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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
για τον κορωνοϊό

χικά δεν είχε µπει σε καραντίνα, καθώς στις εξετά-
σεις που έγιναν είχε διαγνωστεί αρνητικός στον 
ιό. Με τον ίδιο τρόπο, µε καραντίνα στο σπίτι 
της δηλαδή, αντιµετώπισε την ασθένεια και η 
δηµοφιλής παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 Φαίη 
Σκορδά, η οποία βγήκε θετική στο τεστ του 
κορωνοϊού, παρά το γεγονός ότι δεν πα-
ρουσίαζε συµπτώµατα και προχώρησε σε 
αυτό για προληπτικούς λόγους. Στα µέσα 
του Μαρτίου έκανε την ανακοίνωση µέσα 
από τον λογαριασµό της στο Instagram µε 

απόλυτη ψυχραιµία: «Αγαπηµένοι µου, 
πριν από λίγη ώρα ενηµερώθηκα ότι 
είµαι θετική στον κορωνοϊό. Μετά από 
πληροφορίες ότι άτοµα από το περι-
βάλλον µου είχαν έρθει σε επαφή µε 

ασθενείς, αποφάσισα να κάνω την εξέ-
ταση, τόσο εγώ όσο και τα παιδιά µου. 

Τα παιδιά µου είναι αρνητικά, αλλά εγώ 
είµαι θετική. Οφείλω να το µοιραστώ δηµό-

σια, όπως πρέπει να κάνουµε όλοι. Προς το παρόν, εί-
µαι εντελώς ασυµπτωµατική. Παραµένω στο σπίτι υπα-
κούοντας στις οδηγίες των ειδικών». 

Ο κορωνοϊός έπληξε σηµαντικά πρόσωπα από τον 
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ

Μ
άχη απέναντι στη δύσκολη ασθένεια 
δίνουν γνωστές προσωπικότητες από 
τον χώρο των επιχειρήσεων, της οικο-

νοµίας, της πολιτικής, της δηµοσιογραφίας, αλ-
λά και του αθλητισµού. Στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, οι επώνυµοι ανακοίνωσαν οι ίδιοι 
ότι προσεβλήθησαν από τον ιό, µέσα από τους 
λογαριασµούς που διατηρούν στις σελίδες των 
κοινωνικών δικτύων. Ενας από αυτούς, ο γνω-
στός επιχειρηµατίας Μίλτος Καµπουρίδης, σύ-
ζυγος της Μαρίνας Βερνίκου, νόσησε από τον 
κορωνοϊό, αλλά -όπως δήλωσε στη Realnews- 
έχει αναρρώσει πλήρως, καθώς οι εξετάσεις του 
βγήκαν αρνητικές. Θετικός στον κορωνοϊό βρέ-
θηκε πρόσφατα και ο δηµοσιογράφος Γιάννης 
Πρετεντέρης, που προχώρησε στη δηµοσιοποί-
ηση του γεγονότος µέσω Τwitter, συνιστώντας 
µάλιστα σε όλους όσοι νοσούν πειθαρχία, υπο-
µονή και αποµόνωση. «Τώρα πληροφορούµαι 
ότι βρέθηκα θετικός στον κορωνοϊό. Ηθικό ακ-
µαιότατο», έγραψε ο γνωστός αρθρογράφος 
των «Νέων», µε µεγάλη πορεία στην τηλεό-
ραση, σηµειώνοντας µε αρκετή διάθεση χιού-
µορ: «Πειθαρχία. Υποµονή. Αποµόνωση. Ευτυ-
χώς, έχω πολλά βιβλία για διάβασµα. Θα περά-
σει κι αυτό. ∆εν ξέρω τι νοµίζει ο Κινέζος, αλλά 
εµείς φάγαµε τα νιάτα µας στους Βιετκόνγκ». 
Παράλληλα, ο διευθυντής της εφηµερίδας 
«Καθηµερινή», Αλέξης Παπαχελάς, νοσεί από 
τον COVID-19 και η υγεία του παρακολουθεί-
ται στενά από τους γιατρούς µεγάλου νοσοκο-
µείου της Αθήνας. Οταν στις 18 Μαρτίου ανα-
κοίνωσε µέσα από τη στήλη του στην «Καθη-
µερινή» ότι βρέθηκε θετικός στον ιό, είχε περι-
γράψει ως ιδιαίτερα δυσάρεστα τα συµπτώµα-
τα που ένιωθε µέχρι εκείνη την ηµέρα, αναφέ-
ροντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι στιγµής είναι 
µια δυσάρεστη εµπειρία, κάτι σαν κακή γρίπη. 
Θέλει, όµως, προσοχή. Γιατί µαθαίνουµε συνέ-
χεια για περιπτώσεις ανθρώπων που το πήραν 
αψήφιστα και βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη κα-
τάσταση». Με ψύχραιµο τρόπο, ο Τζώνη Καλη-
µέρης έγραψε πως προσεβλήθησαν ο ίδιος και 
η σύντροφός του Χριστίνα Κοντοβά σε κοινω-
νική έξοδο. «Κι εγώ ήρθα σε επαφή µε διαγνω-
σµένο κρούσµα, 5 µέρες µετά, έχω όλα τα συ-
µπτώµατα», είχε αποκαλύψει ο κ. Καληµέρης. 
«Πυρετό, βήχα, µυϊκούς πόνους και εγώ και η 
Χριστίνα. Κατά τη γιατρό, ασθενούµε και 
οι δύο. Σε καραντίνα για 15 ηµέρες. 
Μας είπε ότι δεν έχει νόηµα να κά-
νουµε τεστ, είναι βέβαιο ότι είµα-
στε θετικοί». 

«Τα συµπτώµατα 
πέρασαν»
Με τον ίδιο τρόπο αντιµετώ-
πισε την «επίθεση» του ιού 
ένα ακόµα αγαπηµένο ζευ-
γάρι της σόουµπιζ, ο Σά-
κης Τανιµανίδης και η 
παρουσιάστρια Χρι-
στίνα Μπόµπα. Πέρα-
σαν 14 ηµέρες µέσα 
στο σπίτι, µε τη Χρ. 
Μπόµπα να ανακοι-
νώνει στο ίντερνετ: 
«Μετά από 14 ηµέ-
ρες, τα συµπτώµα-
τα πέρασαν και σι-
γά-σιγά ξεκινήσα-
µε να ξεσκουριά-
ζουµε και να γυµνα-
ζόµαστε!». Ακριβώς δύο εβδοµάδες πριν, 
πρώτη η τηλεπαρουσιάστρια είχε ανακοι-
νώσει ότι βγήκε θετική στον κορωνοϊό και 
ακολούθως ο σύζυγός της, ο γνωστός τη-
λεπαρουσιαστής Σ. Τανιµανίδης, που αρ-
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χώρο της οικονοµίας και της επιχειρηµατικό-
τητας. Ενας από αυτούς, ο πρόεδρος της Τρά-
πεζας Πειραιώς και της Ελληνικής Ενωσης Τρα-
πεζών Γιώργος Χαντζηνικολάου, γνωστοποίη-
σε πριν από ηµέρες ότι, αισθανόµενος ελαφρά 
αδιαθεσία, υποβλήθηκε σε εξέταση για τον 
COVID-19, που βγήκε θετική. Αλλά και ο Χιώ-
της εφοπλιστής Συµεών Παληός είναι ανάµεσα 
στους ανθρώπους που µολύνθηκαν από τον κο-
ρωνοϊό. Μάλιστα, στις 24 Μαρτίου η εταιρεία 
Diana Sheeping, της οποίας είναι ο ιδιοκτήτης, 
εξέδωσε επίσηµη ανακοίνωση προς την αµερι-
κανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε 
πληροφορίες από τον χώρο του ιατρικού ρε-
πορτάζ, και ο πρόεδρος της Βιοϊατρικής, Ευάγ-
γελος Σπανός, νοσηλεύεται εξαιτίας της επιδη-
µίας. Θετικός στον ιό βρέθηκε και ο δηµοφιλής 
καλαθοσφαιριστής Κώστας Σλούκας, ο οποί-
ος κόλλησε τη νόσο ενώ βρισκόταν στην Τουρ-
κία µαζί µε άλλα µέλη της οµάδας του, της Φε-
νερµπαχτσέ. H τουρκική οµάδα είχε ανακοινώ-
σει πως άπαντες θα έκαναν τεστ για COVID-19, 
καθώς στελέχη της είχαν παρουσιάσει ανάλο-
γα συµπτώµατα. 


