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Δελτίο Τύπου
Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία διακινούνται τις τελευταίες
ημέρες και τα οποία αναπαράγουν ανυπόστατα και κακόβουλα σενάρια,
η
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Νεαπόλεως, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, διευκρινίζει προς
αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής:
Το Γηροκομείο ήδη από τις 01/03/2020 δηλαδή 10 ημέρες πριν
επιβληθεί το γενικό lockdown στη χώρα, είχε λάβει αυστηρότατα μέτρα
προφύλαξης. Είχε απαγορευθεί το επισκεπτήριο και η διεύθυνση σε
συνεννόηση και συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες υγειονομικές
αρχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είχε λάβει όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα προστασίας υιοθετώντας αυστηρό πρωτόκολλο.
Στις 9 και 11 Μαΐου 2020 μάλιστα, κινητό συνεργείο του ΕΟΔΥ,
πραγματοποίησε τεστ ανίχνευσης του γονιδιώματος του νέου κορονοϊού
SARS – COV σε όλους του εργαζόμενους και του τρόφιμους του
Γηροκομείου. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.
Τα αυστηρά μέτρα τηρούνταν απαρεγκλίτως καθ’ όλο το διάστημα
του καλοκαιριού και είχε ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους εργαζόμενους
που επέστρεφαν από την άδειά τους, ώστε να μένουν σε απομόνωση
κάποιες μέρες και να υποβάλλονται σε τεστ προτού αναλάβουν και πάλι
υπηρεσία.
Δυστυχώς όμως, παρά τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στις 15
Αυγούστου 2020, τρόφιμος παρουσίασε ύποπτα συμπτώματα. Αμέσως
απομονώθηκε και διακομίστηκε σε Νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.
Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και κλήθηκε κλιμάκιό του, ώστε όλοι οι τρόφιμοι
και οι εργαζόμενοι να υποβληθούν σε τεστ για τον κορονοϊό. Από τα τεστ
προέκυψαν 22 θετικά κρούσματα, εκ των οποίων τα 15 εντοπίζονται σε
τροφίμους και 7 σε εργαζόμενους.
Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν την ιχνηλάτηση, για να διαπιστωθεί
η εστία από την οποία ξεκίνησε η μόλυνση. Φυσικά, η προσπάθεια είναι
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δύσκολη από τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη διασπορά
του ιού.
Μέχρι την ανακοίνωση του επίσημου πορίσματος, η Διεύθυνση του
Γηροκομείου διαψεύδει τα σενάρια που διακινούνται από τρίτους περί
δήθεν μόλυνσης από τρόφιμο που επισκέφτηκε ιδιώτη ιατρό ή από
εργαζόμενο που επέστρεψε από διακοπές.
Ειδικότερα δε, για την είδηση- καταγγελία που ανωνύμως έχει
δημοσιευθεί και αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες ότι οι τρόφιμοι
κόλλησαν από την Θεία Κοινωνία, επισημαίνονται τα εξής:
Η ανώνυμη είδηση- καταγγελία είναι παντελώς ψευδής και ουδεμία
σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Όπως

δημοσίως

προβάλλεται

στην

επίσημη

σελίδα

του

γηροκομείου, estiapapageorgiou.gr, στις 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή,
κατόπιν παράκλησης κάποιων εκ των τροφίμων, τελέστηκε Θεία
Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Ευόσμου που γειτνιάζει με το
Γηροκομείο. Τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Διευθυντής του Γηροκομείου
Αρχιμανδρίτης π. Ιωάννης Περιστερίδης και πήραν μέρος όσοι εκ των
τροφίμων το επιθυμούσαν. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δεν
επιτρεπόταν σε κανέναν άλλο πλην των τροφίμων να εισέλθει στο Ιερό
Ναό, ενώ από την προηγούμενη ημέρα το βράδυ είχε καθαριστεί
επιμελώς και είχε απολυμανθεί ο χώρος.
Η φωτογραφία- ντοκουμέντο που συνοδεύει την καταγγελία στο
δημοσίευμα, είναι από αυτή τη Θεία Λειτουργία, στις 24/07/2020.
Υπενθυμίζεται ότι στις 24/07/2020 δεν υπήρχε υποχρέωση να
φορούν μάσκα όσοι βρίσκονται μέσα σε Εκκλησία, παρά μόνο να
τηρούνται οι αποστάσεις και ο μέγιστος αριθμός ατόμων, μέτρα που
τηρήθηκαν με ευλάβεια.
Από τις 24/07/2020 μέχρις τις 15/08/2020 όταν και εμφανίστηκε το
πρώτο κρούσμα, μεσολάβησε διάστημα 23 ολόκληρων ημερών. Από τα
επιστημονικά δεδομένα του ΕΟΔΥ καθώς και τις επίσημες ανακοινώσεις
προκύπτει ότι αυτό είναι διάστημα κατά πολύ μεγαλύτερο από εκείνο της
επώασης του ιού, όπως το προσδιορίζει η επίσημη επιστημονική
κοινότητα.
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Οποιοσδήποτε λοιπόν δύναται να αντιληφθεί ότι ο εκκλησιασμός
κάποιων εκ των τροφίμων στις 24/07/2020 δεν έχει καμία απολύτως σχέση
και σύνδεση με το κρούσμα που εμφανίστηκε στις 15/08/2020.
Σημειώνεται, επίσης, ότι στις 03/08/2020 τελέστηκε στην αυλή του
Γηροκομείου, παρουσία μόνο των τροφίμων και του ιερέα Διευθυντή η
Ακολουθία

της

Ιεράς

Παρακλήσεως

στην

Υπεραγία

Θεοτόκο,

τηρουμένων όλων των περιοριστικών μέτρων ασφαλείας. Κατά τη
διάρκεια των Παρακλήσεων, όπως είναι παραδεδομένο από την Ορθόδοξη
Εκκλησία, δεν τελείται η

Θεία Λειτουργία ούτε προσφέρεται η

Θεία

Κοινωνία.
Τέλος, την ημέρα της εορτής της Παναγίας, 15/08/2020, οι τρόφιμοι
δεν εκκλησιάστηκαν και κατά συνέπεια ούτε μετέλαβαν.
Εξάλλου, για το θέμα της Θείας Κοινωνίας η θέση της Εκκλησίας
έχει πολλάκις διατυπωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο και είναι
αδιαπραγμάτευτη: μέσω της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετάδοση ζωής και
όχι ασθενειών.
Εκ της Διευθύνσεως
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