η κατάποση
του υγρού.
♦> Παρασκευή αντισηπτικού: Δεν ήταν λίγες οι αναρτή
σεις στα σόσιαλ μίντια με «συνταγές» για τη δημιουργία
αντισηπτικού τζελ στο σπίτι. Οι επιστήμονες έσπευσαν να
προειδοποιήσουν πως τα σκευάσματα αυτά είναι ακατάλ
ληλα για χρήση.
♦> Νερό με σωματίδια ασημιού: 0 Αμερικανός τηλεκήρυκας Τζιμ Μπέικερ προωθεί τη χρήση του κολλοειδούς
αργύρου υποστηρίζοντας ότι «σκοτώνει» στελέχη του
κορονοϊού σε 12 ώρες. Οι αμερικανικές υγειονομικές
αρχές ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για
οφέλη στην υγεία, και μάλιστα π κατάποσή του μπορεί να
έχει επιπτώσεις.
♦> Νερό κάθε 15’: Αν και κάνει καλό το πολύ νερό, δεν
διώχνει τον ιό!
♦> Ζεστό μπάνιο: Η συνήθεια να πίνει κανείς ζεστό νερό
και να κάνει ζεστά μπάνια επίσης δεν διώχνει τον ιό...

ΙΤΑΛΙΑ: ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ · ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ 14 ΠΟΛΕΙΣ,

133 νεκροί σε μία μέρα, 16 εκατ. σε
ουκέτο» στον ιταλικό
Βορρά, ακολουθώντας
το... μοντέλο της Κίνας,
βάζει η Ιταλία για να αντιμετωπίσει
την εξάπλωοη του κορονοϊού.
Σε καραντίνα τέθηκαν περίπου 16
εκατομμύρια άνθρωποι στις περιφέ
ρειες του ιταλικού Βορρά την ώρα
που συνεχίζουν να αυξάνονται οι
νεκροί από την ασθένεια Covid-19.
Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν τη ζωή
τους άλλοι 133 άνθρωποι, αυξάνο
ντας τον συνολικό αριθμό των θυ
μάτων σε 366 και των ασθενών σε
7.375 (1.300 επιπλέον κρούσματα οε
μία μέρα).
Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε
Κόντε ανακοίνωσε πως απαγορεύ
ονται οι μετακινήσεις σε ϊ 4 πόλεις
στις περιφέρειες Πιεμόντε, Λομβαρ
δία, Βένετο και Εμίλια Ρομάνια, όπου

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

□

τις 3 Απριλίου, είναι τα αυστηρότερα
που έχουν ληφθεί εκτός Κίνας (στην
επαρχία Χουμπέι, όπου πρωτοεμφανίσθηκε ο ιός, τέθηκαν 50 εκατομμύρια
άνθρωποι σε καραντίνα για σχεδόν
δύο μήνες).

ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ
asoutzou@e-typos.com

καταγράφεται π πλειονότητα των
κρουσμάτων. Σ’ αυτές τις περιοχές
απαγορεύθπκαν όλες οι πολιτιστι
κές, αθλητικές και θρησκευτικές εκ
δηλώσεις: κλειστοί θα παραμείνουν οι
κινηματογράφοι, τα θέατρα τα μπαρ
και όλοι οι χώροι συγκέντρωσης κό
σμου.

Λουκέτο...
Σχολεία και πανεπιστήμια θα παρα
μείνουν κλειστά, όπως και τα μου
σεία. Η παρουσία των πολιτών σε
καφέ και εστιατόρια (θα λειτουργούν
6.00-18.00) θα πρέπει να γίνεται με
υπευθυνότητα και διατήρηση των
αποστάσεων ενός μέτρου. Τα δρα
κόντεια μέτρα, που θα διαρκέσουν ως

Ο περιφερειάρχης

66

νεκροί^ μετράει η Ιταλία,
ενώ οι ασθενεί5 έχουν
φτάσει oious 7.375
(σε μία μέρα 1.300
επιπλέον κρούσματα)

Στα πιο πρόσφατα κρούσματα του
κορονοϊού περιλαμβάνονται ο περι
φερειάρχης του Πιεμόντε Αλμπέρτο
Τσίριο και ο επικεφαλής του «Δημο
κρατικού Κόμματος» Νικόλα Τζινγκαρέτι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι
νοσεί και παραμένει στο σπίτι του.
Οι δρόμοι είναι άδειοι στη Βόρεια
Ιταλία, αλλά και στη Ρώμη η κίνηση
είναι περιορισμένη. Στο Βατικανό,
στην πλατεία του Αγίου Πέτρου,
οι πιστοί ήσαν ελάχιστοι. Ο Πάπας
Φραγκίσκος πραγματοποίησε την

πρώτη του Λειτουργία μέσω ζωντα
νής σύνδεσης με video wall για την
αποφυγή του συνωστισμού.
Ο ιταλικός αερομεταφορέας Alitalia
ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις
πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
από και προς το αεροδρόμιο του
Μιλάνου, Μαλπένσα. Προσθέτει ότι,
κατά την περίοδο που ορίζει το διά
ταγμα, δηλαδή μέχρι τις 3 Απριλίου,
η Alitalia «θα εκτελεί μόνο εθνικές
συνδέσεις από το αεροδρόμιο Λινάτε, με μείωση των συχνοτήτων των
εξυπηρετούμενων γραμμών, ενώ οι
διεθνείς προορισμοί θα είναι προσιτοί
με πτήσεις μέσω της Ρώμης».
0 γενικός διευθυντής του Παγκό
σμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος
Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς, χαιρέτισε
τις αποφάσεις της Ιταλίας, που όπως
δήλωσε κάνει «σημαντικές θυσίες» με
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 ΙΤΑΛΙΑ: ΘΕΡΙΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Πηγή:

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Σελ.:

Ερημη πόλη η Βενετία. Πού και πού,
κάποιος γονδολιέρης βολτάρει μόνος
του στα κανάλια της πόλης.

1,30-31

Ημερομηνία
έκδοσης:

καραντίνα
ιούς περιορισμούς. Μετά την απόφα
ση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβά
λει καραντίνα πολλοί Ιταλοί οι οποίοι
ζουν στο Μιλάνο αλλά κατάγονται
από άλλες περιοχές προσπάθησαν να
επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό
τον ιταλικό Νότο.

Ενταση στο τρένο
Στους δύο κύριους σταθμούς του
Μιλάνου (Τσεντράλε και Πόρτα Γκαριμπάλντι) το Σάββατο καταγράφπκαν
στιγμές έντασης, διότι δεν μπόρεσαν
να ανέβουν στα βαγόνια όλοι οι πολί
τες οι οποίοι το επιθυμούσαν. «Αισθα
νόμαστε σαν πρόσφυγες, προτιμού
με να γυρίσουμε σπίτι μας», δήλωσε
ένας εξ αυτών.
Για όσους πρόλαβαν να φύγουν,
οι περισσότερες περιφέρειες της
Κάτω Ιταλίας τους ζήτησαν επίσημα

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

09-03-2020

► ► «ΚΑΛΠΑΖΕΙ» Ο ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων
Η ΙΤΑΛΙΑ είναι η ευρωπαϊκή
χώρα που μέχρι στιγμής έχει
πληγεί περισσότερο από τον
κορονοϊό, αλλά και στις άλλες
χώρες π άνοδος των κρου
σμάτων είναι ραγδαία: στη
Βρετανία ανακοινώθηκαν 70
νέα κρούσματα σε μία μέρα
(έφθασαν τα 273), στη Γαλλία
είναι 1.126, στη Γερμανία 939,
στην Ισπανία 589, στην Ολλαν
δία 188 και δύο νέοι θάνατοι,
στην Ελβετία 264 άτομα έχουν
διαγνωσθεί θετικά στον νέο
κορονοϊό.
Η κυβέρνηση τπς Ελβετίας
ανακοίνωσε πως παρακολου
θεί από κοντά την κατάσταση
στην Ιταλία μετά την απόφα
ση να τεθεί σε καραντίνα ένα
μέρος των βόρειων περιοχών
της χώρας, ενώ τα ελβετικά
σύνορα παραμένουν ανοικτά.
Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας,
Αντρέι Μπάμπις, υποστήριξε
πως η Ιταλία θα πρέπει να απα
γορεύσει σε όλους τους πολίτες
της να ταξιδεύουν στην Ευρώ
πη. Η χώρα έχει επιβεβαιώσει
26 κρούσματα.

που βρέθηκαν τελευταία θετικοί
στον ιό συνδέεται με μια εβρα
ϊκή κοινότητα στη Νιου Ροσέλ,
εστία της λοίμωξης στην κο
μητεία Ουέστσεστερ. Οι Αρχές
απαγόρευσαν στο εξής τις επι
σκέψεις στα γηροκομεία γύρω
από το Νιου Ροσέλ.

Στη Νέα Υόρκη

βρέθηκαν θετικοί 21 επιβάτες
του, κατευθύνεται προς το λι
μάνι του Οκλαντ, όπου θα δέσει
έως ότου γίνουν όλα τα τεστ.
Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι
επιβεβαιώθηκε κρούσμα αν
θρώπου που είχε συμμετάσχει
σε πολιτικό συνέδριο των Συ
ντηρητικών, την περασμένη
εβδομάδα, όπου συμμετείχε
και ο Αμερικανός πρόεδρος

Στις ΗΠΑ, ο κυβερνήτης της
Νέας Υόρκπς, Αντριου Κουόμο,
έθεσε την πολιτεία σε κατάστα
ση έκτακτης ανάγκης. 0 κυβερ
νήτης της Νέας Υόρκπς ανακοί
νωσε ότι πιθανόν το κόστος της
καταπολέμησης του Covid-19
να φθάσει τα 30 εκατομμύρια
δολάρια την εβδομάδα για την
πολιτεία. Η πλειονότητα αυτών

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΠΡΙΛΙΟ

1

400 ασθενείς
Συνολικά στις Ηνωμένες Πολι
τείες 44 άνθρωποι έχουν χάσει
τπ ζωή τους και 400 ασθενείς
νόσησαν. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο με τους 3.533 επι
βάτες που βρισκόταν ανοιχτά
του Σαν Φρανσίσκο, καθώς

ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΠ
Η αεροπορική εταιρία
Iran Air ανακοίνωσε
ncos σταματά oAes
us πτήσεΐΞ npos
την Ευρώπη,
λόγω εξάπλωση5
ms επιδημίες
του κορονοϊού

Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρό
εδρος Μαικ Πενς.
Στο Ιράν ο αριθμός των νε
κρών από τον ιό έφθασε τους
145 και τα κρούσματα αυξήθη
καν μέσα σε ένα 24ωρο κατά
1.076 (είναι τώρα 5.823).
Η αεροπορική εταιρία Iran Air
ανακοίνωσε πως σταματά όλες
τις πτήσεις προς την Ευρώπη,
μετέδωσε το ιρανικό πρακτο
ρείο ειδήσεων IRNA, λόγω της
εξάπλωσης της επιδημίας του
κορονοϊού.
Τον πρώτο θάνατο ανακοί
νωσε η Αίγυπτος: πρόκειται για
έναν 60χρονο Γερμανό τουρί
στα. Ο ασθενής μεταφέρθη
κε στο νοσοκομείο της πόλης
Χουργκάντα της Ερυθράς Θά
λασσας, από το Λούξορ.

Στην Κίνα
Την ίδια ώρα, στην Κίνα καταγράφηκε αύξηση των κρου
σμάτων εκτός τπς επαρχίας
Χουμπέι, που ήταν το επίκεντρο
του ιού. Στην ηπειρωτική Κίνα
αναφέρθηκαν 99 κρούσματα,
ενώ στη Χουμπέι καταγράφηκαν 28 θάνατοι από τους προσβληθέντες που νοσούσαν.
Στην επαρχία Φουτζιάν της
Νοτιοανατολικής Κίνας 10
άνθρωποι σκοτώθηκαν και
δεκάδες εγκλωβίστηκαν στα
συντρίμμια ενός ξενοδοχείου
που κατέρρευσε και στο οποίο
διέμεναν άνθρωποι που βρί
σκονταν σε καραντίνα λόγω
του κορονοϊού.
Α. Σ.
Στην Ισπανία
που μετράει
589 κρούσματα
ακόμη και η
Τζοκόντα...
φοράει
χειρουργική

να παραμείνουν στα σπίτια τους για
τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Σύμ
φωνα με πολλούς γιατρούς, υπάρ
χει έντονη ανησυχία διότι τα δημόσια
νοσοκομεία τπς Νάπολης, του Μπάρι, της Σικελίας και της Καλαβρίας
δεν διαθέτουν τον ίδιο εξοπλισμό
με τα νοσοκομειακά συγκροτήματα
του ιταλικού Βορρά και θα ήταν πιο
δύσκολο να μπορέσει να αντιμετωπισθεί μια νέα κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης.
Ο γνωστός Ιταλός καθηγητής
Ανοσολογίας Ρομπέρτο Μπουριόνι
δήλωσε ότι από τα μέτρα που ανα
κοινώθηκαν από την κυβέρνηση της
Ρώμης υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η
εξάπλωσπ του ιού και στην υπόλοιπη
χώρα από τπ στιγμή που π νέα, διευρυμένη κόκκινη ζώνη δεν έχει ακόμη
τεθεί σε ισχύ. *
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 Στα 73 τα κρούσματα του κορονοϊού
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

588.62 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

Αρθρογράφος:

1,11

1

Ημερομηνία
έκδοσης:

09-03-2020

Κυκλοφορία:

6725

ΕΛΛΑΔΑ: Τα 73
κρούσματα έφεραν νέα
μέτρα σε σχολεία, συνέδρια,
γήπεδα, ΚΑΠΗ
ςελ.ιι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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 Στα 73 τα κρούσματα του κορονοϊού
Πηγή:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Σελ.:

1,11

Ημερομηνία
έκδοσης:

1
09-03-2020

Στα 73 τα κρούσματα του κορονοϊού
Κλείνουν ία ΚΑΠΗ
• Αναστέλλονται
συνεδριακές εκδηλώσεις
και σχολικές εκδρομές
• Κεκλεισμένων των θυρών
οι αθλητικές συναντήσεις
τις επόμενες δύο εβδομάδες
► Tns ΝΤΑΝΙΒΕΡΓΟΥ

IfiSSili!

ίκοσι οκτώ νέα επιβεβαιωμένα
κρούσματα ίου νέου κορονοϊού
-που ανεβάζουν τον συνολικό
αριθμό στη χώρα μας στα 73και νέα προληπτικά μέτρα ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας
το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Από το σύνολο των διαγνώσε
ων, η συντριπτική πλειονότητα
με τον νέο κορονοϊό σχετίζεται
με την εκδρομή στους Αγίους
Τόπους πολυμελούς ομάδας,
στα τέλη Φεβρουάριου.
Ο όόχρονος από την Αμαλιάδα, το ένατο κρούσμα Covid-19
και ο πρώτος που διαγνώστηκε
από την ομάδα των ταξιδιωτών
στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο,
εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά
κρίσιμη κατάσταση με βαριά
πνευμονία στο Πανεπιστημια
κό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
στο Ρίο, λαμβάνοντας το μείγμα
φαρμάκων που ενέκρινε για τον
νέο κορονοϊό -δεδομένου ότι

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Από τη σύσκεψη για τον κορονοϊό στο Μαξίμουμε το αντισηπτικό σε πρώτο πύάνο

δεν υπάρχει θεραπεία ακόματην Τρίτη το βράδυ εκτάκτως η
Ειδική Επιτροπή Λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας.
Εκτός από τον όόχρονο, οι
υπόλοιποι 25 που νοσηλεύο
νται σε νοσοκομεία της Αττι
κής, της Θεσσαλονίκης και της
Πάτρας είναι σε σταθερή κατά
σταση και η παρακολούθηση
της υγείας τους συνεχίζεται,
ενώ 47 άτομα παραμένουν σε
απομόνωση στο σπίτι τους και

επιτηρούνται από τον Εθνικό
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ). Από τις 28 νέες περι
πτώσεις όλες συνδέονται με
προηγούμενα κρούσματα, ενώ
για το ένα η ιχνηλάτηση επα
φών συνεχίζεται.
Στην κατεύθυνση αυτήν, το
τελευταίο διήμερο βγήκαν αρ
νητικά 363 αποτελέσματα ελέγ
χων για τον νέο κορονοϊό σε
όλη τη χώρα από επαφές των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
απομονώνονται, ενώ δείγμα
λαμβάνεται από όσους παρου
σιάζουν συμπτώματα.
Τα νέα μέτρα που ανα
κοίνωσε ο εκπρόσωπος του
υπουργείου Υγείας, Σωτήρης
Τσιόδρας, καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας και ισχύ
ουν από σήμερα και θα επαναξιολογηθούν πριν από τη λήξη
τους, αφορούν:

• Αναστολή της λειτουργίας
των ΚΑΠΗ όλης της χώρας για
4 εβδομάδες
• Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην επι
κράτεια για 4 εβδομάδες
• Αναστολή όλων των σχολι
κών εκδρομών στο εσωτερικό
της χώρας για 2 εβδομάδες
• Διεξαγωγή όλων των αθλη
τικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών για τις επόμε
νες 2 εβδομάδες
Τα μέτρα ισχύουν από σή
μερα Δευτέρα και θα επαναξιολογηθούν πριν από τη λήξη
τους.
Αναφορικά με τις εκπαιδευ
τικές μονάδες κάθε βαθμίδας,
σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα,
συνεχίζεται η προληπτική ανα
στολή λειτουργίας που εφαρμό
ζεται ανά περίπτωση σε συγκε
κριμένες μονάδες, ανάλογα με
τα ευρήματα που προκύπτουν
από την ιχνηλάτηση των επα
φών που πραγματοποιεί ο
ΕΟΔΥ.

V 1135
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ νέας τη
λεφωνικής γραμμής πλη
ροφοριών για τον νέο
κορονοϊό ανακοίνωσε ο
ΕΟΔΥ. Η γραμμή θα πα
ρέχει πληροφορίες επί
24ώρου βάσεως.

14

 Θεωρία συνωμοσίας από αντιπρύτανη του ΑΠΘ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Επιφάνεια:

379.51 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σελ.:

11

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
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1

Θεωρία συνωμοσίας από αντιπρύιανη του ΑΠΘ
*Jju Υποστήριξε δημόσια ότι ο κορονοϊός είναι
κατασκευασμένος και ότι το εμβόλιο μάλλον ήταν
από πριν γνωστό! Αντιπαράθεση διοίκησης εργαζομένων για το πάρκινγκ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

►Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΥΚΕΙΑ

ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ θεωρία συ
νωμοσίας είναι πάντα μια βολική
εξήγηση των δεινών της ανθρω
πότητας - και δεν θα μπορούσε
να μείνει απ’ έξω η επιδημία του
κορονοϊού. Στη Θεσσαλονίκη η θε
ωρία αυτή ενδύθηκε και την πα
νεπιστημιακή τήβεννο, οπότε όσα
είπε -και επιβεβαίωσε... αναιρώ
ντας τα- ο Ανδρέας Γιαννακουδάκπς, καθηγητής Χημείας και αντιπρύτανης του ΑΠΘ, έκλεψαν την
παράσταση το περασμένο Σαββα
τοκύριακο. Την ίδια στιγμή οι ερ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

γαζόμενοι στο πρώτο νοσοκομείο
αναφοράς, το ΑΧΕΠΑ, τα έχουν
βάλει με τη διοίκηση του ιδρύμα
τος, την οποία καταγγέλλουν ότι
με τις αποφάσεις της τούς... προ
στατεύει από τα αυτοκίνητά τους.
Ο κ. Γιαννακουδάκης εμφανί
στηκε την περασμένη Παρασκευή
στην TV100 όπου δήλωσε ότι ο
κορονοϊός είναι κατασκευασμέ
νος (;) και, προχωρώντας ένα βή
μα παρακάτω, «αποκάλυψε» πως
«μπορώ να υποθέσω ότι και το εμ
βόλιο είναι ήδη από πριν γνωστό.
Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή
το εμβόλιο. Πότε θα ανακοινωθεί
η ανακάλυψή του ή πότε θα δια

0 α νιιπρύια vns ΑΠΘ A v6ptas
Παννακουδάκοί

τεθεί εξαρτάται από τους λόγους
της σκοπιμότητας». Δεν χρειάζεται
και πολλή φαντασία για να αντιληφθεί κάποιος όσα ακολούθησαν, με
αντιδράσεις από συναδέλφους του
αλλά και την ηγεσία του ΑΠΘ, οπό
τε το Σάββατο ο κ. Γιαννακουδάκης
επανήλθε και μάλλον τα έκανε λί

γο χειρότερα. Αντί να ανασκευάσει,
δήλωσε ότι «ήταν ατυχής η επιλογή
μου να διατυπώσω δημοσίως μια
προσωπική εκτίμηση - σίγουρα όχι
βεβαιότητα» και ότι «προσωπικά
δεν θα έπρεπε να παρασυρθώ και
να διατυπώσω προσωπικές από
ψεις προκαλώντας έτσι έναν τόσο
μεγάλο θόρυβο». Εν ολίγοις, τα
πιστεύει αυτά που είπε αλλά δεν
έκανε καλά που τα είπε...
Στα μαχαίρια βρίσκονται στο
μεταξύ η διοίκηση του Νοσοκο
μείου ΑΧΕΠΑ με το σωματείο ερ
γαζομένων μετά την απόφαση του
διοικητή να μην επιτρέπει το παρκάρισμα αυτοκινήτων στον αύλειο
χώρο, εκτός από τα οχήματα της
διοίκησης. Στους εργαζόμενους
προτάθηκε να χρησιμοποιούν με
την ανοχή της Πρυτανείας του
ΑΠΘ ένα γιαπί απέναντι από την
Παιδιατρική, όπου όμως ήδη δυο
αυτοκίνητα «διαλύθηκαν» από

κυκλώματα παράνομης εμπορίας
ανταλλακτικών. Μετά τα περι
στατικά αυτά, ο εκπρόσωπος των
εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, Χαρά
λαμπος Κοροξενός, με ανάρτησή
του στο facebook σχολίασε δηκτι
κά την ταλαιπωρία των εργαζομέ
νων: «Ευχαριστούμε τη διοίκηση
για την τεράστια υποστήριξη των
εργαζόμενων του νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ (κέντρο αναφοράς για το
Κορονοιό) εκτός τις ατέλειωτες
εφημερίες που κάνουμε για 2,8€/
ώρα, πλέον προσφέρουμε τα αυ
τοκίνητά μας ως ανταλλακτικά σε
όποιον θέλει, καθώς η διοίκηση
δεν μας επιτρέπει να τα αφήσουμε
εντός του πάρκινγκ του νοσοκο
μείου, αιτούμενη ότι ακολουθούμε
τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό, καθώς όπως είναι γνωστό σε
όλους ο ιός μεταδίδεται από αυτο
κίνητο σε αυτοκίνητο πριν εγκατα
σταθεί στους πνεύμονες μας!!!!!».
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Κυβερνητική αμηχανία
μπροστά στο ντόμινο
παρενεργειών στην
οικονομία
ιελ. ιβ-π
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 ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Κυβερνητική αμηχανία μπροστά στο ντόμινο
παρενεργειών στην οικονομία
Πηγή:
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ΜΕΤΡΗΣΙΜΕΣ ΗΔΗ ΟΙ... ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΕ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Στο «ρελαντί» η αγορά εν αναμονή
Τεράστιο το πλήγμα στον συνεδριακό τουρισμό
από την απόφαση αναστολής κάθε εκδήλωσης · Ενστάσεις
και ερωτήματα φορέων του κλάδου για τα κριτήρια των
κυβερνητικών αποφάσεων · Πάνω από 100 εκδηλώσεις έχουν
ακυρωθεί με πρωτοβουλία των διοργανωτών
► Tns ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΗΛΙΩΗ

α μέτρα στήριξης της οικονομίας από τις
επιπτώσεις του κορονοϊού που θα ανα
κοινώσει σήμερα η κυβέρνηση περιμέ
νουν οι εκπρόσωποι της πραγματικής
οικονομίας και ενώ ήδη πολλές επιχει
ρήσεις έχουν αναγκαστεί να δουλεύουν
στο «ρελαντί».
Και ενώ βρισκόμαστε μόλις στην...
αρχή των παρενεργειών λόγω κορονοϊού στην Ελλάδα -αν θεωρήσουμε
ως αφετηρία τα πρώτα κρούσματα στη
γειτονική Ιταλία- το μεγαλύτερο πλήγ
μα όπως φαίνεται δέχεται ο τουρισμός
και όσοι κλάδοι επηρεάζονται, από το
λιανεμπόριο κυρίως στην Αθήνα, όπου
οι Κινέζοι τουρίστες -λάτρεις των ακρι
βών, επώνυμων προϊόντων- αποτελούν
είδος προς εξαφάνιση πλέον, μέχρι τον
κλάδο διοργάνωσης εκδηλώσεων και
συνεδρίων, στον οποίο απασχολούνται
από μεταφραστές και ξεναγοί μέχρι ηλε
κτρολόγοι και ηχολήπτες
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το τελευταίο,
η αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής
εκδήλωσης στην επικράτεια για τέσσε

ρις εβδομάδες, όπως αποφάσισε χθες
το υπουργείο Υγείας, επιφέρει, σύμφω
να με παράγοντες της αγοράς, τεράστιο
πλήγμα. Και η απόφαση αυτή θα ήταν
κατανοητή και θα είχε ουσία αν ερχόταν
σε συνδυασμό με άλλες που πράγματι
θα περιόριζαν σημαντικά τον κίνδυνο
εξάπλωσης του ιού.
Οπως αναφέρουν παράγοντες της
τουριστικής αγοράς με βάση τα μέχρι
σήμερα ιατρικά δεδομένα, μεγαλύτερες
είναι οι πιθανότητες μετάδοσης του κορονοϊού στα μέσα μαζικής μεταφοράς
και σε κλειστούς χώρους όπου δημιουργείται συνωστισμός, όπως σε ένα νυχτε
ρινό κέντρο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η από
φαση διεξαγωγής όλων των αθλητικών
εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών
είναι μόνο για τις επόμενες δύο εβδομά
δες. Προφανώς, στο υπουργείο Υγείας
και στον ΕΟΔΥ εκτιμούν ότι κινδυνεύ
εις λιγότερο αν παρακολουθήσεις αγώνα
μπάσκετ στο κλειστό της λ. Αλεξάνδρας,
γνωστό και ως «Τάφος του Ινδού», απ’
ό,τι να είσαι σύνεδρος σε πανελλήνιο
ιατρικό συνέδριο που διεξάγεται σε πε-

ντάστερο ξενοδοχεία της Αθήνας.
Αυτό που επαναλαμβάνουν εμφατικά εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου
είναι ότι όταν ακυρώνεται η κράτηση σε
ένα ξενοδοχείο δεν χάνει μόνο ο ξενοδό
χος, αλλά και ο ιδιοκτήτης του εστιατορί
ου, το πολυκατάστημα, το ταξί, το κλαμπ
και φυσικά οι αεροπορικές εταιρείες.
Επιπρόσθετα, στην Αθήνα και τη Θεσ
σαλονίκη αυτή την περίοδο κατά κύριο
λόγο ένα σημαντικό έσοδο εμπορικής
δραστηριότητας της πόλης προέρχεται
από εκδηλώσεις και συνέδρια. Μάλιστα
για τα ξενοδοχεία που διαθέτουν τις κα
τάλληλες υποδομές, η φιλοξενία συνε
δρίων από μόνη της -δηλαδή χωρίς να
υπολογιστούν οι κρατήσεις δωματίων
των συνέδρων- αποτελεί ένα πολύ κρί

σιμο μέγεθος του τζίρου τους. Εκτιμάται
ότι η μέση δαπάνη ανά σύνεδρο, σύμ
φωνα με παλαιότερη μελέτη, ανέρχεται
στα 1.100 ευρώ ανά συνέδριο και μέση
παραμονή 2,5 ημέρες. Στο ποσό αυτό δεν
περιλαμβάνονται οι δαπάνες που κάνει ο
κάθε σύνεδρος για ψώνια, διασκέδαση,
φαγητό.
Σημειώνεται ότι μέχρι την περασμένη
Παρασκευή είχαν ακυρωθεί, με πρωτο
βουλία των διοργανωτών, περισσότερες
από 100 εκδηλώσεις, ενώ το μεγάλο ερώ
τημα αφορά τη διοργάνωση της μεγάλης
έκθεσης των Ποσειδωνίων στις αρχές
του καλοκαιριού. Ηδη πάντως έχουν
ακυρωθεί δύο από τις πολλές παράλ
ληλες εκδηλώσεις που διεξάγονται στο
πλαίσιο της έκθεσης.

//////////////////////////////////////////////////^

W/////A

Εξέλιξη του κινεζικού εμπορικού ισοζυγίου
ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΑ «ΣΩΣΙΒΙΑ»

Εμπορικό
έλλειμμα-σοκ
για την Κίνα

ΤΑ ΠΑΝΤΑ στην παγκόσμια οικονομία και
στις αγορές κινούνται γύρω από τον κορονοϊό. Μετά την πανωλεθρία που καταγράφηκε στα ταμπλό όλων των χρηματιστηρίων
του κόσμου το προηγούμενο δεκαήμερο, με
το ελληνικό μάλλον να διεκδικεί τα σκήπτρα
σε απώλειες, οι αγορές δοκιμάζουν ξανά
από σήμερα τα όρια αντοχής τους, προσβλέποντας ωστόσο στους από μηχανής θεούς.
Δηλαδή, στις «σωστικές» παρεμβάσεις των
κυβερνήσεων και των κεντρικών τραπεζών.
Τα ορόσημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την
Ευρώπη, είναι η προσεχής Πέμπτη, οπότε
συνεδριάζει το Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κε
ντρικής Τράπεζας, και η επόμενη Δευτέρα
(16/3), οπότε συνεδριάζει το Eurogroup. Η
ΕΚΤ θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να προ
χωρήσει σε άμεση αύξηση των μηνιαίων
αγορών ομολόγων -σήμερα 20 δισ. ευρώ-,
στο πλαίσιο του νέου κύκλου ποσοτικής
χαλάρωσης, και ενδεχομένως σε μείωση
του βασικού επιτοκίου της κατά 10 μονά
δες βάσης. Ωστόσο οι αγορές περιμένουν

(σε. δια δολάρια)

ΙΑΝ. 2020

κάτι περισσότερο από αυτό, με δεδομένο ότι
όλοι οι διεθνείς οργανισμοί προεξοφλούν
το πέρασμα της ευρωζώνης σε ύφεση, αν
επιβεβαιωθούν τα δυσμενέστερα σενάρια
για τις επιπτώσεις της επιδημίας.
To Eurogroup, από την άλλη πλευρά, έχει
στην ατζέντα του εισηγήσεις για μεγιστο
ποίηση της δημοσιονομικής ευελιξίας και

απόκλισης από τους κανόνες του Συμφώ
νου Σταθερότητας, ιδιαίτερα για να υποστη
ριχτούν τα μέτρα που παίρνουν οι κυβερ
νήσεις της ευρωζώνης για τη στήριξη των
κλάδων των αερομεταφορών, των ταξιδιών
και του τουρισμού, όπου ήδη διαφαίνονται
και ενδεχόμενα μεγάλων «κανονιών».
Ειδικής βαρύτητας για τις αγορές εί-

ι
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των κυβερνητικών μέτρων
Η χρεοκοπία
των Κέδρων

ΕΚΤ: άρση ίων
περιορισμών για
αγορά ομολόγων
από τις τράπεζες
Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ για την αγορά κρατι
κών ομολόγων, που αποφάσισε εκτάκτως η Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα και κοινοποιήθηκε στις δι
οικήσεις των ελληνικών τραπεζών την Παρασκευή,
αποτελεί ένα ακόμη βήμα, μετά την πλήρη άρση των
capital controls, προς την κανονικότητα. Απομένουν
ωστόσο δυο ακόμη βήματα πολύ καθοριστικά: μείω
ση των «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό
μέχρι το τέλος του 2021 και αύξηση της χρηματοδό
τησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Ειδικότερα, η άρση των περιορισμών έρχεται πέ
ντε χρόνια μετά την απόφαση του Μάριο Ντράγκι
(2015), που έθετε όρια στις ελληνικές τράπεζες σε
ό,τι αφορά την αγορά ομολόγων και προέβλεπε ότι
για να εντάξουν τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου
στο χαρτοφυλάκιό τους έπρεπε πρώτα να πουλή
σουν τα αντίστοιχα.
Η απόφαση της Παρασκευής, που ήταν λίγο πο
λύ αναμενόμενη, έρχεται σε μια στιγμή που η κα
τάσταση στην αγορά ομολόγων -λόγω κυρίως του
κορονοϊού- είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη
πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο εκτιμάται ότι οι
ελληνικές τράπεζες θα την αξιοποιήσουν. Σήμερα, με
βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του
2019, η Πειραιώς έχει 3,3% των συνολικών ενεργη

Με Βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2019, η Πειραιώε έχει 3,3% των συνοδικών ενεργητικών τηε
επενδεδυμένα σε ομόδογα και έντοκα, η Alpha 7,4%, η Εθνική 11,1% και 10,8% η Eurobank

τικών της επενδεδυμένα σε ομόλογα και έντοκα, η
Alpha 7,4%, η Εθνική 11,1 % και 10,8% η Eurobank.
Αυτό που αναμένεται ωστόσο περισσότερο από
τη Φρανκφούρτη είναι οι αποφάσεις της συνεδρί
ασης της ΕΚΤ την Πέμπτη, 12 Μαρτίου, ώστε να
μετριαστούν οι επιπτώσεις του κορονοϊού όχι μόνο
στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, αλλά σε όλη
την οικονομία, όταν μάλιστα οι εκτιμήσεις για το
μέγεθος της ζημιάς και των μελλοντικών κινδύνων,
αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
Στο πρακτικό σκέλος, για παράδειγμα, η εξέ
λιξη της πανδημίας προκαλεί προβληματισμό και

Δευτέρα, από το σπίτι τους για να δοκιμάσει αν και
πώς μπορεί να διαχειριστεί ενδεχόμενο κλείσιμο
των γραφείων της εξαιτίας του κορονοϊού. Με εξαί
ρεση την κρίσιμη συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη, η
ΕΚΤ έχει ακυρώσει τις περισσότερες από τις δημό
σιες εκδηλώσεις της.
Εν τω μεταξύ οι ελληνικές τράπεζες σήμερα θα
αποστείλουν τα πρώτα στοιχεία για τα stress tests,
τα οποία σύμφωνα με πηγές αφορούν το credit rise
για το σύνολο των δανείων και αναλυτικά δεδομένα
για το προβληματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο. Αν και
οι τράπεζες υπογραμμίζουν ότι ο προγραμματισμός

ερωτήματα σε ό,τι αφορά και την διαδικασία των
stress tests, καθώς τουλάχιστον μέχρι τις 20 Απρι
λίου απαγορεύονται όλα τα ταξίδια των μελών του
Εκτελεστικού Συμβουλίου και των εργαζομένων
της ΕΚΤ που δεν θεωρούνται αναγκαία, ενώ χθες
κάλεσε τους υπαλλήλους της να εργαστούν σήμερα,

τους δεν αλλάζει λόγω κορονοϊού, είναι δεδομένο
ότι η επιδημία έχει ήδη «γονατίσει» πολλές επιχει
ρήσεις με ορατό τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να
αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις
και παράλληλα θα χρειαστούν χρηματοδότηση για
να κρατηθούν «ζωντανές». ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Συναντήσει με ΡέγκΑινγκ
ναι τα στοιχεία που αναμένονται αυτή την
εβδομάδα για τη γερμανική βιομηχανική
παραγωγή, τα τελικά στοιχεία ανάπτυξης
της ευρωζώνης, αλλά και της Ιαπωνίας το
τελευταίο τρίμηνο του 2019 καθώς και για
τον πληθωρισμό στην Κίνα.
Από την Κίνα, πάντως, ήρθε χθες η πιο
απτή απόδειξη για την καταστροφική επί
δραση της επιδημίας στο «εργοστάσιο του
κόσμου»: στο δίμηνο Ιανουάριου - Φεβρου
άριου κατέγραψε ένα σωρευτικό εμπορικό
έλλειμμα πάνω από 7 δισ. δολάρια, έναντι
προβλέψεων για πλεόνασμα 24,6 δισ. στο
εμπορικό της ισοζύγιο (βλέπε γράφημα).
Είναι η πρώτη φορά από τον Μάρτιο του
2018 που η Κίνα εμφανίζει εμπορικό έλ
λειμμα και σε αυτό αποτυπώνεται το πά
γωμα της παραγωγής και της εφοδιαστικής
αλυσίδας και η τρομακτική μείωση της ζή
τησης. Το εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ
περιορίστηκε σε 25,3 δισ. δολάρια, από 42
δισ. έναν χρόνο πριν.
Γ. ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΕΝ ΠΤΟΗΘΗΚΕ από τον κορονοϊό ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρεγκλινγκ, και ήρθε στην Αθήνα. Οι συναντήσεις ξεκίνησαν
την Παρασκευή από το υπουργείο Οικονομικών και τον υφυπουρ
γό, αρμόδιο για τα χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργο Ζαββό,
με τον οποίο συζήτησαν για τα σχέδιο «Ηρακλής», τη
λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς των sevicers
και τις επικείμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην
κεφαλαιαγορά και τον τραπεζικό τομέα.
Το Σάββατο το πρωί ο επικεφαλής του ESM συνα
ντήθηκε με τον πρωθυπουργό -η 5η αξιολόγηση και η
ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για τις παρενέργει
ες του κορονοϊού ήταν, φυσικά, τα βασικά θέματα
της συνάντησης.
Ο Κλ. Ρεγκλινγκ, που στις συναντήσεις συ
νοδεύεται από τον επικεφαλής της αποστολής
του ESM στην Ελλάδα Paolo Fioretti, σήμερα
το πρωί θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικο
νομικών Χρήστο Σταϊκούρα και εκτιμάται ότι η
συζήτηση θα μπει σε... πιο βαθιά νερά λόγω και
των τελευταίων εξελίξεων στο μέτωπο της οι
κονομίας και εν όψει του Eurogroup της 16ης
Μαρτίου.

ΠΟΛΛΑ ΣΕΝΑΡΙΑ κρα
τικών και εταιρικών χρε
οκοπιών έχει «γράψει» η
παγκόσμια επιδημία του
κορονοϊού, αλλά η χρεοκο
πία του Λιβάνου, που τυπικά
«γράφεται» σήμερα με τη μη
πληρωμή ομολόγου 1,2 δισ.
δολαρίων, ήταν εκτός... προ
γράμματος. Το Σάββατο το
βράδυ ο πρωθυπουργός της
Χώρας των Κέδρων, Χασάν
Ντιάμπ, ανακοίνωσε στάση
πληρωμών, για πρώτη φορά
στην Ιστορία της χώρας. Σε
πρώτη φάση δεν θα πληρω
θεί το ομόλογο που λήγει
σήμερα, αλλά σε δεύτερη
φάση θα μείνουν ακόμη δύο
ομόλογα συνολικού ύψους
1,3 δισ. που λήγουν Απρίλη
και Ιούνη. Ο Ντιάμη, που ανέ
λαβε μόλις προ δύο μηνών,
ανακοίνωσε την πρόθεση της
κυβέρνησης να προχωρήσει
σε αναδιάρθρωση ενός χρέ
ους 92 δισ. δολαρίων, ίσου με
το 170% του ΑΕΠ της χώρας,
της ηιο κοσμοπολίτικης του
αραβικού κόσμου, της χώ
ρας που σχεδόν ο μισός της
πληθυσμός είναι πρόσφυγες,
αλλά και της πιο βαθιά τραυ
ματισμένης από αιματηρούς
εμφυλίους. Η κυβέρνηση
Ντιάμπ υποτίθεται ότι ήταν
η απάντηση στο πολύμηνο
κίνημα διαμαρτυρίας κατά
της κατηγορούμενης για δι
αφθορά εγχώριας πολιτικής
τάξης που νέμεται εδώ και
δεκαετίες τη διακυβέρνηση,
μοιρασμένη ανάμεσα σε δυο
ιδιόμορφα ισλαμο-χριστιανικά μπλοκ, τα οποία συγκυ
βερνούσαν παρά τις αιματη
ρές αντιπαλότητές τους.
Ωστόσο η σύνδεση της
στάσης πληρωμών και της
αναδιάρθρωσης του λιβα
νέζικου χρέους με «σκληρές
μεταρρυθμίσεις και σημαντι
κή μείωση των δημόσιων δα
πανών», όπως προανήγγειλε
στο διάγγελμά του ο Ντιάμπ,
μάλλον θα πληθύνει τους
διαδηλωτές στους δρόμους,
γιατί μυρίζει λιτότητα και
φτωχοποίηση για την πλειο
νότητα του πληθυσμού.
Γ.ΚΙΜΠ.
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Η χαρτογράφηση των κρουσμάτων
-------- ------------------------------------------- ---------- ,

Κλείνουν
από σήμερα
31 σχολεία
στην Αττική

Προληπτική απολύμανση σε σχολεία τον Δήμον Πειραιά. Στην ένθετη φωτό, ο εκπρόσωπος τον νπονργείον Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόόρας

* Οι 73 θετικοί στονκορονοϊό προέρχονται
από
vopous Αττικήε, Θεσσαλονίκιις,
Αχαίας, Ηλείας, Ζακύνθου και Ευβοίας

τα 73 ανέρχονται πλέον
της ΕΑΑΣ., πάντως, υποστηρίζουν
τα κρούσματα του κοροόη είχαν προειδοποιήσει το υπουρ
tous
νοϊού στη χώρα μας με
γείο Προστασίας του Πολίτη για την
τά τη χθεσινή ανακοί
ανάγκη ληψης προληπτικών μέ
νωση, σύμφωνα με την
τρων προστασίας για τους αστυνο
οποία επτά νέοι ασθενείς ελληνι
μικούς, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
κής καταγωγής βρέθηκαν θετικοί
Αξίζει να σημειωθεί πως τα 73
OTOvCovid-19.
επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοΟπως ανακοίνωσε ο εκπρόσω
ϊού στη χώρα μας προέρχονται από
εργαστήρια οι έλεγχοι των δειγμά
μάτα, η Ζάκυνθος και η Χαλκίδα.
πος του υπουργείου Υγείας, καθη
τους νομούς Ατπκής, Θεσσαλονί
των από ύποπτα κρούσματα. Μέσα
γητής Παθολογίας και ΛοιμωξιοΣημειώνεται ότι αστυνομικοί στην
κης, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και
σε ένα μόλις 24ωρο διαπιστώθηκε η
Ηλεία που ήρθαν σε επαφή με αν
λογίας Σωτήρης Τσιόόρας, από την
Ευβοίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
ύπαρξη 363 αρνηηκών δειγμάτων
θρώπους που νόσησαν τέθηκαν σε
ιχνηλάτηση των επτά χθεσινών
που έδωσε πριν από λίγα 24ωρα ο
από ολόκληρη τη χώρα. Εξ αυτών,
κρουσμάτων από Ηλεία, Αχαΐα και
καραντίνα. Σύμφωνα με ανακοί
ΕΟΔΥ, οι 21 ασθενείς που βρέθη
τα 203 αφορού
Αττική προέκυψε όη όλοι είναι επα
νωση της Ενω
καν θεηκοί στον κινεζικό ιό είναι
σαν την Αττική,
φές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
σης Αστυνομι
από την Ηλεία, οι 15 από την Αχα
Οι 43 δεν νοσηλεύονται
τα 68 την Αχα
Αισιοδοξία, όμως, προκακών Υπαλλήλων
ΐα, οι επτά από την Αττική, οι τέσσε
καν
σε
νοσοκομείο,
αλλά
ΐα, τα 44 τη θεσλεί στους επιστήμονες το γεγονός
Ηλείας, οι υπάλ
ρις από τη Ζάκυνθο, οι τρεις από τη
σαλονίκη, τα 27
ότι όσοι έχουν νοσήσει από τον
ληλοι αυτοί τέ
Θεσσαλονίκη και ένας από την Εύ
βρίσκονται σε
την Ηλεία, ενώ
Covid-19 στη χώρα μας έχουν εκ
απομόνωση στο σπίτι τους θηκαν εκτός βοια. Τα υπόλοιπα κρούσματα είναι
τα υπόλοιπα πε
δηλώσει ήπια συμπτώματα. Μάλι
υπηρεσίας και
από τους ανωτέρω νομούς, ωστόσο
ριοχές όπως τα
στα, οι 43 δεν νοσηλεύονται καν
πλέον βρίσκο
εξαιτίας των νέων δεδομένων που
Ιωάννινα, η Πτολεμαΐδα, το Αργος,
σε νοσοκομεία, αλλά βρίσκονται σε
νται σε καραντίνα, προκειμένου
προκύπτουν διαρκώς, δεν μπορεί
τα
Χαντά,
η
Κέρκυρα,
η
Κεφαλλοαπομόνωση στο σπίυ τους, και όλοι
να διαπιστωθεί εάν έχουν νοσή
να διευκριντστεί ο ακριβής αριθμός
ντά, η Τρίπολη, η Σάμος, η Καλα
εμφανίζουν καλή κλινική εικόνα.
σει και οι ίδιοι. Οι συνδικαλιστές
που αντιστοιχεί σε κάθε νομό.
Στο μεταξύ, ο 66κρονος συνταξι
ούχος εκπαιδευτικός από την Ηλεία
συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβα
ρή κατάσταση σε Μονάδα Εντατι
κής θεραπείας στο Πανεπιστημια
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
λος, στο Νοσοκομεία του Ρίαυ, αυτή τη σπγμή σε κα
κό Νοσοκομείο του Ρίαυ. Πρόκει
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) σε ανακοίνω ραντίνα βρίσκονται 15 υπάλληληι».
ται για το περιστατικό που αποκά
σή της επισημαίνει πως είναι εππακπκή η ανάγκη πρό
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πστρέων Κώστας
λυψε την πρώτη μεγάλη εστία της
σληψης προσωπικού λόγω έξαρσης των κρουσμάτων
Πελεήδης ανέφερε όη είναι περίοδος που πρέπει να
νόσου στη χώρα μας, καθώς τα 47
στη χώρα μας: «Στο Νοσοκομεία του Πύργου, αυτή τη
έχουμε έργα και συμπληρώσει «Το Εθνικό Σύστημα
από τα 66 κρούσματα είναι μέλη της
στιγμή βρίσκονται σε καραντίνα έξι συνάδελφοι, τρεις
Υγείας δούλευε οριακά. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, δη
ταξιδιωπκής ομάδας που πήγε στο
γιατροί του ακπνοληγικού και τρεις τεχνολόγοι. Στο Νο λαδή όλη αυτά που ζητούσαμε χρόνια ολόκληρα για να
Ισραήλ και τα τέσσερα άτομα είναι
σοκομεία Αμαλιάδας, σε καραντίνα είναι 39 συνάδελ θωρακιστούν τα νοσοκομεία και η Πρωτοβάθμια Φρο
επαφές αυτών, όπως άλλοι επιβαίφοι και συνεχίζεται η ιχνηλάτηση, ενώ συνολικά ο αριθ ντίδα Υγείας. Δεν πρέπει ούτε να τρομοκρατούμε ού
νοντες στο αεροσκάφος με το οποίο
μός των εργαζομένων στο νοσοκομεία είναι 150. Τέ
τε να εξωραΐζουμε. Είναι ώρα για να ληφθούν μέτρα».
επέστρεψαν στην Ελλάδα. Με αμεί
ωτο ρυθμό συνεχίζονται στα ειδικά

Σ

Απαιτούνται προσλήψειε προσωπικού στα νοσοκομεία

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«ΛΟΥΚΕΤΟ» λόγω της αύ
ξησης των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας βά
ζουν από σήμερα έως τις 22
Μαρτίου 31 σχολεία στην
Αττική.
Σύμφωνα με ανακοίνω
ση του υπουργείου Παιδεί
ας, τα σχολεία θα μείνουν
κλειστά για προληπτικούς
λόγους, καθώς εξετάζεται
το ενδεχόμενο επαφής με
λών των σχολικών κοινοτή
των με προσβληθέντες από
κορονοϊό.
Τα σχολεία που κλεί
νουν από σήμερα είναι τα
εξής:
• Ιο ΓΕ.Λ. Βριλησσίων
• 13ο ΓΕ.Λ. Περιστεριού
• 2ο ΓΕ.Λ. Γλυφάδας
• 49ο ΓΕ.Λ. Αθηνών
• Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά
Ζηρίδη
AMERICAN COMMUNITY
SCHOOLS
Ελληνογαλλική Σχολή
Αγίας Παρασκευής
• 2ο Γυμνάσιο Γέρακα
9ο Δημοτικό Γλυφάδας
• 2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας
• 5ο Γυμνάσιο Πετρούπο
λης
• 9ο Δημοτικό Αλίμου
ΓΕ.Λ. θρακομακεδόνων
• Ιο Γυμνάσιο Καισαριανής
4ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου
Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο
• Γερμαντκή Σχολή Αθηνών
(όλες οι βαθμίδες)
• 2ο Δημοτικό Πειραιά
• Ράλλειο ΓΕ.Λ. θηλέων
Πειραιά
• Ράλλειο Γυμνάσιο θηλέ
ων Πειραιά
• 6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
• Ιο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου
• 2ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου
• 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
• Ιο ΕΠΑ.Λ. Γαλατσίου
• 3ο ΓΕ.Λ. Γαλατσίου
• 40ό Γυμνάσιο Αθηνών
• 22ο ΓΕ.Λ. Αθηνών
• 20ό ΓΕ.Λ. Αθηνών
• 5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου
• Καλλιτεχνικό Λύκειο
Αθηνών
Υπενθυμίζεται ότι τα σχο
λεία σε Αχαΐα, Ηλεία και
Ζάκυνθο θα παραμείνουν
κλειστά έως τις 13 Μαρτίου.
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Εκτακτα μέτρα σε όλη την επιι
Κλείνουν για τέσσεριε εβδομάδεε τα ΚΑΠΗ,
ακυρώνονιαι όλα τα συνέδρια, οι σχολικέε εκδρομέε,
και οι αθλητικοί αγώνεε θα γίνονται χωρίε θεατέε

ε κόκκινο συναγερμό
υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, ο
βρίσκονται η ελληνική
υφυπουργός Υγείας Β. Κοντοζακυβέρνηση και οι υγει
μάνης, ο υφυπουργός παρά τω
ονομικές υπηρεσίες της
Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον
χώρας για τον κορονοΣυντονισμό του Κυβερνητικού
ϊό, με τα κρούσματα καθημερι
Εργου Α. Σκέρτσος, ο υφυπουρ
νά να αυξάνονται, αλλά ευτυχώς
γός παρά τω Πρωθυπουργώ και
χωρίς να υπάρχουν σοβαρές επι
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ.
πλοκές στους νοσούντες.
Πέτσας, ο γ.γ. του πρωθυπουρ
0 εκπρόσωπος του υπουργείου
γού Γρ. Δημητριάδης, ο γ.γ. Πο
Υγείας και λοιμωξιολόγος Σωτήρης
λιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς
Τσιόδρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρ
και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας
νηση παραμένει πιστή στην προ
Σωτ. Τσιόδρας.
στασία κυρίως των ευπαθών ομά
Την ίδια ώρα, το υπουργείο
δων του πληθυσμού και ότι ο ιός
Υγείας με εγκύκλιό του επιση
εξακολουθεί να μεταδίδεται ταχύ
μαίνει την ανάγκη άμεσης λή
τατα, καθώς ήδη έχει ανιχνευθεί σε
ψης μέτρων αποφυγής διάδο
πάνω από 100 χώρες με περισσότε
σης του ιού στις εγκαταστάσεις
ρα από 105.000 κρούσματα.
των κολυμβητικών δεξαμενών.
Οσον αφορά τα
Το υπουργείο Υγεί
ας εφιστά την προσο
μέτρα που ελήφθη«Λουκέχο» σε
σαν έπειτα από σύ
χή στους υπεύθυνους
σκεψη που έγινε χθες
φορείς λειτουργίας
σχολεία μόνον
των κολυμβητικών δε
στο Μέγαρο Μαξίμου
όπου υπάρχουν
υπό τον πρωθυπουρ
ξαμενών σε ό,τι αφορά
κρούσματα
γό, ανέφερε ότι αρχι
την αυστηρή τήρηση
κά αναστέλλεται η λει
όλων των όρων υγι
τουργία των ΚΑΠΗ σε
εινής σε αυτούς τους
όλη τη χώρα για τέσσερις εβδομά
χώρους, όπως αυτοί αναφέρονται
δες. Επίσης, για τέσσερις εβδομά
στη σχετική ισχύουσα υγειονο
μική νομοθεσία (εξώστες θεα
δες δεν θα μπορεί να διενεργηθεί
κανένα συνέδριο στην επικράτεια.
τών, αποδυτήρια, καταιονητήρες,
αποδυτήρια, νιπτήρες, κρήνες).
Παράλληλα, αποφασίστηκε πως
για δύο εβδομάδες σταματούν οι
ΟΟΑΕΔ
σχολικές εκδρομές εντός της χώ
ρας, ενώ επίσης για δύο εβδομά
Στο πλαίσιο της λήψης των προ
δες όλες οι αθλητικές διοργανώ
ληπτικών μέτρων κατά της εξάσεις θα γίνονται κεκλεισμένων
πλωσης του κορονοϊού και με
των θυρών χωρίς θεατές. Επίσης,
στόχο την προστασία του προσω
αποφασίστηκε η προληπτική ανα
πικού και των συναλλασσόμενων
στολή, όπως ήδη ισχύει, της λει
πολιτών, η διοίκηση του ΟΑΕΔ,
τουργίας σχολείων ανά περίπτω
ύστερα από έκτακτη ευρεία σύ
ση, όταν συνδέονται με επιβεβαι
σκεψη με τα στελέχη του οργα
ωμένα κρούσματα. Αυτό σημαίνει
νισμού, αποφάσισε ότι τη Δευ
ότι τα σχολεία και τα εκπαιδευτι
τέρα 9 και την Τρίτη 10 Μαρτίου
κά ιδρύματα θα κλείνουν κατά πε
2020 θα είναι κλειστές οι εξής έξι
ρίπτωση, όπως γίνεται και σε όλες
υπηρεσίες: Το ΚΠΑ2 Πάτρας και
τις χώρες της Ε.Ε., με εξαίρεση
ΚΠΑ2 Αγίου Ανδρέα, το ΚΠΑ2
την Ιταλία που βρίσκεται σε έκτα
Αμαλιάδας, το ΚΠΑ 2 Πύργου, το
κτη κατάσταση και αποτελεί ξεχω
ΚΠΑ2 Αιγίου και το ΚΠΑ2 Ζα
ριστή περίπτωση.
κύνθου, προκειμένου να γίνει
Επίσης, από τη σύσκεψη απο
απολύμανση.
φασίστηκε ότι δεν θα κλείσουν
Τέλος, σε ανακοίνωση του
θέατρα, κινηματογράφοι και εκ
Δήμου Αθηναίων γίνεται γνω
κλησίες. Θα ληφθούν, βεβαίως,
στό ότι από σήμερα και για τέσ
μέτρα για τις δημόσιες συναθροί
σερις εβδομάδες κλείνουν οι Λέ
σεις και θα υπάρχει συνεργασία
σχες Φιλίας του δήμου.
με την Εκκλησία ώστε να προΑπολυμάνσεις σε όλους τους
τρέψουν τους πιστούς που αντι
χώρους ευθύνης του Δήμου
μετωπίζουν πρόβλημα υγείας
Αθηναίων θα γίνονται άμεσα
και έχουν συμπτώματα να μην
όταν και όπου αυτό προβλέπεπροσέρχονται στην Εκκλησία.
ται, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Στη σύσκεψη μετείχαν η υπουρ
ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργα
γός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο
νισμού Υγείας.
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Ποια pais «πλήττονται»
«ΛΟΥΚΕΤΟ» (και) σε άλα τα γήπεδα της χώρας
έβαλε η κυβέρνηση! Οπως ανακοινώθηκε επίσημα, η διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων
γκπις επόμενες (τουλάχιστον) δύο εβδομάδες θα εί
ναι κεκλεισμένων των θυρών για τον περιορισμό της
πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοι
ού. Το μέτρο αιπό ισχύει από σήμερα και θα επηρεά
σει όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτως αγωνίσματος και
σημασίας των αγώνων που θα δώσουν το διάστημα
αυτό. Ως εκ τούτου, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει συμπα
ράσταση του κόσμου του εναντίον της Γουλβς (1^3)
στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τους «16» του Γιουρόπα
Λιγκ, όπως και ο ΠΑΟΚ ενάντια στους Πειραιώτες, η
ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Αρης απέναντι
στον ΟΦΗ στην πρεμιέρα (14-15/3) των πλέι οφ της
Σούπερ Λιγκ. Φυσικά, κεκλεισμένων των θυρών θα δτεξαχθούν και οι αναμετρήσεις της 2ης αγωτπσπκής
(21-22/3) Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, ΟΦΗ - ΑΕΚ, Ολυμπι
ακός-Αρης. Στη μάχη για διάκριση στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις του μπάσκετ θα αγωνιστούν σε άδεια
γήπεδα το Περιστέρι (κόντρα σε Χάηοελ), ο Προμηθέ
ας (ενάντια στην Τόφας) και ο Ολυμπιακός (με τη Ρεάλ Μαδρίτης). Επίσης, χωρίς κόσμο θα γίνουν και τα
παιχνίδια της 21ης και 22ης αγωνκτπκής της Μπάσκετ
Λιγκ. Τέλος, η ΕΟΠΕ ανακοίνωσε την αναβολή του
Final 4 του Κυπέλλου Βόλεϊ Ανδρών, που ήταν προ
γραμματισμένο για το διήμερο 13-14/3 στην Ερμούπολη της Σύρου.

Ελεγχόμενη η είσοδος ο
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ είναι πλέον η είσοδος των οχημάτων στο
ΑΧΕΠΑ νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, και σύμ
φωνα με τον διοικητή Παναγιώτη Παντελιάδη, μπορούν να
εισέρχονται μόνο τα οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς. Πα
ράλληλα, απαγορεύονται η είσοδος και η στάθμευση όλων
των άλλων αυτοκινήτων στον χώρο του νοσοκομείου και
γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε το κλείσιμο των εισόδων.

Οσον αφορά τις προμηθεύτριες εταιρίες, θα μπορούν να
παραδίδουν τα υλικά σης αποθήκες του νοσοκομείου καθη
μερινά μόνο κατά τις ώρες 7.00 π.μ. - 10.00 π.μ.
Παράλληλα, η διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo αποφάσισε
την παραχώρηση χώρου, εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού
Κέντρου Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια αιμοληψιών από
κλιμάκιο του Κέντρου Αίματος του Πανεπιστημιακού Γεντκού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. 0 χώρος, που θα
είναι στελεχωμένος από προσωπικό του Κέντρου Αίματος
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, βρίσκεται στο περίπτερο 11 (απέναντι από το
περίπτερο 1) και θα αρχίσει να δέχεται αιμοδότες από σήμε
ρα, με προοπτική να παραμεΐνει σε λειτουργία τουλάχιστον
για ένα δίμηνο.
Οι ώρες προσέλευσης αιμοδοτών είναι Δευτέρα, Τρίτη,
Πέμπτη και Παρασκευή 08.30-13.30 και την Τετάρτη 10.30-
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ιρατεια για τον κορονοιο
Σε κόκκινο συναγερμό τα νοσο
κομεία της χώρας. Στην ένθε
τη φωτό, η χθεσινή έκτακτη σύ
σκεψη υπό τον πρωθυπουργό
στο Μέγαρο Μαξίμου

Συμεών: Δεν πρόκειται
να αφήσω ίο ποίμνιο
xcopis τη θεία κοινωνία
ΤΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι δεν
πρόκειται να αφήσει το ποί
μνιό του χωρίς τη θεία κοι
νωνία ακόμη κι αν υπάρξει
ραγδαία έξαρση του κορονοϊού στη χώρα μας έδωσε,
κατά τη διάρκεια συνέντευ
ξης Τύπου που παραχώρη
σε στους δημοσιογράφους
εν όψει της Σαρακοστής, ο
μητροπολίτης Συμεών.
«Ακόμη κι αν δοθεί
οδηγία απαγόρευσης της
κυκλοφορίας και πρέπει
όλοι να κλειστούμε στα
σπίτια μας, εγώ θα ζητήσω
ειδική άδεια από τις Αρχές
για να μεταλάβω ανθρώ
πους που έχουν ανάγκη,
θα φορέσω και μάσκα αν
χρειαστεί, ακόμη και ολό
κληρη στολή για να τους
προστατέψω» ανέφερε, με
ταξύ άλλων.
Πολύ προσεκτικά και
με την ευγλωττία που τον
διακρίνει ο ποιμενάρχης
της Φθιώτιδας είπε ότι πέ
ρα από ό,τι ανθρώπινο και
απαραίτητο οφείλει να κά
νει καθένας για να προστα
τεύσει τον πλησίον του, δεν
θα πρέπει αυτό να το μπερ
δεύουμε με το μυστήριο
της θείας μετάληψης και
της θείας ευχαριστίας.

Δεν έχει αποδειχθεί

το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλ ο vmns
13.30, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για στάθμευση οχημά
των σε παρακείμενο χώρο (με είσοδο των αυτοκινήτων από
την Πύλη Εμπορίου του εκθεσιακού κέντρου).
Στο μεταξύ, ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής του
Τμήματος Χημείας Ανδρέας Γιαννακουδάκης επιχειρεί να
ανασκευάσει ης δηλώσεις που έκανε στη δημοτική τηλεόρα
ση Θεσσαλονίκης περί κατασκευής του νέου κορονοϊού στο
εργαστήριο... 0 κ. Γιαννακουδάκης εξέφρασε μαλιστα την
εκτίμησή του όη υπάρχει, ήδη, εμβόλιο το οποία καταπολε
μά τον νέο κορονοϊό. «Ηταν ατυχής η επιλογή μου να διατυ
πώσω δημοσίως μία προσωπική εκτίμηση -σίγουρα όχι βε
βαιότητα- σε ένα θέμα που δεν βρίσκεται ααλώς στην κορυ
φή της παγκόσμιας επικαιρότητας, αλλά λόγω της σοβαρότητάς του απαιτεί υπεύθυνη στάση από όλους μας».
Και συμπληρώνει: «Προσωπικά δεν θα έπρεπε να παρα
συρθώ και να διατυπώσω προσωπικές απόψεις, προκαλώντας έτσι έναν τόσο μεγαλο θόρυβο. Διευκρίνισα και στην
εκπομπή ότι η τοποθέτησή μου δεν είχε κανέναν θεσμικό
χαρακτήρα που να απορρέει από την ιδιότητά μου ως ανυπρύτανη του Αρισιοιελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και πολύ περισσότερο δεν εξέφραζε απόψεις των πρτπανικών Αρχών συνολικά».

;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0 κ. Συμεών επισήμανε ότι
δεν έχει αποδειχθεί ούτε
επιβεβαιωθεί ότι η θεία κοι
νωνία μεταδίδει τον ιό και
τόνισε πως σε περίπτωση
που δοθεί εντολή να απαγορευθούν οι συναθροίσεις
γενικότερα, αλλά και στον
χώρο της εκκλησίας, αυ
τό θα αξιολογηθεί αναλογα
από την ίδια την Εκκλησία.
«Δεν είναι μόνο οι θεί
ες λειτουργίες, αλλά και τα
μυστήρια, όπως αυτό της
κηδείας. Πώς θα μπορέσει
να απαγορευθεί σε μια οι
κογένεια να αποχαιρετήσει
τον νεκρό της;» είπε χαρα
κτηριστικά.
Στην ερώτηση για το αν
ο ίδιος θα κοινωνούσε αμέ
σως μετά από κάποιον που
είχε κορονοϊό, απάντησε
καταφατικά, ξεκαθαρίζο
ντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα

Για κρούσματα
αισχροκέρδειαθ

Το άγιο πστηριο της θείας μετάληψης και, αριστερά, ο μητροπολί
της Φθιώτιδας Συμεών

τον εμπόδιζε να μεταλάβει
από το ίδιο ιερό σκεύος.
Τέλος, ζήτησε να μην
αφήσουμε την ταραχή και
τον πανικό να κυριαρχή
σουν, ενώ σε ερώτηση σχε
τικά με το πώς θα του φαι

νόταν αν ένας πιστός πή
γαινε να κοινωνήσει με το
δικό του κουτάλι, ο κ. Συ
μεών απάντησε ότι αυτό θα
ήταν αστείο και ταυτόχρο
να αναιρετικό για το ίδιο το
μυστήριο.

Γιατροί: Καμία εξαίρεση
Μί
*

Σε εγρήγορση
λόγω ετηδηρίαε
η Επιτροπή
Ανταγωνισμού

ΣΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ προχώρησαν οι νοσοκομειακοί
γιατροί, οι οποίοι επσημαήουνσπ η μετάδοση του ιού

«δεν περιλαμβάνει εξαιρέσεις για λόγους θρησκευπκούς,
μυστηριακούς ή μεταφυσικούς». Η Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος διατυπώνει τον έντονο
προβληματισμό και τη διαφωνία της για τις δημόσιες δηλώ
σεις μερίδυς γιατρών και επιστημόνων σχετικά με τη μετά
δοση του ιού μέσω της θείας κοινωνίας. Παράλληλα, χαρακπτρίζει απαράδεκτο να σιωπούν για αντιεπιστημονικές δη
λώσεις που ακούγονται τόσο η ηγεσία του ΕΟΔΥ, όσο και του
Πανελλήνιου Ιατρκού Συλλόγου. Μάλιστα, κατηγορεί μερί
δα γιατρών όη χρηαμοποιούν αδόιαμα τους επιστημονικούς
τους τίτλους προκαμένου να παραπ^τροφορήσουν την κοη
νή γνώμη. Στον αντίποδα η γνωσίαλονωξιολόγυς Ελένη Γκ>
μαρέλλου επιμένει συς δηλώσεις της όη οι ηστοί δεν κινδυ
νεύουν να κολλήσουν τον κορονοϊό από τη θεία κοινωνία. Η
ίδια σε νέα παρέμβασή της δηλώνει όη θα κοινωνήσει και
δεν θα κολλήσει, σημειώνοντης παράλληλα πως τα άτομα
που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι
από τη θεία κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο.

ΚΑΙΑ ΑΜΕΣΗ προτε
ραιότητα θα εξετάζει η
Επιτροπή Ανταγωνι
σμού κάθε περίπτωση
που θα υποπέσει στην
αντίληψή της σχετικά
με στρεβλώσεις στην
αγορά λόγω κορονοϊού, θα επιβάλλει δε
αυστηρότατες κυρώ
σεις στις επιχειρήσεις
που τυχόν εφαρμό
ζουν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.
Οπως αναφέρει,
ενδεχόμενη επιδίωξη
αύξησης ή διατήρη
σης των κερδών των
επιχειρήσεων ή μετακύλισης οικονομικών
βαρών στον καταναλω
τή μέσα από παράνο
μες συμπράξεις θέτει
σε κίνδυνο το δημόσιο
συμφέρον και βλάπτει
τον καταναλωτή, χωρίς
κανένα αντισταθμιστι
κό όφελος για το κοι
νωνικό σύνολο.
Τέτοιες πρακτικές
μπορεί να αφορούν
τον άμεσο ή έμμεσο
καθορισμό των τιμών
αγοράς, τον περιορι
σμό ή τον έλεγχο της
παραγωγής και της δι
άθεσης κλπ.
Σε ανακοίνωσή
της η επιτροπή ανα
φέρει ότι θέλει να εξα
σφαλίσει πως η πα
ρούσα συγκυρία δεν
θα αποτελέσει λόγο
στρέβλωσης των συν
θηκών του υγιούς
ανταγωνισμού και εκ
μετάλλευσης των κα
ταναλωτών, με αφορ
μή πρόσφατα δημοσι
εύματα για υπερτιμολόγηση προϊόντων ή
υπηρεσιών από εται
ρίες με δεσπόζουσα
θέση στην αγορά.
Ετσι, θα εξετά
ζει κατά άμεση προτε
ραιότητα κάθε σχετι
κή περίπτωση που θα
υποπέσει στην αντίλη
ψή της, μέσω καταγγε
λίας ή άλλων πηγών
πληροφόρησης,
και θα επιβάλ
λει αυστηρότα
τες κυρώσεις.
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Απαιτούνται προσλήψεις προσωπικού στα νοσοκομεία
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα
Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) σε ανακοίνω
σή της επισημαίνει πως είναι επιτακπκή η ανάγκη πρό
σληψης προσωπικού λόγω έξαρσης των κρουσμάτων
στη χώρια μας: «Στο Νοσοκομείο του Πύργου, αυτή τη
στιγμή βρίσκονται σε καρανήνα έξι συνάδελφοι, τρεις
γιατροί του ακτινολογικού και τρεις τεχνολόγοι. Στο Νο
σοκομεία Αμαλιάδας, σε καραντίνα είναι 39 συνάδελ
φοι και συνεχίζεται η ιχνηλάτηση, ενώ συνολικά ο αριθ
μός των εργαζομένων στο νοσοκομεία είναι 150. Τέ
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λος, στο Νοσοκομεία του Ρίαυ, αυτή τη σηγμή σε κα
ραντίνα βρίσκονται 15 υπάλληλοι».
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας
Πελεήδης ανέφερε όη είναι περίοδος που πρέπει να
έχουμε έργα και συμπλήρωσε: «Το Εθνικό Σύστημα
Υγείας δούλευε οριακά. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, δη
λαδή όλα αυτά που ζητούσαμε χρόνια ολόκληρα για να
θωρακιστούν τα νοσοκομεία και η Πρωτοβάθμια Φρο
ντίδα Υγείας. Δεν πρέπει ούτε να τρομοκρατούμε ού
τε να εξωραΐζουμε. Είναι ώρα για να ληφθούν μέτρα».
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