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Παρεμβάσεις

 «Η Εβδομάδά των Πάθων, φέτος, υπάρχει κίνδυνος να εξε-
λιχθεί σε οικογενειακό και εθνικό βίωμα, εάν δεν μείνουμε συνε-
πείς στην τήρηση των μέτρων που συγκινητικά η μεγάλη πλειοψη-
φία του ελληνικού λαού, με υπευθυνότητα, πειθαρχία και υπομο-
νή, εφαρμόζει αγόγγυστα. Η εβδομάδα της μεγάλης θρησκευτικό-
τητας και της βαθιάς κατάνυξης είναι μεγάλη πρόκληση για όλους 
μας. Αφενός για να τη βιώσουμε χριστιανικά και αφετέρου για να 
χαρούμε την άνοιξη και το φως της ηλιόλουστης πατρίδας μας. 
Δεν πρέπει να ενδώσουμε σε αυτές τις προκλήσεις. Φέτος χρειά-
ζεται να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις εκείνες που θα μας επιτρέ-
ψουν να δείξουμε για ακόμα μία φορά ότι οι Ελληνες ξέρουμε να 

αγωνιζόμαστε και να νικάμε όταν είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι στον στόχο. Προ πάντων η 
ανθρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία. Γι’ αυτό: Πλήρης απαγόρευση μετακίνησης, κατά την περί-
οδο του Πάσχα, κατοίκων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την περιφέρεια. Και αυστηροί έλεγ-
χοι, για να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή του μέτρου. Ας μη διαταράξουμε την εύθραυστη 
ισορροπία διαχείρισης της κρίσης σε κάθε περιφέρεια. Ας ‘‘θυσιάσουμε’’ αυτή την άνοιξη για να 
περάσουμε ένα λυτρωτικό καλοκαίρι».

 «Είνάί άλΗθΕίά: Πάσχα σημαίνει Ελλάδα. Και το 
Πάσχα είναι πάντα υπέροχο στην ελληνική ύπαιθρο και 
όταν ο Ελληνας μπορεί να περνάει τις πιο μεγάλες ημέ-
ρες της Ορθοδοξίας με το σύνολο της οικογένειας, των 
συγγενών και των φίλων κοντά του. Ειδικά το φετινό Πά-
σχα, όμως, υπάρχει ένας πολύ-πολύ σοβαρός λόγος για 
να αλλάξουμε αυτές τις αγαπημένες πασχαλιάτικες συ-
νήθειες. Και αυτός ο λόγος είναι η υγεία και η ζωή, η δι-
κή μας και όλων όσων αγαπάμε! Φέτος, με τον κορωνοϊό 
να ‘‘κυκλοφορεί’’ ανάμεσά μας, δεν πρέπει να γεμίσουν 
οι δρόμοι με αυτοκίνητα και τα χωριά μας με ταξιδιώτες. 

Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η πολιτεία. Ας το εκλάβουμε ως μια άσκη-
ση προσωπικής εγκράτειας, ως ένα ύψιστο παράδειγμα χριστιανικής αγάπης ή και ως μια 
ακόμα ισχυρή απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης. Ας το εκλάβουμε, τέλος, έτσι ακριβώς 
όπως είναι: Ως νίκη της ζωής επί του θανάτου, δηλαδή το νόημα που ακριβώς έχει αυτή 
η μεγάλη γιορτή! Και ας ευχηθούμε ο ένας στον άλλον το επόμενο Πάσχα να είναι το πιο 
λαμπρό για όλους. Με… όλους!».

«Μένουμε σπίτι»
και το Πάσχα

Μήνυμα ευθύνης 
από 6 περιφερειάρχες και από τον 

πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Ζητούν από τους 
πολίτες να τηρήσουν τα περιοριστικά 

μέτρα και να μη μετακινηθούν
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Του ΓιώρΓου Σιαδήμα

Μ
ήνυμα ευθύνης ενόψει Πάσχα, ώστε οι πολίτες να παραμείνουν στις 
εστίες τους και να συμβάλουν έτσι στην αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων κατά του κορωνοϊού στέλνουν o πρόεδρος της Ενωσης Περιφε-

ρειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 
περιφερειάρχες Αττικής Γιώργος Πατούλης, Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, 
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
Χρήστος Μέτιος, Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι κορυφαίοι αυτοδιοικητικοί καθιστούν σα-
φές ότι θα επικροτήσουν τα όποια περιοριστικά μέτρα επιβάλει η κυβέρνηση 
στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια. Επίσης, καλούν τους πο-
λίτες, για τη δική τους ασφάλεια αλλά και για να μην επιβαρυνθεί η διαχείριση 
της κρίσης σε καθεμία περιφέρεια, αυτό το Πάσχα να μείνουν στο σπίτι τους. 

 Γιώργος Πατούλης
Περιφερειάρχης αττικής

«Να μη θέσουμε
σε κίνδυνο τη ζωή 

των διπλανών μας»

 «άυτο το Πάσχά πρέπει να μας βρει όλους υγι-
είς, γι’ αυτό οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις οδηγίες 
των αρμόδιων επιστημόνων και να μείνουμε όλοι στα 
σπίτια μας. Και αν για κάποιους από τους συμπολίτες 
μας φαίνεται δυσάρεστο να περάσουν το Πάσχα στο 
μπαλκόνι και όχι στο χωριό, ας σκεφτούν πόσο δύσκολο 
θα είναι για τους δεκάδες συνανθρώπους μας που θα 
το περάσουν στην εντατική, δίνοντας μάχη για τη ζωή 
τους. Αλλά και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που 
θα βιώσουν τον δικό τους ‘‘Γολγοθά’’. Να σκεφτούν 
πόσο δύσκολο θα είναι το φετινό Πάσχα για τους αν-

θρώπους που δίνουν όλο αυτό το διάστημα καθημε-
ρινά τη μάχη για να σωθούν ζωές, για να μη μας λεί-
ψουν τα αναγκαία για την καθημερινότητά μας, για να 
περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Είμαι βέβαιος 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία όλων μας θα συμπεριφερθεί 
με σύνεση και υπευθυνότητα και δεν θα θέσει σε κίν-
δυνο τη ζωή των διπλανών μας. Για την ελάχιστη μειο-
ψηφία που θα σκεφθεί να συμπεριφερθεί ανεύθυνα, η 
πολιτεία θα λάβει όποια μέτρα κρίνει απαραίτητα, για 
να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας. Αυτό το 
Πάσχα να επικρατήσει του ΕΓΩ το ΕΜΕΙΣ».

 Κώστας Αγοραστός
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

 Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης
δυτικής Ελλάδας

«Ας “θυσιάσουμε” αυτή την 
άνοιξη για να περάσουμε 
ένα λυτρωτικό καλοκαίρι»

«Αλλάζουμε συνήθειες,
για τη νίκη της ζωής
έναντι του θανάτου»


