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Η 
πανδημία επηρέασε διαφορετικά κάθε 
ηλικιακή ομάδα στη Νέα Υόρκη. Για τους 
ηλικιωμένους τροφίμους γηροκομείων σή-
μανε την πλήρη απώλεια ελέγχου της ζωής 

τους, με στόχο την προστασία τους από τον κορω-
νοϊό.
«Η τακτική των γηροκομείων είναι πατερναλιστική. 
Λένε, ουσιαστικά, ότι μόνο το ίδρυμα γνωρίζει το 
καλό σου. Παρότι η πρόθεση είναι αγαθή, το απο-
τέλεσμα είναι η επιβολή δρακόντειων μέτρων σε 
αδύναμους ηλικιωμένους, εξαιτίας της αποτυχίας 
της κοινωνίας μας να βρει πιο αποτελεσματικές λύ-
σεις», λέει η Λουίζ Αρονσον, καθηγητής Ιατρικής, 
με ειδίκευση στη Γηριατρική, στο Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνιας.
Τη διαφωνία της προς τα νέα αυστηρά μέτρα σε γη-
ροκομείο του Μανχάταν εκφράζει η 96χρονη συ-
νταξιούχος μικροβιολόγος Ρουθ Ουίλιγκ, καθώς 
δεν μπορεί να δεχθεί επισκέψεις συγγενών και 
υποχρεώνεται –όπως όλοι οι τρόφιμοι– να σιτίζεται 
στο δωμάτιό της. «Θα ήθελα μεγαλύτερη ελευθερία 
κινήσεων. Η απαγόρευση εξόδου από το δωμάτιο 
μου κοστίζει. Βλέπω περιπατητές στην όχθη του 
ποταμού από το παράθυρο και σκέφτομαι, τι ωραία 
που θα ήταν να πήγαινα μια βόλτα», λέει η Ουίλιγκ, 
η οποία, ωστόσο, δεν χάνει την αισιοδοξία της, ση-
μειώνοντας ότι η καραντίνα την έμαθε να εκτιμά τα 
φυτά της και της επέτρεψε να βυθισθεί στην ανά-
γνωση. «Διάβασα τα απομνημονεύματα της Μισέλ 
Ομπάμα και μετά του Μπαράκ», λέει.
Εκπληξη προκαλεί η ικανότητα πολλών ηλικιωμέ-
νων να προσαρμόζονται στις νέες απαγορεύσεις. 
«Διαπιστώνουμε ευχέρεια στη διαχείριση συνθη-
κών κρίσης. Οσο περισσότερο μεγαλώνουμε, τόσο 
αποκτούμε την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να 
αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα, αφού το κάναμε 

στο παρελθόν. Ξέρουμε πια ότι όλα έχουν ένα τέλος 
και ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα», αναφέ-
ρει ο ερευνητής του Πανεπιστημίου Χάντερ, Μαρκ 
Μπρέναν. Παρότι όλες οι ηλικιακές ομάδες έχουν 
αντιμετωπίσει δυσκολίες φέτος, οι άνω των 65 ετών 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να χαρακτηρίσουν 
την ψυχική τους κατάσταση άριστη, σε σχέση με 
τους κάτω των 50 ετών.
Οι προσπάθειες της οικογένειας της Ρουθ να διατη-
ρήσει επαφή μαζί της δεν ήταν εύκολες. Τα παιδιά 
της τής αγόρασαν συσκευή τάμπλετ για να έχουν τα-
κτική επικοινωνία.
Η 96χρονη, όμως, χρειάστηκε πολλούς μήνες για 
να εξοικειωθεί με το μηχάνημα. Την άνοιξη, ο μό-
νος τρόπος για την κόρη της Ρουθ να δει από κοντά 
τη μητέρα της ήταν μέσα σε ειδική αίθουσα με γυά-
λινο διαχωριστικό και με τη συνομιλία να γίνεται 
μέσω κινητών τηλεφώνων. «Αυτό ήταν ό,τι χειρό-
τερο. Ακουμπούσαμε τα χέρια μας στο τζάμι και δεν 
υπήρχε καμία επαφή. Μετά την επίσκεψη, έμπαινα 
στο αυτοκίνητό μου και έκλαιγα», λέει η κόρη της 
Ρουθ, Τζούντι.
Καθώς τα κρούσματα άρχισαν να υποχωρούν στα 

τέλη Αυγούστου, το γηροκομείο επέτρεψε τις επι-
σκέψεις συγγενών, οι οποίες πραγματοποιούνταν 
στον κήπο, με τα μέλη της οικογένειας να κάθονται 
στην κεφαλή μεγάλου τραπεζιού, σε απόσταση πέ-
ντε μέτρων από τον ηλικιωμένο. Τον Σεπτέμβριο, το 
εστιατόριο του ιδρύματος άρχισε πάλι να λειτουρ-
γεί. Λίγες φορές την εβδομάδα, η Ρουθ μπορεί να 
καθίσει μόνη σε τραπέζι και να φάει σε απόσταση 
δύο μέτρων από την καλύτερή της φίλη.
Τον Νοέμβριο, μία ημέρα πριν από τα 97α γενέθλιά 
της, η Ρουθ έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Μάνα 
και κόρη είχαν, έτσι, την ευκαιρία να βρεθούν από 
κοντά, έστω και αν αυτό έγινε στα επείγοντα του νο-
σοκομείου. Στις 7 Δεκεμβρίου το κτίριο άνοιξε για 
τους επισκέπτες, με προηγούμενο ραντεβού και αρ-
νητικό τεστ PCR. Η Τζούντι έκλεισε αμέσως ραντε-
βού, φοβούμενη ότι τα επισκεπτήρια θα απαγορεύ-
ονταν και πάλι, μετά τον εντοπισμό κάποιου νέου 
κρούσματος. Η επίσκεψη είχε διάρκεια μιας ώρας.
«Αγκαλιαστήκαμε για ώρα, μέχρι που μου ζήτησε να 
μιλήσουμε και λίγο», λέει η Τζούντι.
Οι επισκέψεις και τα γεύματα στην τραπεζαρία βο-
ήθησαν πολύ τη Ρουθ. «Τα πράγματα βελτιώνονται 
κάπως. Είμαι τυχερή που μπορώ να χειριστώ το 
φουρνάκι μου και να ζεστάνω μόνη μου φαγητό, 
αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει να με 
σερβίρουν», λέει η ίδια.
«Οι ηλικιωμένοι τρόφιμοι αποτελούν πηγή έμπνευ-
σης και παραδείγματα προς μίμηση για εμάς», σημει-
ώνει η Κάθριν Χέρστον, επικεφαλής προγραμμάτων 
υπηρεσίας ψυχολογικής στήριξης ηλικιωμένων. 
«Θυμάμαι πάντα τους γονείς μου, που επιβίωσαν 
από το Ολοκαύτωμα και μου έλεγαν μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου ότι, παρ’ όλα τα φρικτά πράγματα που 
συμβαίνουν στη ζωή, ο άνθρωπος αναπηδά και στέ-
κεται πάλι στα πόδια του», τονίζει.

Ηλικιωμένοι αντιμέτωποι με την πανδημία

Στην εσχάτη των ποινών για «διαφθορά 
και διγαμία» καταδικάστηκε την Τρίτη ο 
πρώην επικεφαλής του χρηματοπιστωτι-
κού ομίλου China Huarong όπως ανα-
κοίνωσε η κινεζική Δικαιοσύνη.
Ο Λάι Σιαομίν κρίθηκε ένοχος για πα-
θητική δωροδοκία ύψους 215 εκατομμυ-
ρίων ευρώ και για απόπειρα παθητικής 
δωροδοκίας ύψους επιπλέον 13 εκατομ-
μυρίων.
Τα ποσά είναι «εξαιρετικά σημαντικά, οι 
περιστάσεις εξαιρετικά σοβαρές και οι 
προθέσεις εξαιρετικά κακόβουλες», σύμ-
φωνα με το δικαστήριο του Τιαντζίν.
Ο Λάι Σιαομίν κρίθηκε επίσης ένοχος 
για διγαμία, «διότι έζησε επί μακρόν με 
άλλες γυναίκες» εκτός του γάμου του, με 
τις οποίες απέκτησε «παράνομα» τέκνα.
Η ομολογία του Λάι Σιαομίν τον Ιανου-
άριο 2020 μεταδόθηκε από την κρατική 
τηλεόραση CCTV. Τότε είχαν μεταδοθεί 
εικόνες από ένα διαμέρισμα στο Πεκίνο 
που ανήκε στον Λάι με χρηματοκιβώτια 
και ντουλάπες γεμάτες με δεσμίδες χαρ-
τονομισμάτων. Μεταδόθηκε επίσης οπτι-
κό υλικό με πολυτελή αυτοκίνητα και ρά-
βδους χρυσού που είχε δεχθεί ως μίζες.
Ο ίδιος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υποστή-

ριξε ότι δεν είχε ξοδέψει ούτε φράγκο.
«Δεν τόλμησα να ξοδέψω τα χρήματα», 
είπε.
Η Κίνα ξεκίνησε το 2012 τεράστια εκ-
στρατεία κατά της διαφθοράς μετά την 
ανάληψη της εξουσίας από τον Σι Τζιν-
πίνγκ. Εκτοτε, περισσότερα από ενάμισι 
εκατομμύριο στελέχη του Κινεζικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος έχουν διωχθεί.
Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν την 
πρακτική της δημόσιας ομολογίας που 
μεταδίδεται μέσω της τηλεόρασης, ως 
προϊόν βασανιστηρίων και εκβιασμών.

Κίνα: Μεγιστάνας καταδικάστηκε σε 
θάνατο για ‘διαφθορά και διγαμία’

Η Σκωτία απαγορεύει στον Τραμπ να την επισκεφθεί
Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον προειδοποίησε 
την Τρίτη τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λόγω των μέτρων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας, δεν είναι δυνατόν να επισκεφθεί την 
περιοχή, όπου διαθέτει γήπεδα γκολφ.
Αφορμή για τη δήλωση αυτή στάθηκαν οι δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες που ανέφεραν ότι ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος 
σκοπεύει να επισκεφθεί τη Σκωτία τις τελευταίες ημέρες της θη-
τείας του. Σύμφωνα με τη σκωτσέζικη εφημερίδα Sunday Post, 
το αεροδρόμιο του Πρέστγουικ ενημερώθηκε για την άφιξη του 
Boeing 757, το οποίο χρησιμοποιεί μερικές φορές ο Τραμπ, στις 
19 Ιανουαρίου, δηλαδή την παραμονή της ορκωμοσίας του Τζο 
Μπάιντεν.
Στο ρεπορτάζ γίνεται λόγο για «έντονη δραστηριότητα» αεροσκα-
φών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο 
αυτό. Τα μαχητικά φαίνεται ότι έκαναν μια «αναγνωριστική» απο-
στολή στο Τραμπ Τέρνμπερι, το ένα από τα δύο γήπεδα γκολφ που 
διαθέτει ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας στη Σκωτία.
Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Πρέστγουικ ανέφερε πά-
ντως στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν αναμένει κάποια επίσκεψη 
του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο».
Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, η Στέρτζον απάντησε ότι «δεν 
έχει ιδέα για τα σχέδια» του Τραμπ, αλλά «ελπίζει ότι το άμεσο 
σχέδιό του είναι να φύγει από τον Λευκό Οίκο». 
«Αλλά προς το παρόν δεν επιτρέπουμε στον κόσμο να έρθει στη 
Σκωτία, εκτός από τα απολύτως αναγκαία ταξίδια», υπενθύμισε, 
επικαλούμενη το λοκντάουν.
«Ισχύει για αυτόν όπως και για οποιονδήποτε άλλον. Και το να 
έρθει κάποιος για να παίξει γκολφ, είναι ένας λόγος που εγώ δεν 
θα τον θεωρούσα απολύτως αναγκαίο», πρόσθεσε.
Μέχρι τώρα έχουν διατυπωθεί πολλές εικασίες και φήμες για το τι 
θα κάνει ο Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχτεί την ήττα του, 
στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της ορκωμοσίας του Μπάιντεν. Αν 
δεν παραστεί στην τελετή στην Ουάσινγκτον θα σπάσει μια παρά-
δοση σχεδόν ενός αιώνα.


