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Edito
Tου Φώτη Γεωργελέ

Thanks for 

sharing our 

voice 
Athens Voice 

(official)

Όταν στα Μέσα Ενημέρωσης γράφουμε ότι είναι επικίνδυνος 
ο συνωστισμός στις πλατείες, κάποιοι πάντα θα πουν, μη στο-
χοποιείτε τη νεολαία που διασκεδάζει, γιατί δεν μιλάτε για τις 
εκκλησίες που οι ηλικιωμένοι κοινωνούν με το ίδιο κουταλά-
κι; Άμα γράψουμε για τον επικίνδυνο συνωστισμό ευπαθών 
ομάδων στη θεία λειτουργία, κάποιοι πάλι θα μας απαντή-
σουν, μη στοχοποιείτε την πίστη μας, γιατί τα βάζετε με τους 
χριστιανούς, δεν βλέπετε τι γίνεται στους μετανάστες; 
Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, δεν τα βάζουμε με 
κανέναν. Γιατί αυτοί που πίνουν μπίρες στις πλατείες, ε-
μείς είμαστε. Και στις παραλίες και στα μπιτς-μπαρ εμείς 
είμαστε, ακόμα και στις εκκλησίες στη θεία λειτουργία πάλι 
εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και ό-
ταν το λέμε σ’ αυτούς, το λέμε στους εαυτούς μας. Γιατί, έτσι 
είμαστε οι άνθρωποι. Κουρασμένοι από 10 χρόνια οικονο-
μική κρίση, πιεσμένοι από 8 μήνες φόβο για την πανδημία, 
επιπόλαιοι, λίγο ανεύθυνοι, φερόμαστε σπασμωδικά, κλεί-
νουμε τα μάτια μπροστά στον κίνδυνο, λέμε δεν θα συμβεί 
σε μένα, δεν έχουμε αυτοπειθαρχία, είμαστε επιρρεπείς 
στους πειρασμούς, σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, είμαστε ε-
γωιστές, έχουμε στερηθεί τις αγκαλιές και τα φιλιά, έχουμε 
ανάγκη την επαφή, κάνουμε ριψοκίνδυνα πράγματα, κά-
νουμε βλακείες, είμαστε άνθρωποι. 
Τα λέμε μεταξύ μας ξανά και ξανά, για να φρενάρει ο ένας 
τον άλλον, τον διπλανό του, την αγαπημένη του, τον συμπο-
λίτη του. Για να σωθούμε, να περάσει η μπόρα. 

Δεν τα βάζουμε με καμία νεολαία και κανένα πιστό. Αν πρέπει 
να τα βάλουμε με κάποιους, είναι με αυτούς που την κού-
ραση και τον θυμό και τον φόβο και την επιπολαιότητα τα 
μετουσιώνουν σε πολιτική γραμμή. Που υποδαυλίζουν τις 
ανεύθυνες συμπεριφορές ονομάζοντάς τις «αντίσταση στο 
σύστημα». Που ενισχύουν κάθε ψεκασμένη αντίρρηση έτσι 
ώστε να αποτύχει η προσπάθεια της οργανωμένης κοινωνίας 
να αποφύγει τον θάνατο. Γιατί ξέρουν ότι οι δημαγωγοί βρί-
σκουν έδαφος για να κυριαρχήσουν, μόνο στην καταστροφή. 
Όταν τα άγρια συναισθήματα του πανικού και της οργής κυ-
ριαρχούν τυφλά και σπρώχνουν σε ανορθολογικές λύσεις.  
Γι’ αυτό προσπαθούν να μετατρέψουν το 2020 σε 2010 και 
να ξαναπαίξουμε το ίδιο έργο. «Πρέπει να πολιτικοποιή-
σουμε την υγειονομική κρίση», λένε, «γι’ αυτό χτυπούν με 
χημικά και ξύλο στις πλατείες, για να μην πολιτικοποιηθεί 
η υγειονομική κρίση». Έχουν το «Κίνημα της μπίρας» στις 
πλατείες του 2020, έχουν και τους θεωρητικούς τους. Όπως 
το 2010 ήταν ο Ζίζεκ, έτσι ο φετινός κήρυκας της ψεκασμέ-
νης αντίστασης ήταν ο Αγκάμπεν που μίλαγε για «ξέφρενα 
παράλογα μέτρα έκτακτης ανάγκης για μια υποτιθέμενη 
πανδημία». Μετά άρχισαν να μεταφέρουν κάθε βράδυ φέρε-
τρα τα καμιόνια του στρατού στο Μπέργκαμο και ο Αγκάμπεν 
χάθηκε από το προσκήνιο και από τις ελληνικές εφημερίδες. 
Με 1 εκατομμύριο νεκρούς είναι δύσκολο να αρνηθείς την 
πραγματικότητα. Γι’ αυτό τώρα οι κήρυκες του ανορθολο-
γισμού κάνουν δολιοφθορά στοχοποιώντας συνεχώς τους 
γιατρούς, την πολιτεία, τα Μέσα Ενημέρωσης. Τα μέτρα πε-
ριορισμού «είναι ξενοφοβικά, εθνικιστικά, διευρύνουν τη 
λευκή υπεροχή, τη βία εναντίον γυναικών, κουίρ, τρανς». 
Το λοκ ντάουν «είναι η ταφόπλακα του ανθρώπινου εαυτού, 
όπως ο αντικαπνιστικός νόμος έγινε για να σπάσουν την 
παρέα, έτσι και τώρα η καραντίνα γίνεται για να διαλυθεί η 
συναναστροφή». «Το θέατρο είναι μέσο έκφρασης γι’ αυτό 
θέλουν να το δολοφονήσουν». «Μάσκες να φορέσουν τα α-
φεντικά, δεν είναι πανδημία είναι κρίση του καπιταλισμού», 

«οι γιατροί είναι τα νέα αφεντικά». Παραζάλη. Αμφιβάλλει 
κανείς πως αν αύριο πει το κράτος, βρέθηκε το εμβόλιο αλλά 
δεν φτάνει για όλους και θα εμβολιαστούν μόνο οι μισοί, οι 
ίδιοι άνθρωποι που τώρα καταγγέλλουν τη συνωμοσία των 
εμβολιασμών, τότε θα καταγγέλλουν «τις ελίτ που στερούν 
το εμβόλιο από τον λαό»;   
Στην πρώτη φάση, το οριζόντιο μέτρο της καραντίνας ήταν 
τόσο συνολικό που δεν άφησε περιθώρια για πολλές αντιρ-
ρήσεις. Συγχρόνως το κράτος μοίρασε αρκετά χρήματα σε 
εργαζόμενους και επιχειρήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στη 
στάση εργασίας δύο μηνών. Στη δεύτερη φάση η εξίσωση εί-
ναι πολύ πιο δύσκολη. Η οικονομία πρέπει να δουλέψει αλλά 
και να μη δουλέψει πολύ. Κι αυτό είναι ήδη αντιφατικό. Να 
λειτουργεί η χώρα αλλά όχι με φουλ τις μηχανές. Με κοινω-
νική απόσταση, με μάσκες, λιγότερες ώρες, με προφυλάξεις, 
μόνο τα απαραίτητα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι ωριμότητας. 
Καθώς τα μέτρα αλλάζουν ανάλογα με την πορεία εξάπλω-
σης του ιού, κάθε στιγμή κάποιοι συνεχίζουν και κάποιοι 
άλλοι θεωρούν τους εαυτούς τους ριγμένους. Κάποιοι ελπί-
ζουν και κάποιοι απελπίζονται. Κάποιοι θα προσαρμοστούν 
και κάποιοι θα αναδείξουν την αντικοινωνική συμπεριφορά 
που ξέρουμε. Αμέσως η «αγανακτισμένη Ελλάδα» ξεπρό-
βαλε πάλι: «Ποιοι φταίνε; Ποιο σχέδιο ξετυλίγεται εναντίον 
μας;» Είναι αμαρτία σε μια κρίσιμη στιγμή που συνταράσσει 
ολόκληρο τον πλανήτη, εμείς να μαλώνουμε για τις καταλή-
ψεις στα σχολεία και για τις μπίρες στα περίπτερα. 

Τώρα πια το ξέρουμε. Σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην 
Ελλάδα, σ’ αυτούς τους φοβισμένους και αβέβαιους καιρούς, 
υπάρχει πια ένα ποσοστό περίπου 30-35% του πληθυσμού 
που νιώθει ότι κινδυνεύει και αισθάνεται «απέναντι» σε 
οτιδήποτε θεωρεί ότι δεν το περιλαμβάνει με μια μόνιμη, 
παράλογη, αλλά σταθερή άρνηση σε όλα. Αυτό το ποσοστό, 
όταν γίνεται πλειοψηφικό, οδηγεί τα κράτη στην καταστρο-
φή. Η τωρινή δολιοφθορά από τους δημαγωγούς των άκρων 
ποντάρει σ’ αυτό το σενάριο. Ακόμα κι όταν δεν αρνείται ρη-
τά την πανδημία με τις γνωστές συνωμοσιολογικές θεωρίες, 
δημιουργεί μια συνεχή φθορά εκείνων των θεσμών που 
κρατάνε την οργανωμένη κοινωνία όρθια και ενωμένη. Το 
κράτος είναι αυταρχικό και έχει κρυφό σκοπό να καταπνίξει 
τις ελευθερίες μας, οι γιατροί είναι ελίτ, οι νέες «αυθεντίες» 
που πρέπει να τους αφαιρέσουμε την εξουσία πάνω στις ζωές 
μας, τα ΜΜΕ που προειδοποιούν για τους κινδύνους είναι 
πουλημένα και τρομοκρατούν τον κόσμο, οι βιομηχανίες 
που φτιάχνουν μάσκες πλουτίζουν εις βάρος μας, οι φαρ-
μακευτικές εταιρείες που θα πουλήσουν τα εμβόλια έχουν 
συμφέρον να λένε ψέματα και ούτω καθ’ εξής. 

Ένα αρρωστημένο κλίμα που επαναφέρει τη διχόνοια, την 
αμφιβολία, την καχυποψία, τον ανορθολογισμό. Γι’ αυτό εί-
ναι και τόσο έντονες οι επιθέσεις στην έννοια της «ατομικής 
ευθύνης». Όχι γιατί με την επίκλησή της δήθεν αθωώνεται 
η κυβερνητική πολιτική. Αλλά γιατί απευθύνεται σε πολί-
τες και όχι σε μάζες. Γιατί ο ώριμος άνθρωπος, αυτός που ξέ-
ρει τι συμβαίνει και λειτουργεί από μόνος του σωστά και όχι 
επειδή του το επιβάλλουν, είναι ο πολίτης που δεν θα γίνει 
έρμαιο στις θεωρίες συνωμοσίας και στον λαϊκισμό. 
Αν στην προηγούμενη φάση η μάχη ήταν για την οικονο-
μία και τη χάσαμε γιατί κέρδισαν ο ανορθολογισμός και η 
δημαγωγία, αυτή τη φορά η μάχη είναι για τις ζωές μας. Αν 
δεν θέλουμε την «τελευταία λέξη να την έχει ο θάνατος», 
οφείλουμε να υπερασπιστούμε την κοινωνία μας, να την 
κρατήσουμε ολόκληρη και ενωμένη σ’ αυτή την περιπέ-
τεια, χωρίς διακρίσεις, διχασμό και διαιρέσεις. Είναι δύ-
σκολο με την προϊστορία που έχουμε, αλλά είναι και κρίμα 
να ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. A

Covid-19. Η δεύτερη φάση  
είναι ένα παιχνίδι ωριμότητας.
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«Πιστεύω ότι 
η σκυλοτροφή είναι 
πιο νόστιμη από τις 
ρυζογκοφρέτες».

(Σε μίνι μάρκετ στα Πετράλωνα, 
12.30 μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής)

Σε πάρκο σκύλων. Τύπος  
κοιτάζει δύο μικρά αρσενικά που 

έχουν καβαληθεί και λέει σε φίλο του:
«Εγώ πάντως μία μπίζνα 

σκύλες από σιλικόνη, 
αν είχα λεφτά, την έκανα…»

(Άγιος Αντώνιος, Πατήσια, Σάββατο απόγευμα)

«Θα τα βγάλουμε 
όλα; Σκέτοι 

θα μείνουμε;»
(4χρονος πιτσιρικάς στη μαμά του, 

καθώς του βγάζει το μπουφάν, 
μέσα σε λεωφορείο ΚΤΕΛ για Πάτρα. 

Δευτέρα απόγευμα)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΝΕΣ
➜ panikoval500@gmail.com

Αthens
Voices

Σκηνή σε σούπερ μάρκετ.  
Κοπέλα πλησιάζει μία γριούλα  

που δεν φοράει μάσκα.

-Συγγνώμη, γιατί  
δεν φοράτε μάσκα; 

-Παιδάκι μου, 
εδώ δίπλα μένω.

(Εξάρχεια, Δευτέρα πρωί) 

Πρώτη μέρα που οδηγοί  
από τα κατά τόπους ΚΤΕΛ έχουν 

συμπεριληφθεί στα δρομολόγια του 
ΟΑΣΑ για να μην υπάρχει συνωστισμός. 
Στη γραμμή 504, ο οδηγός χάθηκε σε κάτι 

χωράφια στους Θρακομακεδόνες 
 και οι επιβάτες αρχίσουν να διαμαρτύρο-

νται. Ο οδηγός φωνάζει:
«Συγγνώμη, 

ρε παιδιά, εγώ 
από την 

Καλαμάτα είμαι». 
(Πέμπτη μεσημέρι, γραμμή 504)

Λ ό γ ι α  Π ό υ  α Κ ό υ σ Τ η Κ α ν
 δ η μ ό σ ι ω σ  μ Ε σ α  σ Τ η ν  Π ό Λ η

Νεαροί κοστουμαρισμένοι  
συζητούν έξω από το  

Βρετανικό Συμβούλιο: 
-Ρε μαν, πού είναι ο Ντέιβιντ;
-Έχουμε Ντέιβιντ στην τάξη; 
-Ο Ντίνος ρε μαν, ο Ντίνος.

(Κολωνάκι, Δευτέρα μεσημέρι)

★★

Από το Buenos Aires στη Βουκουρεστίου
Μελίνα, Τζένη, Ζωή, γιατί κολλήσατε  

στις βιτρίνες του Πενθερουδάκη; 

Tης ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Ε
ίναι ένα ζεστό απογευματάκι και καθώς 
διασχίζω τη Βαλαωρίτου με τη δέουσα 
αμεριμνησία που οφείλει να έχει κάθε 
γυναίκα που διασχίζει αυτό το δρόμο (αν 
βιάζεται, ας διαλέξει άλλη διαδρομή), στη 

γωνία με τη Βουκουρεστίου το μάτι μου σταματά 
στον Πενθερουδάκη. Πάντα σταματώ σ’ αυτό το 
κοσμηματοπωλείο και κάθε φορά που χαζεύω 
τις βιτρίνες έρχεται στο μυαλό μου η ίδια εικόνα: 
Τον Μάνο Χατζιδάκι να διαλέγει δώρα για τη μη-
τέρα του. Έτσι λέει ο αστικός μύθος. Τώρα όμως, 
κοντοστέκομαι στις βιτρίνες, γιατί την προσο-
χή μου έχουν τραβήξει κάτι αφίσες. Δεσπόζουν 
στις τρεις προθήκες, γεμάτες χρώμα και μαγεία, 
τεράστιες, κινηματογραφικές, «ζωντανές», εύ-
θραυστες από τον χρόνο, ζωγραφισμένες στο 
χέρι, αλλά όχι από το χέρι κάποιου Βακιρτζή ή 
κάποιου Δημητρίου. Η τεχνοτροπία είναι πρωτό-
γνωρη, είναι «άλλη». 
Δεν είναι το «Ποτέ τη Κυριακή», είναι το «Nunca 
en Domingo». Δεν είναι η «Λόλα», είναι η «Lola 
la Griega». Δεν είναι ο «Κατήφορος», είναι η «La 
Marca de la Verguenza» con la estrella Griega, Zoe 
Laskaris. Τρεις Ελληνίδες, τρεις γυναίκες φλογε-
ρές και ακαταμάχητες: Η Μελίνα (Μερκούρη), η 
Τζένη (Καρέζη) και η Ζωή (Λάσκαρη) 60 χρόνια 
πριν, διέσχιζαν τον Ατλαντικό για να προσγειω-
θούν στις σκοτεινές αίθουσες των Αργεντινέζι-
κων κινηματογράφων. Κι εκεί βρέθηκε κάποιος 
να τις ζωγραφίσει. Τις ίδιες αλλά και τις ταινίες 
τους. Τι ιστορία…
Διακρίνω μέσα στο μαγαζί τον φίλο Μάνο Πεν-
θερουδάκη. Ευκαιρία να μπω και να τον ρωτή-
σω. Μαθαίνω πως τις αγόρασε σ’ ένα ταξίδι του 
στην Αργεντινή. Περπατούσε στα τρομερά πα-
λαιοπωλεία του Σαν Τέλμο, στην πιο παλιά γειτο-
νιά του Μπουένος Άιρες, κι εκεί τις ανακάλυψε. 
«Το μαγαζί είχε του κόσμου τις κινηματογραφι-
κές αφίσες, όλες ζωγραφισμένες στο χέρι. Εκεί 
μέσα στις πολλές ανακάλυψα και 5-6 με ελλη-
νικό θέμα. Με εντυπωσίασε. Δεν ήταν φτηνές 
αλλά ήταν τόσο όμορφες (και σπάνιες) που τις 
αγόρασα χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο ιδιοκτήτης 

του παλαιοπωλείου, ένας πολύ ευγενικός άν-
θρωπος, μου εξήγησε ότι παίχτηκαν αυτές οι 
ταινίες εκείνη την εποχή στην Αργεντινή». Μου 
διευκρινίζει ακόμα ο Μάνος ότι είχε πάντα μια 
λατρεία με τα ελληνικά σίξτις: «Πιστεύω πως ή-
ταν η ωραιότερη εποχή της Αθήνας, ήταν η α-
ναγέννηση της Ελλάδας μετά τον πόλεμο, με τις 
τρομερές προσωπικότητες που εμφανίστηκαν». 
Γιατί όμως διάλεξε αυτές τις συγκεκριμένες, τον 
ρωτώ: «Τις επέλεξα πρώτα από όλα γιατί ήταν 
σίξτις. Ήθελα πολύ να είναι γυναικείες οι μορφές 
που απεικονίζονται και διάλεξα τρεις γυναίκες 
που ακόμα και σήμερα είναι ο ορισμός μιας επο-
χής. Η Μελίνα γιατί είχε αυτή την εξωστρέφεια 
και την ακαταμάχητη προσωπικότητα. Η Καρέζη 
γιατί θεωρώ ότι είχε μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά 
και η Λάσκαρη γιατί ήταν το απόλυτο θηλυκό. 
Αυτοί ήταν οι τρεις άξονες πάνω κάτω για να 
τις επιλέξω». Εκτός από αυτές τις τρεις αφίσες 
ο Μάνος αγόρασε και ένα Σον Κόνερι ως Τζέιμς 
Μποντ στη ταινία «Ζεις μονάχα δυο φορές» γιατί 
«μου άρεσε τρομερά ο τίτλος της ταινίας». Γυρί-
ζοντας στην Ελλάδα, με τη συμβουλή των φίλων 
του στην Γκαλερί «Νέες Μορφές» τις μετατρέπει 
σε έργα τέχνης τυπώνοντας με ειδική τεχνική 
το χαρτί πάνω σε καμβά. Έκτοτε πήραν τη θέση 
τους στους τοίχους του σπιτιού του. 
Μου εξηγεί γιατί τις έκανε αυτό τον καιρό «θέμα» 
βιτρίνας: «Για δύο λόγους. Φέτος γιορτάζουμε 
100 χρόνια από τη γέννηση της Μελίνας (από-
φοιτη του ίδιου σχολείου με τη μητέρα μου με 
ένα χρόνο διαφορά) και ήθελα να την τιμήσω. 
Επίσης είναι φθινόπωρο και κάθε τέτοια εποχή 
έχει την τιμητική του ο κινηματογράφος (Φεστι-
βάλ στη Θεσσαλονίκη, Νύχτες Πρεμιέρας στην 
Αθήνα). Θεώρησα λοιπόν ότι είναι η απόλυτη 
στιγμή για να παρουσιάσω την ιστορία του ελ-
ληνικού κινηματογράφου με τις αφίσες τριών 
εμβληματικών γυναικών. 
Οι αφίσες θα μείνουν στις βιτρίνες μέχρι 15/10. 
Αξίζει να τις δείτε από κοντά.

Κοσμηματοπωλείο Πενθερουδάκης,  
Βουκουρεστίου 19, Αθήνα ©

 Θ
Α

Ν
Α

ΣΗ
Σ 

Κ
Α

ΡΑ
Τ

Ζ
Α

Σ

H ΒΙΤΡΙΝΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



8 - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 A.V. 5 



τo πλαίσιο της Εθνικής  
Εβδομάδας Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών μιλήσαμε με 
τους ανθρώπους της ιστο-

ρικής εταιρείας σχετικά με 
το απτό αποτύπωμα της μετα-

μόρφωσής της στην εξυπηρέτηση και 
τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.
 
Tα τελευταία 4 χρόνια η Παπαστρά-
τος, μέσω της απόφασής της να αφήσει 
οριστικά πίσω το τσιγάρο και να προ-
σφέρει νέες, καλύτερες εναλλακτικές 
καινοτόμων προϊόντων θέρμανσης  
καπνού, βρέθηκε να αγκαλιάζει την  
επιστήμη και την τεχνολογία και να  
υλοποιεί ένα πρόγραμμα ψηφιακού  
μετασχηματισμού μεγάλης εμβέλειας. 
Έχοντας μπροστά της την πρόκληση 
του να πρέπει να σχεδιάσει τα πάντα 
από την αρχή, δεν υπέκυψε στον  
πειρασμό της «τεχνολογίας για την  
τεχνολογία», αλλά φρόντισε να τη  
χρησιμοποιήσει –ανάμεσα σε άλλα– 
για να εγκαινιάσει μια νέα εποχή στη 
σχέση της με τους καταναλωτές.
 
Μια προσωποποιημένη εμπειρία στον 
πυρήνα της οποίας ήταν και παραμένει 
η υλοποίηση του «Δίπλα σου σε κάθε 
στιγμή», μέσω πολλαπλών καναλιών 
επικοινωνίας (φυσικά καταστήματα 
και σημαντικές συνεργασίες, τηλε-
φωνική υποστήριξη, προσωποποιη-
μένες επαφές, ψηφιακές πλατφόρμες 
–όπως website, live chat, facebook, 
viber, video calls– και το νέο μοντέλο 
οργάνωσης και εξυπηρέτησης Remote 
Coach. Επιδεικνύοντας ταυτόχρονα 
δυο χαρακτηριστικά που σπάνια συνα-
ντάς στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ευελι-
ξία επιπέδου startup στην προσαρμογή 
στις νέες συνθήκες και, το πιο σημαντι-
κό, ένα –κατά γενική ομολογία–
ανθρώπινο πρόσωπο στην επικοινωνία 
της με τους καταναλωτές. Πώς φτάσαμε 
ως εδώ και τι μας επιφυλάσσει το  
μέλλον; Ο λόγος στους ανθρώπους που 
εργάζονται #prostokalytero για την  
εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Άρης Σιέμπης
Digital Solutions Manager 
Σχεδιάζοντας σήμερα  
τις ψηφιακές λύσεις 
του αύριο

Βασικός στόχος του τμήματος 

είναι ο επανασχεδιασμός ξεπε-
ρασμένων διαδικασιών, αλλά και 
η δημιουργία νέων, με βάση τις 
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της 
τεχνολογίας, ώστε να απαντάμε 
καλύτερα στις ανάγκες των κατα-
ναλωτών μας. Το ζητούμενο για 
εμάς είναι οποιαδήποτε διαδικα-
σία σχεδιάζουμε να είναι όσο πιο 
εύχρηστη γίνεται, ανεξαρτήτως 
αν ο καταναλωτής είναι εξοικειω-
μένος με την τεχνολογία ή όχι, και 
να καλύπτει τις ανάγκες ακόμη 
και αυτών που δεν έχουν χρησι-
μοποιήσει ποτέ ξανά στη ζωή τους 
υπολογιστή.
 
Σήμερα, το 40% των αιτημάτων 

customer care της Παπαστράτος 
γίνεται μέσω ψηφιακών καναλιών 
– μια τεράστια αύξηση σε σχέση 
με τον προηγούμενο χρόνο. Όταν 
ξεκινήσαμε το τμήμα αυτό, 1 ½ 
χρόνο πριν, υπήρχαν περιορισμέ-
νοι τρόποι ψηφιακής εξυπηρέτη-
σης. Πλέον, μετά το λανσάρισμα 
της υποστήριξης μέσω video call 
τον Ιούλιο, μια ανάγκη που προέ-
κυψε λόγω του covid-19, έχουμε 
κλείσει μια πεντάδα ψηφιακών 
καναλιών εξυπηρέτησης (live 
chat, viber, facebook, click to call, 
video call) τα οποία συνδέονται 
μεταξύ τους. Μπορεί, δηλαδή, 
ενώ κάποιος είναι στο live chat 
να εντοπίσουμε ότι χρειάζεται 
επιπλέον υποστήριξη. Τότε του 
προτείνουμε να μπει επιτόπου σε 
βιντεοκλήση. 

Και δεν σταματάμε εδώ. Σχεδιά-
ζουμε το λανσάρισμα νέων υπη-
ρεσιών, όπως διαδραστικά ενημε-
ρωτικά sessions και εκπαιδεύσεις, 
μέσω του website. Τη δυνατότητα 
αυτοματοποιημένης εξυπηρέτη-
σης –για όσους το επιθυμούν– 
μέσω εξελιγμένων ΑΙ chatbots και 
τη δημιουργία virtual shop, ώστε 
να μπορεί ο καταναλωτής όχι 
μόνο να μπει στο website, αλλά 
να βιώσει μία ολόκληρη ψηφιακή 
αγοραστική εμπειρία εξυπηρέτη-
σης από πωλητή.

Μελίτα  
Μαντζαρίδου
Digital Presence Manager
Η σημασία της προσωπο-
ποιημένης πληροφορίας

Επιτυχία για εμάς, την ομάδα που 
είμαστε υπεύθυνοι για το σύνολο 
της ψηφιακής μας παρουσίας, ση-
μαίνει το ταξίδι του κάθε κατανα-
λωτή να είναι προσωποποιημένο 
και εξατομικευμένο ώστε να απα-
ντά στις προτεραιότητές του και να 
καλύπτει τα ενδιαφέροντά του. Σε 
στενή συνεργασία με άλλα τμή-
ματα, λαμβάνουμε πληροφορία 
για κάθε καταναλωτή –τι απορίες 
έχει, τι θέματα αντιμετωπίζει– και 
ερχόμαστε να απαντήσουμε σε 
όλα, για να τον βοηθήσουμε να 
βρει αυτό ακριβώς που ψάχνει. 
Ακούμε, παρατηρούμε, συλλέγου-
με πληροφορίες για την  ψηφιακή 
συμπεριφορά του και στη συνέ-
χεια δημιουργούμε περιεχόμενο. 

Η λέξη κλειδί εδώ –και ταυτόχρο-
να η μεγάλη πρόκληση όπως και 
συνολικά στον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό– είναι η δημιουργία έ-
ξυπνου περιεχομένου (intelligent 
content), δηλαδή περιεχομένου 
που προκύπτει από την ανάλυση 
πραγματικών συμπεριφορών. Ο 
ψηφιακός κόσμος με τον πλούτο 
των δεδομένων που έχει, μας 
δίνει αυτή την ευκαιρία. Πλέ-
ον, έχουμε περάσει στην εποχή 
της μικρό- στόχευσης (micro-
targeting), όπου ακόμα και οι λέ-
ξεις κάνουν τη διαφορά.

Γι’ αυτό και εντάσσουμε συνεχώς 

νέους τρόπους επικοινωνίας με 
βάση τα νέα μέσα και τις νέες τε-
χνολογίες που αναπτύσσονται. Οι 
αναζητήσεις πλέον είναι πολύ στο-
χευμένες και ο καταναλωτής ξέρει 
ακριβώς τι ψάχνει. Εμείς, λοιπόν, 
οφείλουμε να είμαστε εκεί δίνο-
ντας συγκεκριμένες απαντήσεις.
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Φάνης Αριτζής
Customer Care Supervisor
Στο πλευρό του  
καταναλωτή κάθε στιγμή

Είμαστε δίπλα στον καταναλωτή, 

σε κάθε στιγμή του, εδώ και τέσ-
σερα χρόνια. Στόχος μας είναι να 
μη φεύγει κανένας, μα κανένας, 
καταναλωτής δυσαρεστημένος και 
για να το πετύχουμε αυτό 
αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση 
ως ξεχωριστή. 

Συγκεκριμένα, είμαστε ως ομάδα 

υπεύθυνοι στο να βρίσκουμε λύση 
σε κάθε πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι καταναλωτές, για 
το οποίο μας ενημερώνουν μέσα 
από όλα τα διαθέσιμα κανάλια 
του customer care. Επιπλέον, ε-
ξυπηρετούμε και ένα δίκτυο 350 
συνεργαζόμενων φυσικών κα-
ταστημάτων, αλλά και τη Μικρή 
Λιανική (περίπτερα, ψιλικά, mini 
markets), για την οποία έχουμε 
ειδική γραμμή εξυπηρέτησης. Μια 
λειτουργία που και πάλι έχει ως 
τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή 
καθώς, εκπαιδεύοντας σωστά τους 
συνεργάτες μας πάνω σε προ-
γράμματα και διαδικασίες, τους 
δίνουμε την απαραίτητη εμπειρία 
ώστε να μπορούν, με την σειρά 
τους, να εξυπηρετούν τους πελά-
τες τους με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. 

Και ενώ πάνω από 95% των κατα-

ναλωτών δηλώνουν ευχαριστη-
μένοι από την εξυπηρέτησή μας, 
εμείς συνεχίζουμε να εξελίσσουμε 
την εμπειρία που προσφέρουμε 
έχοντας ως στρατηγικό στόχο για 
τα επόμενα χρόνια την περαι-
τέρω ανάπτυξη των ψηφιακών 
καναλιών αλλά και την επιπλέον 
απλοποίηση της διαδικασίας. 
Τελευταία προσθήκη αποτελούν 
τα video calls που δίνουν τη δυ-
νατότητα στους καταναλωτές και 
τους συνεργάτες μας να έχουν ανά 
πάσα στιγμή έναν ειδικό δίπλα 
τους, που να τους κατευθύνει να 
βρίσκουν άμεσα την ιδανική λύση.

Χριστίνα  
Φλαμπούρη
Remote B2C Manager
Ο προσωπικός σου  
ξεναγός στο ταξίδι  

Τo Remote Coach είναι ένα εντε-
λώς καινούριο μοντέλο οργάνωσης 
και εξυπηρέτησης που λανσάραμε 
πριν από λίγες μέρες. Πρόκειται 
για μια ενιαία προσέγγιση με όλο 
το οικοσύστημα να δουλεύει για 
να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή 
ανάλογα με την προτίμηση και τις 
ανάγκες του.
 
Συγκεκριμένα είμαστε μια μεγάλη 

ομάδα σε όλη την Ελλάδα που βρι-
σκόμαστε στην πρώτη γραμμή για 
τον καταναλωτή. Λειτουργούμε σαν 
ένας «πύργος ελέγχου» για όποιον 
θέλει να μάθει κάτι παραπάνω για 
το καινοτόμο προϊόν μας, ανεξαρ-
τήτως από ποιο κανάλι εκδηλώσει 
αυτό το ενδιαφέρον (φυσικό κατά-
στημα, website, social media). Επι-
πλέον, για περίπου τρεις μήνες από 
τη στιγμή που θα γίνει πελάτης μας 
(ή που θα χρησιμοποιήσει τα προ-
ϊόντα μας), διάστημα που έχουμε 
διαπιστώσει ότι χρειάζεται μεγαλύ-
τερη υποστήριξη, λειτουργούμε ως 
ο προσωπικός σύμβουλός του για να 
τον εξυπηρετήσουμε (μέσω τηλε-
φώνου, email και video call) και να 
είμαστε εκεί, όποτε μας χρειαστεί 
για να ζήσει αυτό το ταξίδι. Είτε θέ-
λει π.χ. να κάνουμε μαζί του βιντεο-
κλήση για να του λύσουμε όποια α-
πορία έχει, είτε να τον κατευθύνου-
με στο κοντινότερο κατάστημα ή να 
του στείλουμε προϊόντα στο σπίτι.
 
Πρόκειται για μια premium υπη-

ρεσία την οποία εμείς επιλέξαμε 
να παρέχουμε σε όλους τους νέους 
χρήστες, αποδεικνύοντας ότι για 
εμάς ο καταναλωτής είναι πάντα 
προτεραιότητα. Τον ακούμε, δεν 
του μιλάμε απλά. Του προσφέ-
ρουμε ουσιαστικές λύσεις, δεν του 
δίνουμε απλά κατευθύνσεις. Και, 
πάνω από όλα, σκοπός μας δεν εί-
ναι να κάνουμε απλά μια πώληση 
αλλά να είμαστε στο πλευρό του 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
για να τον βοηθήσουμε, να μοιρα-
στούμε τις απορίες του και τις ανη-
συχίες του. Αυτό σημαίνει για εμάς 
customer care.

Παπαστράτος 

Συνεχής μετασχηματισμός  
με επίκεντρο τον καταναλωτή Άρης Σιέμπης

Χριστίνα Φλαμπούρη

Μελίτα Μαντζαρίδου
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400 εκατ. ευρώ είναι το ύψος της επένδυσης 
της Microsoft για τη δημιουργία ενός με-

γάλου κέντρου δεδομένων στη χώρα μας. Η ε-
πένδυση θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ σε βάθος 
χρόνου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη. 

20 έως 50 εκατ. ευρώ κοστολογεί ο ΣΥΡΙΖΑ (σύμ-
φωνα με ανακοίνωσή του) τη δημιουργία ε-

νός regional data center. Είναι προφανές ότι αν 
αποφασίσω να φτιάξω ένα, θα απευθυνθώ στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Η Microsoft είναι «φαρμακείο»…

100.000 Έλληνες θα εκπαιδευτούν σε προγράμ-
ματα ψηφιακών δεξιοτήτων, ως μέρος 

της επένδυσης.

20 χιλιάδες εξ αυτών θα είναι δημόσιοι υπάλλη-
λοι καθώς ο κυβερνητικός σχεδιασμός προ-

βλέπει την αποκλειστική χρήση υπηρεσιών cloud 
από το Δημόσιο μέχρι το 2022.

7,5% ανάπτυξη προβλέπει για το 2021 το βα-
σικό σενάριο της κυβέρνησης όπως το α-

ποτύπωσε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. 
Προϋποθέτει έγκαιρη εκταμίευση των κεφαλαί-
ων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. 

200.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί σύμφω-
να με δηλώσεις της Έφης Αχτσιόγλου. 

Η τομεάρχης οικονομικών κατηγορεί επίσης τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ψευδώς είπε ότι έχει δα-
πανήσει 24 δισ. ευρώ για τη στήριξη της οικονο-
μίας. Σύμφωνα με τους δικούς της υπολογισμούς 
έχει δαπανήσει μόλις 4,6 δισ. ευρώ.

9,521 δισ. ευρώ προβλέπεται ότι θα διατεθούν 
φέτος για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-

δύσεων, αντί 6,75 δισ. ευρώ που είχαν προϋπο-
λογιστεί. Ο λόγος της αύξησης είναι προφανώς η 
ανάγκη για στήριξη της οικονομίας, ως αντίδοτο 
στην ύφεση που προκαλεί η πανδημία. Μάνι-μάνι 
βρήκαμε τα 3 δισ. ευρώ, άρα, αν πιστέψουμε την 
κυρία Αχτσιόγλου, έδωσαν με όλους τους άλλους 
τρόπους μόνον 1,5 δισ. ευρώ ακόμη.

Μ87 λέγεται ο γαλαξίας εντός του οποίου υπάρ-
χει μια μεγάλη μαύρη τρύπα, τη σκιά της 

οποίας «φωτογράφισε» ο Έλληνας Αστροφυσι-
κός Δημήτρης Ψάλτης. Για την ανακάλυψή του 
αυτή προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ. Την είδηση 
έκανε ευρύτερα γνωστή με ανάρτησή του στο 
Facebook o αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος 
κατά παρέκκλιση της συνήθους πρακτικής εγχώ-
ριων επιστημόνων που θεωρούν τους συναδέλ-
φους τους αλμπάνηδες.

68% ήταν η πτώση της επιβατικής κίνησης στο 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Σε-

πτέμβριο. 

98,8% ήταν η πτώση τον Απρίλιο, εξαιτίας φυ-
σικά του lockdown. 

52,7% μειωμένες είναι φέτος οι διεθνείς πτήσεις 
προς τον ΔΑΑ κατά το πρώτο εννιάμηνο 

ενώ αντίθετα οι πτήσεις εσωτερικού μειώθηκαν 
κατά 44%. Δύσκολοι καιροί για τουρίστες και δυ-
σκολότεροι για επαγγελματίες του τουρισμού.

19.816 εργαζόμενοι της Amazon στις ΗΠΑ έχουν 
μολυνθεί από κορωνοϊό σύμφωνα με α-

νακοίνωση της εταιρείας και στον αριθμό αυτό 
δεν περιλαμβάνεται το εποχικό προσωπικό.

1,44% είναι το ποσοστό μολύνσεων από covid 
μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας.

2,06% είναι το ποσοστό μόλυνσης στον γενικό 
πληθυσμό των ΗΠΑ σύμφωνα με υπολο-

γισμούς του πανεπιστημίου Johns Hopkins. 

500 εκατομμύρια δολάρια ως επιχορήγηση έχει 
λάβει η εταιρεία Regeneron, προκειμένου να 

πραγματοποιήσει έρευνες για ένα πειραματικό 
φάρμακο-κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων 
με την ονομασία REGN-COV2, που είναι πιθανό να 
αντιμετωπίζει τον κορωνοϊό. Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ο ελληνικής 
καταγωγής Γιώργος Γιανκόπουλος. Είπατε κάτι 
για βελανίδια;

1 και μόνη δόση από το συγκεκριμένο φάρμακο 
έλαβε ο Donald Trump ως μέρος της θεραπείας 

κατά του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τους γιατρούς 
του, λάμβανε επίσης ψευδάργυρο, βιταμίνη D, 
αντιόξινα, μελατονίνη και μια ασπιρίνη ημερη-
σίως. Αργότερα, στο στρατιωτικό νοσοκομείο 
έλαβε και remdesivir, το γνωστότερο μέχρι στιγ-
μής αντιικό που χρησιμοποιείται διεθνώς κατά 
του Covid. 

81 ετών ήταν ο διάσημος σχεδιαστής μόδας 
Kenzo Takada, ο οποίος πέθανε την Κυριακή 

στο Παρίσι. Ο εμβληματικός Ιάπωνας πούλησε 
το 1993 τον φερώνυμο οίκο του στην LVMH και 
to 1999 αποσύρθηκε για να αρχίσει μια καινούρια 
καριέρα στην τέχνη. 

650 χλμ. υποβρύχια καλώδια θα διαθέσει η Ελ-
ληνικά Καλώδια για την κατασκευή του με-

γαλύτερου θαλάσσιου αιολικού πάρκου στον κό-
σμο, που αναπτύσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

4,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα τροφοδοτού-
νται με καθαρή πράσινη ενέργεια, ποσότητα 

που αντιστοιχεί στο 5% των συνολικών αναγκών 
του ΗΒ. Αντίθετα με τους Βρετανούς, οι εγχώριοι 
οικολόγοι προτιμούν τον λιγνίτη.

85% επιδότηση και κάλυψη ποσού έως 50.000 
ευρώ προβλέπει το πρόγραμμα Εξοικονο-

μώ-Αυτονομώ του Υπουργείου Ενέργειας για την 
ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ενισχύει επενδύσεις 
για ενεργειακή αυτονόμηση, υποδομές φόρτι-
σης ηλεκτρικών οχημάτων, συστήματα έξυπνου 
φωτισμού και απομακρυσμένου ελέγχου του συ-
στήματος θέρμανσης/ψύξης ή αναβάθμιση του 
ανελκυστήρα.

8% έκπτωση στους ευάλωτους πελάτες αλλά 
και σε οικιακούς πελάτες και επιχειρήσεις με 

καταναλώσεις πάνω από 2.000 KWh, ανακοίνωσε 
ο Πρόεδρος της εταιρείας Γιώργος Στάσσης κατά 
τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση του 
νέου λογότυπου της ΔΕΗ. Η έκπτωση ισχύει μέχρι 
το τέλος του έτους, ενώ για την ίδια περίοδο οι κα-
ταναλωτές θα απαλλάσσονται και από το «πάγιο». 

24 καταστήματα της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα λει-
τουργούν με διευρυμένο ωράριο έως τις 8 

το βράδυ. 

74 καταστήματα της επιχείρησης δέχονται πε-
λάτες μόνο με ραντεβού. Ανήκουστα πράγ-

ματα. 

1.000 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των θα εγκαταστήσει άμεσα η ΔΕΗ, με τον 

αριθμό να εκτοξεύεται στους 10.000 σε μεσο-
πρόθεσμο ορίζοντα. 

30.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλε το Εθνικό 
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στον τη-

λεοπτικό σταθμό Star για επεισόδιο του reality 

game Greece’s Next Top Model που προβλήθηκε 
το 2019. Το σκεπτικό της απόφασης κάνει λόγο 
για «ειρωνικό και περιφρονητικό σχολιασμό» και 
«εξόχως προσβλητική εκφορά λόγου». 

43 εκατ. δολάρια είναι τα έσοδα της ηθοποι-
ού Sofia Vergara για το 2020, ποσό που την 

κατατάσσει στην πρώτη θέση της λίστας με τις 
υψηλότερα αμειβόμενες γυναίκες ηθοποιούς 
σύμφωνα με το Forbes. 

35 εκατ. δολάρια είναι τα έσοδα της Angelina 
Jolie, η οποία βρίσκεται στην δεύτερη θέση 

και ακολουθεί η Gal Gadot με 31 εκατ. δολάρια. 

20% μειωμένες είναι οι απολαβές των δέκα 
κυριών με τις μεγαλύτερες αμοιβές κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2020, συγκρινόμενες με 
πέρυσι. 

545,5 εκατομμύρια δολάρια κέρδισαν συνολι-
κά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι 

δέκα άνδρες με τις υψηλότερες αμοιβές. Το ποσό 
είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο των γυναικών 
που έφθασε αθροιστικά για τις δέκα πρώτες, τα 
254 εκατ. δολάρια. 
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Τα νούμερα της Εβδομάδας 
Tου Σταματη Ζαχαρού

Νούμερα με πολλά μηδενικά

D o nalD Tru m p
«Νιώθω πραγματικά καλά! Μη φοβάστε 
τον κορωνοϊό. Μην τον αφήσετε να ελέγχει 
τη ζωή σας». Αυτό ήταν το tweet του Προ-
έδρου Trump για να αναγγείλει την έξοδό 
του από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύ-
θηκε αφού διαγνώστηκε με κορωνοϊό. Ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετώπισε την κατά-
σταση με την ίδια δόση σοβαρότητας που 
τον διακρίνει από την αρχή της πανδημίας. 
Δηλαδή, ελάχιστη έως καθόλου. Μέχρι να 
βγει από το νοσοκομείο γελοιοποίησε κάθε 
μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνησή του, βγή-
κε βόλτα παρά την καραντίνα εκθέτοντας 
τους συνοδούς του σε κίνδυνο και φυσικά 
έδωσε ξανά το μήνυμα ότι ο κορωνοϊός δεν 
δεν είναι τίποτε περισσότερο από «μια απλή 
γριπούλα». Δεν ξέχασε επίσης να επαινέσει 
την κυβέρνησή του, ίσως διότι οι 210.000 
νεκροί Αμερικανοί να του φαίνονται λίγοι. 

Ε λ ληνικη λύ ση
«Πρώτα απαγορεύτηκε η Θεία Λειτουργία 
της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης 
ενώ τα τζαμιά λειτουργούσαν κανονικά, χω-
ρίς έλεγχο. Ακολούθησαν οι απαγορεύσεις 
για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου (Δεκαπενταύγουστος) αφού είχαμε 
συνολική “ανάπαυση” λόγω καλοκαιριού! 
Τώρα ήρθε και η ώρα της 28ης Οκτωβρίου.
Ερώτηση: Θα ακολουθήσουν και τα Χρι-
στούγεννα μετά από μια “ανάπαυση” στις 
17 Νοεμβρίου»;
Αυτή ήταν η ανακοίνωση της Ελληνικής 
Λύσης προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για 
την ματαίωση των παρελάσεων. Αντί άλλου 
σχολίου, ας μιμηθούμε το απαράμιλλο στιλ 
των aficionados της συνωμοσιολογίας:
Ερώτηση; Πώς γίνεται να είναι φαλακρός 
ένας άνθρωπος που πουλάει αλοιφή για τη 
φαλάκρα;   A
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Η Ελλάδα 
στα σύννεφα
Αυτή τη φορά για καλό

Του ΘαναΣη ΠαναγοΠούλού

ιστορία επαναλαμβάνεται 
ως φάρσα λέει το γνωστό κλι-
σέ αλλά η περίπτωση του cloud 
computing (υπολογιστικό νέ-

φος ελληνιστί), μια τεχνολογία που έχει 
τις ρίζες της καμιά 50αριά χρόνια πριν, 
μόνο αστεία δεν είναι. Ας πάμε όμως λί-
γο πίσω στον χρόνο για να δούμε καλύ-
τερα τι έχει γίνει.Τη δεκαετία του 1970, 
όταν μια μεγάλη εταιρεία ήθελε να βγά-
λει στατιστικά από τις πωλήσεις της ή τη 
μισθοδοσία των υπαλλήλων της, ήταν 
πολύ δύσκολο (και πολύ ακριβό) να έχει 
στην κατοχή της την απαιτούμενη υπο-
λογιστική ισχύ. Για να το κάνει γρήγορα 
και αξιόπιστα πιθανότατα θα αγόραζε 
υπηρεσίες «επεξεργασίας δεδομένων» 
από μια εταιρεία που είχε στην κατοχή 
της ακριβά υπολογιστικά συστήματα 
και εξειδίκευση σε αυτούς τους υπολο-
γισμούς. Τότε, η αγορά υπηρεσιών ήταν 
πιο λογική και συμφέρουσα από την αγο-
ρά μηχανημάτων. Με την έλευση της δε-
καετίας του 1980, τα πράγματα άλλαξαν. 
Μπήκαν στη ζωή μας οι φθηνοί προσωπι-
κοί υπολογιστές (με ισχύ και δυνατότη-
τες που μεγαλώνουν συνεχώς) και πλέον 
κάθε σπίτι και μικρή ή μεγάλη επιχείρηση 
μπορούσε να αγοράσει τα δικά της μη-
χανήματα και να κάνει τη δουλειά της. Τα 
τελευταία χρόνια όμως η απαίτηση για 
αποθήκευση και επεξεργασία τεράστιου 
αριθμού δεδομένων (συνοδευόμενη από 
τη απίστευτη άνοδο στις ταχύτητες του 
internet) ξαναέκανε «μόδα» και ανάγκη 
τη διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω 
του διαδικτύου από κεντρικά συστήματα 
που βρίσκονται μακριά μας. 

Αυτό είναι με απλά λόγια το cloud και 
θα το ακούμε όλο και πιο συχνά, καθώς ο 
όγκος των ψηφιακών δεδομένων που θα 
δημιουργηθεί τα επόμενα 3 χρόνια, εκτι-
μάται ότι θα είναι μεγαλύτερος από αυτόν 
που δημιουργήθηκε τα τελευταία 30 χρό-
νια. Το εντυπωσιακό στην όλη ιστορία με 
το cloud είναι ότι το χρησιμοποιούμε όλη 
την ημέρα χωρίς να το συνειδητοποιούμε. 
Όταν κάνουμε μια αναζήτηση στο Google, 
ο υπολογιστής μας δεν συμμετέχει και 
πολύ στην εύρεση των αποτελεσμάτων. 
Οι λέξεις που πληκτρολογούμε μεταφέ-
ρονται ταχύτατα μέσω του διαδικτύου σε 
έναν από τους χιλιάδες υπολογιστές της 
Google παγκοσμίως, οι οποίοι κάνουν όλη 
τη δουλειά και στέλνουν πίσω τα αποτελέ-
σματα. Αντίστοιχα όταν συνδεόμαστε σε 
μια τηλεδιάσκεψη στο Microsoft Teams 
ή επεξεργαζόμαστε ένα έγγραφο στο 
Microsoft 365, το κινητό μας κάνει μόνο τη 
δουλειά βιτρίνας. Η δύσκολη δουλειά γίνε-
ται από ένα υπολογιστή που βρίσκεται στο 
Παρίσι, τη Φρανκφούρτη ή το Βερολίνο, 
οπουδήποτε μέσα στα κέντρα δεδομένων 
(data centers) που αποτελούν το υπολογι-
στικό σύννεφο της Microsoft. 

Η



Σε αυτό τον χάρτη μπαίνει πλέον και η 
Ελλάδα με το σύμπλεγμα των τριών data 
centers που θα κατασκευάσει η Microsoft 
στην Αττική. Γίνεται έτσι η 8η χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιλέγεται από 
τη Microsoft και η 27η σε όλο τον κόσμο. 
To ύψος της επένδυσης δεν μπορεί ακό-
μη να προσδιοριστεί με ακρίβεια, εκτι-
μάται σε 400 εκατομμύρια ευρώ και σε 
δεκάδες μόνιμες υψηλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας για καταρτισμένους ε-
πιστήμονες και τεχνικούς. Για να έχουμε 
ένα μέτρο σύγκρισης να αναφέρουμε ότι 
σε αντίστοιχες επενδύσεις στην Πολωνία 
και την Ιταλία το συνολικό αποτύπωμα 
στις οικονομίες των χωρών υπολογίστη-
κε στο 1 και 1,5 δισ. αντίστοιχα. 

Αλλά τα καλά νέα δεν βρίσκονται μόνο 
στα άμεσα οικονομικά κέρδη. Βρίσκο-
νται και στο γεγονός ότι ελληνικές εται-
ρείες, μικρές και μεγάλες, που είχαν εν-
δοιασμούς θα μεταβούν πιο άνετα στην 
αξιοποίηση τεχνολογιών oι οποίες θα 
βρίσκονται χωροταξικά εντός ελληνι-
κής επικράτειας. Τα καλά οικολογικά νέα 
βρίσκονται επίσης στο ότι η Microsoft 
έχει δεσμευτεί ότι μέχρι το 2025 η ενέρ-
γεια που καταναλώνεται από τα data 
centers της θα προέρχεται αποκλειστι-
κά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Επίσης, με την ύπαρξη ενός τεράστιου 
όγκου ψηφιακών δεδομένων σε ελλη-
νικό έδαφος προκύπτει αναλογικά και 
ενίσχυση του γεωστρατηγικού ρόλου 
της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. 
Τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο είχε 
πει ο Βρετανός μαθηματικός Κλάιβ Χάμπι 
ήδη από το 2006 και δεν έπεσε έξω. Χω-
ρίς δεδομένα δεν υπάρχει το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη 
και η ρομποτική, τα δεδομένα αποτε-
λούν το καύσιμο της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης. 

Αλλά η 4η βιομηχανική επανάσταση 
δεν υπάρχει και χωρίς τους κατάλληλα 
εκπαιδευμένους πολίτες. Για αυτό είναι 
εξίσου σημαντικό, το δεύτερο σκέλος 
τ η ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς  σ υ μ φ ω ν ί α ς 
#GrforGrowth με τη Microsoft για την πι-
στοποιημένη κατάρτιση σε ψηφιακές 
δεξιότητες 100.000 εργαζομένων, φοι-
τητών και ανέργων μέχρι το 2025. Είναι 
σημαντικό γιατί οι ραγδαίες αλλαγές 
στην κοινωνία, την οικονομία και την ερ-
γασία γίνονται πλέον στη διάρκεια μιας 
και μόνο γενιάς. Σε προηγούμενες περι-
πτώσεις η κοινωνία μετασχηματίστηκε 
αργά και σταδιακά, στη διάρκεια δύο και 
περισσοτέρων γενεών. Το παλιό με το 
νέο συνυπήρχαν για μεγάλα χρονικά δια-
στήματα. Ο πατέρας ήταν οδηγός άμα-
ξας και ταυτόχρονα ο γιος του ήταν οδη-
γός τρένου. Η μητέρα χρησιμοποιούσε 
λογαριθμικό κανόνα την ίδια στιγμή που 
η κόρη χρησιμοποιούσε κομπιουτεράκι. 
Υπήρχε η πολυτέλεια της σταδιακής κα-
τάργησης των παρωχημένων θέσεων 
εργασίας και της ταυτόχρονης εκπαίδευ-
σης της νέας γενιάς στα νέα εργαλεία. 
Πλέον αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να προσαρμόζονται 
γρήγορα στις νέες συνθήκες. A  
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[Η τριλογία του διχασμού: Μέρος 1ο]

Στις αρχές του 2011, ο Ήλαϊ Πάρισερ, ιδρυτής διαδικτυακών κινη-

μάτων, έδωσε μια προφητική ομιλία στο TED με τίτλο «Προσοχή 

στις διαδικτυακές “φούσκες φίλτρων”». Σε μια εποχή που οι πε-

ρισσότεροι χρήστες του ίντερνετ είχαν ακόμη πλήρη άγνοια της 

αρχιτεκτονικής του διαδικτύου, ο Πάρισερ έδειξε με τον πιο απλό 

τρόπο το πώς οι αλγόριθμοι καθορίζουν την εμπειρία του κάθε 

χρήστη, εξατομικεύοντας τα αποτελέσματα των αναζητήσεών 

μας, τα προϊόντα που μας προτείνουν διάφορα σάιτ, τα θέματα 

των ειδήσεων, τις διαφημίσεις, και τις αναρτήσεις που βλέπουμε 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ). Ουσιαστικά ο κάθε χρή-

στης του ίντερνετ βλέπει λιγότερο ή περισσότερο διαφορετικά 

πράγματα με βάση τα ενδιαφέροντά του, τα δημογραφικά του 

χαρακτηριστικά, και εκατοντάδες άλλα κριτήρια τα οποία ειδικοί 

έχουν εντοπίσει τα τελευταία χρόνια.

εξατομίκευση της διαδικτυακής εμπειρίας μπορεί να 
έχει απώτερο στόχο το να αυξηθούν τα κέρδη των πα-
ρόχων περιεχομένου και των διαφημιστικών εταιρειών, 

αλλά έχει πολλά πλεονεκτήματα και για τον χρήστη (άλλωστε 
κάθε επιτυχημένη κίνηση σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς πρέπει 
να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τον καταναλω-
τή, αλλιώς δεν θα ήταν επιτυχημένη): κάνει την πλο-
ήγηση του περιεχομένου πιο αποτελεσματική, πιο 
ευχάριστη, πιο σχετική με το προφίλ του καθενός. 
Ταυτόχρονα, όμως, αυτός ακριβώς ήταν και ο βασικός 
κίνδυνος που επισήμανε ο Πάρισερ για τη δημοκρα-
τία: ο σταδιακός περιορισμός της διάδρασής μας μόνο 
με ανθρώπους με τους οποίους είναι πιο πιθανό να 
συμφωνούμε ή, έστω, να έχουμε περισσότερα κοινά 
στοιχεία. Οι αριστεροί χρήστες άρχισαν να βλέπουν 
τις αναρτήσεις, μόνο ή κυρίως, άλλων αριστερών∙ οι 
δεξιοί των δεξιών κ.ο.κ. Η πόλωση αυτή άρχισε να 
οπτικοποιείται μέσα από έρευνες κοινωνικής δικτύ-
ωσης: δύο πόλοι από χρήστες, δύο διακριτά «σύννε-
φα» από κουκκίδες, ένα μπλέ (Δημοκρατικοί) και ένα 
κόκκινο (Ρεπουμπλικάνοι), άρχισαν να δημιουργού-
νται στα ΜΚΔ, με διακριτά λεξιλόγια και ηθικούς κώ-
δικες και με τις μεταξύ τους επαφές να περιορίζονται 
ολοένα και περισσότερο. Αντίστοιχες τάσεις επικρά-
τησαν σε πολλές άλλες χώρες με βάση τον εκάστοτε 
διχασμό (π.χ. εκλογές, δημοψηφίσματα). 
Η τάση του να επιλέγουμε και να συναναστρεφόμα-
στε ανθρώπους με τους οποίους συμφωνούμε είναι 
έμφυτη και προϋπήρχε των αλγορίθμων. Ωστόσο, η 
αρχιτεκτονική του διαδικτύου, η άμεση και ανοιχτή δομή της 
επικοινωνίας, η ελευθερία των ανώνυμων επιθέσεων χωρίς κό-
στος, και η κουλτούρα του τοξικού λόγου που όλα αυτά καλλιέρ-
γησαν, ήταν σαν να τρέφει κάποιος τα χειρότερά μας ένστικτα με 
αναβολικά. 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, πολλοί χρήστες ενε-
πλάκησαν σε μάχες χαρακωμάτων, είτε για να μεταπείσουν, είτε 
για να ταπεινώσουν, είτε για να εκτονωθούν. Κάποιοι το κάνουν 
ακόμα. Ωστόσο, πολλοί εγκατέλειψαν την προσπάθεια, είτε για-
τί βαρέθηκαν, είτε γιατί κατάλαβαν ότι οι διαμάχες αυτές δεν 
οδηγούν πουθενά, είτε γιατί συνειδητοποίησαν ότι ένα μεγάλο 
μέρος των διαξιφισμών τροφοδοτείται από συγκεκριμένα κέντρα 
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που εργαλειοποιούν 
τον διαδικτυακό χρόνο μας. Για παράδειγμα, τα τελευταία έξι 
χρόνια οι ρωσικές υπηρεσίες ενεργοποίησαν χιλιάδες ψεύτικους 
λογαριασμούς (bots) στο Twitter και αλλού για να ρίξουν λάδι 
στη φωτιά του δημοψηφίσματος στη Σκωτία, στο Brexit, στις Α-
μερικανικές εκλογές, στις διαμαρτυρίες των «κίτρινων γιλέκων» 
στη Γαλλία και αλλού ως μέρος ενός ευρύτερου υβριδικού πολέ-
μου εναντίον της Δύσης. 
Κάπως έτσι, αργά, σταδιακά, αόρατα, αλλά αποτελεσματικά, 
άρχισαν να δημιουργούνται οι ψηφιακές «πλαστικές» φούσκες 

μέσα στις οποίες κινούμαστε. Οι φούσκες αυτές –οι αλγόριθ-
μοι των ψηφιακών κολοσσών συνολικά– είναι ταυτόχρονα το 
Άγιο Δισκοπότηρο (αφού μεγιστοποιούν τα κέρδη και την απο-
τελεσματικότητα της κάθε πλατφόρμας) και ένα μαύρο κουτί 
του διαδικτύου. Ελάχιστοι άνθρωποι ακόμη και μέσα στις ίδιες 
τις εταιρείες καταλαβαίνουν το πώς ακριβώς λειτουργούν και, 
παρά τις εκάστοτε φωνές υπέρ της διαφάνειας, του ελέγχου και 
της ρύθμισης τους, εταιρείες όπως η Google, η Amazon και το 
Facebook δεν έχουν απολύτως κανένα κίνητρο για να αποκαλύ-
ψουν τη μυστική συνταγή. 

Η αλγοριθμική εξατομίκευση του διαδικτυακού περιεχομένου 
έχει σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι περισ-
σότεροι χρήστες του ίντερνετ δεν αντιλαμβάνονται ότι η εικόνα 
του κόσμου που βλέπουν μέσα απ’ την οθόνη τους είναι μια ει-
κόνα διαμορφωμένη ειδικά γι’ αυτούς. Η τάση αυτή είναι τόσο 
ισχυρή και ταυτόχρονα τόσο δυσδιάκριτη στην πράξη, ώστε ακό-
μη και έμπειροι αναλυτές να πέφτουν θύμα του παραμορφωτικού 
αυτού συλλογικού καθρέφτη, με αποτέλεσμα να αντικρίζουν μια 
ελλιπή ή ανακριβή εικόνα της πραγματικότητας και να νομίζουν 
ότι, επειδή οι ίδιοι είναι καλά δικτυωμένοι ή επειδή έχουν πνευ-
ματικό κεφάλαιο, οι απόψεις και οι διάλογοι που βλέπουν στα 

ΜΚΔ είναι αντιπροσωπευτικοί της ευρύτερης κοινω-
νίας. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα όπου υποτιθέμενοι 
influencers με πέντε ή δέκα χιλιάδες followers νομί-
ζουν ότι ασκούν εξουσία σε μία χώρα με εκατομμύρια 
χρήστες των ΜΚΔ. 
Αυτό ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έκαναν 
πολλές καμπάνιες του μετριοπαθούς ή φιλελεύθερου 
κέντρου τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στις ΗΠΑ. Θεώρησαν ότι οι αντισυστημικές φωνές 
στα ΜΚΔ ανήκαν σε μία περιθωριακή μειοψηφία «ψε-
κασμένων». Υποτίμησαν την ένταση και έκταση του 
χάσματος ανάμεσα στις ψηφιακές φούσκες. Αντιμετώ-
πισαν την άλλη πλευρά υπεροπτικά – με ταξικό, αστικό 
και πολιτισμικό σνομπισμό. Αφοσιώθηκαν στα παρα-
δοσιακά κοινά τους και δεν έκαναν προσπάθεια διάτρη-
σης αυτών των στεγανών∙ ένα εγχείρημα που ούτως ή 
άλλως γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο, όχι μόνο τεχνο-
λογικά αλλά πολιτικά, ρητορικά, συναισθηματικά.  
Πολλοί εκπλήσσονται για το ότι, μετά από τη χειρότε-
ρη προεδρία στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά από τέσσερα 
χρόνια κωμικής διαστρέβλωσης της αλήθειας, εγκλη-
ματικής διαφθοράς και κλιμακούμενης εκτροπής των 
δημοκρατικών θεσμών, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολου-
θεί να έχει την υποστήριξη του 43% των ψηφοφόρων 

και να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να επανεκλεγεί σε λίγες 
μέρες. Πολλοί ένιωσαν ντροπή για την εικόνα του προεδρικού 
ντιμπέιτ χωρίς να συνειδητοποιούν ότι η εικόνα αυτή εξυπηρε-
τεί την ατζέντα του Τραμπ. Πολλοί πίστεψαν ότι αρκούσε ένα 
(ακόμη) σκάνδαλο για να οδηγηθεί σε καθαίρεση ή παραίτηση. 
Αυτό που –ίσως πολύ αργά συνειδητοποίησαμε– είναι το ότι οτι-
δήποτε κι αν κάνει ο Τραμπ, ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας θα 
συνεχίσει να τον υποστηρίζει∙ όχι επειδή νοιάζονται πραγματικά 
για τον ίδιο τον Τραμπ, αλλά επειδή ο Τραμπ είναι ο εκπρόσωπος, 
η φωνή της «άλλης πλευράς». Ο Τραμπ είναι ο φορέας μιας εκδί-
κησης οι ρίζες της οποίας επεκτείνονται εδώ και χρόνια.
Κάθε τι που σε εμάς προκαλεί αποτροπιασμό, σε πολλούς άλλους 
προκαλεί συναισθήματα χαράς για το ότι πλήττονται όσα επί τό-
σα χρόνια θεωρούσαμε δεδομένα. Και κάθε τι που εμείς θεωρού-
με ως πρόοδο, κάποιοι το βιώνουν ως απειλή για την ύπαρξη και 
την ταυτότητά τους. Ο διχασμός είναι ήδη εδώ. Είναι πολιτισμικά, 
ταξικά, γεωγραφικά, ταυτοτικά, αξιακά και ψηφιακά μπετοναρι-
σμένος. Ο Τραμπ είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Ακόμη 
κι αν εκλεγεί ο Μπάιντεν, οι δύο μεγάλες φούσκες θα συνεχί-
σουν να υπάρχουν. A  

[Την επόμενη εβδομάδα: «Ανακτούμε τον έλεγχο»]  

«Προσοχή στισ φούσκεσ φιλτρων»
Tου Ρωμανού ΓεΡοδήμού

Ο διχασμΟσ ειναι 
ήδή εδώ. ειναι 
πολιτισμικά, 

τάξικά, γεωγρά-
φικά, τάυτοτι-
κά, άξιάκά κάι 
ψηφιάκά μπε-
τονάρισμενοσ. 
ο τράμπ εινάι 

άπλωσ η κορυφη 
του πάγοβουνου. 



νημέρωσης το οποίο αμφισβητεί εμπράκτως 
την κλιματική αλλαγή, την πανδημία, την ύ-
παρξη αστυνομικής βίας. Είναι το δίκτυο που 
προωθεί την οπλοκατοχή, την εμπορική αναρ-
χία στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, την ανά-
πτυξη των πυρηνικών στις ΗΠΑ, την ενίσχυση 
της αγοράς υδρογονανθράκων σε βάρος των 
εναλλακτικών και καθαρών πηγών ενέργειας, 
την ενίσχυση της αγοράς ορυκτού άνθρακα 
εν έτει 2020 κ.λπ. Είναι το δίκτυο που τάσσεται 
κατά των αμβλώσεων, κατά της ισότητας των 
φύλων, κατά των ομοφυλοφίλων, κατά των 
μη Χριστιανών.
 
Ανατρέχοντας στην αρθρογραφία των α-
μερικανικών ΜΜΕ των τελευταίων ημερών 
διαπιστώνει κανείς την αμηχανία των δημοσι-
ογράφων οι οποίοι δεν βρίσκουν πια τις λέξεις 
για να περιγράψουν την εικόνα που εξελίσ-
σεται μπροστά στα μάτια τους. Με ένα πρό-
εδρο ο οποίος επί τρεις ημέρες έλαβε ως θε-
ραπεία όλο το βαρύ οπλοστάσιο που διαθέτει 
η σύγχρονη επιστήμη κατά της covid-19 και 
που χορηγείται σε ασθενείς σε σοβαρή κατά-

σταση. Παρόλα αυτά, η διαχείριση 
της ασθένειας Τραμπ είχε σαν γνώ-
μονα προσανατολισμού όχι την 
ίαση αλλά την προεκλογική του 
εκστρατεία. Ακόμη και ο κίνδυνος 
υποτροπής ήταν αμελητέος μπρο-
στά στην ανάγκη σκηνοθεσίας μιας 
δραματικής επιστροφής του προέ-
δρου στον Λευκό Οίκο. Ακόμη και ο 
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένει-
ας σε μέλη της ασφάλειάς του, σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, σε στελέχη της προεδρίας, κρί-
θηκε υποδεέστερης σημασίας από 
το μήνυμα που έπρεπε να εκπέμ-
ψει προς τον συντηρητικό εκλο-
γικό πυρήνα του. «Με την ιδιότητα 
του αρχηγού σας, έπρεπε να το κάνω 
αυτό. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένας 
κίνδυνος σε όλα αυτά, αλλά έπρεπε 
να το κάνω. Στέκομαι και βαδίζω έξω 

στο μέτωπο. Ηγούμαι. Κανείς ως αρχηγός δεν 
θα έκανε αυτό που έκανα εγώ. Και γνωρίζω ότι 
υπάρχει κίνδυνος, ναι, υπάρχει κίνδυνος, αλλά 
όλα είναι ΟΚ. Και τώρα εγώ αισθάνομαι καλύτε-
ρα, ίσως δε να έχω πια και ανοσία, δεν ξέρω. Μην 
αφήνετε τον ιό να κυριαρχεί στις ζωές σας».
Αυτό ήταν το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του 
λίγα λεπτά μετά που επέστρεψε στον Λευκό 
Οίκο. Πρόκειται για την επιτομή του παραλη-
ρηματικού λόγου. Αν κανείς ακούσει το από-
σπασμα στα αγγλικά είναι ακόμη χειρότερη η 
αίσθηση του «ψευτομάγκικου, υποκοσμιακού 
παραληρήματος».
Τώρα πια είναι σίγουρο. Η ζωή μετά την παν-
δημία δεν θα είναι πια η ίδια. Μπορεί να είναι 
χειρότερη. Πολύ δύσκολα θα είναι καλύτερη. 
Είναι σχεδόν απίθανο να βάλουμε μυαλό. Δεν 
είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Είναι παγκό-
σμιο.   
 
Αυτός ο χειμώνας θα είναι σκληρός. Χρειά-
ζεται ενεργή αίσθηση αλληλεγγύης, πειθαρ-
χία, σεβασμό στην ασφάλεια του γείτονα, αί-
σθηση καθήκοντος και κυρίως θα χρειαστεί 
έκδηλα καλοχωνεμένη κοινωνική συνείδηση. 
Δύσκολες έως προκλητικές απαιτήσεις από 
μια κοινωνία στην οποία καλλιεργήθηκε η ε-
ντύπωση πως ο φιλοτομαρισμός είναι η από-
λυτη φόρμουλα επιτυχίας. Ζήσαμε με αυτόν 
τον τρόπο από την ημέρα του τέλους μιας α-
πόλυτης καταστροφής από το απόλυτο κακό. 
Ήταν 1945. Αυτό το μοντέλο κράτησε 75 χρό-
νια. Εξαντλήσαμε και τον πλανήτη και τους ε-
αυτούς μας. Να δούμε αν εξαντλήσαμε και την 
τύχη μας.  A  

Η ΓΑΛΛΙΑ 
ΚΑΙ Ο 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΦΑΣΙΣΜΟΣ
Της ΣωτηΣ τριανταφυλλου

Προχθές, στον ραδιοφωνικό σταθμό France 

Inter, που πρόσκειται στην άκρα αριστερά, 

ήταν προσκεκλημένος ο Ζοφρουά ντε Λα-

γκανερί, 40χρονος φιλόσοφος και κοινωνι-

ολόγος της ίδιας παράταξης. Σχολιάζω την 

πρόσκληση στον σταθμό και την εμφάνισή 

του διότι καταδεικνύει μια σειρά πολύ δυ-

σάρεστα φαινόμενα στη Γαλλία: την πλήρη 

άλωση των μέσων ενημέρωσης από τις 

διάφορες παραλλαγές της αριστεράς, την 

απροσχημάτιστη προπαγάνδα υπέρ του 

ολοκληρωτισμού, την περιφρόνηση των 

δημοκρατικών αξιών και την ανακύκλωση 

των αυταρχικών ιδεών μέσω του πολιτικού 

προσωπικού και των κοινωνικών δικτύων. Η 

εξουσία στη Γαλλία βρίσκεται πολύ μακριά 

από την κυβέρνηση· ίσως αυτή είναι η μοί-

ρα της πολιτικής στον 21ο αιώνα ― παρότι 

εδώ επικρίνω τον πειρασμό του αριστερού 

εξτρεμισμού, πιστεύω ότι ο κίνδυνος για τη 

δημοκρατία δεν είναι ούτε ο αριστερός ούτε 

ο δεξιός εξτρεμισμός, αλλά το «ό,τι να ’ναι», 

η ανθρώπινη ηλιθιότητα.

 
ντε Λαγκανερί είναι περιβόη-
τος για ποικίλες δημόσιες δη-
λώσεις περί «σίγασης» (δικός 
του όρος) όλων των διανοου-

μένων που θεωρεί «αντιδραστικούς» 
(επίσης δικός του όρος), ομοφοβικούς ή 
ισλαμοφοβικούς, καθώς και για τη στή-
ριξή του στο ισλάμ. Θεωρείται ένας από 
τους εκπροσώπους της ισλαμοαριστεράς 
και συστηματικός δολοφόνος χαρακτή-
ρων: το 2017 συνέλεξε 1.800 υπογραφές 
ακροαριστερών διανοουμένων για να 
αφαιρεθεί το βραβείο «Πετράρχη» από 
την κοινωνιολόγο Ναταλί Ενίς, η οποία 
σημειώνω ότι επίσης πρόσκειται στην 
αριστερά αλλά πιθανώς όχι στην άκρα. 
Ο εν λόγω τύπος, o οποίος έχει εργασθεί 
ως καθηγητής ΑΕΙ, εκλήθη λοιπόν στη 
France Inter όπου μεταξύ άλλων είπε 
ότι δεν πρέπει να φετιχοποιούμε τις ε-
κλογές, ότι δεν πρέπει να κάνουμε δι-
άλογο με τους μη ομοϊδεάτες μας διότι 
χάνουμε χρόνο κι ότι οι «σάπιες» ιδέ-
ες (δικός του όρος, σταθερά) πρέπει να 
λογοκρίνονται. «Χρειάζεται έλεγχος 
του δημόσιου χώρου,» είπε, «ώστε να 
μην ακούγονται ακαθαρσίες». Φυσικά 
κι αυτός ο τελευταίος όρος είναι δικός 
του. Συνέχισε λέγοντας ότι το κράτος δι-
καίου συνιστά μιαν αόριστη έννοια, μια 
καρικατούρα, και αναφέρθηκε στον Πιερ 
Μπουρντιέ που υποτίθεται ότι τον έχει 

Πολιτική

Αυτός ο χειμώνας θα είναι σκληρός. Σκλη-
ρότερος από τους προηγούμενους. Η 
ανθρωπότητα στο σύνολό της θα εκτεθεί 
στην covid-19 με στόχο τη διασφάλιση ενός 
μίνιμουμ συλλογικής ανοσίας. Η παγκό-
σμια οικονομία και οι κυβερνήσεις επιτάσ-
σουν την αποφυγή ενός νέου καθολικού 
lockdown. Κανείς δεν το αντέχει. Κανείς 
δεν το θέλει. Μένει ο φόβος τώρα που 
στην Κεντρική Ευρώπη αρχίζει το κρύο και 
ο ουρανός σκοτεινιάζει. Ο φόβος μήπως 
επαναληφθούν οι σκηνές στο Bergamo, με 
τα στρατιωτικά καμιόνια γεμάτα φέρετρα 
να διασχίζουν τους κεντρικούς δρόμους. 
Σαν ένα απόκοσμο τελετουργικό όπου οι 
συγγενείς μέσα στη μουγκή θλίψη τους 
έστελναν νοερά τον ύστατο χαιρετισμό πα-
ρακολουθώντας τη μακάβρια πομπή μέσα 
από τις κουρτίνες των παραθύρων τους. 
Αυτός ο χειμώνας θα είναι θλιβερός και 
δύσκολος. Οι κοινωνίες είναι κουρασμένες, 
μπαϊλντισμένες από τόσο covid και τόση 
αβεβαιότητα για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους. Οι οικονομίες δουλεύουν σε ένα 
περίεργο ρελαντί με κονδύλια που παραπέ-
μπουν σε θεσμικό μεν αλλά virtual χρήμα. 
Οι μηχανές της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας, της Τράπεζας της Αγγλίας, της FED, 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, παντού 
από το Πεκίνο έως τη Μόσχα και το Τόκιο, οι 
μηχανές τυπώνουν χρήμα. Οι κυβερνήσεις 
καταρτίζουν προϋπολογισμούς οι οποίοι 
δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα 
αλλά με τη διαχείριση μίας οικονομίας σε 
κατάσταση αναστολής. Έτσι γίνεται στον 
πόλεμο. Μα πόλεμο έχουμε και μάλιστα 
πρωτόγνωρο, πρωτότυπο, σαν ένα τσου-
νάμι που έρχεται από το σκοτεινό μέλλον. 
Η Πανδημία είναι, ίσως, το πρώτο άμεσα 
επιθετικό και μαζικά δολοφονικό σημάδι 
πως κάπως, κάπου, κάποτε, όχι και πολύ 
παλαιότερα, η παγκόσμια κοινότητα έκανε 
τη λάθος κίνηση. Ή, μάλλον, δεν έκανε την 
απαιτούμενη σωστή κίνηση. Έκτοτε η επι-
δείνωση του συστήματος που μας θωράκι-
ζε όλους ανεξαιρέτως άρχισε να καταρρέει. 
Στην αρχή βήμα-βήμα. Στη συνέχεια πιο 
γρήγορα. Εδώ και κάμποσο καιρό ο ρυθμός 
είναι εκθετικός.

ριν λίγες ημέρες στη νότιο Γαλλία, α-
νάμεσα στην Τουλώνη και τη Νίκαια, 
στην «πίσω ακριβώς αυλή» της περί-

φημης Cote d’ Azur, άνοιξαν οι ουρανοί όπως 
κάθε χρόνο. Μόνον που αυτή τη φορά έπεσαν 
500 λίτρα νερού σε ένα τετραγωνικό μέτρο 
γης μέσα σε λίγες ώρες. Το ποτάμι ξεχείλισε 
για πρώτη φορά απ’ όσο θυμούνται οι ηλικι-
ωμένοι. Ποτέ το νερό δεν είχε στην πραγματι-
κότητα υπερχειλίσει, με αποτέλεσμα το νερό 
να απλωθεί πέρα από την κοίτη του ποταμού. 
Αυτή τη φορά μπήκε στα σπίτια, πλημμύρι-
σε τα ισόγεια, παρέσυρε τα πάντα. Και τους 
ανθρώπους, οι σωροί των οποίων βρέθηκαν 
ακόμη και σε ιταλικό έδαφος, παρασυρμένοι 
από τα ορμητικά ρεύματα. Για πρώτη φορά 
εκεί, πίσω από τη Νίκαια, στις Alpes Maritimes, 
μετρούν νεκρούς. Όπως συνέβη και πριν κά-
ποιο καιρό εδώ στη Μάνδρα Αττικής.
Κατοικίες που κτίστηκαν βάσει της αυστηρής 
γαλλικής νομοθεσίας πριν από λίγα χρόνια, 
χαρακτηρίστηκαν πλέον επικίνδυνες «λόγω 
φυσικών φαινομένων». Η χρήση γης αλλάζει 

με άμεση κρατική παρέμβαση λόγω κλιματι-
κής αλλαγής. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. 
Χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς πόσιμο νερό, οι κάτοι-
κοι σε μικρές παρέες με μάσκες για τον Covid 
συμφωνούν: «Δεν θα μπορούμε να ζούμε, όπως 
πριν». Αυτός είναι και ο τίτλος του πρωτοσέλι-
δου της «Le Monde» της 6ης Οκτωβρίου.
Όλοι συμφωνούν, κυβερνήσεις, πολίτες, επι-
στήμονες, επιδημιολόγοι, γενετιστές, πολιτι-
κοί μηχανικοί και συγκοινωνιολόγοι. Κάπου, 
κάπως, κάποτε, πρόσφατα πάντως, δεν κά-
ναμε την απαιτούμενη σωστή κίνηση. Και χά-
θηκε το τρένο. Μπορεί να χάθηκε και η μπάλα. 
Μετά την πανδημία ενέσκηψε η οικονομική 
κρίση. Αμέσως μετά, ή σχεδόν παράλληλα, 
άρχισε να τρίζει τα δόντια της η Φύση λόγω 
κλιματικής αλλαγής. Χώρες γίγαντες, εκατο-
ντάδων εκατομμυρίων κατοίκων, 
όπως η Ινδία, γονατίζουν. Οικο-
νομίες με τερατώδεις τζίρους, 
όπως η αμερικανική, αδυνατούν 
να σχεδιάσουν ή να προβλέψουν 
το μέλλον. Οι αμερικανικές επι-
χειρήσεις απολύουν κόσμο την 
ώρα που οι ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες εμπορίου όπως της Amazon 
σημειώνουν πρωτόγνωρα κέρ-
δη όταν, επίσημα τουλάχιστον, 
20.000 υπάλληλοι της εταιρείας 
έχουν προσβληθεί από τον ιό. Οι 
αριθμοί είναι τεράστιοι. Σαν στο 
σινεμά. Σαν να παρακολουθού-
με ένα science fiction από εκεί-
να που ξεκινούν με μια πανδημία 
και καταλήγουν σε μία πομπή με 
ζόμπι να ψάχνουν για φαΐ μέσα 
στην έρημο.
Την Τρίτη που μας πέρασε οι αμε-
ρικανοί δημοσιογράφοι που εργάζονται στα 
ΜΜΕ πρώτης γραμμής χρειάστηκε να επιστρα-
τεύσουν όλες τις ικανότητές τους και όλες τις 
ψυχολογικές εφεδρείες τους προκειμένου να 
διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση η 
οποία εξελισσόταν εκτός ομαλών και θεσμι-
κών διαδικασιών. Με καθυστέρηση περίπου 
12 ωρών ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο ισχυρότε-
ρος άνθρωπος στον κόσμο, ανακοίνωνε πως 
προσβλήθηκε από τον ιό, αυτόν δηλαδή που 
υποτιμούσε εδώ και μήνες. Από τον ιό που μέ-
χρι εκείνη την ημέρα, την περασμένη Πέμπτη, 
είχε σκοτώσει 209.000 αμερικανούς πολίτες. 
Στο μεταξύ είχε μολύνει ένα μεγάλο μέρος του 
στελεχιακού δυναμικού του Λευκού Οίκου, 
την ίδια του τη γυναίκα, την εκπρόσωπό του 
κ.λπ. Τη γλίτωσε ο Πομπέο που ήταν στο σπίτι 
του Μητσοτάκη στα Χανιά και κάποιοι άλλοι 
που τον απέφυγαν (τυχαίως) την τελευταία 
περίοδο.
Το ζήτημα δεν είναι αν αρρώστησε ο πλανη-
τάρχης. Το θέμα είναι πώς διαχειρίστηκε την 
ασθένεια το σύστημα εξουσίας του, ο ίδιος, 
αλλά δυστυχώς και το ιατρικό προσωπικό που 
κλήθηκε να επέμβει.
Απεδείχθη πως ασθενής ή όχι, σε σοβαρή ή 
σε λιγότερο σοβαρή κατάσταση, ο Ντόναλντ 
Τραμπ ηγήθηκε με έναν δραματικά τηλεοπτι-
κά σκηνοθετημένο τρόπο την καμπάνια όχι 
μόνο για την επανεκλογή του αλλά και για 
την αμφισβήτηση της επικινδυνότητας της 
Covid-19. Καταδείχτηκε πέραν κάθε αμφιβολί-
ας πως ο άνθρωπος αυτός και η επιτελική του 
ομάδα βρίσκονται πίσω από την παγκόσμια 
επιχείρηση ενός ακροδεξιού δικτύου Fake ε-
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εμπνεύσει: «η κοινωνιολογία είναι μαχητικό 
άθλημα». Νομίζω ότι έκτοτε τρίζουν τα κόκαλα 
του Μπουρντιέ, αλλά βεβαίως δεν είναι πρώτη 
φορά: η αριστερή κοινωνιολογία έγινε, ερήμην 
του, η ψευτοφιλοσοφία της δικαιολογίας όλων 
των εγκλημάτων. 

Πώς ο ντε Λαγκανερί μπήκε στο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον; Μέσω ενός διδακτορικού στην 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
όπου έχουν μαζευτεί τα εναπομείναντα απο-
λειφάδια της άκρας αριστεράς και τα σημερι-
νά παλιόπαιδα, αντικαθιστώντας στοχαστές 
μεγάλου διαμετρήματος: ένδειξη της θλιβερής 
μας παρακμής και της καθήλωσης της γαλλικής 
σκέψης στο παρελθόν των οδοφραγμάτων. Η 
αριστερή διάβρωση των πανεπιστημίων έχει 
πολύ δυσάρεστες συνέπειες στην παιδεία, αλλά 
κανείς δεν ενδιαφέρεται· ούτε βεβαίως μπορεί 
να ακουστεί μια τέτοια διαπίστωση· θα χυθεί 
αίμα. Ωστόσο, αυτό είναι το πρώτο που ήθελα 
να επισημάνω μετά την ραδιοφωνική εμφάνιση 
του ντε Λαγκανερί.
Το δεύτερο είναι το πώς στο περιβάλλον της 
πολιτικής ορθότητας, όπου η φιλελεύθερη ή η 
«δεξιά» έκφραση περνάει από διαδοχικές φά-
σεις αποδοκιμασίας, μπορεί κάποιος 
να δηλώνει ότι οι τζιχαντιστές απα-
ντούν ευλόγως στην «κοινωνική βία 
που ένιωσαν στα δεκάξι τους». Επιση-
μαίνω τη ρηχότητα των συλλογισμών, 
αν όχι την καθαρή βλακεία, αλλά προ-
πάντων με εντυπωσιάζει η ελευθερία 
του λόγου, η οποία δεν παραχωρείται 
σε όλους· η οποία ήδη αφαιρείται από 
τους «αντιδραστικούς»μέσω συγκε-
κριμένης νομοθεσίας.
Το τρίτο σημείο είναι το πιο δραματι-
κό. Μετά τη χθεσινή εκπομπή η δή-
μαρχος του Παρισιού Ανν Ινταλγκό, 
που εξελέγη για μια ακόμα θητεία, 
τουίταρε πλήρης θάμβους τις δηλώσεις του ντε 
Λαγκανερί γράφοντας πόσο την ενέπνευσαν. 
Τέτοιες είναι οι πηγές έμπνευσης της κυρίας 
Ινταλγκό, γι' αυτό το Παρίσι μεταμορφώνε-
ται σε μιαν αόριστη ιδέα, μια καρικατούρα. Εν 
πάση περιπτώσει, την ίδια μέρα, επειδή ακού-
στηκαν κάποιες χλιαρές αντιδράσεις για την 
αντιδημοκρατική ρητορική του ντε Λαγκανερί 
στη France Inter, οι σύντροφοί του από την «Α-
νυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν 
έσπευσαν να τον καλύψουν: τον χαρακτήρισαν 
θύμα της δεξιάς και γενναίο κατήγορο του κομ-
φορμισμού.

Όλα αυτά ενώ εκτυλίσσεται η δίκη των συνενό-
χων για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Charlie 
Hebdo κατά την οποία αποκαλύπτονται οι περί-
πλοκες σχέσεις της άκρας αριστεράς, του ισλάμ 
και του υποκόσμου σε τεράστια δίκτυα, με αμέ-
τρητους ομόκεντρους κύκλους και με τεμνόμε-
νες γκρίζες περιοχές. Εξάλλου, η εκπομπή με τον 
ντε Λαγκανερί δεν είναι το μοναδικό πρόσφατο 
μικρογεγονός που δείχνει τη μεγάλη εικόνα του 
σοσιαλφασισμού στη Γαλλία. Στον δημόσιο χώ-
ρο παρατηρείται καθημερινά μια μορφή τερατο-
γένεσης: έξαλλες φεμινίστριες κραυγάζουν 
«σκοτώστε τους άνδρες» και έξαλλοι ισλαμοαρι-
στεροί ενώνουν τις διακεκομμένες τελείες μετα-
ξύ του κόκκινου και του μαύρου φασισμού.  A  
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η αριστερη 
κοινωνιολογια 
έγινέ η ψέυτο-
φιλοσοφια τησ 
δικαιολογιασ 
ολων των 
έγκληματων

Πριν ρίξεις τα μπινελίκια σου 
με hashtag #Karen, σκέψου το καλύτερα

Ξεκίνησε από την Αμερική και τις αγγλόφωνες χώρες, έγινε 
talkoftheworld σε χρόνο ντετέ και ήρθε και στη χώρα μας. Πολυ-
χρησιμοποιούμενο λήμμα των καλιαρντών του διαδικτύου, θα 
το ακούσεις ευρέως από τα πιτσιρίκια, σε μερικούς μήνες ίσως 
παίξει και στην τηλεόραση. «Κάρεν», όνομα βαρύ σαν ιστορία. 
Όπως το διαχρονικό «Κατίνα», έτσι και το «Κάρεν» είναι ένα 
απλό γυναικείο όνομα μέσα στο οποίο πλέον περιλαμβάνεται 
πολλή πληροφορία. Το παρατσούκλι περιγράφει μια λευκή 
γυναίκα μέσης ηλικίας και μάλλον υψηλού εισοδήματος με 
επιτηδευμένη αυστηρότητα και ξινίλα ψευτοκύρους. Με ισχυ-
ρή αυτοσυναίσθηση υπεροχής, αντιμετωπίζει τους υπόλοι-
πους σαν απολειφάδια που οφείλουν να την υπηρετούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κάρεν θα επιπλήξει και κυρίως θα 
απειλήσει όσους θεωρεί κατώτερους, δηλαδή τους πάντες, 
συνήθως διά ασήμαντον αφορμή, με τη φράση-κλειδί «θέλω 
να μιλήσω με τον υπεύθυνο». Όπου «υπεύθυνος» συμπληρώστε 
κατά βούληση «τον διευθυντή», «τον προϊστάμενο», «τον μετρ» 
(στα μπουζούκια), «τους ανωτέρους σου», «την αστυνομία». 

Είναι απαιτητική, αυταρχική, αυστηρή, άτεγκτη, ψηλομύτα, 
γκρινιάρα, σνομπ και αγενής. Όλα της μυρίζουν και όλα της 
βρομάνε, κυρίως οι διαφορετικοί. Αν ήταν άνδρας, θα ήταν 
ο «στραβοστόμης» της κερκίδας. Έτοιμη για την Επίδαυρο, 
ειδικεύεται στο δράμα, την οιμωγή, τα οϊμέ, με τη φωνή της να 
διαλύει ντεσιμπελόμετρα και την υστερία της να ξεπερνά τη 
Χρύσα Ρώπα στο «Τι ψυχή θα παραδώσει, μωρή». Συμπεριφέ-
ρεται αποικιοκρατικά, κι αν της χαλάσεις τη φαντασίωση, με 
μια θυμωμένη φράση της θα σε διαπομπεύσει δημόσια, με μια 
γκριμάτσα της θα είναι σαν να φτύνει κατάμουτρα, με τις φω-
νές της θα κάνει τη ζωή σου κόλαση. Το κοινωνικό μπούλινγκ 
και η αντικοινωνική συμπεριφορά είναι τα χόμπι της. 
Ρατσίστρια; Τέρμα. Το ρεπορτάζ κατέγραψε άπειρες έξαλλες 
Κάρεν να ορθώνουν το ανάστημά τους κόντρα στις διαδηλώ-
σεις του Black Live Matter. Το φαινόμενο στην Αμερική έχει 
λάβει μάλλον ανεξέλεγκτες διαστάσεις, αν κρίνουμε από τα 
βίντεο που ανεβαίνουν κατά ριπάς αλλά και από δύο θεσμικές 
παρεμβάσεις. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τον Ιούνιο 
κατατέθηκε στην Καλιφόρνια νομοσχέδιο σύμφωνα με το 
οποίο χαρακτηρίζεται έγκλημα μίσους μια κλήση στον αριθμό 
911 έκτακτης ανάγκης, αν η «ανάγκη» προκύπτει μέσα από 
φυλετικές προκαταλήψεις. Κάτι παρόμοιο έγινε έναν μήνα αρ-
γότερα στο Σαν Φρανσίσκο με την «ομώνυμη» δράση Caution 
Against Racially Exploitative Non-Emergencies (CAREN).

Πότε γεννήθηκε η ανυπόφορη Κάρεν; Άγνωστοι οι γεννήτο-
ρές της. Η Wikipedia πιθανολογεί πως προέκυψε μέσα από το 
Black Twitter, για να περιγράψει λευκές γυναίκες που «φλυα-
ρούν για τους πάγκους στους οποίους πουλούν λεμονάδα μι-
κρά μαύρα παιδάκια». Πάντως όλοι οι ερευνητές συμφωνούν 
πως η χαρακτηροδομή μιας Κάρεν είναι διαχρονική. Στα 90s 
οι Αμερικανοί και κυρίως τα μέλη της μαύρης κοινότητας την 
αποκαλούσαν Μπέκι και λίγο αργότερα Μις Αν, σύμφωνα και 
πάλι με τη Wikipedia, όμως ελλείψει social media δεν προέκυ-

ψε διηπειρωτική χρήση. Υπήρχε άλλωστε ένα καλό υποκατά-
στατο, το «bitch», για να καλύπτει το γλωσσολογικό κενό. 

Τέλος το καρέ, ζήτω η καρενιά!

Αν στην Αμερική τη δράση της Κάρεν νιώθουν στο πετσί τους 
οι Αφροαμερικάνοι, οι συνάδελφοι, οι πωλήτριες ή οι υπάλλη-
λοι στα Starbucks, το ελληνικό ανάλογο έχει ξεσπάσει και σε 
συζύγους, νύφες, κουνιάδες, γειτόνισσες. Η ελληνική γλώσσα 
την έχει ονομάσει «Μαντάμ Σουσού», «κακιά πεθερά», «νευ-
ρασθενικιά», «ξινή», «κακίστρω», «υστέρω», «θείτσα». Τι ήταν 
η Αγλαΐα Παπαμήτρου (Τασσώ Καββαδία) στο «Η δε γυνή να 
φοβήται τον άνδρα» απέναντι στην «αστεφάνωτη Ελενίτσα 
του δημοτικού», αν όχι μια Κάρεν; Ξεχάσαμε την «Ξινή» του «Ρε-
τιρέ», Νεφέλη Ορφανού; Δεν «καρένιζε» η Ρένα Βλαχοπούλου 
απέναντι στη Μαρία Ιωαννίδου στο «Μια Ελληνίδα στο χαρέ-
μι»; Σαφέστατα. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει στη λίστα 
και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μια γυναίκα έτοιμη μονίμως να 
αρπαχτεί και να εκστομήσει με απειλητικό ύφος «τι είπατε», 
αλλά δεν ταιριάζει με την ηλικία ούτε με το κούρεμα μιας Κά-
ρεν. Γιατί, ναι, υπάρχει συγκεκριμένο Κάρεν μαλλί: κοντό πίσω, 
μακρύτερο και ασύμμετρο μπροστά, με ξανθές ανταύγειες. 
Στην απίθανη περίπτωση που θελήσεις να το υιοθετήσεις, ζη-
τάς από τον κομμωτή σου το «speak to the manager» κούρεμα.

Ο αντίλογος

Εκεί στο διαδίκτυο, όπου όλα θυμίζουν κουλτούρα γηπέδου 
και όλοι διαγωνίζονται να γράψουν τον μεγαλύτερο απαξιω-
τικό χαρακτηρισμό ή να κολλήσουν μια ρετσινιά, το «Κάρεν» 
έγινε μια καραμέλα υποτίμησης και απόρριψης. Το TikTok βρί-
θει από καταγγελίες-υπερβολές για ποικίλες καρενιές. Εν έτει 
2020 εξελίχτηκε σε λέξη μπαλαντέρ για να περιγράψει κάθε 
μεταεμμηνοπαυσιακή, άρα «αγάμητη», γυναίκα. 
Η πολιτική ορθότητα επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά. Κα-
ταγγέλλει το γεγονός πως ένας όρος που δημιουργήθηκε 
για να στηλιτεύσει συμπεριφορές, έφτασε να αναπαράγει 
αυτά που καταγγέλλει. Σε κάθε του απεύθυνση ως ανάλαφρο 
αστείο, ένα «Κάρεν» αναμασά αρνητικά στερεότυπα, υποκρύ-
πτει ρατσισμό απέναντι στην ηλικία, συνοδεύεται από μπόλι-
κο σεξισμό, αντανακλά μίσος ταξικό. 
Κι ενώ οι μετεωρολόγοι έβαλαν μυαλό και δεν ονοματοδοτούν 
πλέον τις καταιγίδες αποκλειστικά με γυναικεία ονόματα, η 
κοινωνία ακόμα αντιστέκεται, αν και πλέον εμφανίστηκε και το 
χάσταγκ #Kens για τους «ξινόγερους».Οι φεμινίστριες μιλούν 
για μισογυνισμό, καθώς η χρήση του «Κάρεν» υπακούει στην 
παράδοση που θέλει τις γυναίκες να φέρουν στις πλάτες τους 
όλα τα στραβά και ανάποδα του κόσμου. Λες και το «θέλω να 
μιλήσω στον υπεύθυνο» ή το κλασικό ελληνικό «θα πέσουν 
μηνύσεις» δε λέγεται κυρίως από άνδρες. Αλλά ξέχασα, το αρ-
σενικό αντίστοιχο είναι «γέροι του Μάπετ σόου» - τι γλυκό!
Οι κατηγοριοποιήσεις είναι μια ανθρώπινη ανάγκη και η νεό-
φαντη ταμπέλα «Κάρεν» εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δε 
χρειάζεται να μαλώνουμε ούτε να κοιταζόμαστε μέσα από πα-
ραμορφωτικούς καθρέφτες. Απλώς να συμφωνήσουμε στο 
βασικό: Σκότωσε την (όποια) Κάρεν κρύβεις μέσα σου. A  

Της Βάγιάς Μάτζάρογλου
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Μια νέα φυλή ή 
το νέο πρόσωπο 
του μισογυνισμού;



Eιρήνη 
Αγαπηδάκη
Παλεύοντας παιδί-παιδί 
Της Δήμήτρας Γκρους - Φωτό: ΘαΝαςής καρατΖας

Ε
κ ατονταδες αςυνοδευτα 

ανήλικα τα οποία διαβιούσαν σε 
εξαιρετικά επισφαλείς συνθή-
κες στα κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης (κυτ) στα νη-

σιά και στον Έβρο, εκατοντάδες 
άλλα σε αστεγία, κατακερματι-

σμένο σύστημα φιλοξενίας, σκοτει-
νές ιστορίες εξαφάνισης και εκμετάλλευσής τους 
από επιτήδειους και κυκλώματα. 5.379, ο αριθμός 
των καταγεγραμμένων. αυτή ήταν η εικόνα όταν 
ο πρωθυπουργός δήλωσε τον νοέμβριο του 2019 
ότι «αναλαμβάνει προσωπικά» το ευαίσθητο αυτό 
ζήτημα [«κανένα παιδί μόνο»] και έχρισε την ει-
ρήνη αγαπηδάκη εθνική ςυντονίστρια για τα ασυ-
νόδευτα. ο φιλόδοξος, με βάση τα στοιχεία, αλλά 
και ο αυτονόητα επείγων στόχος που τέθηκε τότε 
ήταν η μεταφορά τους σε κατάλληλες για παιδιά 
δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας. ουσιαστικά ό-
μως η δική της δύσκολη αποστολή ξεκίνησε με την 
επανασύσταση του υπουργείου Μετανάστευσης 
και ασύλου τον Φεβρουάριο, όταν ανέλαβε ειδική 
Γραμματέας Προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων. 
Μια αποστολή που απαιτούσε αφοσίωση, κοπια-
στική εργασία και υπερνίκηση εμποδίων, καθώς 
έπρεπε με τους συνεργάτες της αθόρυβα και –κυ-
ρίως– αποτελεσματικά να καταφέρουν να βάλουν 
ένα φρένο στις συνθήκες απελπισίας που λίμναζαν 
όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτελώντας όνειδος 
για τη συνείδησή μας και για τη χώρα μας. Βρίσκο-
ντας μόνο «σπαράγματα υποδομών», άρχισαν να 
σχεδιάζουν, να οργανώσουν και να υλοποιούν σχε-
δόν από την αρχή ένα οικοσύστημα προστασίας για 
τα ασυνόδευτα παιδιά, παράλληλα όμως έπρεπε 
να ανταποκρίνονται στα υπερ-επείγοντα ζητήμα-
τα των ασυνόδευτων που ζούσαν στα νησιά και να 
τερματίσουν αδιανόητες πρακτικές όπως αυτή της 
προστατευτικής φύλαξης. «Θέλω να σταθώ λίγο σε 
αυτό. Αρκετά ασυνόδευτα ανήλικα καταλήγουν στα α-
στυνομικά τμήματα ως έσχατο μέτρο προστασίας. Δεν 
κρατούνται επειδή διέπραξαν κάποιο αδίκημα, αλλά 
γιατί δεν υπάρχει μέρος να τα φιλοξενήσουμε. Αυτή η 
πρακτική έχει επικριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι 
πολύ σημαντικό ότι πλέον, με την αύξηση των θέσεων 
σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, με το πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης και την αναμόρφωση του συστήματος 
υποδοχής, βρισκόμαστε κοντά στο να την τερματίσουμε 
και επίσημα». δεν είναι λίγα αυτά που κατάφεραν, 
αν και όπως λέει, είναι πολλά ακόμα όσα πρέπει να 
γίνουν. «Δεν μπορούμε να αντέξουμε να χάσει κάποιο 
παιδί το τρένο επειδή το σύστημα δεν είναι έτοιμο, πρέ-
πει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για κάθε 
ασυνόδευτο ανήλικο, τώρα».

Ούτε καν φανταζόμαστε πώς μπορούν να επιβιώ-
νουν μόνα τους, χωρίς κάποια οικογένεια. Ποιο είναι 
το προφίλ αυτών των παιδιών;  Τα περισσότερα ασυνό-
δευτα που φτάνουν στη χώρα μας είναι αγόρια, 14 ετών 
και άνω. Τα κορίτσια και τα μικρότερα παιδιά πέφτουν 
συχνά θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης και δεν φτά-
νουν στα ευρωπαϊκά σύνορα. Περισσότερες πιθανότητες 
να τα καταφέρουν έχουν τα κάπως μεγαλύτερα, για αυτό 
έχουμε αυτή την κατανομή ως προς το φύλο και την ηλι-
κία. Ωστόσο, υπάρχουν και μικρά παιδιά που έρχονται με 
τους γονείς τους αλλά εκείνοι αποβιώνουν –είναι άνθρω-
ποι που έχουν περάσει πολλές κακουχίες– και βρίσκονται 
ορφανά. Κι είναι κι αυτά που τα χρησιμοποιούν κάποιοι 
χωρίς να έχουν συγγενική σχέση γιατί έτσι πιστεύουν 
ότι θα έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση, κι αφού περά-
σουν στη χώρα μας τα εγκαταλείπουν. Περνάνε χρόνια 
από τότε που ξεκινούν το ταξίδι από τη χώρα καταγωγής 
τους μέχρι να φτάσουν εδώ. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα τα ανήλικα από το Αφγανιστάν τα οποία εξαιτίας των 
συγκρούσεων με τους Ταλιμπάν καταφεύγουν με μέλη 
της οικογένειάς τους σε όμορες χώρες, όπως το Ιράν, ή 
καταλήγουν εκεί ορφανά επειδή οι γονείς τους σκοτώ-
θηκαν. Ζουν χωρίς επίσημα έγγραφα πέριξ των πόλεων 
σε παραπήγματα και τους εκμεταλλεύονται κάθε είδους 
ομάδες. Μιλάμε για παιδιά που από 5 ετών δουλεύουν και 
έχουν μάθει ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να εργά-
ζεσαι σκληρά για να μην πεινάς. Καταλαβαίνουμε πόσο 
διαφέρει αυτή η παιδική ηλικία από την αντίστοιχη ενός 
παιδιού που ζει σε μια φτωχή οικογένεια στην Ευρώπη.

Είναι αδιανόητο ότι υπήρχαν παιδιά μόνα τους που 
ζούσαν στην κόλαση της Μόριας. Όταν είδαμε τις ει-
κόνες με κάποια από τα τελευταία 410 ασυνόδευτα 
που μεταφέρατε λόγω της φωτιάς, είπαμε... είναι δυ-
νατόν...; Όμως εδώ και 5 χρόνια κανείς δεν ασχολήθη-
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κε να τα πάρει από εκεί. Όταν ανακοινώθηκε η 
πρωτοβουλία για τα ασυνόδευτα ανήλικα από 
τον πρωθυπουργό τον Νοέμβριο, μόνο στη Μό-
ρια υπήρχαν πάνω από 1.200, τα περισσότερα 
εκτός του ΚΥΤ, στον χώρο που έχει επικρατήσει 
να ονομάζεται «ζούγκλα». Πριν τη φωτιά, ο πλη-
θυσμός τους στα νησιά είχε μειωθεί ήδη κατά 
54%, είχαμε δηλαδή απομακρύνει έναν μεγάλο 
αριθμό ανηλίκων. Τη βραδιά της πυρκαγιάς θέ-
σαμε σε εφαρμογή το σχέδιο που είχαμε εκπο-
νήσει τον Φεβρουάριο για τη μαζική μεταφορά 
τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε η μεταφορά ό-
λων των ασυνόδευτων ανηλίκων από τα υπόλοι-
πα ΚΥΤ των νησιών και τον Έβρο στην ενδοχώρα 
και έτσι, από την προηγούμενη εβδομάδα, επτά 
μήνες μετά την ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας 
Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, μπορούμε 
πλέον να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα από τα 
1.790 που ζούσαν στα ΚΥΤ σε άθλιες συνθήκες. 
Παράλληλα εργαζόμαστε για την αναμόρφωση 
του συστήματος υποδοχής καθώς και την υλο-
ποίηση βιώσιμων και αποτελεσματικών στρα-
τηγικών ένταξης, για όσα από τα ασυνόδευτα 
ανήλικα παραμείνουν στη χώρα μας.

Κάνατε αυτό που όφειλε να είχε γίνει εδώ και 
πολύ καιρό. Αλλά γιατί αργήσατε για κάτι που 
τελικά έγινε τόσο άμεσα;  Από τα τέλη Φεβρου-
αρίου αρχίσαμε να αναπτύσσουμε θέσεις μα-
κροχρόνιας φιλοξενίας τόσο σε ξενώνες όσο και 
σε διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης. Όσα 
είχαμε επιτύχει, ήδη πριν από τη φωτιά, έκαναν 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εμπιστευτεί και 
να εγκρίνει τη μαζική μεταφορά όλων των ασυ-
νόδευτων ανηλίκων από τα νησιά και τον Έβρο 
στην ενδοχώρα, αφού πλέον είχε εχέγγυα ότι 
δεν θα τα στεγάσουμε σε ξενοδοχεία στα οποία 
θα μείνουν εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διά-
στημα χωρίς να υπάρχει πρόνοια για το μετά. Ότι 
δηλαδή η μεταφορά των ασυνόδευτων από τα 
ΚΥΤ αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου σχεδι-
ασμού και όχι πυροτέχνημα που θα οδηγήσει σε 
νέα αδιέξοδα και εξαθλίωση.

Συγκεκριμένα; Με βάση τις προγραμματικές 
συμφωνίες που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η χώρα μας θα έπρεπε να χρηματοδοτεί 
από τα κοινοτικά κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ήδη από το 2017) 
2.000 θέσεις σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας 
με τις 500 να αφορούν σε διαμερίσματα ημιαυτό-
νομης διαβίωσης, πράγμα που δεν έκανε. Υπήρ-
χε έλλειμμα αξιοπιστίας. Στο τέλος του 2020 θα 
είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνουμε αυτούς 
τους στόχους, με τις νέες θέσεις που δημιουρ-
γήσαμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε. Τα α-
συνόδευτα ανήλικα μεταφέρθηκαν και θα παρα-
μείνουν στις προσωρινές δομές φιλοξενίας για 
μικρό χρονικό διάστημα, μιας και δρομολογείται 
ήδη για καθένα η καλύτερη δυνατή λύση. Κάποια 
θα μετεγκατασταθούν, άλλα θα επανενωθούν με 
μέλη της ευρύτερης οικογένειας τους σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κάποια θα παραμείνουν 
στη χώρα μας, σε κατάλληλες δομές οι οποίες θα 
υπηρετούν το σκοπό της ένταξής τους.

Οι διαδικασίες ένταξής τους είναι μια μεγάλη 
συζήτηση που θα κάνουμε μια επόμενη φορά. 
Όπως και το πώς οργανώνεται το πρόγραμ-
μα μετεγκατάστασης. Υπάρχουν χώρες που 
αρνούνται να δεχθούν ασυνόδευτους ανη-
λίκους; Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, που 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού 
–έχει συμβάλει σημαντικά και η Επίτροπος για τη 
Μετανάστευση κ. Ίλβα Γιόχανσον–, είναι εθελο-
ντικό. Που σημαίνει ότι είναι στη διακριτική ευ-
χέρεια κάθε κράτους-μέλους να αποφασίσει αν 
θα συμμετάσχει καθώς και τι αριθμό ατόμων θα 
δεχτεί. Αποτελεί διαπραγματευτική επιτυχία το 
ότι συμμετέχουν πάνω από 10 κράτη-μέλη, ενώ 
αφορά κυρίως τρεις ομάδες: α) 1.600 ασυνόδευ-
τους ανηλίκους β) 243 παιδιά με προβλήματα υ-
γείας και τα μέλη της οικογένειας τους – περίπου 
1.000 που μετεγκαθίστανται στη Γερμανία και 
γ) 400 ενήλικες, αιτούντες άσυλο για τη Γαλλία. 
Μιλάμε δηλαδή για πάνω από 2.500 ανθρώπους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τις πρώτες δύο 
πιλοτικές μεταφορές τον Απρίλιο, η πανδημία 
προκάλεσε καθυστερήσεις και η κύρια φάση υ-

λοποίησης ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα με τέλη 
Ιουνίου. Σε 2,5 μήνες έχουμε καταφέρει να με-
τεγκαταστήσουμε 1.006 ανθρώπους που είχαν 
πολύ μεγάλη ανάγκη από προστασία και φροντί-
δα. Ξέρετε, πολλοί δυσκολεύονται να συνειδη-
τοποιήσουν τι σημαίνει να ζει κάποιος με σοβαρό 
πρόβλημα υγείας στα νησιά, χωρίς φροντίδα ή 
χωρίς κανέναν να μπορεί να τον βοηθήσει, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση των ασυνόδευτων 
ανηλίκων. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος πόσες φο-
ρές την ημέρα το παιδί του τού ζητάει κάτι γιατί 
πονάει, πεινάει, χρειάζεται κάτι, οτιδήποτε, για 
να καταλάβει τι αντιμετώπιζε κάθε μέρα ολομό-
ναχος, σε ένα camp χιλιάδων ατόμων, ένας ασυ-
νόδευτος ανήλικος που ζούσε στη «ζούγκλα της 
Μόριας» ή εκείνης της Σάμου. 

Δύο από τους εμπρηστές της Μόριας ανήκαν 
σε αυτή την κατηγορία. Ισχύει ότι μέσα σε αυ-
τά κρύβονται και ενήλικες νεαροί που μπορεί 
να έχουν ποινική συμπεριφορά; Τα ασυνόδευ-
τα ανήλικα που συμμετείχαν στον εμπρησμό της 
Μόριας συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στη 
Δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου δεν έχω να σχολιάσω 
κάτι παραπάνω. Το κράτος λειτουργεί και είναι σε 
θέση να διακρίνει ποιος παρανομεί, προστατεύ-
οντας και τους υπόλοιπους από την παράνομη 
δράση του, όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση. Κατά καιρούς έχω διαβάσει 
πολλά fake news και ψεύτικες ιστορίες που υπο-
τίθεται ότι εμπλέκουν ασυνόδευτους ανηλίκους. 
Επιχειρείται να παρουσιαστούν ως μια ομάδα 
που αποτελείται από εγκληματίες ή υποψήφι-
ους εγκληματίες. Ξαναλέω: όποιος παρανομεί 
οδηγείται στη Δικαιοσύνη. Παλιότερα, υπήρχαν 
διάφορες υπόνοιες για ενήλικες που προσποιού-
νται τους ανηλίκους για να τύχουν προστασίας. 
Είναι αλήθεια ότι το προηγούμενο θεσμικό πλαί-
σιο για την αξιολόγηση της ηλικίας άφηνε κενά. 
Αυτό όμως έχει τελειώσει, καθώς έχει τεθεί σε 
ισχύ ένα νέο πλαίσιο που επιτρέπει την έγκαιρη, 
αποτελεσματική διενέργεια προσδιορισμού της 
ηλικίας. Επιπλέον, η τάση πια είναι τα ασυνόδευ-
τα ανήλικα να δηλώνουν μεγαλύτερη ηλικία από 
την πραγματική για να καταφέρουν να φύγουν 
παράνομα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να 
αποφύγουν το πλαίσιο προστασίας. Το στοίχημα 
είναι να τους πείσουμε να εμπιστευτούν τις ελ-
ληνικές αρχές, προκειμένου να τους προφυλά-
ξουμε από τους διακινητές που τους υπόσχονται 
πράγματα για να τους εκμεταλλεύονται.         

«Πλέον μπορούμε να κρίνουμε αποτελέσμα-
τα και όχι απλώς να πνιγόμαστε από τα συ-
ναισθήματα μας για όσα ΔΕΝ έγιναν» είχες 
γράψει σε μία σου ανάρτηση στο Facebook, 
πώς το εννοούσες; Δεν ήταν λίγες οι φορές τα 
προηγούμενα χρόνια που ο δημόσιος διάλογος 
ήταν γεμάτος απόγνωση, θλίψη και κάθε είδους 
αρνητικό συναίσθημα, όταν η συζήτηση αφο-
ρούσε το προσφυγικό. Ειδικότερα η κατάσταση 
στον τομέα των ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν 
τόσο άσχημη, που δεν ξέρω καν αν αντέχει σε 
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κριτική. Και αυτό φάνηκε όχι μόνο φέτος που 
είχαμε τον υψηλότερο αριθμό ασυνόδευτων 
ανηλίκων που είχε ποτέ η χώρα, αλλά και τα 
προηγούμενα χρόνια, που ενώ είχαμε λιγότερα, 
αυτά παρέμεναν στα ΚΥΤ ή σε προστατευτική 
φύλαξη και όχι εκεί που θα έπρεπε να είναι, σε 
δομές δηλαδή μακροχρόνιας φιλοξενίας. Δεν υ-
λοποιήθηκε ποτέ σχέδιο ένταξης στη χώρα μας, 
παρά μόνο ad hoc λύσεις στέγασης κυρίως σε 
επίπεδο προσωρινής φιλοξενίας. Τώρα λοιπόν 
που κάνουμε σημαντικά βήματα και παράγουμε 
αποτελέσματα, τώρα που υλοποιούμε αποτελε-
σματικά το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, που ε-
πιτυγχάνουμε τους στόχους στις 
δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας 
για πρώτη φορά και που πήραμε 
τα ασυνόδευτα από τα ΚΥΤ, τώ-
ρα, υπάρχει και χώρος για κριτι-
κή. Για πολιτική διαφωνία ουσίας, 
αν θέλετε. Για το ποιο μοντέλο 
είναι καλύτερο, για το τι θα μπο-
ρούσε να γίνει γρηγορότερα, για 
την ουσία δηλαδή της πολιτικής 
που εφαρμόζεται και όχι απλά για 
την έκφραση αρνητικών συναι-
σθημάτων εξαιτίας της απουσίας 
αποτελεσματικής πολιτικής. 

Είχες καθόλου ενδοιασμούς 
για να αναλάβεις τη συγκεκρι-
μένη θέση; Είναι αλήθεια ότι το 
σκέφτηκα πολύ και είχα βαθιά 
επίγνωση του πόσο δύσκολα θα 
είναι. Αφενός γιατί δεν υπήρχε 
καν σύστημα αλλά σπαράγματα 
συστήματος, αφετέρου επειδή 
αφορά ένα ζήτημα που σε ψυχι-
κό επίπεδο δεν είναι εύκολο να 
το προσεγγίσει κάποιος χωρίς να 
αφήσει έντονο αποτύπωμα στον 
ψυχισμό του. Αποφάσισα ωστόσο να παραι-
τηθώ από τη θέση που είχα σε ιδιωτικό πανεπι-
στήμιο στην Κύπρο και να μετακομίσω πάλι στην 
Αθήνα για να αναλάβω αυτή τη δουλειά. 

Ποια ήταν τα επαγγελματικά σου εφόδια; Οι 
σπουδές μου στην Ψυχολογία και η μετεκπαί-
δευση που είχα σε πιο ειδικά θέματα φάνηκαν 
αρκετά χρήσιμες, αλλά κατά βάση οι σπουδές 
μου στη Δημόσια Υγεία σε μεταπτυχιακό και 
διδακτορικό επίπεδο και η επαγγελματική μου 
εμπειρία είναι σημαντικές. Στη χώρα μας ταυτί-
ζουμε συχνά (φάνηκε και με την πανδημία) τη 
Δημόσια Υγεία με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ή 
το πολύ-πολύ με τη Λοιμωξιολογία. Και τα δύο 
είναι λάθος. Η Δημόσια Υγεία είναι ένα επιστημο-
νικό πεδίο που έχει στον πυρήνα του την αντιμε-
τώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και 
των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν 
την υγεία, με στόχο την προαγωγή της υγείας και 
την πρόληψη τόσο των μεταδιδόμενων όσο και 
των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Επιπλέον, 
η επαγγελματική μου εμπειρία στον σχεδιασμό, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμά-
των και πολιτικών υγείας, φάνηκε πολύ χρήσιμη 
– μπορεί να διαφέρει η ομάδα στόχος αλλά η με-
θοδολογία είναι ίδια. 
Αν μου έλειπε κάτι στον ακαδημαϊκό χώρο, ήταν 
η περιορισμένη δυνατότητα να ασχοληθώ με 
δράσεις που μπορούν να επιφέρουν κοινωνικές 
αλλαγές. Από την άλλη, πάντα με ενοχλούσε το 
κενό που υπήρχε ανάμεσα στην τεκμηριωμένη 
χάραξη πολιτικών υγείας (evidence based policy 
making) και την πολιτική. Οι δύο χώροι υπάρ-
χουν παράλληλα, με αποτέλεσμα πολλές φορές 
οι πολιτικοί να εφαρμόζουν πολιτικές που δεν 
βασίζονται σε ισχυρή τεκμηρίωση, που σημαίνει 
σπατάλη πόρων χωρίς αναμενόμενα αποτελέ-
σματα. Πρόσφατα, διαπίστωσα με μεγάλη χαρά 
ότι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δημόσιας Υγείας 
–το πιο σημαντικό επιστημονικό όργανο για τη 
Δημόσια Υγεία–, δημιούργησε νέο τμήμα “Public 
Health Policy & Politics” σε μια προσπάθεια να 
φέρει κοντά χαράκτες πολιτικών και πολιτικούς. 
Πρέπει να πείσουμε τους πολιτικούς για τη ση-
μασία των τεκμηριωμένων πολιτικών και νομίζω 
ότι έχει αλλάξει και η εποχή πια. Σημασία δεν έχει 
τόσο το ιδεολογικό πρόσημο της λύσης, αλλά η 
αποτελεσματικότητά της. Σημασία έχει να είμα-
στε αποτελεσματικοί. 

Τι συνιστά ανταμοιβή σε μια τέτοια «δουλειά» 
με τόσες ευθύνες και τόσες δυσκολίες; Αυτό 
που συνιστά ανταμοιβή είναι ταυτόχρονα και η 
δυσκολία της: παλεύουμε παιδί-παιδί. Για κάθε 
παιδί που καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε μια 
ευκαιρία στη ζωή, είναι τεράστια χαρά. Και δεν 
έχουμε περιθώριο να χάσουμε κανένα. Δε μπο-
ρούμε να αντέξουμε να χάσει κάποιο παιδί το τρέ-
νο επειδή το σύστημα δεν είναι έτοιμο, πρέπει να 
κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για κάθε 
ασυνόδευτο ανήλικο, τώρα. Από την άλλη, δεν 

είναι βιώσιμο αυτό. Οπότε πρέπει 
να επιμείνουμε στην υλοποίηση 
του σχεδιασμού που θα επιτρέψει 
να δημιουργηθεί το οικοσυστήμα 
προστασίας του συνολικού πλη-
θυσμού των ασυνόδευτων ανη-
λίκων. Για ανθρώπους σαν εμένα 
που έχουν ανέβει την κοινωνική 
σκάλα εκατοστό το εκατοστό με 
πολύ κόπο, δεν υπάρχει μεγαλύ-
τερη ανταμοιβή από το να μπορώ 
να βοηθήσω άλλους ανθρώπους 
να κάνουν το ίδιο. Αν είχα γεννηθεί 
στο Αφγανιστάν, μπορεί να μην 
είχα καταφέρει να φτάσω τα 41 
έτη που είμαι σήμερα. Αν ζούσα σε 
μια χώρα που η καταγωγή γίνεται 
μοίρα, η ζωή μου θα ήταν πολύ δι-
αφορετική. Αρκεί να δει κάποιος 
ποια είναι η βρεφική θνησιμότητα 
ή το προσδόκιμο ζωής σε αυτές 
τις χώρες. Τα παιδιά που οι γονείς 
τους είναι απόφοιτοι ανώτατης 
εκπαίδευσης ζουν περισσότερα 
χρόνια από εκείνα που οι γονείς 
τους είναι απόφοιτοι Δημοτικού 
και στις δυτικές χώρες. Αυτές είναι 

οι ανισότητες στην υγεία. Η εκπαίδευση είναι 
από τους βασικούς παράγοντες που την επηρε-
άζουν, και δουλειά μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ 
για να μειώσω την επίδρασή τους στον πληθυ-
σμό για τον οποίο έχω την ευθύνη. 

Να ανατρέψετε τη μοίρα, αυτό προσπαθείτε;
Ακριβώς, επιχειρούμε να ανατρέψουμε τη μοίρα 
μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής κατάλ-
ληλων πολιτικών. Πρόσφατα είχα την τιμή και τη 
χαρά να υποδεχτώ την Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας σε έναν ξενώνα που φιλοξενεί ασυνόδευτα α-
νήλικα κορίτσια. Την περίμεναν με τόση λαχτά-
ρα, που δεν κοιμήθηκαν από την προσμονή το 
προηγούμενο βράδυ. Παρατηρούσα τα φωτι-
σμένα τους πρόσωπα, άκουγα τις ιστορίες τους, 
μοιράστηκα τη χαρά τους και κατάλαβα κάθε λέ-
ξη της πρότασης «αφού είμαστε σε μια χώρα που 
οι γυναίκες μπορούν να βρεθούν στο ανώτατο 
αξίωμα, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα». 
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την ελπίδα 
και την ελευθερία που γεννά στην ψυχή του αν-
θρώπου η Δημοκρατία. A

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι περήφανη για την ομάδα της. Χωρίς αυτούς, τονίζει, δεν θα μπορούσε να τα 
είχε καταφέρει. Εδώ στο προαύλιο χώρο του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για κάθε παιδί 
που καταφέρ-

νουμε να 
εξασφαλίσουμε 

μια ευκαιρία 
στη ζωή, είναι 

τεράστια χαρά. 
Και δεν έχουμε 

περιθώριο 
να χάσουμε 

κανένα. 



Όταν ο Φράνσις Σκοτ Φι-
τζέραλντ έβαζε στο στόµα 
των ηρώων του φράσεις 
όπως, «όσα πίστευε ότι 
γνώριζε για τη ζωή και τον 
έρωτα, τα έµαθε µέσα από 
το Χόλιγουντ», ίσως αγνο-
ούσε τις προφητικές δια-
στάσεις µιας διατύπωσης η 
οποία έµελλε να συνοψίζει 
τις προτιµήσεις του συλλο-
γικού γούστου έως τον 21ο 
αιώνα. Πράγµατι, υπήρχε 
µια εποχή που η Αµερική 
και τα αµέτρητα πολιτιστι-
κά υποπροϊόντα της δεν 
µπορούσαν να αστοχή-
σουν. Όλοι ανέβαιναν σκά-
λες προς τα αστέρια, κι όσα 
έβλεπαν από ψηλά είχαν 
τις ρίζες τους στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες: mainstream 
και ανεξάρτητο σινεµά, 
λογοτεχνία και παραλογο-
τεχνία, τηλεοπτικά sitcom, 
βίντεο κλιπ, animation 

και καρτούν, indie rock, 
gangsta rap, Ντιτρόιτ 
techno και Σικάγο house, 
φωτογραφία, χορός, µόδα, 
ρουχισµός, διαφήµιση και 
celebrity culture, κόµικς 
και περιοδικά, αφίσες και 
βιντεοπαιχνίδια. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΠ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
Το τέλος µιας ηγεµονίας; 

Τι καινούργιο φέρνουν οι ραγδαίες αλλαγές στο πολιτιστικό κέντρο του πλανήτη 
Toυ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ
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ΤΟ ΤΡΕΛΟ ΚΑΖΑΝΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
κότητας της αµερικάνικης 
ηπείρου, η ποπ κουλτούρα 
άρθρωσε µια οικουµενική 
γλώσσα ικανή να ανανεώνε-

ται διαρκώς και να απευθύνε-
ται στους πάντες, ενώ στα έργα 

της, όλοι ανακάλυψαν εγχειρίδια 
για να αντέχεται η µοναξιά αυτού του κόσµου. Ώ-
σπου φάνηκε στον ορίζοντα η απειλή της παρακ-
µής, που µε µια κίνηση επιθετική και αιφνίδια κατε-
δάφισε το αµερικάνικο γκλάµουρ. 

Τώρα, που το πλανητικό χωριό του ΜακΛούαν 
είναι καθιερωµένη πραγµατικότητα και η αλλαγή 
συσχετισµών σε όλο τον κόσµο αποτελεί ένα από 
τα καθοριστικά σηµεία των νέων συνθηκών που 
προκαλεί σε οικονοµικό και πολιτισµικό επίπεδο 
η εξάπλωση του COVID-19, νέοι πρωταγωνιστές 
αιχµαλωτίζουν τον φακό της ποπ κουλτούρας µε 
βλοσυρή αλαζονεία. Το φετινό box office δεν έρ-
χεται τυλιγµένο µε την αστερόεσσα, οι νικητές των 
Όσκαρ είναι όλο και συχνότερα υποτιτλισµένοι στα 
αγγλικά, ενώ στις λίστες µε τα δηµοφιλέστερα του 
Netflix προελαύνουν παραγωγές από την Ευρώ-
πη και την Ασία. Γιατί άραγε οι Ηνωµένες Πολιτείες 
αποµακρύνθηκαν από το δηµιουργικό πεδίο της 
σύγχρονης ποπ τέχνης; 

Culture wars 
σε Αμερική και Ασία

Οι τεράστιες υποσχέσεις των «Tenet» και «Μου-
λάν» δεν εκπληρώθηκαν και το  µεγαλύτερο 
blockbuster του 2020 δεν θα είναι αµερικανικό. Το 
«The Eight Hundred», ένα πολεµικό δράµα εποχής 
πλείστων προπαγανδιστικών αποκλίσεων που ε-
κτυλίσσεται το 1937, κατά τη διάρκεια της ιαπω-
νικής επίθεσης στην Κίνα, είναι το φιλµ µε τη µε-
γαλύτερη εισπρακτική επιτυχία της σεζόν, καθώς 
συµπληρώνοντας έναν µήνα προβολών έχει απο-
φέρει κέρδη 428 εκατοµµυρίων δολαρίων. 

∆ύσκολα µπορεί κανείς να σκεφτεί αντιπροσω-
πευτικότερο ντοκουµέντο αµερικανικής πανωλε-
θρίας από το παρασκήνιο που συνοδεύει τις τρεις 
ταινίες: Το «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε 
πρεµιέρα σε 41 χώρες, παρεκτός των ΗΠΑ, όπου 
η κακή διαχείριση της πανδηµίας υποχρεώνει τις 
κινηµατογραφικές αίθουσες να παραµένουν κλει-
στές στις περισσότερες πολιτείες, συµπεριλαµβα-
νόµενων των κοµβικών αγορών της Καλιφόρνια 
και της Νέας Υόρκης. Στην αντίπερα όχθη, η πλει-
οψηφία των 70.000 κινηµατογράφων της Κίνας, 
στην οποία καταγράφηκαν τα πρώτα περιστατικά 
κορωνοϊού, τελούν ξανά σε λειτουργία δεδοµένων 
των σταθερά οπτιµιστικών υγειονοµικών επιδόσε-
ων της χώρας. 

Όσο για το «Μουλάν», η ούτως ή άλλως χλιαρή 
υποδοχή του φιλµ της Ντίσνεϊ οφείλεται τόσο στον 
υπερβάλλοντα ζήλο να πατροναριστεί σύµφωνα 
µε τα ήθη του κινεζικού κοινού όσο και στον αντί-
κτυπο της σκανδαλώδους απόφασης να πραγµα-
τοποιηθούν γυρίσµατα στις περιοχές της βορειο-
δυτικής Κίνας, όπου περισσότεροι από 1 εκατοµ-
µύριο µουσουλµάνοι Ουιγούροι κρατούνται σε 
«στρατόπεδα αναµόρφωσης». Με το 60 έως 70% 
των εσόδων του Χόλιγουντ να προέρχεται πλέον 
από τις αγορές του εξωτερικού και την Κίνα ανερ-
χόµενη σε δεύτερο µεγαλύτερο κινηµατογραφικό 
ακροατήριο του πλανήτη την τελευταία δεκαετία, 
το αµερικανικό σινεµά στρέφεται σε ανώδυνες σε-
ναριακές επιλογές προκειµένου να κατευναστούν 
οι ιδεολογικές νευρώσεις του καθεστώτος Τζιν-
πίνγκ. Όπερ, το φιάσκο «Μουλάν». 

Το προσωπικό είναι πολιτικό και το πολιτικό είναι 
πολιτιστικό: ∆εν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς 

τις δυσµενείς επιπτώσεις της προεδρίας Τραµπ στο 
καλλιτεχνικό προφίλ της Αµερικής, και στο τόσο 
ζωτικό για την ίδια διπλωµατικό soft power της ποπ 
κουλτούρας. Πανδηµία, έξαρση των φυλετικών 
ανισοτήτων, ιθαγενισµός και µια εκδηλωµένη α-
παρέσκεια προς οτιδήποτε ξένο («Νίκησε µια ταινία 
από τη Νότια Κορέα, τι διάολο συµβαίνει;», δήλωσε ο 
Ντόναλντ Τραµπ όταν τα «Παράσιτα» απέσπασαν το 
βραβείο της Αµερικάνικης Ακαδηµίας. «∆ε γίνεται 
να έχουµε περισσότερα “Όσα παίρνει ο άνεµος;”»), το-
ποθετούν τις ΗΠΑ στο πλάνο ενός κόσµου ο οποίος 
χάνεται στα συντρίµµια εσωτερικών πολέµων και 
σπαραγµών, επιπλέοντας στην κενή νοσταλγία της 
υποτιθέµενης παλιάς, καλής εποχής που ευαγγε-
λίζεται η συνθηµατολογία του Make America Great 
Again, ενόσω το διεθνές σινεµά πραγµατοποιεί ε-
µπορικούς και κριτικούς θριάµβους. «Η Αµερική 
εφηύρε τις ταινίες για να µη χρειαστεί ποτέ να ενηλι-
κιωθεί», έγραφε προ δεκαεπτά ετών ο Μπάλαρντ, 
στο «Άνθρωποι του Μιλένιουµ»: «Εµείς έχουµε angst, 
την κατάθλιψη και την απογοήτευση της µέσης ηλικί-
ας. Εκείνοι έχουν το Χόλιγουντ». Να που το καινούρ-
γιο κινηµατογραφικό τοπίο υποχρεώνει τις ΗΠΑ να 
ενηλικιωθούν ή να αποσυρθούν.

Pop goes the world και το 
χαμένο αμερικανικό μομέντουμ

Μια βαθύπλουτη βιοµηχανία έκλεισε για πάντα 
τα µάτια και η Αµερική αδυνατεί να ανιχνεύσει το 
ρεύµα. Η κατάρρευση των δισκογραφικών εταιρι-
ών και η αποδόµηση µιας φάµπρικας κερδών η ο-
ποία συντηρήθηκε επί τέσσερις δεκαετίες και στην 
ακµή της εξασφάλιζε ετήσια έσοδα 25 δισεκατοµ-
µυρίων δολαρίων, καταδεικνύει άλλο ένα σηµάδι 
της αµερικανικής οπισθοχώρησης στην αρένα της 
µαζικής κουλτούρας. 

Οι νέες φόρµες προσωπικής σχέσης που µπορεί 
να καλλιεργήσει ένας τραγουδοποιός µε τον ακρο-
ατή της τέχνης του µέσα στο διαδίκτυο, η διασπο-
ρά του δισκογραφικού εµπορίου σε ιστοσελίδες και 
e-shops, σε συνδυασµό µε τις µυριάδες µουσικές 
µικροκοινωνίες οι οποίες θεµελιώνονται στον κυ-
βερνοχώρο µέσα από ανεξάρτητα label και µίντια, 
προκαλούν πρωτοφανή συρρίκνωση σε ένα από 
τα πλέον εξαγώγιµα προϊόντα των Ηνωµένων Πο-
λιτειών, τη µουσική παραγωγή. Η Αµερική υπήρξε 
σταθερός κλειδοκράτορας των ακουσµάτων µας, 
µε κολοσσιαίες δισκογραφικές και µε το οικουµενι-
κά κραταιό MTV στον έλεγχό της, πλέον ωστόσο το 
79% των εσόδων της µουσικής βιοµηχανίας προέρ-
χεται από τις υπηρεσίες streaming, µε συντριπτικό 
µερίδιο να καταχωρείται σε µια σουηδική εταιρία, 
το Spotify. Όµοια µε την οικονοµία, η παγκοσµιο-
ποίηση έχει δύο όψεις και πλέον η Αµερική βρίσκει 
τον εαυτό της στο γκισέ του αγοραστή. 

Ταυτόχρονα, η ίδια η φύση του web αναδεικνύει 
νέα εθνολογικά προφίλ στις υψηλές κλίµακες του 
πενταγράµµου. Ο «µεγαλύτερος ράπερ του κόσµου» 
σήµερα, σύµφωνα µε το Βloomberg, είναι ο πορτο-
ρικανός Bad Bunny. Οι BTS και οι υπόλοιπες ορδές 
των νοτιοκορεατικών boy bands της K-pop σκορά-
ρουν διαδοχικά νούµερο 1 στα αµερικανικά τσαρτ, 
γεµίζουν γήπεδα και προκαλούν λατρευτικές εκ-
δηλώσεις σε όλο τον δυτικό κόσµο, εκθρονίζουν 
την Cardi B και τον Drake από την κορυφή των πω-
λήσεων και ανοίγουν τον δρόµο σε περισσότερους 
δελφίνους. Το βίντεο µε τις περισσότερες θεάσεις 
στο YouTube είναι το ισπανόφωνο «Despacito» του 
Luis Fonsi, µε 7 δισεκατοµµύρια views, ενώ ενερ-
γοί στο ράλι του super stardom είναι και είδωλα 
από την Κολοµβία (J Balvin), την Ισπανία (Rosalia), 
τη Νιγηρία (Burna Boy), τη Γαλλία (Christine and the 
Queens). Για κάθε Vaya Con Dios ή Cesaria Evora 
που τοποθετούσαν κατά τις χρυσές εποχές των 
eighties και των nineties οι µεγάλες δισκογραφικές 

στο ισχνό ράφι µε τη world music, προκειµένου να 
δώσουν µια εξωτική πινελιά στο αυστηρά αγγλο-
αµερικανικό ρόστερ τους, η σύγχρονη µουσική 
παραγωγή απαντά µε πλειάδα διεθνών ονοµάτων 
των οποίων η φήµη εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα µέ-
σα από ηλεκτρονικές πλατφόρµες και κοινωνικά 
δίκτυα. 

Μικρή οθόνη, μεγάλες 
streaming προσδοκίες

Το φαινόµενο που ονοµάζουµε «χρυσή εποχή 
της τηλεόρασης» και η καθιέρωση των σειρών στις 
προτιµήσεις του κοινού προκαλεί περισσότερες 
αναταράξεις στο πολιτιστικό στάτους κβο. Οι υπη-
ρεσίες streaming διογκώνουν και οµογενοποιούν 
τη δηµογραφία των θεατών, ενώ η ανάγκη για ο-
λοένα περισσότερο πρωτογενές υλικό, ικανό να 
µαγνητίζει τους συνδροµητές σε οθόνες λάπτοπ, 
ταµπλετών και κινητών, να διατρανώνει την επιρ-
ροή του σε comments και hashtags, το σαφάρι για 
24ωρη τροφοδοσία του ελεύθερου χρόνου µε σα-
ραντάλεπτα επεισόδια και το κυνήγι της επόµενης 
συλλογικής µανίας, ανοίγουν τα σύνορα στη διε-
θνή του τηλεοπτικού δέκτη. 

Σειρές σαν το «La Casa de Papel», οι οποίες σε 
παλαιότερες εποχές θα µεταδιδόταν απευθείας 
στην αµερικανική διασκευή τους, τώρα κάνουν 
πάταγο σε άπταιστα ισπανικά, ενώ ένα διηπειρω-
τικό παλµαρέ παραγωγών επιτυγχάνει σπουδαία 
νούµερα στις µετρήσεις καλύπτοντας κάθε σενα-
ριακό ιβρύδιο: γερµανικά sci-fi («Dark»), ισραηλινά 
κατασκοπευτικά θρίλερ («Fauda»), ινδικά αστυνο-
µικά («Sacred Games»), βρετανικές κωµωδίες («Sex 
Education»). Aκόµη και µια αµερικανικού ενδιαφέ-
ροντος σειρά σαν τους πολέµους των ναρκωτικών 
του «Narcos» περιέχει περισσότερο διάλογο στα 
ισπανικά σε σχέση µε τα αγγλικά, ενώ η στρατηγι-
κή του Netflix, η οποία χρηµατοδοτεί ταυτόχρονα 
διεθνείς παραγωγές και αµερικανικό περιεχόµενο, 
έχει αναζωογονήσει τις τηλεοπτικές αγορές από τη 
Σκανδιναβία έως τη Μεσόγειο. 

America is waiting

«America is waiting for a message of some sort or 
another», όπως έλεγαν οι David Byrne - Brian Eno 
στο οραµατικό «My Life in the Bush of Ghosts» του 
1981. Όπως και τώρα, έτσι και τότε οι ΗΠΑ περιδι-
νιζόταν σε επικράτειες εσωστρέφειας και συντή-
ρησης, όµοια µε τότε, έτσι και τώρα η προσέγγισή 
τους ως παραπαίουσας δύναµης είναι ίσως υπερ-
βολική και αυθαίρετη. Πέντε χρόνια διακυβέρνη-
σης Τραµπ, µε όλα τα διχαστικά παραφερνάλιά της, 
συν µια εφιαλτικών διαστάσεων πανδηµία, ασφα-
λώς συρρικνώνουν το αµερικανικό εκτόπισµα, και 
εµπνέουν τελεολογικές προβλέψεις σε πυροτε-
χνουργούς των µέσων ενηµέρωσης και απαισιόδο-
ξους ακαδηµαϊκούς σαν τον ανθρωπολόγο Wade 
Davis, ο οποίος αναγγέλλει µέσα από τις σελίδες 
του Rolling Stone: «Ο Covid έχει κουρελιάσει την ψευ-
δαίσθηση της αµερικανικής υπεροχής. Είµαστε µέλη 
ενός αποτυχηµένου κράτους, καθοδηγούµενου από 
µια δυσλειτουργική και ανίκανη κυβέρνηση, ευθέως 
υπεύθυνη για το ποσοστό θανάτων που δίνουν έναν 
τραγικό επίλογο στις εκφάνσεις µεγαλείου των Ηνω-
µένων Πολιτειών». 

Στην πραγµατικότητα είναι η ίδια η Αµερική εκεί-
νη που µόνη διαθέτει τα στούντιο, τα µπάτζετ, την 
τεχνολογία, τις ιδέες, την ανεκτικότητα και την ε-
λευθεριότητα για να συνεχίσει να τροφοδοτεί την 
ανθρωπότητα µε όνειρα από σελιλόιντ και βινύλιο, 
µε µνηµεία κινηµατογράφου, µουσικής, γραπτού 
λόγου και εικαστικών. Ο µεγαλύτερος εξαγωγέας 
κουλτούρας του πλανήτη θα παραµείνει καθησυ-
χαστικά δυναστικός. Είναι το ίδιο το χρηµατιστήριο 
της τέχνης που έχει διευρυνθεί και µπράβο του.  A
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Γαβριέλλα Τριανταφύλλη «Για να συζητή-
σουμε το πώς θα εξελιχθεί ο Πολιτισμός την 
προσεχή περίοδο, θα πρέπει να ορίσουμε και τι 
συμπεριλαμβάνουμε σε αυτόν – υπάρχουν εκ-
φάνσεις του Πολιτισμού που ο κάθε ένας «κατα-
ναλώνει» μόνος (βιβλία, μουσική), υπάρχουν και 
τα ζωντανά παραστατικά γεγονότα (συναυλίες, 
θέατρο, χορός. Στον Πολιτισμό άλλοι εντάσσουν 
και τη γαστρονομία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
νομίζω ότι είναι κοινή αποδοχή το ότι αυτά που 
έχουν πληγεί σε τεράστιο, αν όχι ανεπανόρθω-
το βαθμό, είναι τα ζωντανά θεάματα και η απρό-
σκοπτη προσέλευση του κοινού σε αυτά.
» Η κάθε μέρα που περνά και δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση μιας συναυλίας ή μιας παρά-
στασης είναι πλήγμα όχι μόνο για τους εργαζό-
μενους στον κλάδο (οι οποίοι, αν καταγράψει κα-
νείς τη διαδικασία παραγωγής μιας εκδήλωσης, 
είναι πάρα πολλοί) αλλά και το κοινό – κάθε μέρα 
εγγράφεται πιο βαθιά η απόσταση αυτή. Και θα 
είναι πολύς καιρός που θα περάσει –αν ποτέ κα-
ταφέρουμε να επανέλθουμε πλήρως– μέχρι να 
ξαναγεμίσουν οι χώροι με κοινό. Ένα γεμάτο θέ-
ατρο και ένας γεμάτος συναυλιακός χώρος είναι 
μια εμπειρία που δεν μπορεί να αντιστοιχισθεί με 
τίποτα άλλο  – ο απόλυτος συντονισμός». 

Νίκος Πιμπλής  «Όπως και σε όλους τους υπό-
λοιπους τομείς, έτσι και στον Πολιτισμό, οι επό-
μενοι μήνες επιφυλάσσουν αβεβαιότητα, και ό-
λοι μας πρέπει να επιδείξουμε ευελιξία και φα-
ντασία για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζω-
ντανή την πολιτιστική παραγωγή. Οι οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας είναι δυσβάσταχτες 
για όλους, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να 
τις αντιπαρέλθουμε με ευρηματικότητα και προ-
σαρμοστικότητα. Ελπίζουμε και σχεδιάζουμε το 
πρόγραμμά μας με όραμα να προσφέρουμε στο 
κοινό ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στους περι-
ορισμούς που επιβάλλει η εποχή. Δεν είναι εύκο-
λο, διότι οι ανατροπές είναι συνεχείς, και οι προ-
σπάθειές μας φαίνονται κατά καιρούς μάταιες. 
Υπολογίζαμε να αρχίσουμε τη φετινή σεζόν στις 
3 Οκτωβρίου, και τελικά αναβάλαμε το ξεκίνημα 
για τις 9 Οκτωβρίου – χωρίς να είναι δεδομένο 
ότι τελικά θα γίνει τότε. Αποφασίσαμε να κυκλο-
φορήσουμε το έντυπο πρόγραμμά μας μόνο σε 
ηλεκτρονική μορφή, για να μπορούμε να κάνου-
με τις απαραίτητες διορθώσεις πιο γρήγορα και 
με μικρότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό 
κόστος, σεβόμενοι επίσης τους υγειονομικούς 
περιορισμούς. Και αυτά είναι τα εύκολα, διότι τα 
δύσκολα αφορούν το συνολικό μας σχεδιασμό 
σε οικονομικό επίπεδο, ο οποίος θα ήταν αδύνα-
τος χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας».    

Γιώργος Κουμεντάκης «Η Εθνική Λυρική 
Σκηνή σχεδιάζει και προγραμματίζει το πρό-
γραμμά της λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, 
αλλά και του προσωπικού της. Ελπίζουμε ότι η 
εξέλιξη της κατάστασης θα μας επιτρέψει να 
κάνουμε τις προγραμματισμένες παραγωγές 
μας στις αίθουσές μας, με την εφαρμογή των 
μέτρων που έχουμε ήδη ανακοινώσει (ανώτερη 
πληρότητα 50%, δύο θέσεις κενές ανά δύο θέ-
σεις θεατών, μάσκες στην είσοδο, την έξοδο και 
κατά τη διάρκεια της παράστασης κτλ)».

Νίκος Πιμπλής  «Ήδη από το πρώτο lockdown ανα-
ζητήσαμε τρόπους να προσφέρουμε πολιτιστικό προ-
ϊόν, δείχνοντας μέσω streaming εκπληκτικό αρχειακό 
υλικό από ιστορικές παραστάσεις του Μεγάρου και 
live από τις μεγαλύτερες συναυλιακές αίθουσες της 
Ευρώπης στο Facebook. Η επιτυχία τους είναι οδηγός 
και για το ενδεχόμενο δεύτερο lockdown. Παράλληλα 
εξετάζουμε λύσεις για live streaming εκδηλώσεων 
που θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, εφόσον 
είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, και υγειονομικά 
ασφαλές. Σχεδιάζουμε νέες παραγωγές με έλληνες 
καλλιτέχνες, οι οποίες μπορούν να δουλεύονται σε 
συνθήκες lockdown.
Έχουμε ηχογραφήσει τα Megaron podcasts, τα οποία 
θα διαθέσουμε στο κοινό μέσα από το site μας, ώστε 
να προσφέρουμε και νέα ακούσματα πέρα από το αρ-
χειακό υλικό. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται με την 
επιπλέον χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Σε αυτές τις μεταδόσεις, με την προ-
τροπή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Γιάννη Βακαρέλη, 
παρουσιάζονται ηχογραφήσεις-συνεντεύξεις ελλή-
νων μουσικών (Στάθης Καραπάνος & Τριαντάφυλλος 
Λιώτης, Διονύσης Γραμμένος & Αλεξία Μουζά, Κάρολος 
Ζουγανέλης κ.ά.).
Οι ακροατές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ακού-
σουν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις διαπρεπών προ-
σωπικοτήτων από τον χώρο των τεχνών, των επιστη-
μών και της διανόησης, όπως, μεταξύ άλλων, του φυ-
σικού Δημήτρη Νανόπουλου, του φιλόσοφου Στέλιου 
Ράμφου, της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου, της ιστορι-
κού τέχνης Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και άλλων». 

Γαβριέλλα Τριανταφύλλη «Από το πρώτο κιόλας 
lockdown, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος αναπροσάρμοσε το πρόγραμμά του και προ-
σέφερε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων που μπο-
ρούσε κανείς να παρακολουθήσει ή να συμμετέχει 
από το σπίτι: συναυλίες, αναγνώσεις σημαντικών κει-
μένων, εργαστήρια, ξεναγήσεις, προγράμματα άθλη-
σης. Τώρα, ακόμα και χωρίς ένα δεύτερο lockdown, 
η πραγματοποίηση πολιτιστικών δράσεων παρουσία 
κοινού φαίνεται μια διαρκώς μεταβαλλόμενη συν-
θήκη. Ως εκ τούτου, δρομολογούμε έναν υβριδικό 
προγραμματισμό, με δράσεις που θα πραγματοποι-
ούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ και θα είναι δι-
αθέσιμες σε streaming, όπως οι πρώτες συναυλίες 
του Οκτωβρίου, και άλλα, μικρότερα προγράμματα 
και εργαστήρια για τα οποία το κοινό θα συμμετέχει 
ζωντανά, με προεγγραφές και τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα.
» Το Κέντρο Πολιτισμού είναι αυτή τη δύσκολη πε-
ρίοδο παρόν και ενεργό τόσο ως χώρος φιλοξενίας 
κοινού όσο και ψηφιακά. Θεωρούμε καθήκον μας να 
στηρίζουμε τους Έλληνες δημιουργούς, καλλιεργού-
με διαρκώς αφορμές προγραμματισμού και καλού-
με τους καλλιτέχνες σε συνεργασία στοχεύοντας να 
προσφέρουμε εκδηλώσεις και δράσεις υψηλής ποιό-
τητας και ευρέως ενδιαφέροντος».     

 Γιώργος Κουμεντάκης  «Στόχος μας είναι να μη 
διαταράξουμε τη σχέση μας με το κοινό μας, αλλά και 
να είμαστε συνεπείς απέναντι στους καλλιτέχνες με 
τους οποίους συνεργαζόμαστε. Για τον σκοπό αυτό 
προγραμματίζουμε να μαγνητοσκοπούμε και να προ-
βάλουμε online πολλές από τις παραγωγές και της 
Κεντρικής και της Εναλλακτικής μας Σκηνής». 

 Γιώργος Κουμεντάκης «Σκοπεύου-
με –ανάλογα με τα εκάστοτε δεδομέ-
να– να πραγματοποιούμε τις παραγω-
γές μας για να τις δει το κοινό μέσα στις 
αίθουσές μας, αλλά παράλληλα δημι-
ουργούμε online περιεχόμενο, είτε με 
τις μαγνητοσκοπημένες παραγωγές 
μας, είτε με πρωτότυπο περιεχόμενο, 
όπως τα διαδικτυακά μας φεστιβάλ. 
Αυτή τη στιγμή τρέχει το 2ο διαδικτυ-
ακό φεστιβάλ με τίτλο Αντιστίξεις, ενώ 
τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο προβάλ-
λαμε online το πρώτο μας διαδικτυακό 
φεστιβάλ με τίτλο Έξοδος-Άνοιξη, το ο-
ποίο είδαν πάνω από 350.000 θεατές».

Νίκος Πιμπλής «Ο κόσμος του θε-
άματος έχει ήδη αλλάξει πολύ λόγω 
της πανδημίας και στρέφεται όλο και 
περισσότερο στη διαδικτυακή προ-
βολή με διάφορους τρόπους, γεγονός 
που μας ώθησε να διευρύνουμε τους 
ορίζοντες της καλλιτεχνικής μας δρα-
στηριότητας και να αναζητήσουμε νέ-
ους τρόπους προσέγγισης του κοινού 
μας. Μπορούμε τώρα να απολαύσου-
με διαδικτυακά παραγωγές υψηλού 
επιπέδου από όλο τον κόσμο, που δια-
φορετικά ίσως και να μην τις βλέπαμε 
ποτέ. Η αμεσότητα της προσωπικής 
βιωματικής εμπειρίας σε έναν μουσικό 
χώρο, όμως, είναι αναντικατάστατη, 
και πιστεύω ακράδαντα ότι, μόλις οι υ-
γειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, 
ο κόσμος θα επιστρέψει στις αίθουσες 
με ατέλειωτη όρεξη για ζωντανό θέα-
μα. Ο πολιτισμός σε διάσταση οθόνης 
δεν είναι αρκετός ούτε και δίκαιος για 
τους δημιουργούς και το κοινό». 

Γαβριέλλα Τριανταφύλλη «Το Κέ-
ντρο Πολιτισμού, πέραν της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλι-
οθήκης της Ελλάδος, είναι ένας τερά-
στιος Δημόσιος Χώρος και η φύση του 
αυτή έχει ορίσει κατά πολύ τις εκδηλώ-
σεις και τις δράσεις που έχει παρουσιά-
σει το ΚΠΙΣΝ εδώ και 4 χρόνια. Έχοντας 
ένα Πάρκο 210.000 τ.μ. στη διάθεση 
του κοινού νομίζω ότι η πιο εγγενής 
εξέλιξη του προγραμματισμού μας 
δεν θα ήταν μια εξ ολοκλήρου στροφή 
στις νέες τεχνολογίες, καθώς ο Δημό-
σιος αυτός Χώρος ορίζει και την ταυ-
τότητά μας ως σημείου συνομιλίας, 
συγκέντρωσης και ανταλλαγής ιδεών. 
Ονειρευόμαστε μια κανονική επαφή με 
το κοινό μας, όπου οι επισκέπτες του 
μεγαλύτερου μεσογειακού κήπου της 
Ελλάδας τον επισκέπτονται είτε κατά 
μόνας είτε για να παρακολουθήσουν 
μια δράση και κινούμαστε προς αυτόν 
τον στόχο λαμβάνοντας υπ’ όψη τα μέ-
τρα που ισχύουν την κάθε περίοδο». 

Τι θα γίνει 
με τον 

Πολιτισμό; 
3 μεγάλοι Θεσμοί απαντούν

την αίθουσα αναμονής, το κουδούνι έχει χτυπήσει μόλις δύο φορές. Τα λεπτά περνούν, 
το ίδιο και οι ώρες, όμως το τρίτο χαρακτηριστικό κουδούνισμα δεν λέει να έρθει. Τι 
συμβαίνει; Καλλιτέχνες, κοινό και θεσμοί χτυπούν νευρικά το πόδι στο πάτωμα περιμέ-
νοντας τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους κλειστούς 

χώρους. Τι θα συμβεί τον χειμώνα που έρχεται;
Η διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής του ΚΠΙΣΝ, Γαβριέλλα Τριανταφύλλη, ο Πρόεδρος 
του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής, Νίκος Πιμπλής, και ο Γιώργος Κουμεντάκης της Εθνικής Λυρι-
κής Σκηνής απαντούν στην ATHENS VOICE για την επόμενη μέρα ενός ανοιχτού, υπαρκτού πολιτισμού. 

Σ

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι  
η εξέλιξη του Πολιτισμού 
τους επόμενους μήνες;

Με ποιον τρόπο, ως Οργανισμός και 
ως Ίδρυμα αντίστοιχα, σχεδιάζετε να 
στηρίξετε τον Πολιτισμό ακόμα και 
στην περίπτωση ενός ενδεχόμενου 
δεύτερου lockdown; 

Σκοπεύετε να στραφείτε 
εξ ολοκλήρου στις νέες 
τεχνολογίες και,  
αν συμβεί αυτό, πώς  
πιστεύετε ότι θα αλλάξει 
τα επόμενα χρόνια  
ο κόσμος του θεάματος; 

Σκοπεύουμε 
–ανάλογα με τα 
δεδομένα– να 
πραγματοποιού-
με τις παραγω-
γές μας για να 
τις δει το κοινό 
στις αίθουσές 
μας, αλλά πα-
ράλληλα δημι-
ουργούμε online 
περιεχόμενο
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Τι θα γίνει 
με τον 

Πολιτισμό; 
3 μεγάλοι Θεσμοί απαντούν

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, το Μέγαρο Μουσικής και η Εθνική 
Λυρική Σκηνή μιλούν στην ATHENS VOICE 
για τις εξελίξεις στις ελληνικές σκηνές

Της Έρρικας ρούςςού

Οι οικονομικές 
επιπτώσεις της 
πανδημίας είναι 
δυσβάσταχτες 
για όλους, αλλά 
πρέπει να τις 
αντιπαρέλθουμε 
με ευρηματικό-
τητα και 
προσαρμοστι-
κότητα

Ένα γεμάτο 
θέατρο και ένας 
γεμάτος  
συναυλιακός 
χώρος είναι μια  
εμπειρία που 
δεν μπορεί να  
αντιστοιχισθεί 
με τίποτα άλλο

Γαβριέλλα Τριανταφύλλη

Γιώργος Κουμεντάκης

Νίκος Πιμπλής
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Έτοιμοι για τη διαδικτυακή

Ο μεγαλύτερος ετήσιος εικαστικός θεσμός μετακομίζει σε μια ανοιχτή, 
προσβάσιμη σε όλους, πλατφόρμα και σε περιμένει στο διαδίκτυο

Του ΣΤέφανου ΤΣιΤΣοπουλου 

Petros Karavevas_Art Prisma Gallery

Athens Art Gallery, Kiki Kolympari

GalleryParis Giachoustidis, Ζήνα Αθανασιάδου



Υ
πό κανονικές συνθήκες ο εικαστικός 
Οκτώβριος θα ανήκε εξολοκλήρου στην 
Art Athina: γκαλερί, καλλιτέχνες και φι-

λοθεάμον κοινό θα συνωστιζόμασταν στο Ζάπ-
πειο, όπως και πέρσι, μαζί με τους φοιτητές της 
Καλών Τεχνών και όλο το παθιασμένο πλήθος 
της πόλης, θα σπεύδαμε να περιπλανηθούμε στις 
εκδηλώσεις της διοργάνωσης συν τις στάσεις, 
φυσικά, τα πηγαδάκια των ελληνικών και ξένων 
γκαλερί που θα μας επιδείκνυαν έργα τους. Φέτος 
δεν πάει έτσι και τους ξέρεις καλά τους λόγους. 
Οι πρωτόγνωρες συνθήκες της Covid-19 και των 
συνακόλουθων μέτρων προστασίας επέβαλαν 
τη ματαίωσή της στο Ζάππειο Μέγαρο, όπως είχε 
αρχικά προγραμματιστεί, αλλά αυτό ουδόλως δεν 
ματαιώνει το σύνηθες μενού της. Η ψηφιακή Art 
Athina μέσω της πλατφόρμας Art Athina Viewing 
Room, που θα βρίσκεται online ως και τα τέλη 
του μήνα, θα παρουσιάσει από τις 8 έως και τις 
15 Οκτωβρίου μια εβδομάδα συνεχών δράσεων, 
καθώς οι γκαλερί από τον φυσικό τους χώρο θα 

«εκπέμπουν» τα έργα τους διαδικτυακά.  

Πίσω από την ψηφιακή εκδοχή της Art Athina, 
σταθερά όπως κάθε χρόνο, βρίσκονται ο Πανελ-
λήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και η ομά-
δα της, με καλλιτεχνική διευθύντρια τη Σταματία 
Δημητρακοπούλου. H φετινή διοργάνωση έχει 
τεθεί υπό τον Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της 
Δημοκρατίας Kατερίνας Σακελλαροπούλου  και 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού. Το G Design Studio επιμελήθηκε 
όλο αυτόν τον χαρούμενο ψηφιακό λαβύρινθο, 
όπου θα περιπλανηθούν οι χρήστες της εφαρ-
μογής κι όλα είναι έτοιμα. Ετοιμαστείτε!  Viewing 
Rooms: Οι γκαλερί θα παρουσιάζουν το ψηφιακό 
τους περίπτερο σαν shop in shop εγκατάσταση, 
οι καλλιτέχνες και τα έργα θα επικοινωνούν και 
θα διαδρούν εντός κι εκτός συνόρων. Η ευκρίνεια 
της πλατφόρμας επιτρέπει ασύστολα ζουμ στις 
λεπτομέρειες των έργων, ο επισκέπτης θα μπορεί 
να μεγενθύνει όπου και όσο επιθυμεί, καθώς η 

πλατφόρμα θα υποστηρίζει επίσης και την ανα-
παραγωγή βίντεο, ή την ευήκοη αίσθηση κατά τη 
διάρκεια ακρόασης ακόμα και ηχητικών εγκατα-
στάσεων.  

Talks Οι ομιλίες στο Art Athina Viewing Rooms 
θα έχουν τη δική τους πλατφόρμα συνδεδεμέ-
νη με την κεντρική ιστοσελίδα της διοργάνωσης 
με δυνατότητα ζωντανής αναπαραγωγής όλων 
των διαύλων της έκθεσης. Το πρόγραμμα Talks 
το επιμελείται η Μαρίνα Φωκίδη και θα παρουσι-
άζει ζωντανές συνομιλίες με δυνατότητα ερωτα-
παντήσεων και συμμετοχή του κοινού. Διεθνείς 
επιμελητές, ιστορικοί τέχνης, στελέχη μουσείων 
και καλλιτέχνες εξωτερικού-εσωτερικού θα προ-
βληματιστούν και θα μοιραστούν εμπειρίες στο 
πλαίσιο της νέας πραγματικότητας.   

Independed Οι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης της 
Αθήνας έχουν κι αυτοί το διαδικτυακό project 
corner τους, ορίστε!  Performance: Νέες παραγω-

γές αλλά και ιστορικές «δουλειές» θα εκτεθούν 
ενώπιον των χρηστών (κι εδώ η επιμέλεια ανήκει 
στη Μαρίνα Φωκίδη), ενώ στους χωροχρόνους 
της ενότητας Video, η καλλιτεχνική διευθύντρια 
της Art Athina, Σταματία Δημητρακοπούλου, θα 
παρουσιάσει καλλιτεχνικά βίντεο επιλεγμένα 
σε συνέργεια με άλλα διεθνή ιδρύματα και φο-
ρείς (Deste, Serpentine, Daata Editions, Prada 
Foundation), καθώς και ανεξάρτητους Έλληνες 
και ξένους δημιουργούς.

Αξίζει να παρακολουθήσεις και να μη χάσεις 
ούτε εκδήλωση από αυτή την Art Athina 2020 
Visual αλλά και να συνδεθείς με αληθινές βόλτες 
εκτός από τις ψηφιακές περιηγήσεις στους αλη-
θινούς χώρους των γκαλερί που συμμετάσχουν, 
καθώς είναι προσβάσιμοι τηρώντας όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα προστασίας. Έξω κάνει Οκτώβρη 
μούρλια, κράτα τη διεύθυνση: aavirtual. gr! Και 
καλή Art Athina να έχουμε, οργανωθείτε! 

Κappatos Gallery,Marina Abramovic with Ulay

Bel Ami, Joel Dean

AnatEbgi, Zoe Blue M Κέντρο Σύγχρονης Ιλεάνα Τούντα, Michael Bevilacqua

Το Εξώφυλλο 
μας

Αυτή την εβδομά-
δα το σχεδιάζει ο 

Φίλιππος Φωτιάδης. 
Είναι αρχιτέκτονας, 
ιδρυτικό μέλος του 
δημιουργικού γρα-
φείου we design. 

Σπούδασε αρχιτε-
κτονικη και καλές 
τέχνες στις ΗΠΑ, 
στο Rhode Island 
School of Design 
και στο Harvard 

Graduate School of 
Design. Παράλληλα 

με την αρχιτεκτονική 
ασχολείται με τη 

ζωγραφική και την 
εικονογράφηση. Φέ-
τος συμμετέχει στην 

Art-Athina 2020 με 
την γκαλερί Agathi- 

Kartalos.
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Γιάννης
Σολδάτος
«Ήμουν ένας 
σκεπτόμενος
και ελεύθερος 
κάου-μπόυ»
Ο ιστορικός κινηματογράφου και διευθυντής του εκδοτικού οίκου Αιγόκερος διηγείται τη ζωή του 
στην A.V. με αφορμή την έκδοση του δίτομου έργου του «Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου»
Επιμέλεια-Φωτογραφία: ΠηνελόΠη Μασόύρη

20 A.V. 8 - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Συ
νε

ντ
ευ

ξη



Τα πρώτα μου χρόνια, τ’ αξέχαστα, δεν τα έζησα 
κοντά στ’  ακρογιάλι, όπως λέει και το τραγούδι, 
μα στη πλαγιά του βουνού, σε χωριό της Νότιας 
Λευκάδας, που στο βάθος έβλεπες τη θάλασσα. 
Όμως από κοντά τη θάλασσα την είδα κάπου στα 
πέντε μου χρόνια, όταν με πήγαν στον γιατρό που 
διέθετε το χωριό και διέθετε και θάλασσα. Είναι η 
σημερινή Βασιλική που το καλοκαίρι δεν πέφτει 
καρφίτσα, ενώ τότε την ίδια εποχή «ξύνανε οι 
λαγοί τ’ αρχίδια τους». Όλοι πήγαιναν στα βουνά 
για να αλλάξουν αέρα. 

Έφερα το παρατσούκλι «το παπαδοπαίδι» γιατί 
βρήκα στην εκκλησία το καταφύγιο που στέγασε 
την έντονη θρησκοληψία που μου είχαν φορτώ-
σει, αλλά προπάντων μια θεατρική σκηνή που 
λάβαινε χώρα, κατ’ επανάληψη, το μοναδικό 
θρησκευτικό και συνάμα κοσμικό θέαμα που α-
πολάμβανε σύσσωμο το χωριό στη διάρκεια του 
χρόνου. Κρατούσα το θυμιατό δίπλα στον παπά, 
τον σταυρό, έψελνα και καμιά φορά, αν και πα-
ράφωνος, και μοίραζα, με τις οδηγίες του παπά, 
τις ελεημοσύνες που μάζευαν από τους φτωχούς 
με προορισμό τους φτωχότερους. Τη σιωπή του 
Θεού τη μελέτησα αργότερα, σαν φανατικός κι-
νηματογραφόφιλος, μέσα από τις ταινίες του με-
γάλου σουηδού Ίνγκμαρ Μπέργκμαν.

Ασχολιόμουν και με τη διαφέντευση των δώρων 
της αμερικάνικης Ούντρα, η γνωστή Αμερικάνι-
κη Βοήθεια, διεθνής οργανισμός που έστελνε και 
στη χώρα μας την ελεημοσύνη της. Όσα αποφό-
ρια συγκέντρωναν οι υπερατλαντικοί μας σύμ-
μαχοι, φορτώνονταν σε υπερωκεάνια και έφτα-
ναν στις αναξιοπαθούσες χώρες. Την επομένη 
από την άφιξη της Βοήθειας, το χωριό αποκτούσε 
χρώμα παράξενο, σαν σερπατί που μας εκτοξεύ-
θηκε από άλλο πλανήτη. 

Έμαθα γράμματα πολλά από τον δάσκαλό μου στο 
δημοτικό. Ο ίδιος δάσκαλος πολύ συχνά ξήλωνε 
το καδρόνι από το χάρτη της Μεγάλης Ελλάδας 
και με αυτό μάτωνε τα χέρια της μισής τάξης. Τι 
είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα; «Το τετράγωνο 
της υποτείνουσας του ορθογώνιου τριγώνου ι-
σούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο 
κάθετων πλευρών». Πόσο ξύλο δεν έφαγαν οι 
ελληνόπαιδες, για να το αποστηθίσουν και μετά 
ήταν δώρον άδωρον για κάποιους, αφού δεν εί-
χαν καταλάβει ποια είναι η υποτείνουσα.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του ΕΙΡ στη Δυτική Ελ-
λάδα είχαν αναλάβει το «μακάβριο» έργο του πε-
ρατάρη για τον κόσμο της επαγγελίας: Γερμανία, 
Βέλγιο, Αυστραλία, Καναδάς... Στη πενταετία της 
μεγάλης καραμανλικής ανασυγκρότησης, έφυγε 
η μισή Ελλάδα με μια αλλαξιά ρούχα και ένα τρα-
γούδι του Καζαντζίδη στα χείλη, αφιερωμένο ε-
ξαιρετικά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του 

ΕΙΡ. Η Λευκάδα, από τους πιο φτωχούς νομούς 
της χώρας, έχασε όλο το εργατικό της δυναμικό 
που αδυνατούσε να επιβιώσει στο νησί της ελιάς 
και της ξερολιθιάς.

Μεγάλωσα με τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ο Βα-
λαωρίτης ήταν για τη Λευκάδα κάτι παραπάνω 
από εθνικός ποιητής. Όσοι ήξεραν γράμματα τον 
διάβαζαν και οι άλλοι τον μετέφεραν από στόμα 
σε στόμα, σαν τα δημοτικά τραγούδια. Ένα δεν 
συχώρεσα στον ποιητή της Μαδουρής: Το ότι 
πρωτοστάτησε στην ένωση των Επτανήσων με 
την Ελλάδα. Έτσι η Ιόνιος Πολιτεία, τα Επτάνησα, 
από ευρωπαϊκή χώρα μετατράπηκαν κι αυτά σε 
τουρκοχώρια. 

Στα δύο νεκροταφεία που βρίσκονται στις εκκλη-
σίες μέσα στο χωριό, αναπαύονται οι ηλικιωμέ-
νοι πρωταγωνιστές της παιδικής ηλικίας μου και 
κάποιοι παλιότεροι που δεν έφτασαν ποτέ τα τρι-
άντα, γιατί σφάχτηκαν ανάμεσά τους στον Εμφύ-
λιο, που στη Λευκάδα ξεκίνησε πριν τελειώσει η 
Κατοχή και έγινε μακελειό. «Τόσα αδέρφια σφά-
χτηκαν ανάμεσό τους, όσα δεν σφάχτηκαν αρνιά 
ποτέ για Πάσχα». Τόσο εύστοχα το είπε ο Άγγε-
λος Σικελιανός που μετά τα εφηβικά μου χρόνια 
με κέρδισε, Λευκάδιος κι αυτός και προστέθηκε 
δίπλα στο συντοπίτη μας βάρδο Αριστοτέλη Βα-
λαωρίτη.

Ακόμα η βόρεια Λευκάδα γέρνει προς τα αριστερά 
και η νότια προς τα δεξιά. Το μεγάλο κανάλι, το 
αλώνι, εκεί που ο παππούς μου κρεμούσε στις 
ελιές και στις αχλαδιές τα φίδια που τα έπιανε 
με τα χέρια του. Μετά ήρθε η Χούντα, τρίτη τάξη 
του γυμνασίου ήμουν και μάθαμε πως «ο στρα-
τός έσωσε τη χώρα». Ρώτησα πού, πώς και γιατί 
δεν κάναμε μάθημα εκείνη την Παρασκευή. Ένας 
συμμαθητής μου είχε ακούσει πως έγινε αυτο-
κρατορία, με αυτοκράτορα τον λευκαδίτη ναύ-
αρχο τον Τούμπα. Χαμός στο ίσιωμα. Αργότερα 
στη Νομική, είχαμε και άλλο Τούμπα, πρύτανη, 
αυτόν που λέγαμε «ποιος τη πρόδωσε παιδιά την 
Νομική / είναι ο Τούμπας ο αλήτης, ο φασίστας, 
ο Εκοφίτης». 
Στο μεταξύ οι «εθνοσωτήρες» χτύπαγαν κάτι πο-
σοστά πάνω από 90% στια δημοψηφίσματά τους. 
Δεν δικαιολογούνται τα αδικαιολόγητα με θεω-
ρίες για «βία και νοθεία», είναι πολλά τα λεφτά...

Μετά έφευγα συνέχεια. Ρίζωσα και ξερίζωσα πολ-
λές φορές. Έχασα τους φίλους. Βίωσα στην Πρέ-
βεζα του Καρυωτάκη μια Άνοιξη χωρίς Καλοκαί-
ρι και Χειμώνα. Χόρτασα και τη θάλασσα. Στην 
Πρέβεζα πήγα στο Λύκειο, μέσα στον αστερισμό 
των πρώτων χρόνων της Χούντας. 
Όπως όλοι οι «ανήσυχοι» νέοι σκαρώναμε αλ-
λόκοτα πράγματα στην τάξη, ειδικά στο γυμνα-
σιάρχη μας στον κύριο Λευτέρη. Μια φορά που 
κάναμε φασαρία στο μάθημά του, θύμωσε εκεί-
νος και διέταξε το τελευταίο θρανίο να βγει έξω. 
Κι εμείς πήραμε το θρανίο και το βγάλαμε στο 
διάδρομο. Μετά ο γυμνασιάρχης έδωσε δύο μέ-
ρες αποβολή στο τελευταίο θρανίο. Εμείς μετα-
φέραμε την εντολή στο θρανίο και συνεχίσαμε 
να πηγαίνουμε στην τάξη και να καθόμαστε σε 
άλλες θέσεις, χωρίς αυτός να μας πάρει χαμπά-
ρι. Την τρίτη μέρα φέραμε ξανά το θρανίο μέσα 
και καθίσαμε στη θέση μας. Του τραγουδούσα-
με και το «Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη / σ’ έχω 
σταμπάρει στο παλιό μου το τεφτέρι / μην κο-
ροϊδεύεις κι έχω γίνει πια ξεφτέρι». Μέσα στην 
κουφαμάρα του το έπιασε και φιλοδώρησε όλη 
την τάξη με μια βδομάδα αποβολή. Και μετά πή-
γαμε στο φρούραρχο. Ήταν συμμαθήτριά μας 
η κόρη του, Παπαδοπούλου λεγόταν, όπως και 
ο πατέρας της, συνταγματάρχης και Γεώργιος, 
όπως ο μεγάλος ο αρχηγός τους. Όταν μας ρώ-
τησε ο φρούραρχος, τι τραγουδούσαμε, του είπε 
ο Πάνος ο Πλούμης, ποδοσφαιριστής της ΠΑΣ 
και αργότερα εξέχων μέλος του ΚΚΕ: «Την άγια 
νύχτα τη χριστουγεννιάτικη». Ήτανε παραμονή 

Χριστουγέννων και διέταξε ο μεγάλος να ακυ-
ρωθεί η αποβολή... Η ηθογραφία σε όλο της το 
μεγαλείο... Πήγα και στους προσκόπους και ζή-
τησα από την πρώτη μέρα να με κάνουν αρχηγό 
και με κάνανε, χωρίς να ξέρω να δέσω σωστά ένα 
κόμπο. Γαϊδουρόκομπους δένω ακόμα, αλλά αρ-
χηγός έγινα και τον «Μάκβεθ» του Σέξπιρ ανέ-
βασα στη Πρέβεζα και έσκισε. Δεν είχα διαβάσει 
άλλο θεατρικό, το βρήκα στη βιβλιοθήκη ενός 
καθηγητή... Η θρασύτητα σε όλο της μεγαλείο.

Με τα φιλολογικά μαθήματα τα πήγαινα χάλια, 
ειδικά με τα καταραμένα αρχαία, ακόμα και όπως 
μας τα δίδασκε μια σπουδαία, όπως εξελίχθηκε 
αργότερα, πνευματική μορφή, ο Δημήτρης Σκλα-
βενίτης. Τα δίδασκε λάθος, είμαι σίγουρος και 
για χρόνια πολλά του το έλεγα, μέχρι πρόσφατα 
που έφυγε από τη ζωή και διάβαζε πρώτος και 
καμάρωνε με τα βιβλία μου. «9 μου έβαζες», του 
έλεγα. «19, σου έβαζα». Κάπου στους διαδρόμους 
χανόταν ο άσος και μετά έτρεχε ο καθηγητής μου, 
που λυπόνταν τον πατέρα μου, μακρινό του συγ-
γενή, να προσθέσει τον άσο και το 9 γινόταν 10 
και έτσι δεν έμενα στην ίδια τάξη.
Στα μαθηματικά και στη φυσική ήμουν άριστος 
και κατά κει πήγαινα. Με τη χημεία τα πήγαινα 
χάλια, σαν τον Μητσοτάκη, τον παλιό, που λέγα-
νε πως όταν ήταν υπουργός Συντονισμού έκανε 
τη δραχμή σκατά και πήρε Νόμπελ Χημείας.

Θέτω διαρκώς ερωτήματα, σαν να ανακαλύπτω 
ξανά τον κόσμο, όπως οι Ίωνες φιλόσοφοι, πριν 
δυόμισι χιλιετίες... Τότε διαισθάνονταν μια κί-
νηση προς τα εμπρός, με κινητήριες δυνάμεις τον 
αέρα και το νερό. Τώρα ο αέρας εγκλωβίστηκε 
ανάμεσα στα τσιμεντένια κτίρια και τα ποτάμια 
μπαζώθηκαν... Η φύση μας εκδικείται. Εγώ ή-
μουν θρασύς, αλλά κάποιοι άλλοι είναι ανόητοι 
και τώρα κλαίνε και οδύρονται.

Ήρθα στην Αθήνα το 1970.
Ο συμμαθητής μου στην Πρέβεζα, αείμνηστος 
εδώ και λίγο καιρό, Γιώργος Μπαζίνας (ο άνθρω-
πος της «Βαβέλ» και του «Παρά Πέντε», άτομο 
χαρισματικό), μου έδειξε το δρόμο του κινημα-
τογράφου. Ήρθε πριν από μένα στην Αθήνα και 
πήγε στη Σχολή Σταυράκου. Θέλησα να πάω κι 
εγώ την επόμενη χρονιά, αλλά δεν με άφησε ο 
πατέρας μου. Μετά από δέκα χρόνια βρέθηκα κα-
θηγητής στην ίδια σχολή. Όταν αργότερα διηγή-
θηκα τη μικρή αυτή περιπέτεια στον Τσαρούχη 
απεφάνθη: «Έτσι είναι με τη Σχολή Σταυράκου, 
όσοι δεν κατάφεραν να γίνουν μαθητές, έγιναν 
καθηγητές». Έτσι είναι αυτός ο τόπος, γίνεσαι ό,τι 
δηλώσεις. Κι εγώ δήλωσα πολλά και μετά μάτω-
σα πολύ για να τα υπηρετήσω.

Θέλησα να μπω στην Αρχιτεκτονική, αλλά στο 
σχέδιο ζωγραφίζω τα κεφάλια τριγωνικά και τη 
γιαγιά μου σαν καρούλι. Γενικά με το ρυθμό είμαι 
άστα να πάνε. Ένα στο αριστερό... Το χαβά μου 
εγώ, δεν το κατάλαβα ποτέ και έχω πάντα το ένα 
στον αέρα. Κάποτε θα αποφασίσω πού είναι το 
ένα. Ο χορός είναι η «σπεσιαλιτέ» μου. Ο αεί-
μνηστος δάσκαλός μου στα εκδοτικά, ο Γιάννης 
Δουβίτσας της Νεφέλης, το είχε μαράζι: «Να δω 
τον Σολδάτο να χορεύει κι ας πεθάνω». Πίστευα 
πως δεν θα πεθάνει ποτέ, όμως σηκώθηκε αυτός 
και χόρεψε και έμεινε πάνω στο χορό. 
Βρέθηκα στη Νομική, Πολιτικές και Οικονομι-
κές Επιστήμες (ΠΟΕ), στο δεύτερο μισό της Χού-
ντας. Πού μυαλό για μαθήματα, καθώς το καράβι 
με είχε πετάξει πολύ αριστερά. Από Τροτσκιστές 
και Μαοϊκούς, μαζί και ΠΑΣΟΚ, αργότερα και 
ΚΚΕ εσωτερικού. Το ορθόδοξο ΚΚΕ δεν μου έ-
κατσε. Φανταστείτε πως μετά τη μεταπολίτευ-
ση κάποιο από τα μαοϊκά παρακλάδια ήθελε να 
με κατεβάσει υποψήφιο βουλευτή κάπου στη 
Δυτική Μακεδονία. Εγώ βρέθηκα εκλογικός 
αντιπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στο χωριό μου και 
ψήφισα ΚΚΕ εσωτερικού. Τους λυπήθηκα γιατί 
πήραν ένα ψήφο, το δικό μου.
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Στα χρόνια της Νομικής κάναμε αντίσταση, έτσι 
το λέγαμε και το εννοούσαμε και τρέχαμε όλοι 
μέρα στους δρόμους και φωνάζαμε «Ψωμί, Παι-
δεία, Ελευθερία». Μια μέρα με πιάσαν κι εμένα, 
όπως όλους και με βάλανε στην κλούβα, αλλά ή-
μουν μικρόσωμος και πήδηξα από το παράθυρο 
και έτσι χάθηκαν οι αντιστασιακές μου δάφνες. 
Ευτυχώς γιατί μπορεί να καταντούσα αργότερα 
βουλευτής ή υπουργός, όπως πολλοί συμφοιτη-
τές μου που μας φόρτωσαν μύρια κακά.
Το βράδυ του Πολυτεχνείου ήμουν εκεί στα μέ-
σα και στα έξω, έστω θεατής, αλλά το ζούσα. Είδα 
και το τανκ να μπαίνει και τα μεγάφωνα να φω-
νάζουν «λαέ ξεσηκώσου»... Καλά... Ο κόσμος 
ήρθε με ένα χρόνο καθυστέρηση, το Νοέμβρη 
του ’74 στην τιμητική. Ένα εκατομμύριο... Αυτό 
το ένα εκατομμύριο αν έβγαινε στους δρόμους 
εκείνο το βράδυ δεν θα μπορούσαν να περάσουν 
τα τανκς κάτω από το Χαλάνδρι. Και όταν από 
την ταράτσα της Νομικής φωνάζαμε «Ψηλά το 
κεφάλι λαέ», οι περαστικοί κοίταζαν κάτω, τ’ 
αρχίδια τους. Γι’ αυτό αργότερα δήλωσα αναρ-
χικός, που καμιά φορά ταυτίζεται με τον μικρο-
αστό του κερατά. Μήπως κι εγώ εντέλει είμαι 
μικροαστός που τα βάζω με τον εαυτό μου, προ-
κειμένου να επιβιώσω; Τέλος πάντων, αν και 
αναρχικός σέβομαι τους κανόνες της αστικής 
δημοκρατίας για να απαιτώ και εγώ από αυτήν 
να λειτουργούν τα φανάρια όταν κινούμαι στην 
Πατησίων. 
Σ’ εκείνα τα δύσκολα χρόνια ήθελα να κάνω 
θέατρο, σκηνοθετούσα και έγραφα στα «Θεα-
τρικά» του Γιώργου Χατζιδάκι. Έστησα και το 
«1821», επηρεασμένος από το «1789» της Αριάν 
Μνούσκιν, με ένα επιτελείο συνεργατών που 
αργότερα φοίτησαν και διέπρεψαν στο Θέατρο 
Τέχνης, αλλά μας το απαγόρευσε η σύγκλητος, 
αν και είχε πέσει η Χούντα. Δεν μου έβγαινε και 
πολύ το θέατρο και έφτιαξα το Κινηματογραφικό 
Τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που ακό-
μα διαπρέπει.

Εκεί εμφανίστηκε ένας μοιραίος στη ζωή μου 
άνθρωπος, ο Θανάσης Ρεντζής, από τα πρωτο-
παλίκαρα του Νέου Ελληνικού Κινηματογρά-
φου, που μου ζήτησε να γράψω μια Ιστορία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου, για λογαριασμό 
ενός εγγλέζου εκδότη, που δεν γνώριζε τίποτε 
για το εγχείρημα και ποτέ δεν τον είδαμε. Είπα 
ναι, γιατί δεν έμαθα ακόμη να λέω όχι και επί 
45 χρόνια παιδεύομαι, με δεκάδες εκδόσεις του 
έργου, πάντα διορθωμένες και συμπληρωμένες 
και δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα στις πωλήσεις. 
Χρειάστηκε πολλή δουλειά, απίστευτος όγκος 
έρευνας και επαφών και ταύτισα τη ζωή μου με 
αυτό το έργο. Ο χώρος το αναγνώρισε και αυτή 
ήταν η μεγάλη μου αμοιβή, όπως και η γνωριμία 
και η φιλία μου με όλα τα κορυφαία πρόσωπα του 
κινηματογράφου μας από τα χρόνια του μεσοπο-
λέμου ως τις μέρες μας. Τώρα κυκλοφορεί η νέα 
έκδοση συμπληρωμένη έως σήμερα.
Αυτό το βιβλίο με οδήγησε με καραμπόλες προς 
το επάγγελμα του εκδότη, που ποτέ δεν το είχα 
φανταστεί. Δίσταζαν να εκδώσουν κινηματο-
γραφικό βιβλίο η Νεφέλη και ο Καστανιώτης. 
Μιλάω για επάγγελμα, γιατί από τον Μάρτη του 
1980 υπάρχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματος 
σαν εκδότης, με τον διακριτικό τίτλο Αιγόκε-
ρως. Με τον Αιγόκερω γεννήθηκε η μέχρι τότε 
ανύπαρκτη κινηματογραφική βιβλιογραφία.
Στο χώρο της κινηματογραφικής σκηνοθεσίας 
με έβαλε ο Λάκης Παπαστάθης, μέσα από την 
εκπομπή «Παρασκήνιο».
Εκείνη την εποχή έγραψα και το πρώτο μου πεζο-
γράφημα με τίτλο «Τρομαχτικές Ιστορίες», και υ-
πότιτλο «Στιγμές στρατιωτικού ορθο-λογισμού», 
μικρές ιστορίες που αναφέρονταν στο στρατό, 
όπως τον βίωσα στην «παράξενη και αλλόκοτη» 
ιστορία μου, πανομοιότυπη με όλων των ανδρών 
που πήγαν φαντάροι. Μότο του «Δεν ήθελα να 
γίνω ποιητής. Ήθελα να γίνω χαλαστής». Ένας 
ποιητικός στίχος, ενάντια στην ποίηση. 

Αργότερα στα πεζογραφήματά μου χρησιμοποί-
ησα το όνομα Θωμάς. Δεν με λένε Θωμά και δεν 
ξέρω γιατί υιοθέτησα αυτό το όνομα. Ίσως από 
τον άπιστο Θωμά που ήθελε να αγγίξει τις πλη-
γές Εκείνου για να πεισθεί. Ίσως από τον Θωμά 
τον απατεώνα του Κοκτό που εξαπάτησε το σύ-
μπαν, ακόμα και τον εαυτό του τη στιγμή που τον 
βρήκε η σφαίρα, λέγοντας: «Πέσε κάτω και κάνε 
τον πεθαμένο, για να μην καταλάβουν οι άλλοι 
πως πέθανες στ’ αλήθεια». Ίσως παριστάνω τον 
πεθαμένο από χρόνια για να μην καταλάβουν 
οι άλλοι πως πέθανα εδώ και πολλά χρόνια και 
με υποκαθιστά ένας πλαστογράφος του εαυτού 
μου. 
Τα λογοτεχνικά βιβλία που έγραφα πλήθαιναν, 
δίπλα στα κινηματογραφικά, και αυτό με οδήγη-
σε στο να δίνω βιβλία μου και σε άλλους εκδότες 
(Καστανιώτης, Κέδρος, Σαβάλλας, Ψυχογιός, 
Βακχικόν κ.λπ.). Η αρχή έγινε με το «Αίνιγμα», 
βιβλίο (Καστανιώτης) και ταινία, ενώ τα περισ-
σότερα βιβλία μου τα έκανα και ταινίες.  
Η ματιά μου στο «Αίνιγμα» είναι απομυθοποι-
ητική και ιδιαίτερα σκληρή. Σε άλλες εποχές 
και σε άλλα συμβάντα ταξίδεψα, ανάμεσα στους 
Προσωκρατικούς, τον κύκλο των Λαβδακιδών, 
την Ιερή Πορνεία. Η ταινία είναι η αρχή μιας πε-
ριπέτειας, που ξεκίνησε σαν ντοκιμαντέρ πάνω 
στον Κολωνό και κατέληξε φιξιόν, μια ιστορία 
γέννημα της παρακμής του πολιτισμού μας. Εκεί 
όπου περπάτησαν ο Πλάτωνας, ο Σοφοκλής, η 
Αντιγόνη, ο Θησέας, ο Οιδίποδας που κατέληξε 
για να καθαρθεί στον ιερό λόφο των Ευμενίδων. 
Παρόντες ο Βέγγος, ο Δαμιανός, η Αντιγόνη ως 
πόρνη και βασική ηρωίδα, αλλά και η βασίλισ-
σα-πόρνη Θεοδώρα. Στη φθορά του μύθου και 
του χώρου, η ηρωίδα της ταινίας συναντά την 
Αντιγόνη και την Iσμήνη, πόρνες στον Κολωνό. 
O ιστορικός Κολωνός γέμισε πορνεία.

Αργότερα, όταν μπήκαν στο παιχνίδι, εκτός από 
τις ταινίες και τα πεζογραφήματά μου, και τα 
θεατρικά μου έργα συνέδεσα την πόρνη με την 
ηθοποιό, λίγο αυθαίρετα. Το παράδοξο του η-
θοποιού, το επεσήμανε ο Ντιντερό: Οι καλές η-
θοποιοί και οι αντίστοιχες πόρνες πληρώνονται 
καλά, όταν εκθέτουν το σώμα τους και το όποιο 
ταλέντο τους, επί χρήμασι. Επέστρεψα στην αρ-
χαία ιερή πορνεία, τότε που θέατρο και θρησκεία 
ταυτίζονταν, στα πλαίσια των θρησκευτικών τε-
λετών. Έκανα τις αρχαίες ηρωίδες πόρνες.
«Και θα έχω άνδρα και γιο στο ίδιο κρεβάτι;» 
Αναρωτιέται η Ιοκάστη, όταν δέχεται έναν πε-
λάτη, που της κάνει πρόταση γάμου και θα απο-
καλυφθεί πως είναι ο γιος της.
Εκείνος την κοίταξε βαθιά στα μάτια, με σπα-
ραγμό γι’ αυτά που γκρεμίζονταν και με χαρά γι’ 
αυτά που ανέτειλαν, και της είπε:
«Καιρός να απαλλαγούμε από τις ενοχές και τις 
τραγωδίες μας».

Στο θέατρο με ώθησε ξανά ο αείμνηστος Γιώργος 
Μιχαηλίδης, σπουδαίος σκηνοθέτης και δάσκα-
λος, που ανέβασε το πρώτο μου θεατρικό που 
είδε το φως της σκηνής το «Όταν ο Σκαρίμπας 
κήρυξε τον πόλεμο κατά της Χαλκίδας», ενώ πα-
ράλληλα ο Γιώργος Αρμένης ανέβασε το «Όταν 
ο Παπαδιαμάντης συνάντησε τον Βιζυηνό». Α-
κολούθησαν καμιά εικοσαριά έργα σε μια δεκα-
ετία. Παράλληλα ο Αιγόκερως ξανοίχτηκε στο 
θέατρο με 200 βιβλία σε δεκαπέντε χρόνια.
Τόλμησα να αρνηθώ, αλλά και να φλερτάρω με 
την όποια εξουσία. Μέμφομαι τη συνδικαλιστι-
κή δράση για τα χάλια της και βρέθηκα πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εκδοτών, Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, μέλος 
του ΔΣ της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών, αλ-
λά και παλαιότερα πρόεδρος σε καλλιτεχνικά 
σωματεία, για να ξεβαλτώσω χώρους και τους 
βραχυκύκλωσα έτι περαιτέρω. Πρότεινα στον 
τότε υπουργό Πολιτισμού να κλείσει το Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου και συνέβαλα σε αυτό σαν πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εκδοτών. Ήταν ένας πέρα 

για πέρα σάπιος οργανισμός που εξυπηρετού-
σε μερικούς ημέτερους και όχι το βιβλίο. Δέκα 
χρόνια προσπαθούν να φτιάξουν νέο και υγιές, 
αλλά δεν γίνεται τίποτε. Μήπως σκεφτόμαστε 
λάθος; Πρότεινα να μπει χέρι στο Κέντρο Κινη-
ματογράφου και ξεσηκώθηκαν εναντίον μου και 
οι πέτρες (όχι οι νοήμονες) και το γλίτωσαν για 
να διαιωνίζεται αυτή η τρισάθλια εικόνα πάνω 
από μία δεκαετία και να σπαταλώνται άσκοπα 
χρήματα που θα μπορούσαν να στηρίξουν την 
κινηματογραφική μας παραγωγή. Ήμουν ένας 
σκεπτόμενος και ελεύθερος κάου μπόυ, σαν το 
φίλο και δάσκαλό μου Βασίλη Ραφαηλίδη.

Δεν μπορούσα να βολευτώ στα όρια μιας τέχνης 
ή μιας ενασχόλησης. Προσπάθησε ο φίλος Θό-
δωρος Αγγελόπουλος να μου περάσει τη θέση 
του «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς». Όμως ο 
Θόδωρος έκανε πρωταθλητισμό σε ένα αγώ-
νισμα και το έφτασε πολύ ψηλά. Εγώ ήθελα να 
είμαι δεκαθλητής. Αν έκανα ένα πράγμα και δεν 
μου πήγαινε καλά κατέφευγα στα άλλα για να 
μην τρελαθώ. Με αποδέχτηκαν και με τίμησαν 
σαν ιστορικό του κινηματογράφου όλες οι προ-
σωπικότητες του χώρου μας και σαν τέτοιο με 
σύστηναν. Μου έδωσαν και πήραν από μένα για 
τη δουλειά τους και τη δουλειά μου. Μόνο ένας 
τα απαξίωνε όλα γιατί του ήταν άχρηστα, ο Θα-
νάσης Βέγγος, που με σύστηνε σκέτα σαν «οι-
κογενειακό φίλο» και ας χάρηκε με το βιβλίο και 
την ταινία που έφτιαξα γι’ αυτόν. Ο Κούνδουρος 
με απειλούσε πλειστάκις όταν έλεγα ότι θέλω 
να γράψω ένα βιβλίο γί  αυτόν. Το τόλμησα και 
πέθανε κρατώντας επί δέκα χρόνια στα χέρια, 
αυτό το πλέον αλαζονικό πλάσμα που γνώρισα, 
ένας από τους πιο ωραίους Έλληνες. Γενεές 14 
και θα καταντήσω γραφικός αν σωρεύσω όλα 
τα πρόσωπα που γνώρισα και τι μου είπαν και 
τι τους είπα και πόσο σπουδαίοι ήταν και πόσο 
σπουδαίος είμαι.  Ένας σοφός δάσκαλός μου, 
στη δεκαετία του ’70, ο Βασίλης Ρώτας, μου είχε 
πει: «Το καράβι της κοινωνίας έχει σηκώσει την 
άγκυρα, έχει ανοίξει τα πανιά, ταξιδεύει και πά-
ει και πάει και όλο στο ίδιο σημείο βρίσκεται». 

Στο τέλος της ταινίας μου «Φιοντόρ ο παίχτης», 
αναγνωρίζεται πως ο κόσμος δεν αλλάζει και 
ο ήρωας αναρωτιέται: «Γιατί να αλλάξει;» Να 
γίνει πώς ο κόσμος; Καλύτερος; Σύμφωνα με τη 
δική μου άποψη και ιδεολογία; Συγγνώμη, αλλά 
αυτό εγώ το ονομάζω φασισμό.
Πολλοί επεχείρησαν να αλλάξουν το κόσμο, εί-
χαν τη δύναμη και κατάφεραν να τα κάνουν σκα-
τά. Όχι άλλη ανάπτυξη, μας βρήκαν οι πληγές 
του Φαραώ, φάγαμε τις σάρκες μας, σαν τον Ερι-
σύχθονα το Θεσσαλό. Όχι άλλα ρεκόρ, μας έπνι-
ξε η ντόπα, ας βάλουμε ένα πύραυλο στο κώλο 
μας να πάει το άλμα σε ύψος κυριολεκτικά στα 
αστέρια και να τελειώνουμε. Όχι άλλες συμβου-
λές και άλλα κηρύγματα, μη με παίρνεται στα 
σοβαρά. Εκ του πονηρού το λέω γιατί ξέρω πως 
δεν θα με πάρετε στα σοβαρά. A
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Öόβος, αβεβαιότητα, ανασφάλεια έχουν «µολύνει» την ανθρωπότητα εξαιτίας ενός νέου ιού που ακόµη δεν µπορεί να 
αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά. Εµβόλια και θεραπείες δοκιµάζονται, ενώ νέες γνώσεις «ρίχνουν φως» στη λοίµωξη 
COVID-19 που µπορεί να προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2. Παράλληλα, οι κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις 

της πανδηµίας έχουν ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ψυχολογικά τραύµατα που συγκρίνονται µε αυτά των Παγκοσµίων Πο-
λέµων. ∆ιανύουµε ένα φθινόπωρο διαφορετικό, όπως και το καλοκαίρι που πέρασε, µε την Υγεία να µας απασχολεί περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά. Το αισιόδοξο µήνυµα είναι ότι πλέον η επιστήµη διαθέτει πανίσχυρα «όπλα» και είναι γεγονός ότι στον 21ο 
αιώνα σηµειώθηκαν και σηµειώνονται σηµαντικές νίκες εναντίον των ασθενειών που πλήττουν την ανθρωπότητα συνεχώς. Η 
προάσπιση της καλής σωµατικής και ψυχικής υγείας των πολιτών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε κοινωνίας.

ΕΠΙΜΕ ΛΕΙΑ :  ΣΟ ΦΙΑ ΝΕ ΤΑ,  Κ ΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣ ΤΑΥΛ ΑΚΗ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
«Κανείς δεν θα μείνει 

χωρίς φροντίδα»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

πό όλους εµάς, τους πολίτες και τους κατοίκους της χώ-
ρα µας, εξαρτάται εάν θα έχουµε φέτος έναν δύσκολο ή 
ήπιο χειµώνα, σε σχέση µε την εξάπλωση της επιδηµί-
ας του νέου κορωνοϊού SARS-COV 2, τονίζει σήµερα 

στην ATHENS VOICE ένας από τους πιο δηµοφιλείς υπουργούς 
της κυβέρνησης, σύµφωνα µε όλες τις δηµοσκοπήσεις, ο υπουργός 
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν 
υπήρξε ποτέ «µονοθεµατική» λειτουργία των νοσοκοµείων του ΕΣΥ 
της χώρας µας ούτε πρόκειται να υπάρξει. Το ΕΣΥ, µας εξηγεί, είναι 
για όλους µας και, κυρίως, για εκείνους οι οποίοι δεν µπορούν και 
δεν έχουν.
 
Κύριε υπουργέ, πιστεύετε ότι οδεύουµε προς έναν πολύ δύσκολο χειµώ-
να; Έναν χειµώνα ο οποίος µπορεί να υποχρεώσει την κυβέρνηση να προ-
χωρήσει ακόµη και σε ένα γενικό lockdown, παρά το γεγονός ότι αυτό 
δεν είναι στις προθέσεις της; Το µέλλον υπάρχει ήδη στο παρόν, καθορίζε-
ται από τις πράξεις και τις παραλείψεις µας στο “τώρα”. Ο δύσκολος ή ήπιος 
χειµώνας σε σχέση µε την εξάπλωση του Covid19 δεν είναι θέµα τύχης ού-
τε εξαρτάται από άλλους…. Η µεγάλη πλειοψηφία το κατανοεί και δείχνει 
αξιοσηµείωτη υπευθυνότητα σε σχέση µε αυτά που βλέπω ως κοινωνική 
συµπεριφορά σε άλλες χώρες. Οι Έλληνες δείχνουµε σεβασµό και ευθύνη, 
ακούµε τους ειδικούς, προσέχουµε και νοιαζόµαστε. Αυτοί που δεν το 
κάνουν, είναι µειοψηφία, αλλά δυστυχώς για όλους µας αρκεί η µειοψηφία 
για να εξαπλωθεί ο κορωνοϊός… Άδικο; Συµφωνώ, είναι άδικο, αλλά αυτή 
είναι η πραγµατικότητα. Οι λίγοι που συµπεριφέρονται µε επιπολαιότητα, 
αδιαφορία, ακόµη και άρνηση σε σχέση µε την ύπαρξη της πανδηµίας ή 
άρνηση στην τήρηση των µέτρων προστασίας, µπορεί να πάρουν στον 
λαιµό τους, όπως λέµε, τους πολλούς. Ως προς το lockdown θέλω να είµαι 
ξεκάθαρος: ∆εν υπάρχει τώρα στον βασικό σχεδιασµό µας, στα σενάρια 
που εξετάζουµε επιδηµιολογικά, γενικό lockdown. Υπάρχει µόνο σαν α-
κρότατο σενάριο, αν π.χ. ξαφνικά γινόταν µια ανεξέλεγκτη γεωµετρική 
αύξηση χιλιάδων κρουσµάτων µέσα σε λίγες µέρες.
 
Υπάρχει, πράγµατι, ο κίνδυνος να µετατραπούν εκ νέου τα νοσοκοµεία 
του ΕΣΥ της χώρας µας σε «µονοθεµατικά» και να αντιµετωπίζουν απο-
κλειστικά και µόνον περιστατικά της νόσου COVID-19 ή αυτό είναι κάτι 
το οποίο το έχετε αποκλείσει οριστικά; Κατ’ αρχάς δεν υπήρξε σε καµία 
φάση της πανδηµίας µονοθεµατικό νοσοκοµείο. Επιλέξαµε τη στρατηγική 
των πολλών νοσοκοµείων αναφοράς και αυτό ακολουθούµε. Επίσης κα-
νείς δεν θα µείνει δίχως φροντίδα, όπως κανείς δεν έχει µείνει µέχρι τώρα. 
Αυτή τη στιγµή αντιµετωπίζουµε τον κορωνοϊό, ταυτόχρονα µε τροχαία, 
εµφράγµατα, καρδιαγγειακές παθήσεις, βαριές ασθένειες, όλα αυτά συνε-
χίζουν να συµβαίνουν και το ΕΣΥ είναι εδώ για όλους µας. Κυρίως για τους 
συνανθρώπους µας που δεν µπορούν και δεν έχουν. Μονοθεµατικά νοσο-
κοµεία θα είχαµε αν η επιδηµία ξέφευγε αριθµητικά, άρα και ως προς τους 
νοσηλευόµενους. Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει αυτή τη στιγµή. Τα δεδοµένα 
και οι προβολές διαφορετικών µοντέλων εξέλιξης δεν δείχνουν τέτοια 
τάση. Οριστικά όµως δεν αποκλείω τίποτε όταν είναι σε εξέλιξη µια παγκό-
σµια κρίση Υγείας, γιατί αν το έκανα δεν θα ήµουν σοβαρός.
 
Η Αττική σάς τροµάζει, ως προς την επιδηµιολογική της κατάσταση; Υπάρ-
χουν ειδικοί επιστήµονες, οι οποίοι εκτιµούν ότι µπορεί να καταγράφουµε 
σε λίγες εβδοµάδες ακόµη και χιλιάδες νέα κρούσµατα του νέου κορωνο-
ϊού σε όλη τη χώρα, µε την Αττική να βρίσκεται ακόµη στο επίκεντρο της 
εξάπλωσης της επιδηµίας…  Εδώ ζει ο µισός πληθυσµός της χώρας. Ασφα-
λώς προβληµατίζοµαι γι’ αυτό σε συνεργασία µε τους ειδικούς, τους συναρ-
µόδιους υπουργούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσπαθούµε να λειτουρ-
γούµε προλαµβάνοντας ώστε να αντιµετωπίσουµε το δεύτερο κύµα του 
κορωνοϊού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Την προηγούµενη εβδοµάδα 
για παράδειγµα είχαµε εδώ στο υπουργείο µια τέτοια σύσκεψη µε τους κ.κ. 
Χαρδαλιά και Μπακογιάννη, τους ειδικούς επιστήµονες, για να δούµε πώς 
µπορούµε να βελτιώσουµε το testing στην Αθήνα, να ανοίξουµε ξενοδο-
χεία  καραντίνας Covid 19 για ασυµπτωµατικούς που ανήκουν σε ευάλωτες 
υγειονοµικά οµάδες όπως οι µετανάστες και µια σειρά ακόµα θέµατα. Από 
τον Φεβρουάριο, που ξεκίνησε η πανδηµία, έχουν γίνει πολλά βήµατα. 
Σήµερα το ΕΣΥ είναι καλύτερα οργανωµένο και πιο ενισχυµένο, οι γιατροί 
και οι νοσηλευτές µας είναι πιο έµπειροι και πολύ περισσότεροι. Ήδη πολλοί 
παρά πάνω από 6.200 υγειονοµικοί έχουν ενδυναµώσει το Σύστηµα Υγείας, 
εκ των οποίων οι 4.000, ως επί το πλείστον νοσηλευτές, θα µονιµοποιη-
θούν, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
 
Κατά τη γνώµη σας δεν συνιστά µία αντίφαση το γεγονός ότι η κυβέρνη-

ση, ενώ διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει δίληµµα µεταξύ της υπεράσπισης 
της δηµόσιας υγείας και της κανονικής λειτουργίας της οικονοµίας, εν 
τούτοις αποφεύγει να επιβάλει «σκληρά» περιοριστικά µέτρα, ίσως και 
ένα γενικό lockdown στην Αττική; Καµία αντίφαση! Αυτό που πρέπει να 
γίνει κατανοητό είναι ότι τα «σκληρά» περιοριστικά µέτρα, όπως λέτε, 
µήνες µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας και κυρίως µετά την επιβολή ε-
νός γενικού lockdown στη χώρα, δεν επιβάλλονται έτσι εύκολα, σχεδόν 
παρορµητικά υπο την πίεση εντυπώσεων. ∆ηλαδή τα 250 κρούσµατα τη 
µέρα στην Αττική είναι καµπάνα κινδύνου για ενεργοποίηση των κατάλ-
ληλων επιπρόσθετων µέτρων, όχι για να πάµε από το ένα άκρο στο άλλο. 
∆εν µπορούµε να βάζουµε και να βγάζουµε τέτοια, ύστατα θα σας έλεγα, 
µέτρα, σταµατώντας και επανεκκινώντας την καθηµερινότητα εκατοµµυ-
ρίων ανθρώπων κάθε λίγο. Όχι γιατί προέχει η οικονοµία της ανθρώπινης 
ζωής αλλά γιατί όπως είδαµε ήδη σε πολλές χώρες διαλύεται η κοινωνική 
συνοχή, αυξάνεται η ανυπακοή στις συστάσεις των ειδικών και το κυρι-
ότερο δεν αντέχει ψυχολογικά ο κόσµος που ήδη δοκιµάζεται επί µήνες. 
Χρειάζεται µεγάλη προσοχή, µεγάλη αυτοσυγκράτηση, θα σας έλεγα ότι 
χρειάζεται ένα είδος «σοφίας» στο πώς χρησιµοποιεί ένα κράτος τα όπλα 
των απαγορεύσεων και των περιορισµών προς τους πολίτες του, ακόµη κι 
αν το κάνει για λόγους δηµόσιας Υγείας.
 
Γιατί υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για τον πραγµατικό συνολικό αριθµό 
των κλινών σε µονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο ΕΣΥ της χώρας 
µας; Αναλόγως, υπάρχει επίσης διχογνωµία σχετικά µε τον συνολικό 
αριθµό των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι απασχολούνται στο 
ΕΣΥ… ∆εν υπάρχει αξιόπιστη σχετική καταγραφή; Η αλήθεια καταγεγραµ-
µένη, και επικυρωµένη επίσηµα, είναι η εξής: Παραλάβαµε 557 ΜΕΘ και 
τώρα µαζί µε τις στρατιωτικές έχουµε φτάσει τις 941. Και συνεχίζουµε… 
Τώρα για την αντιπαράθεση, δεν είµαι εγώ που επέλεξα την ένταση, έκανα 
µάλιστα το ακριβώς αντίθετο γιατί πιστεύω ότι µια πανδηµία είναι θέµα 
εθνικής στρατηγικής. Πιστεύω ότι χρειαζόµαστε εθνική οµοψυχία και όχι 
µικροπολιτική δυσπιστία. Και θέλω να πω ότι στην πρώτη φάση αυτής της 
δοκιµασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε µια σοβαρή εποικοδοµητική αντιπολιτευτι-
κή στάση. Μετά όµως προφανώς λόγω δηµοσκοπικών ευρηµάτων, γιατί 
αλλιώς δεν µπορώ να εξηγήσω την αλλαγή, δεν άντεξε να κρατήσει την 
ίδια στάση σοβαρής αντιµετώπισης. Στρατεύθηκε σε µια φτηνή αντιπολί-
τευση παρότι ήταν 4,5 χρόνια κυβέρνηση και δεν θεράπευσε παρά ελάχι-
στες από τις πολλές και σοβαρές παθογένειες του ΕΣΥ, διαδίδει συνεχώς 
ψευδή στοιχεία για την κατάσταση του Συστήµατος Υγείας κλονίζοντας 
έτσι την εµπιστοσύνη του κόσµου που εύλογα ανησυχεί περισσότερο.
 Επιµένει σε µαξιµαλιστικά αιτήµατα για τη δηµόσια υγεία, αιτήµατα που 
δεν θα µπορούσε να υλοποιήσει κανένα κράτος στο σύγχρονο κόσµο, 
υπονοµεύοντας την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό του ΕΣΥ. ∆εν θα 
ξεχάσω µε πόση ένταση και επιθετικότητα αντέδρασαν στο θέµα των 
εµβολίων που συµφώνησε η Κοµισιόν µε µεγάλη φαρµακευτική εταιρεία, 
λες και µια καλή προοπτική για το τέλος του χρόνου ήταν θέµα αντιπαρά-
θεσης! Ειλικρινά µε ξεπερνάει αυτή η λογική...

Επειδή συνοµιλείτε τακτικά µε τους ευρωπαίους οµολόγους σας, κα-
θώς και µε την επίτροπο Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, ποιο είναι το 
κλίµα το οποίο εισπράττετε, πέραν από την εύλογη ανησυχία για την 
πορεία της πανδηµίας; Νιώθετε προετοιµασµένη για τον χειµώνα την ΕΕ 
ή προτίθεστε να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία για ανάληψη κοινής 
δράσης;  Στις 13/2, λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο έκτακτο συµβούλιο υ-
πουργών Υγείας στις Βρυξέλλες, συνοµιλούσα µε την επίτροπο Υγείας και 
τη γερµανό οµόλογό µου ακριβώς για την ανάγκη η ΕΕ να αποκτήσει µε-
γαλύτερη διαλειτουργικότητα και καλύτερο συντονισµό. Τότε κατέθεσα 
την πρότασή µου για ένα ψηφιοποιηµένο σύστηµα ανταλλαγής επιστη-
µονικών δεδοµένων για θέµατα κορωνοϊού, µεταξύ των κρατών-µελών. 
Λίγους µήνες µετά η πρόταση αυτή έγινε πραγµατικότητα. Αυτός είναι ο 
δρόµος. Καλύτερος, πιο άµεσος συντονισµός, µεγαλύτερη αλληλεγγύη.
 
Οι περισσότεροι από τους συµπολίτες µας θα ήθελαν εκ νέου τον κα-
θηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στην επίσηµη ενηµέρωση για την πορεία της 
επιδηµίας στη χώρα µας. Έχετε προσπαθήσει να τον µεταπείσετε, προ-
κειµένου ο αγαπητός σε όλους καθηγητής να επιστρέψει; Ο Σωτήρης Τσι-
όδρας είναι στην πρώτη γραµµή του αγώνα. Κάθε πρωί έχουµε σύσκεψη 
στο Υπουργείο Υγείας και µετά µε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη 
ενώ καθόλη την διάρκεια της ηµέρας, συνεργαζόµαστε για πολλά θέµατα. 
Η προσφορά του είναι τεράστια και πολύ καθαρά σας λέω ότι ο ίδιος ξέρει 
καλύτερα από τον καθένα µας τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να προσφέ-
ρει περισσότερα στον τόπο και τον άνθρωπο. ●

Οι Έλληνες 
δείχνουμε 
σεβασμό 

και ευθύνη, 
ακούμε τους 

ειδικούς, προ-
σέχουμε και 

νοιαζόμαστε. 
Αυτοί που δεν 
το κάνουν, εί-

ναι μειοψηφία, 
αλλά δυστυχώς 
για όλους μας 

αρκεί η 
μειοψηφία για 
να εξαπλωθεί 
ο κορωνοϊός.

A

ΥΓΕΙΑ
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Γρίπη ή 
κορωνοϊός; 
Η καθηγήτρια επιδημιολογίας 

του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μας εξηγεί 
πώς θα τα ξεχωρίσουμε

Της Κατερίνας Καμπόςόυ

ε το που μπήκε το φθινόπωρο και με το πρώτο 
φτάρνισμα πιάνουμε τον εαυτό μας να αναρωτιέ-
ται αν εμείς, οι δικοί μας και οι γύρω μας έχουμε 
απλό κρυολόγημα, εποχική γρίπη ή ακόμα και τη 

νόσο του κορωνοϊού. Κι αυτό γιατί και οι τρεις περιπτώ-
σεις έχουν συχνά παρόμοια συμπτώματα που μας δυσκο-
λεύουν στο να καταλάβουμε τι από τα τρία έχουμε. με τη 
βοήθεια της αθηνάς Λινού, καθηγήτριας επιδημιολογίας 
εΚπα και προέδρου του ινστιτούτου Prolepsis, αναφέρου-
με μερικές από τις βασικές διαφορές τους αλλά και τους 
ανάλογους τρόπους προφύλαξης.  ςύμφωνα λοιπόν με την 
κυρία Λινού, το κοινό κρυολόγημα παρουσιάζεται συνήθως 
με φτέρνισμα, μπούκωμα και συνάχι, και δεν συνοδεύεται 
από ψηλό πυρετό, έντονους μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο 

και σοβαρή κακουχία.

«Η ύπαρξη σοβαρών συμπτωμάτων μάς 
διευκολύνει να επικεντρωθούμε στη 

νόσο του κορωνοϊού και τη γρίπη. 
Όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
διαχωρίσουμε τη γρίπη από τον 
κορωνοϊό. Για τον λόγο αυτό και ε-
πειδή η συνύπαρξη των δύο σοβα-
ρών αυτών ιώσεων μπορεί να απο-
βεί πολύ επικίνδυνη είναι σημαντι-

κό, πάντα με βοήθεια ειδικών τεστ, 
να διαχωρίσουμε τα δύο. Βεβαίως η 

γρίπη είναι νόσος που δυνητικά μπο-
ρεί να προληφθεί με την έγκαιρη χορή-

γηση εμβολίου. Γι’ αυτό η γενική σύσταση 
είναι να εμβολιαστούμε αν είναι δυνατόν όλοι 

και κυρίως τα ευπαθή άτομα, οι ηλικιωμένοι και τα 
παιδιά το συντομότερο δυνατό».

«Κοινά συμπτώματα της γρίπης και του κορωνοϊού 
είναι ο υψηλός πυρετός, η έντονη εξάντληση, οι 
ισχυροί πόνοι στα οστά και στους μυς, η δυσκολία 
στην αναπνοή, ο ισχυρός πονοκέφαλος, και μπο-
ρούν να εξελιχθούν και τα δύο σε σοβαρή πνευμο-
νία. Δεδομένου ότι τόσο η γρίπη όσο και η νόσος 
του κορωνοϊού μεταδίδονται μέσω σταγονιδίων 
από άνθρωπο σε άνθρωπο η πρόληψη (πέραν του 
εμβολίου που υπάρχει μόνο για τη γρίπη) είναι πα-
ρόμοια και για τα δύο αυτά νοσήματα. Αυτό που 
χρειάζεται είναι η χρήση μέσων ατομικής υγιεινής, 
μάσκας και η τήρηση αποστάσεων. Από κει και πέ-
ρα, στην περίπτωση που νοσήσουμε, πρέπει να 
θυμόμαστε ότι τα περισσότερα συμπτώματα είναι 
τουλάχιστον στην αρχή παρόμοια και για τα δύο 
νοσήματα», όπως επισημαίνει η ειδικός.

«Τα κύρια συμπτώματα του κορωνοϊού μπορεί να 
συνοδεύονται και από μπούκωμα και συνάχι αλ-

λά σπανιότατα παρουσιάζουν φτερνίσματα. Μια βασική δια-
φορά, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το ότι η γρίπη παρουσι-
άζεται ξαφνικά και αμέσως μετά την έκθεση σε κάποιον που 
νοσεί, ενώ η νόσος του κορωνοϊού παρουσιάζει συμπτώματα 
μετά από κάποιες μέρες, συνήθως μία βδομάδα μετά την επα-
φή με κάποιον που νοσεί. Ένα σύμπτωμα που είναι κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό του κορωνοϊού είναι η απώλεια της οσμής 
και της όσφρησης. Να σημειώσουμε πως και τα δύο νοσήμα-
τα μπορεί να παρουσιάσουν μετά από ορισμένες μέρες σοβα-
ρή πνευμονία και δύσπνοια καθώς και (κυρίως στα παιδιά) δι-
άρροιες και εμετούς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η 
πραγματική διάγνωση για το ποιο από τα δύο νοσήματα έ-
χουμε, μπορεί να τεθεί μόνο με ειδικό διαγνωστικό τεστ. Και 
τα δύο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να θέσουν σε με-
γάλο κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή και γι’ αυτό τα μέτρα προ-
στασίας είναι πάντα απαραίτητα, ειδικά για τη γρίπη το σημα-
ντικότερο μέσο προστασίας είναι το εμβόλιο».  A ©
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
Της Ζωής Ράπτη*

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας, µε πολ-

λές δηµοσιεύσεις, αρθρογραφία στελε-

χών και ποικίλες παρεµβάσεις τους στα 

ΜΜΕ έχει επισηµάνει ότι µέχρι το 2030 η κατάθλι-

ψη προβλέπεται να γίνει η πιο διαδεδοµένη αιτία 

αναπηρίας. Η σωµατική υγεία, δηλαδή, των πολι-

τών, σ’ ολόκληρο τον κόσµο απειλείται άµεσα από 

τη διασάλευση της ψυχικής υγείας!

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και το υπουρ-

γείο Υγείας προωθούµε προς υλοποίηση µια σει-

ρά από πρωτοβουλίες και προγράµµατα που θα 

προσφέρουν λύσεις και διεξόδους σε όσα σήµερα 

φαντάζουν ως ανυπέρβλητα προβλήµατα.

Σε αυτά περιλαµβάνονται προγράµµατα άµεσης 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το γενικό πλη-

θυσµό, τα οποία θα λειτουργήσουν στα ήδη υ-

πάρχοντα Κέντρα Υγείας, άµεσης διάγνωσης και 

παρέµβασης στην ψύχωση,  παροχής πρώτων βο-

ηθειών µε στόχο την υποστήριξη του πληθυσµού 

σε περιόδους κρίσης και την ανάπτυξη της ψυχι-

κής ανθεκτικότητας. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στη δηµιουργία 

κινητών µονάδων στήριξης παιδιών και εφήβων 

και την ενίσχυση των Κέντρων Ψυχικής Υγείας µε 

ιατροπαιδαγωγικές διεπιστηµονικές οµάδες. Στις 

δράσεις του Υπουργείου έχουν προγραµµατιστεί 

η δηµιουργία ψηφιακού µητρώου ασθενών µε ά-

νοια και η δηµιουργία ιατρείων άνοιας και κέντρων 

ηµέρας για ασθενείς µε άνοια.

Στα σχέδια του υπουργείου είναι και η ανάπτυ-

ξη συστήµατος τηλεψυχιατρικής «Smart Mental 

Health» µε σκοπό την αρχική αξιολόγηση της υγεί-

ας των χρηστών και την αρχική τους υποστήριξη.

Ειδικά για τη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας έ-

χουµε προβλέψει δράσεις για την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη των πασχόντων, των επιβιωσάντων, 

των οικογενειών τους, τον γενικό πληθυσµό και 

τις ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού. Παράλ-

ληλα θα υπάρξουν προγράµµατα για την εκπαί-

δευση σε θέµατα ψυχικής υγείας και ψυχολογική 

υποστήριξη µέσω διαδικτυακής πλατφόρµας των 

εργαζοµένων στην πρώτη γραµµή του COVID - 19 

(ενδο-εξωνοσοκοµειακά) και για την ενηµέρωση 

και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού για την απο-

στιγµατοποίηση των νοσούντων.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι τα παραπάνω αναφέρο-

νται ενδεικτικά, καθώς βρίσκονται στο στάδιο της 

υλοποίησης και µια σειρά από άλλες πρωτοβουλί-

ες και δράσεις για την ψυχική υγεία, οι οποίες θα 

ανακοινωθούν το επόµενο διάστηµα.

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 
10306

Από τις δράσεις που έχει αναλάβει το υπουργείο 

για την στήριξη των πολιτών να αντιµετωπίσουν 

πολλά θέµατα που σχετίζονται µε την ψυχική υ-

γεία τους αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση 

που προκάλεσε η πανδηµία του κορωνοϊού 

είναι η Γραµµή Ψυχοκοινωνικής Υπο-

στήριξης 10306, η οποία βρίσκεται 

πλέον στη διάθεση του κοινού!

Η Γραµµή 10306 λειτουργεί ως 

ένας δωρεάν δίαυλος επικοινω-

νίας που ενηµερώνει ανώνυµα 

και εµπιστευτικά τους πολίτες 

που αναζητούν ψυχολογική, 

κοινωνική και συµβουλευτι-
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και την ενίσχυση των Κέντρων Ψυχικής Υγείας µε 

ιατροπαιδαγωγικές διεπιστηµονικές οµάδες. Στις 
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η δηµιουργία ψηφιακού µητρώου ασθενών µε ά-

νοια και η δηµιουργία ιατρείων άνοιας και κέντρων 

ηµέρας για ασθενείς µε άνοια.

Στα σχέδια του υπουργείου είναι και η ανάπτυ-

ξη συστήµατος τηλεψυχιατρικής «Smart Mental 

Health» µε σκοπό την αρχική αξιολόγηση της υγεί-

ας των χρηστών και την αρχική τους υποστήριξη.

Ειδικά για τη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας έ-

για την στήριξη των πολιτών να αντιµετωπίσουν 

πολλά θέµατα που σχετίζονται µε την ψυχική υ-

γεία τους αλλά και την ψυχολογική επιβάρυνση 
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κή υποστήριξη.

Στελεχώνεται από καταρτισµένους και έµπειρους 

επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι στηρί-

ζουν και ενδυναµώνουν όλους τους πολίτες που 

έχουν ανάγκη. Μέχρι σήµερα κάλεσαν τον αριθµό 

της γραµµής περισσότεροι από 85.000 συµπολί-

τες µας.

Οι πολίτες µπορούν να καλέσουν το 10306 για:

1. Παροχή ψυχολογικής στήριξης καθηµερινά όλο 

το εικοσιτετράωρο καθώς η υπηρεσία αυτή εξυ-

πηρετείται κατά µέσο όρο από 70 ψυχολόγους σε 

4 βάρδιες.

2. Παροχή ψυχολογικής στήριξης παιδιών και ε-

φήβων καθηµερινά όλο το εικοσιτετράωρο, που 

εξυπηρετείται από  ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς του Χαµόγελου του Παιδιού µε ε-

κτροπή στο νούµερο του τηλεφωνικού κέντρου 

του στο 1056.

3.Παροχή στήριξης σε κοινωνικά θέµατα καθη-

µερινά από τις 09.00 έως τις 21.00. Τα ερωτήµατα 

που απαντώνται  συνδέονται κυρίως µε τις υπηρε-

σίες πρόνοιας.

Σηµειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα ψυχο-

κοινωνικής υποστήριξης και σε ανθρώπους µε 

προβλήµατα ακοής, µέσω skype στο «10306 

psychosocial support», µε λειτουργία chatroom, 

ενώ η γραµµή έχει σχεδόν µηδενική αναµονή και 

µέχρι σήµερα δεν έχουν υπάρξει παράπονα.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι στο αµέσως επόµενο 

διάστηµα µε τη χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος 

Σταύρος Νιάρχος, η λειτουργία του 10306 θα ενι-

σχυθεί µε την ανάπτυξη σηµαντικών ψηφια-

κών εργαλείων και µε την πρόσληψη έµµισθων 

στελεχών.

Στην περίπτωση της κυβέρνησης της Νέας ∆η-

µοκρατίας οι πράξεις και η προώθηση λύσεων 

στα χρονίζοντα προβλήµατα είναι περισσό-

τερες από τις διακηρύξεις – κι αυτό αποτε-

λεί και είναι µια εξαιρετικά θετική εξέλιξη, 

για την οποία δουλεύουµε όλοι. ●

*Η Ζωή Ράπτη είναι Υφυπουργός Υγείας, 

  Βουλευτής Β1 Βορείου Τοµέα Αθηνών 
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την οδό Σαπφούς, η οποία προφα-
νώς πήρε το όνομά της από την αρ-
χαία Λέσβια ποιήτρια, μοιράζεται το 

κυτίο αξιοπρέπειας: Για τις έγκυες γυναίκες πε-
ριλαμβάνει σερβιέτες, υλικό ατομικής υγιεινής, 
εσώρουχα. Για τα νεογνά, πάνες, μωρομάντι-
λα, βρεφικό γάλα. Η οδός Σαπφούς βρίσκεται 
πίσω από την πλατεία Κουμουνδούρου και στο 
νούμερο 12 στεγάζεται το ανοιχτό πολυιατρείο 
των Γιατρών του Κόσμου. 

Τι σημαίνει ανοιχτό; «Ότι σκοπός μας είναι να πα-
ρέχουμε υπηρεσίες υγείας για όλους, μέσα σε 
ένα πλαίσιο που φιλοξενεί και αποδέχεται, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις», λέει ο Τάσος Υφαντής, 
επιχειρησιακός διευθυντής των Γιατρών του Κό-
σμου. Το πολυιατρείο λειτούργησε για πρώτη 
φορά σε ένα μικρό χώρο στην πλατεία Βάθη το 
1997 και από το 2003 μετεγκαταστάθηκε στο κτί-
ριο της οδού Σαπφούς, το οποίο είναι ιδιόκτητο. 
Σήμερα έχει παιδιατρικό τμήμα, καρδιολογικό, 
τμήμα γενικής ιατρικής, γυναικολογικό και οδο-
ντιατρικό, υπηρεσίες ψυχικής υγείας, καθώς και 
ένα φαρμακείο. Εδώ παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους εθελοντικά 32 γιατροί, ανάλογα με το διαθέ-
σιμο χρόνο τους, έτσι το πρόγραμμα βγαίνει κάθε 
εβδομάδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα των Για-
τρών του Κόσμου και κοινοποιείται στους φορείς 
με τους οποίους συνεργάζεται, δηλαδή με τον 
Δήμο Αθηναίων, υπνωτήρια, κέντρα ημέρας κ.ά. 
Οι επισκέψεις γίνονται με ραντεβού. Πηγαίνει ο 
ενδιαφερόμενος στην υποδοχή και κλείνει ένα 
ραντεβού, για να μην υπάρχει συγχρωτισμός, 
ενώ γίνεται σε όλους θερμομέτρηση. «Εννοείται 
όμως ότι μια επείγουσα κατάσταση, π.χ. ένα α-
νοιχτό τραύμα, θα εξυπηρετηθεί, με την έννοια 
ότι θα παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα 
κληθεί ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. 
Χωρίς ραντεβού δεχόμαστε πάντα παιδιά και 
έγκυες γυναίκες», επισημαίνει ο κ. Υφαντής. Την 
περίοδο του lockdown πήγαιναν οι ίδιοι οι Για-
τροί του Κόσμου στους ωφελούμενους. Το τε-
λευταίο εξάμηνο το πολυιατρείο επισκέπτονται 
περίπου 35 με 40 άνθρωποι την ημέρα  – και λίγοι 
περισσότεροι τις Πέμπτες, όταν λειτουργεί και το 
Check Point του συλλόγου οροθετικών Ελλάδας 
«Θετική Φωνή» για ένα γρήγορο τεστ HIV και ε-

νημέρωση για λοιμώδη νοσήματα. 
Περισσότεροι από τους μισούς επισκέπτες του 
πολυιατρείου είναι παιδιά. Το παιδιατρικό τμήμα 
λειτουργεί καθημερινά, αναλαμβάνοντας τον 
εμβολιασμό, τη συμπλήρωση του βιβλιαρίου υ-
γείας που πολλές φορές έχει χαθεί, τα απαραί-
τητα χαρτιά για την εγγραφή στο ελληνικό σχο-
λείο. Περίπου το 35% είναι Έλληνες. «Πρόκειται 
για επιβαρυμένο πληθυσμό, για άστεγους, για 
ανθρώπους που ζουν σε ακατάλληλες συνθή-
κες διαβίωσης ή για πολύ φτωχά νοικοκυριά. 
Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με 
τον ελληνικό πληθυσμό, γιατί αν εξαιρέσουμε 
τους δήμους η ελληνική Πολιτεία δεν έχει μια 
ολοκληρωμένη πολιτική για τη στέγη. Υπάρχουν 
άνθρωποι που ζουν σε σπίτια χωρίς νερό, με ένα 
εισόδημα των 300 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άν-
θρωποι θα σκεφτούν πρώτα απ’ όλα να φάνε, η 
υγεία θα μπει σε δεύτερο ή σε τρίτο πλάνο, έτσι 
εδώ μας έρχονται ήδη πολύ ταλαιπωρημένοι», 
σημειώνει ο Τάσος Υφαντής. 
Στην υποδοχή του πολυιατρείου υπάρχουν διερ-
μηνείς σε φαρσί, αραβικά, γαλλικά, που μιλούν 
οι μετανάστες από τη Βόρεια και την Υποσαχάρια 
Αφρική, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Όταν έρθει 
κανείς εδώ, πρώτα θα συναντήσει την κοινωνι-
κή υπηρεσία, η οποία θα αξιολογήσει την κατά-
στασή του και θα καταγράψει και τις άλλες του 
ανάγκες, όπως τη στέγαση, την υλική βοήθεια, 
διοικητικά έγγραφα που μπορεί να έχουν χαθεί, 
ψυχολογική βοήθεια, διασύνδεση με υπηρεσίες, 
ενημέρωση για προγράμματα απασχόλησης και 
εκπαίδευσης. 
Τώρα με την πανδημία λέγεται ότι ένας μεγάλος 
αριθμός αυτών που νοσούν είναι μετανάστες. Ο κ. 
Υφαντής τονίζει ότι «δεν θα πρέπει να δαιμονοποι-
είται ούτε η νόσος ούτε οι άνθρωποι. Επιδημίες και 
λοιμώδη νοσήματα υπήρχαν πάντα, όπως πάντα 
υπήρχαν και άνθρωποι που μετακινούνταν. Και 
μην ξεχνάμε ότι ένας άστεγος ή ένας άνθρωπος 
που μένει σε ακατάλληλες συνθήκες εάν νοσήσει 
είναι περισσότερο ευάλωτος στο να αντιμετωπί-
σει το πρόβλημα υγείας του, το οποίο έρχεται να 
προστεθεί στα υπόλοιπα προβλήματά του». 
Το τμήμα γενικής ιατρικής, όπως και το παιδιατρι-
κό, λειτουργούν καθημερινά. Το καρδιολογικό δύο 
φορές την εβδομάδα όπως και το γυναικολογικό, 

όπου εκτός από τον εθελο-
ντή γυναικολόγο, μία μαία 
παρακολουθεί την πορεία 
της εγκυμοσύνης κάποιας 
γυναίκας. Είναι συχνό το 
φαινόμενο να έρχεται μια 
έγκυος στο πολυιατρείο σε προχωρημένη εγκυ-
μοσύνη, στον πέμπτο ή στον έκτο μήνα της, χω-
ρίς να έχει γίνει κανένας έλεγχος μέχρι τότε. Τρεις 
φορές την εβδομάδα λειτουργεί το οδοντιατρικό 
τμήμα, το οποίο αναλαμβάνει κυρίως ασυνόδευτα 
ανήλικα παιδιά και άστεγο πληθυσμό. Υπάρχουν 
γιατροί και άλλων ειδικοτήτων που καλύπτουν 
κάποιες χρόνιες παθήσεις, ακτινολόγος, νευρολό-
γος, πνευμονολόγος κ.ά., ενώ το φαρμακείο είναι 
σε θέση να καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες για 
επείγουσες χρόνιες περιπτώσεις. 
Ένας από τους στόχους του Πολυιατρείου είναι 
η διασύνδεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ό-
ταν είναι δυνατόν, γιατί, για παράδειγμα, έναν 
άνθρωπο χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα θα τον 
δεχτεί ένα νοσοκομείο για κάτι επείγον, όμως 
δεν μπορεί να κλείσει προγραμματισμένο ρα-
ντεβού. Αλλά και για όσους έχουν πρόσβαση 
τα πράγματα δεν είναι εύκολα, είτε γιατί μπορεί 
να έχουν χάσει τα χαρτιά τους, είτε επειδή τα 
ραντεβού μπορεί να κλείνονται για μήνες μετά, 
ακόμα περισσότερο τώρα με την πανδημία, εί-
τε λόγω της γραφειοκρατίας. Επίσης, είναι και 
τα χρήματα. Για μια απλή νοσηλεία μίας ημέρα 
ο ΕΟΠΥΥ αποτιμά το κόστος ανά νοσηλευόμε-
νο ασθενή σε 72 ευρώ. Η Πολιτεία δίνει για όλα 
τα νοσοκομεία 1.000.000 ευρώ ετησίως, για τις 
ευάλωτες ομάδες. Μπορεί, δηλαδή, μια μεγάλη 
κλινική ενός γενικού νοσοκομείου να έχει στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της 20.000 - 40.000 ευ-
ρώ για τις ευάλωτες ομάδες. Αυτά τα χρήματα, 
όμως, μπορεί να επαρκούν μόλις για ένα μεγάλο 
χειρουργείο, έτσι εκ των πραγμάτων, πολλές φο-
ρές, δεν υπάρχει πρόσβαση στο ΕΣΥ για όλες τις 
ευάλωτες ομάδες. «Να μην ξεχνάμε όμως», λέει 
ο κ. Υφαντής, «ότι εκτός από τα χρήματα και τους 
νόμους υπάρχει και το Σύνταγμα και δεν γίνεται 
να βάζουμε στη ζυγαριά, ή να συγκρίνουμε, τη 
δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα διό-
τι η Υγεία είναι θεμελιώδες και καθολικό ανθρώ-
πινο δικαίωμα».   ●

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ 
Υπηρεσίες υγείας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στο Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου

Του ΤάΚΗ ΣΚριβάνου
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Δεν γίνεται 
να βάζουμε 
στη ζυγαριά 
τη δημόσια 
υγεία και τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα, 
διότι η Υγεία 
είναι θεμε-
λιώδες και 
καθολικό 

ανθρώπινο 
δικαίωμα 

 

Τάσος Υφαντής,
επιχειρησιακός διευθυντής 

των Γιατρών του Κόσμου
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ο ανοσοποιητικό σύστη-

μα του οργανισμού είναι 

η ασπίδα προστασίας μας 

απέναντι σε παθογόνα, όπως ιούς, 

τοξίνες, βακτήρια, μικρόβια. Το έ-

ντονο στρες, η στεναχώρια και η 

άστατη ζωή μπορεί να το αποδυνα-

μώσουν κάνοντάς μας ευάλωτους 

σε ασθένειες γι’ αυτό πρέπει να το 

ενισχύουμε με σωστή διατροφή, 

καλό ύπνο και σωματική άσκηση. 

Φυσικά, υπάρχουν αρκετές βιταμί-

νες, μεταλλικά στοιχεία και άλλες 

ουσίες που μπορούν να τονώσουν 

το ανοσοποιητικό. Συνήθως οι α-

ναγκαίες ποσότητες βιταμινών για 

τον οργανισμό καλύπτονται από 

τη διατροφή αλλά σε κάποιες περι-

πτώσεις οι γιατροί μπορεί να προ-

τείνουν και συμπληρώματα βιτα-

μινών, ανάλογα με τις ανάγκες σου.

Βιταμίνη Β6

Το σώμα χρειάζεται βιταμίνη Β6 για να 

δημιουργήσει ζωτικά κύτταρα του α-

νοσοποιητικού συστήματος που βοη-

θούν στην καταπολέμηση των μικρο-

βίων. Συγκεκριμένα, βοηθά την παρα-

γωγή Τ-κυττάρων που σκοτώνουν τα 

μολυσμένα κύτταρα στον οργανισμό 

και ενεργοποιεί την απόκριση του α-

νοσοποιητικού συστήματος. Η ανε-

πάρκεια σε Β6 είναι σπάνια αφού μπο-

ρεί να βρεθεί σε πολλές τροφές.

Πού τη βρίσκεις: καλαμπόκι, πατάτα, 

τόνο, μπανάνα, κοτόπουλο, κάλε.

Βιταμίνη C

Η πιο γνωστή και δημοφιλής βιταμίνη 

στα συμπληρώματα διατροφής λόγω 

του σημαντικού της ρόλου στην υγεία 

του ανοσοποιητικού. Υποστηρίζει τη 

λειτουργία διαφόρων ανοσοκυττά-

ρων και ενισχύει την ικανότητά τους 

να μας προστατεύουν από μολύνσεις, 

ενώ είναι απαραίτητη για τον καθα-

ρισμό του ανοσοποιητικού αντικα-

θιστώντας τα παλιά κύτταρα με νέα. 

Λειτουργεί ως δυνατό αντιοξειδωτικό 

προστατεύοντας από τις βλάβες του 

οξειδωτικού στρες. Έρευνες του NIH 

(National Institutes of Health) έδειξαν 

ότι η τακτική λήψη συμπληρώματος 

βιταμίνης C, 1-2 γραμμάτια την ημέρα, 

μείωσε τη διάρκεια του κρυολογήμα-

τος κατά 8% στους ενήλικες και 14% 

στα παιδιά.

Πού τη βρίσκεις: πιπεριά, φράουλα, 

πορτοκάλι, μπρόκολο, σπανάκι.

Ψευδάργυρος

Ένα συστατικό που βρίσκεται συχνά 

σε συμπληρώματα διατροφής. Είναι 

απαραίτητος για την ανάπτυξη και την 

επικοινωνία των κυττάρων του ανοσο-

ποιητικού, ενώ αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει ότι μπορεί να ενισχύσει την προ-

στασία απέναντι σε λοιμώξεις του ανα-

πνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγη-

μα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπερβαί-

νει κανείς τη συνιστώμενη ημερήσια 

ποσότητα καθώς μπορεί να εμποδίσει 

την απορρόφηση του χαλκού και να 

αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης.

Πού τον βρίσκεις: δημητριακά, ψωμί, 

γαλακτοκομικά, οστρακοειδή.

Βιταμίνη D

Όλο και πιο συχνά ακούμε για έλλειψη 

βιταμίνης D στον ελληνικό πληθυσμό, 

η οποία παράγεται από τον οργανισμό 

κατά την έκθεσή μας στον ήλιο – γε-

γονός αρκετά παράδοξο για ανθρώ-

πους που ζουν σε μια χώρα με ήλιο τις 

περισσότερες ημέρες του χρόνου. Η 

βιταμίνη D είναι ένα λιποδιαλυτό θρε-

πτικό συστατικό απαραίτητο για την 

υγεία και τη λειτουργία του ανοσοποι-

ητικού συστήματος. Ενισχύει τη δρά-

ση των λευκών αιμοσφαιρίων  και μει-

ώνει τη φλεγμονή βοηθώντας το ανο-

σοποιητικό να αντιδράσει καλύτερα. 

Ρυθμίζει την απορρόφηση ασβεστίου 

και φωσφόρου από τον οργανισμό και 

τον μεταβολισμό του ασβεστίου των 

οστών. Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 

D σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευ-

στικού, συμπεριλαμβανομένης της 

γρίπης και του αλλεργικού άσθματος. 

Εκτός από συμπλήρωμα, μπορείς να 

κάθεσαι 10-15 λεπτά την ημέρα στο 

ήλιο (όχι τις επικίνδυνες ώρες).

Πού τη βρίσκεις: σαρδέλες, συκώτι, 

κρόκος αυγού, μανιτάρια.

Βιταμίνη Ε

Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι 

οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον 

οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοι-

μώξεις. Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσί-

ες που βοηθούν στην προστασία των 

κυττάρων από τοξικά μόρια ελευθέ-

ρων ριζών, τα οποία μπορούν να αυ-

ξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθή-

σεων, καρκίνου και άλλων ασθενειών.

Πού τη βρίσκεις: πέστροφα, κόκκι-

νη πιπεριά, αβοκάντο, ηλιέλαιο, αμύ-

γδαλα.

5 τρόπόι να ενισχύσεισ        τό ανοσοποιητικο σόύ
και να θωρακίσεις τον οργανισμό σου απέναντι σε βακτήρια και ιούς
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5 τρόπόι να ενισχύσεισ        τό ανοσοποιητικο σόύ
Της ΕλΕνης ΜπΕζιριάνογλου

Η βιταμίνη C 
είναι η πιο γνωστή 
και δημοφιλής από 
τα συμπληρώματα 
διατροφής λόγω 

του σημαντικού της 
ρόλου στην υγεία 

του ανοσοποιητικού.
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Κώστας Βαγιανός, Καθηγητής Χειρουρ-
γικής και επισκέπτης Καθηγητής σε Ευ-
ρωπαϊκά Πανεπιστήµια, ξεκινά συνερ-

γασία µε το διαγνωστικό εργαστήριο και πολυϊα-
τρείο του Οµίλου ΙΑΣΙΣ στα Σπάτα.

Ο γνωστός γιατρός είναι γενικός χειρουργός µε 
ειδίκευση στη Χειρουργική Ογκολογία, τη Χει-
ρουργική παθήσεων του Γαστρεντερικού, των 
Ενδοκρινών Αδένων και την Τραυµατολογία.

Ο κ. Βαγιανός µετεκπαιδεύτηκε για περισσότε-
ρο από 5 έτη σε Πανεπιστηµιακές Κλινικές στη 
Σουηδία και τη Γερµάνια, σε θέµατα της Γενικής 
Χειρουργικής. ∆ιετέλεσε επί έτη Καθηγητής Χει-
ρουργικής στο Πανεπιστήµιο Πατρών και στο Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει συµµε-
τοχή στη διοργάνωση άνω των 80 ελληνικών και 
διεθνών συνεδρίων, έχει περισσότερες από 160 
οµιλίες-επιστηµονικές συµµετοχές, περισσότε-
ρες από 120 δηµοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα ιατρι-
κά περιοδικά και είναι επισκέπτης Καθηγητής σε 
πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήµια.

Ιατρείο: Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 101 
τηλ. επικοινωνίας 210 6411622 & 6932905666

∆έχεται από τη ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020  
στο ΙΑΣΙΣ Σπάτων κάθε εβδοµάδα, 

κατόπιν ραντεβού.

∆ιαγνωστικό Κέντρο Ίασις: 
∆ηµάρχου Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα, 2106635435-6

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ
Ο διακεκριμένος Xειρουργός Dr. Κώστας Βαγιανός επισκέπτης Καθηγητής 

και στο Διαγνωστικό Κέντρο Ίασις στην Ανατολική Αττική
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K ύριε καθηγητά, παρά τα περιοριστικά µέ-
τρα τα οποία λαµβάνονται εδώ και καιρό, 
η επιδηµιολογική κατάσταση στην Αττική 

δεν δείχνει να βελτιώνεται και τα νέα κρούσµατα 
αυξάνονται σταθερά. Για ποιον λόγο δεν µπορού-
µε να µειώσουµε δραστικά τα επίπεδα των νέων 
κρουσµάτων στο λεκανοπέδιο;  Είναι γεγονός ότι 
ακόµη δεν έχουµε δει αξιόλογη βελτίωση. Τα χα-
µηλότερα κρούσµατα το Σαββατοκύριακο δεν 
είναι βέβαιο ότι απηχούν πραγµατική µείω-
ση, διότι είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα και 
διεθνώς, λόγω του µικρότερου αριθµού 
τεστ που γίνονται, ο αριθµός των κρου-
σµάτων φαίνεται µικρότερος. 
Κατά τη γνώµη σας, έχει καθυστερήσει 
να τεθεί σε εφαρµογή η υποχρέωση για 
την καθολική χρήση µάσκας, σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς χώρους, στην Ατ-
τική; Η κυβέρνηση έχει εκτιµήσει ότι δεν είναι 
η ώρα για την καθολική χρήση της µάσκας σε εσω-
τερικούς και εξωτερικούς χώρους. Για να πούµε ότι η 
κυβέρνηση έχει καθυστερήσει θα πρέπει ο αριθµός 
των κρουσµάτων να αρχίσει να αυξάνεται ανά ηµέρα 
και η τάση αυτή να είναι εµφανής για περισσότερο από 
µία εβδοµάδα. Αυτό, προς το παρόν, δεν συµβαίνει.
Ποια είναι η γνώµη σας για πολιτικές όπως τα τοπι-
κά lockdown σε µεγάλες περιοχές της Μαδρίτης; 

Πρόκειται για πολιτικές λυσιτελείς, οι οποίες θα 
µπορούσαν να εφαρµοσθούν και στο κέντρο της 
Αθήνας ή είναι τυφλές, σπασµωδικές ενέργειες; 
Τα τοπικά lockdown µπορεί να είναι επιτυχηµένα µόνο 
εφόσον είναι δυνατό να υλοποιούνται πραγµατικά και 
να µην αποτελούν ευχολόγια. 

Τι διαφορετικό έγινε στη Θεσσαλονίκη, σε 
σχέση µε την Αττική, και η συµπρωτεύ-

ουσα κατάφερε να περιορίσει δρα-
στικά την εξάπλωση της επιδηµίας 

του νέου κορωνοϊού; ∆εν γνωρίζω 
τι διαφορετικό έγινε στη Θεσσα-
λονίκη από την Αθήνα. Όπως σας 
έχω αναφέρει και άλλη φορά, τα 
σύγχρονα επιδηµιολογικά συστή-

µατα για να παρακολουθήσεις την 
επιδηµία έχουν σταµατήσει να λει-

τουργούν. Για παράδειγµα, δεν υπάρ-
χει πανελλαδική µελέτη των επαφών 

που θα µπορούσε να µας δείξει κατά πόσον 
οι επαφές έχουν µεταβληθεί – η µελέτη των επα-
φών έγινε στη διάρκεια του lockdown µε εξαιρετικά 
χρήσιµες πληροφορίες. ∆εν υπάρχουν κυλιόµενες 
εβδοµαδιαίες δηµοσκοπήσεις που να µας δείχνουν 
τι συµβαίνει ανά περιοχή µε τη συµµόρφωση στα 
µέτρα προσωπικής προστασίας και κοινωνικής απο-

στασιοποίησης. ∆εν αξιοποιούνται τα µαζικά ανω-
νυµοποιηµένα δεδοµένα της κινητής τηλεφωνίας 
που επιτρέπουν εξαιρετικά λεπτοµερή ανάλυση της 
κινητικότητας του πληθυσµού. 

Θα θέλατε τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα να ανα-
λαµβάνει εκ νέου πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενη-
µέρωση των πολιτών;  Ο καθηγητής Σ. Τσιόδρας όχι 
µόνο είναι εξαιρετικός επιστήµονας και ιδιαίτερα αγα-
πητός. Έχει αναλάβει µεγάλο βάρος και τον τελευταίο 
καιρό αποφάσισε να µη συµµετέχει στις ενηµερώσεις. 
Οφείλουµε να σεβαστούµε την επιθυµία του. 
Ήταν νοµοτέλεια να προκύψει το δεύτερο κύµα 
της πανδηµίας µέσα στον Αύγουστο - Σεπτέµβριο, 
ενώ το αναµέναµε για τον Οκτώβριο - Νοέµβριο, ή 
προηγήθηκαν λάθη κυβερνήσεων στην Ευρώπη 
και αλλού; Η αλήθεια είναι ότι η ισορροπία µεταξύ α-
νοιχτής οικονοµίας και ελέγχου της πανδηµίας είναι 
πολύ εύθραυστη. Ανήκω σε αυτούς που είναι κατηγο-
ρηµατικά εναντίον του lockdown, διότι δηµιουργού-
νται τεράστια προβλήµατα στην απασχόληση, την οι-
κονοµία και την κοινωνία γενικότερα. Τα προβλήµατα 
αυτά µεγεθύνονται στους ευάλωτους πληθυσµούς 
και είναι δυνατό τελικά το υγειονοµικό, κοινωνικό και 
οικονοµικό κόστος να συγκρίνεται ή και να υπερβαίνει 
το κόστος µιας ελεγχόµενης έξαρσης της πανδηµίας 
του κορωνοϊού.  A

ΥΓΕΙΑ

Ανήκω σε 
αυτούς που 
είναι κατη-
γορηματικά 
εναντίον του 

lockdown, διότι 
δημιουργού-
νται τεράστια 
προβλήματα 

στην απα-
σχόληση, την 
οικονομία και 
την κοινωνία 
γενικότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ
O καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών μιλάει στην ATHENS VOICE 

για την «εύθραυστη ισορροπία» μεταξύ ανοιχτής οικονομίας και ελέγχου της πανδημίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
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ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ12

So
ul

 /B
od

y
M

in
d

EXTRA TIPS
Είναι καλό να κάνουµε διά-
λειµµα κάθε µισή ώρα για 
τέντωµα και ίσως µερικές 
κινήσεις προκειµένου να 
αυξηθεί η κυκλοφορία του 
αίµατος.

Η δουλειά στο κρεβάτι ή 
στον καναπέ µεταφέρο-
ντας εκεί το λάπτοπ είναι 
µεγάλο λάθος για τους µύες 
µας. Εκεί είναι αδύνατον 
να στεκόµαστε σωστά  για 
αρκετή ώρα µε αποτέλεσµα 
σίγουρα πιασίµατα και ενο-
χλήσεις σε διάφορα σηµεία 
του σώµατος.

πανδηµία δηµιούργησε το µε-
γαλύτερο «πείραµα» τηλεργα-
σίας στην ανθρώπινη ιστορία 

µε εκατοµµύρια ανθρώπους να γνω-
ρίζουν µια νέα κατάσταση πραγµάτων 
στην εργασιακή τους ζωή αλλά κι ένα 
νέο περιβάλλον «γραφείου». Είναι πολλά 
τα νέα προβλήµατα που προκύπτουν και 
στην υγεία µας από την πολύωρη καθι-
στική δουλειά. Η λάθος στάση σώµατος 
–που συνήθως όταν εργαζόµαστε από 
το σπίτι είναι η χειρότερη δυνατή– µπο-
ρεί να προκαλέσει µυοσκελετικά προ-
βλήµατα και πόνους σε όλο το σώµα. Με 
τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή ∆ηµή-
τρη ∆ήµα, µαθαίνουµε κάποια χρήσιµα 
tips για σωστή στάση σώµατος δουλεύο-
ντας από το σπίτι.

Σώμα λαμπάδα

 Η βασική µας επιδίωξη είναι να διατη-
ρούµε φυσιολογικά τα κυρτώµατα της 
σπονδυλικής στήλης. Aυτό µπορούµε 
να το πετύχουµε εύκολα µε τα εξής:

 Οι ώµοι πρέπει να είναι πίσω, το κεφάλι 
στην ίδια ευθεία µε την υπόλοιπη σπονδυ-
λική στήλη και να µην πέφτει µπροστά
 Ένα µαξιλάρι στη µέση την υποστηρίζει 
καλύτερα και την κρατάει σταθερή στη 
σωστή θέση.

 Oι αγκώνες καλό είναι να βρίσκονται 
σε επαφή µε το γραφείο και να στηρίζο-
νται σε αυτό.
  Οι καρποί να στηρίζονται στο επίπεδο 
των πλήκτρων και να είναι στην ίδια ευ-
θεία µε τους αγκώνες. Για να µην έχει κλί-
ση ο καρπός προτείνεται η χρήση ειδικών 
mouse pad ή µικρής πετσέτας.
 Τα πόδια πρέπει να ακουµπούν στο έ-
δαφος. Το βάρος στα ισχία θα πρέπει να 
είναι ίσα κατανεµηµένο και τα γόνατα σε 
ορθή γωνία. Αποφεύγετε όσο µπορείτε 
το σταύρωµα των ποδιών. Αν τα πόδια 
δεν φτάνουν το πάτωµα, διορθώστε µε 
ένα υποπόδιο ή ένα µικρό σκαµπό.

Οθόνη

Πώς καταλαβαίνουµε αν η οθόνη είναι 
στο σωστό σηµείο; Με το σώµα σε όρ-
θια θέση, τεντώνουµε το χέρι. Η σωστή 
θέση της οθόνης είναι εκεί που η παλά-
µη µας την ακουµπά. Γενικά η οθόνη 
του υπολογιστή καλό θα είναι:

  Να βρίσκεται σε απόσταση 60 µε 90 
εκατοστά από τα µάτια ώστε το πάνω 
µέρος της οθόνης να είναι στο ύψος των 
µατιών. ∆εν θέλουµε να είναι χαµηλά γιατί 
έτσι σκύβουµε. Μπορούµε να  τοποθετή-
σουµε βιβλία για να την ανυψώσουµε.
   Να βρίσκεται ακριβώς µπροστά µας 

και όχι διαγώνια σε σχέση µε το σώµα µας. 
Το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι ακριβώς 
µπροστά  και το ποντίκι ακριβώς δίπλα.

Η καρέκλα

Οι εργονοµικές καρέκλες γραφείου βοη-
θούν στην ευθυγράµµιση του σώµατος 
και βελτιώνουν την κυκλοφορία του αί-
µατος. Πολλοί πιστεύουν πως η ύπαρξη 
µιας εργονοµικής καρέκλας αρκεί όσον 
αφορά τη σωστή στάση ωστόσο αυτό εί-
ναι µύθος. Αν η πλάτη της καρέκλας δεν 
διαθέτει υποστήριξη, χρειάζεται µαξιλα-
ράκι µέσης που υποστηρίζει τη φυσική 
καµπύλη της µέσης µας. Το πλάτος του 
καθίσµατος θα πρέπει να είναι τόσο, ώ-
στε να µην πιέζονται οι µηροί, αλλά να 
µην είναι τόσο µεγάλο ώστε οι βραχίονες 
της καρέκλας να είναι πολύ µακριά από 
τους αγκώνες. Οι βραχίονες της καρέ-
κλας πρέπει να υποστηρίζουν τα χέρια, 
µειώνοντας την επιβάρυνση των ώµων 
και της πλάτης χωρίς όµως να εµποδίζουν 
την καρέκλα από το να πλησιάσει το γρα-
φείο.  Αν δεν ρυθµίζονται, µπορούν 
να αφαιρεθούν.

Tι γίνεται αν δουλεύουµε µε τάµπλετ;
Σε αντίθεση µε τους υπολογιστές που 
τοποθετούνται πάνω σε γραφεία οι πε-
ρισσότεροι χρησιµοποιούµε τα τάµπλετ 

κρατώντας τα στα χέρια, ξαπλωµένοι στο 
κρεβάτι ή στον καναπέ. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση τοποθετούµε το τάµπλετ ψηλά 
ώστε να έρθει στην ευθεία του κεφαλιού 
βάζοντας 1 ή 2 µαξιλάρια κάτω από τα χέ-
ρια µας. Αν καθόµαστε σε γραφείο µε το 
τάµπλετ, τότε χρειαζόµαστε µια βάση.

Φωτισμός

Τα µάτια συχνά κουράζονται από το ισχυ-
ρό φως που µπορεί να είναι είτε το φυσικό 
του ήλιου είτε ο φωτισµός του δωµατίου, 
είτε το φως της οθόνης. Για να το αποφύ-
γουµε µπορούµε να ρυθµίζουµε τον φωτι-
σµό του δωµατίου ώστε όταν στεκόµαστε 
µπροστά στον υπολογιστή να είναι περί-
που ο µισός σε φωτεινότητα σε σχέση µε 
αυτόν που υπάρχει στους περισσότερους 
χώρους εργασίας. Μπορούµε να χρησι-
µοποιήσουµε στόρια ή κουρτίνες για το 
εξωτερικό φως και λιγότερο φως για τον 
εσωτερικό. Τη φωτεινότητα δεν πρέπει 
να τη ρυθµίζουµε στο µέγιστο. Καλό εί-
ναι να φαίνεται το λευκό ως λευκό και όχι 
ως γκρι. Να ξέρετε πως το µπλε φως είναι 
αυτό που κουράζει περισσότερο τα µά-
τια. Αν µειώσουµε τη θερµοκρασία χρώ-
µατος (τόσο ώστε να παραµένει άνετο το 
διάβασµα στην οθόνη) µειώνεται το µπλε 
φως της οθόνης. ●

Να βρίσκεται 
σε απόσταση 
60 με 90 εκα-
τοστά από τα 
μάτια ώστε το 
πάνω μέρος 
της οθόνης 
να είναι στο 
ύψος των 

ματιών. Δεν 
θέλουμε να 
είναι χαμηλά 

γιατί έτσι σκύ-
βουμε.
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επιστροφή από τις καλοκαιρινές 
διακοπές, η έναρξη της νέας σχο-
λικής χρονιάς, όπως και ο νέος 
προγραµµατισµός σε οικογενει-

ακό και επαγγελµατικό επίπεδο, έχουν 
αυξήσει κατακόρυφα το ενδιαφέρον για 
τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ για τον 
κορωνοϊό. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital 
Center, εφαρµόζοντας εγκαίρως όλα τα 
σχετικά πρωτόκολλα, έχει προετοιµα-
στεί από την έναρξη ακόµη της πανδη-
µικής κρίσης για µοριακούς ελέγχους 
ανίχνευσης του ιού µε υψηλή αξιοπιστία 
και ασφάλεια, καθώς επίσης και για τον 
έλεγχο αντισωµάτων.    

Όπως εξηγεί η διευθύντρια των ∆ιαγνωστικών 
Εργαστηρίων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital 
Center, βιοπαθολόγος κ. Βασιλική Πιτυρίγκα, 
η δειγµατοληψία για τον SARS-CoV-2 γίνεται από 
εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, χωρίς α-
ναµονή, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
(ISOBOX) υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο 
για τους εξεταζόµενους όσο και για το προσωπικό. 
Για τη δειγµατοληψία λαµβάνονται όλα τα µέτρα α-
τοµικής προστασίας, δηλαδή µάσκα υψηλής προ-
στασίας, αδιάβροχη ποδιά, γυαλιά ή ειδική µάσκα 
µε οθόνιο για προστασία των οφθαλµών, γάντια, 
χειρουργικό σκούφο για προστασία των µαλλιών, 
καθώς και ειδική κάλυψη των ποδιών. Η επαφή 
του εξεταζόµενου µε άλλα άτοµα κατά τη διάρκεια 
της δειγµατοληψίας ελαχιστοποιείται. 

Το δείγµα που λαµβάνεται είναι ρινοφαρυγγικό 
και όχι στοµατοφαρυγγικό καθώς έχει διαπιστω-
θεί από τη διεθνή επιστηµονική βιβλιογραφία ότι 
είναι το πιο κατάλληλο για την ασφαλή ανίχνευση 

του ιού, ακόµα και όταν βρίσκεται σε χαµηλά επί-
πεδα. Το δείγµα λαµβάνεται µε ειδικό εύκαµπτο 
λεπτό στυλεό για ιούς, περιορίζοντας την ενόχλη-
ση κατά τη λήψη στο ελάχιστο. 

Μετά τη λήψη, το δείγµα µεταφέρεται άµεσα στα 
∆ιαγνωστικά Εργαστήρια στο Τµήµα Μοριακής 
Βιολογίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center. 
Η µέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή α-
ντίδραση πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο (RT-
PCR) και διεξάγεται σε πλήρως αυτοµατοποιηµένα 
και ηµιαυτοµατοποιηµένα µοριακά συστήµατα 
νεότερης τεχνολογίας (RT-PCRCOVID-19/ CE-IVD) 
που εξασφαλίζουν υψηλή ακρίβεια και αξιοπιστία 
καθώς ελέγχονται σε τακτά χρονικά  διαστήµα-
τα µε εξωτερικούς και εσωτερικούς ποιοτικούς 
ελέγχους. Τα δείγµατα εξετάζονται κάθε ένα ξε-
χωριστά (δεν χρησιµοποιείται η µέθοδος pooling 
κατά την οποία οµαδοποιούνται περισσότερα από 
ένα δείγµατα σε µια εξέταση) εξασφαλίζοντας µε 
αυτό τον τρόπο τη µέγιστη δυνατή ευαισθησία 
της µεθόδου. Ένα αρνητικό αποτέλεσµα για SARS-
CoV-2 σηµαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγ-
µα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των µη µολυ-
σµένων ατόµων, µπορεί να συµβεί και στους ασυ-
µπτωµατικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη 
φάση επώασης. Η µοριακή µέθοδος δεν µπορεί 
να ανιχνεύσει σε όλες τις περιπτώσεις τον ιό στη 
φάση της επώασης, λόγω χαµηλού αριθµού ιικών 
σωµατιδίων.

Και έλεγχος αντισωμάτων

Στο  Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center διεξάγεται 
και ποσοτικός προσδιορισµός αντισωµάτων SARS-
CoV-2 IgG/IgM σε κλινικά δείγµατα ορού, πλάσµα-
τος ή ολικού αίµατος. Η µέθοδος ανίχνευσης που 
χρησιµοποιείται είναι η ανοσοχρωµατογραφία 
φθορισµού η οποία είναι πιο αξιόπιστη σε σχέση 
µε τις µεθόδους απλής ανοσοχρωµατογραφίας, 
ενώ ο χρόνος διεξαγωγής της εξέτασης στον α-
ναλυτή είναι 15 λεπτά. Τα αποτελέσµατα των αντι-
σωµάτων δεν δίνονται µε απλό διαχωρισµό τους 
σε θετικά ή αρνητικά αλλά µε µέτρηση φορτίου 
που αναφέρεται στο αποτέλεσµα της εξέτασης µε 
αριθµητική τιµή (µονάδες AU/ml). Με αυτή τη µέ-
θοδο έχουµε τη δυνατότητα να παρακολουθήσου-
µε την αύξηση ή µείωση του τίτλου των αντισωµά-
των για COVID που αντιστοιχεί σε παρουσία ή όχι 
ανοσίας από τον οργανισµό µας. Η εξέταση αυτή 
ωστόσο δεν αντικαθιστά τη µοριακή εξέταση.  

Ταχύτατη αποστολή 
των αποτελεσμάτων 

Για τη διευκόλυνση των εξεταζόµενων, τα απο-
τελέσµατα του µοριακού ελέγχου αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά σε 2-5 ώρες ή αυθηµερόν, ανάλογα 
µε την ώρα της λήψης του δείγµατος. Αντίστοιχα, 
τα αποτελέσµατα του ελέγχου τίτλων αντισωµά-
των αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός 2 ωρών 
από την παραλαβή των δειγµάτων από  το Εργα-
στήριο.

Η δειγµατοληψία για µοριακό έλεγχο γίνεται 
στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κατόπιν 
ραντεβού στο τηλέφωνα 2106972004. 

ΤΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER
 ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 

Μοριακός έλεγχος με αξιοπιστία και ασφάλεια

Το δείγμα 
που λαμβά-
νεται είναι 

ρινοφαρυγ-
γικό και όχι 
στοματο-

φαρυγγικό 
καθώς έχει 
διαπιστωθεί 

από τη διεθνή 
επιστημονική 
βιβλιογρα-
φία ότι είναι 
το πιο κα-

τάλληλο για 
την ασφαλή 
ανίχνευση 

του ιού, ακό-
μα και όταν 

βρίσκεται σε 
χαμηλά 
επίπεδα.

µáóéìéëÜ ¦éôùòÝçëá  
BéïðáõïìÞçï÷ 

äéåùõàîôòéá ôöî ¢éáçîö-
óôéëñî ¶òçáóôèòÝöî ôïù 
¶òòÝëï÷ ÁôùîÀî Hospital 

Center, 

H
Στα 600 νοσοκομεία 

παγκοσμίως 
με Χρυσή Διαπίστευση JCI 

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center,έ-

πειτα από συστηµατική προετοιµασία 

που ξεπέρασε τα δύο χρόνια, ανήκει στην 

επίλεκτη οµάδα που περιλαµβάνει µόνο 

600 νοσοκοµεία στον κόσµο, τα οποία έ-

χουν λάβει τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης 

(GoldSeal of Approval) για ∆ιαπίστευση 

Νοσοκοµείων από τον οργανισµό Joint 

Commission International (JCI). Πρόκειται 

για την εγκυρότερη σφραγίδα ποιότητας 

παγκοσµίως, η οποία σηµατοδοτεί µια νέα 

περίοδο στη λειτουργία του. 

Με το ίδιο οµαδικό πνεύµα και επαγγελµα-

τισµό που εξασφάλισαν στο Ερρίκος Ντυ-

νάν Hospital Center τη διεθνή διαπίστευση 

JCI για την ποιότητα των υπηρεσιών του και 

την ασφάλεια των ασθενών και του προσω-

πικού, έχει προετοιµαστεί εγκαίρως και για 

την αντιµετώπιση κάθε περιστατικού που 

συνδέεται µε τον ιό Covid-19. Ανταποκρι-

νόµενο, εξάλλου, στις αυξηµένες ανάγκες 

του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, έθεσε 

στη διάθεση της πολιτείας 12 κλίνες ΜΕΘ, 

καθώς και 53 κλίνες νοσηλείας σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο του νοσηλευτικού 

κέντρου. Και τα δύο τµήµατα είναι αποµο-

νωµένα και µπορούν να νοσηλεύσουν µε 

απόλυτη ασφάλεια ύποπτα ή και επιβεβαι-

ωµένα περιστατικά Covid-19, ενώ ο µορια-

κός έλεγχος ανίχνευσης του ιού, όπως και 

ο έλεγχος αντισωµάτων, προσφέρονται σε 

ιδιαίτερα προνοµιακές τιµές. 

Tης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ
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Drive-Through CoviD-19 TesT 
στο ΜΗΤΕΡΑ 

14

ε γνώμονα πάντα τη δική σας ποι-
οτική εξυπηρέτηση και αξιόπιστη 
παροχή υπηρεσιών υγείας υψη-

λού επιπέδου, το ΜΗΤΕΡΑ δημιούργησε 
την υπηρεσία Drive-Through COVID-19 
test. Αρκούν μόλις 5 λεπτά για να διενεργή-
σετε στο ΜΗΤΕΡΑ το τεστ Covid-19, με τον 
πλέον εύκολο, άνετο, γρήγορο και αξιόπι-
στο τρόπο, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθετε 
καθόλου στους χώρους του νοσοκομείου 
αλλά να παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας. 
Το εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό του ΜΗΤΕΡΑ θα αναλάβει να ολο-
κληρώσει τη διαδικασία άμεσα με στόχο την 
απόλυτη ασφάλειά σας.

Ποια είναι η διαδικασία;

● Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΜΗΤΕΡΑ 
www.mitera.gr και κάνετε την προεγγραφή 
σας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα.
Χωρίς προεγγραφή δεν είναι δυνατή η πραγ-
ματοποίηση του τεστ Covid-19.
● Εισέρχεστε με το αυτοκίνητό σας στην εί-
σοδο του ΜΗΤΕΡΑ (Ερυθρού Σταυρού 6, 15123 
Μαρούσι).
● Ακολουθείτε τη σήμανση και οδηγείτε μέχρι 
τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Isobox).
● Όταν φθάσετε στο εξωτερικό ιατρείο, υπάλ-
ληλος του ΜΗΤΕΡΑ θα κάνει ταυτοποίηση των 
στοιχείων σας, χωρίς να χρειαστεί να κατεβεί-
τε από το αυτοκίνητό σας. Η επίδειξη της αστυ-
νομικής σας ταυτότητας είναι υποχρεωτική. 
● Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ, 
τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, θα 
λάβει το στοματοφαρυγγικό δείγμα για να διε-
νεργηθεί το τεστ Covid-19.
● Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε 
με μετρητά είτε ανέπαφα σε μηχάνημα POS. Σε 
κάθε περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να εξέλ-
θετε από το αυτοκίνητό σας. 

Πότε λαμβάνω τα αποτελέσματα 
του τεστ για Covid-19; 

 
Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε λίγες μό-
νο ώρες μετά τη διενέργεια του τεστ και απο-
στέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
έχετε δηλώσει κατά την προεγγραφή σας.

Ποιος μπορεί να κάνει χρήση 
της υπηρεσίας; 

 
Το τεστ Covid-19 μπορεί να διενεργηθεί σε παι-
διά και ενήλικες.

Μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα 
περισσότερα από ένα τεστ; 

 
Ναι, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί 
η προεγγραφή όλων των ατόμων που επιθυ-
μούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας Drive-
Through COVID-19 test.

Ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 
Drive-Through COVID-19 test;

Δευτέρα -Παρασκευή από τις 09.00 έως τις 17.00. 

Πώς γίνεται η λήψη του τεστ 
για Covid-19;

 
● Το δείγμα λαμβάνεται με ειδικό στυλεό από 
τον στοματοφάρυγγα. Συσκευάζεται με ειδι-
κό τρόπο, τοποθετείται σε ειδικό κυτίο μετα-
φοράς και αποστέλλεται στο εργαστήριο. Η 
μέθοδος που ακολουθείται είναι η αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρό-
νο (RT-PCR).
● Η Εργαστηριακή Μοριακή Ανίχνευση SARS-
CoV-2 με Real Time RT-PCR, πραγματοποιείται 
στο Κέντρο Γενετικής & Γενωμικής Άλφα Lab 
του Ομίλου Hellenic Healthcare Group 

M Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρι-
νήσεις καλέστε στα τηλέφωνα  2106869135 
& 2106869136.

Προληπτικά μέτρα προστασίας στα 
6 θεραπευτήρια του Ομίλου HHG

● Υποχρεωτικό μοριακό τεστ ανίχνευσης του 
ιού (PCR) και λήψη αρνητικού αποτελέσματος 
για το σύνολο του προσωπικού που επιστρέ-
φει στην εργασία.
● Υποχρεωτικό μοριακό τεστ σε όλους τους α-
σθενείς πριν την εισαγωγή για δευτεροβάθμια 
περίθαλψη.
● Συνέχιση της δειγματοληψίας και εξέτασης 
σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (isolation 
rooms) εκτός των θεραπευτηρίων και σε συν-
θήκες απομόνωσης.
● Αυστηρά μέτρα κατά την είσοδο και παραμο-
νή εντός των θεραπευτηρίων με περιορισμό 
του αριθμού των εισόδων, θερμομέτρηση και 
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.
● Συνεχή επικοινωνία και στενή συνεργασία με 
το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ, τον ΕΟΠΥΥ, το 
ΕΚΑΒ και όλους τους αρμόδιους φορείς.
● Eιδική λοιμωξιολογική ομάδα και επιτροπή 
νοσοκομειακών λοιμώξεων με επικεφαλής ει-
δικούς από τον ΕΟΔΥ, καθώς και ιατρούς και 
νοσηλευτές εξειδικευμένοι και πιστοποιημέ-
νοι στη διαχείριση μαζικών καταστροφών και 
επιδημιών.
● Κινητή μονάδα για κατ’ οίκον επίσκεψη και 
λήψη δείγματος για την ανίχνευση του ιού, κα-
θώς και λήψη αίματος για τη διενέργεια απλών 
αιματολογικών εξετάσεων.
● Δυνατότητα διεξαγωγής εκατοντάδων μορι-
ακών εξετάσεων (PCR) ανά ημέρα στα διαγνω-
στικά εργαστήρια του ομίλου.
● Επιπλέον, ο Όμιλος HHG δημιούργησε μια 
καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία τηλεϊατρικής, 
την εφαρμογή COVID19 Digital Clinic.

Αρκούν μόλις 
5 λεπτά για 

να διενεργή-
σετε το τεστ 
Covid-19 στο 

ΜΗΤΕΡΑ, 
χωρίς να 

χρειαστεί να 
εξέλθετε 

από το 
αυτοκίνητο 

σας.

Άνετα, γρήγορα, αξιόπιστα 
και με ασφάλεια
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Οι επιπτώσεις της 
δυσφαγίας μπορεί 
να προκαλέσουν 
αφυδάτωση, κακή 
θρέψη του οργανι-
σμού και αδυναμία 
κάλυψης των δια-

τροφικών αναγκών 
με συνέπεια την 
γενικότερη κακή 

υγεία και την  
αδυναμία αύξησης 

βάρους.

 Δρ. Ανατολή Παταρίδου 
Χειρουργός 

ωτορινολαρυγγολόγος 
κεφαλής - τραχήλου, 

παιδο-ΩΡΛ, επιστημονικός 
συνεργάτης ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ 

(www.pataridou.gr)

Κάθε υποκειμενική ή αντικειμενική δυσκο-
λία στην κατάποση στερεάς ή υγρής τρο-
φής, ή η εμφάνιση βήχα ή πνιξίματος κατά 
τη διάρκεια της κατάποσης λέγεται δυσφα-
γία. Ειδικά στα παιδιά έχει μια ιδιαίτερη πα-
θολογία και μπορεί να εμφανιστεί με μια 
ποικιλία συμπτωμάτων, που μπορεί να εί-
ναι διαφορετική από παιδί σε παιδί, εξηγεί 
η δρ Ανατολή Παταρίδου MD Χειρουργός 
Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής Τραχή-
λου, ΠαιδοΩΡΛ, επιστημονική συνεργά-
της Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ (www.
pataridou.gr). 
Η δυσφαγία στα παιδιά μπορεί να παρου-
σιαστεί ως δυσκολία στα γεύματα (μεγάλη 
διάρκεια γευμάτων) ή στον θηλασμό, ως 
άρνησή τους για λήψη τροφής ή υγρών, 
με βήχα ή πνιγμό κατά τη σίτιση, με συχνές 
λοιμώξεις του αναπνευστικού και με αδυ-
ναμία απόκτησης φυσιολογικού βάρους. 
Στους ενήλικες τα συμπτώματα που παρα-
τηρούνται είναι η αδυναμία κατάποσης, η 
καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας για 
τη μάσηση και την κατάποση, ο βήχας κατά 

τη διάρκεια ή μετά την κατανάλωση φαγη-
τού ή ποτού, τα μεγάλα σε διάρκεια γεύ-
ματα, η αίσθηση ξένου αντικειμένου στον 
λαιμό, η διαφυγή τροφής ή υγρού από το 
στόμα, η αλλοίωση της φωνής, η απώλεια 
όρεξης αλλά και βάρους λόγω της μη επαρ-
κούς σίτισης και οι επανειλημμένες λοιμώ-
ξεις του αναπνευστικού. 

Αίτια δυσφαγίας

Στα παιδιά η δυσφαγία συνδέεται κυρίως 
με συγγενείς και ανατομικές ανωμαλίες 
και αναπτυξιακά προβλήματα. Είναι πολύ 
πιθανό να παρουσιαστεί σε πρόωρα και λι-
ποβαρή νεογνά. Μπορεί να παρουσιαστεί 
και σε παιδιά με ιστορικό διασωλήνωσης ή 
σίτισης με καθετήρα, ενώ σε πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με πο-
λύ κακή στοματική υγιεινή. Οι επιπτώσεις 
μπορεί να είναι πολλές, όπως αφυδάτωση, 
κακή θρέψη του οργανισμού και αδυναμία 
κάλυψης των διατροφικών ανα-
γκών με συνέπεια την γενικό-
τερη κακή υγεία και την α-
δυναμία αύξησης βάρους. 
Η κακή διάθεση περιορί-
ζει τη συμμετοχή του σε 
δραστηριότητες, έως 
και στη διαδικασία της 
κοινωνικοποίησης.

Τα ηλικιωμένα άτομα συχνά αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες στην κατάποση και στη 
μάσηση της τροφής τους. Η δυσφαγία 
μπορεί να προέλθει από παθολογικά αίτια 
όπως π.χ. το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νό-
σος του Πάρκινσον, η άνοια, το Αλτσχάιμερ 
και ο καρκίνος του φάρυγγα. Συχνά όμως 
η δυσφαγία μπορεί να σχετίζεται και με 
ψυχολογικούς παράγοντες. Η μειωμένη 
διάθεση που παρατηρείται σε ηλικιωμέ-
νους ανθρώπους, πολλές φορές οδηγεί σε 
μειωμένη όρεξη και άρνηση κατανάλωσης 
επαρκούς τροφής. 

Διάγνωση

Η διάγνωση της δυσφαγίας μπορεί να γί-
νει με μια ειδική και προσιτή εξέταση που 
γίνεται στο ιατρείο, στο νοσοκομείο ή και 
στο σπίτι από τον ειδικό Ωτορινολαρυγ-
γολόγο, αν ο ασθενής δεν μετακινείται. Η 
εξέταση λέγεται FEES (Flexible Εndoscopic 
Εvaluation of Swallowing - Ενδοσκοπική ε-
κτίμηση της κατάποσης με το εύκαμπτο 
ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο) και γίνεται 
εύκολα και ανώδυνα, σε παιδιά και ενήλι-
κες σε συνεργασία με τον ειδικό λογοθερα-
πευτή. Είναι σημαντικό να γίνει η διάγνωση 
της δυσφαγίας, για να εκτιμήσουμε πότε o 
ασθενής μπορεί να παίρνει τροφή από το 
στόμα χωρίς τον φόβο των εισροφήσεων. 
Επίσης, για να αποφασίσουμε το είδος και 
τη σύσταση των τροφών και να κατευθύ-
νουμε τη θεραπευτική μας στρατηγική. Η 
δυσφαγία είναι ένα σοβαρό σύμπτωμα, 
που πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα για 
να αποφευχθούν σοβαρότερες επιπλοκές 
λόγω κυρίως των σιωπηλών εισροφήσεων 
ή λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Αντιμετώπιση δυσφαγίας

Στους ασθενείς με διαταραχές κατάποσης 
χρειάζεται άμεση αποκατάσταση της λει-
τουργίας σίτισης με σωληνάκι Levin ή και 
γαστροστομία. Η σίτιση με Levin προτιμά-
ται αρχικά σε όλους αυτούς τους ασθενείς, 
δεν προβλέπεται όμως να γίνεται μακρο-

χρόνια. Η γαστροστομία είναι η εναλλα-
κτική μέθοδος σίτισης ασθενών με ά-

νοια, νόσο Parkinson και εγκεφαλικά 
επεισόδια, καθώς η σίτιση με Levin 

έχει σοβαρά μειονεκτήματα και δεν 
μπορεί να παραταθεί για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Πλέον γί-
νεται αναίμακτα και χωρίς χει-
ρουργική επέμβαση, μέσω της 

γαστροσκόπησης.
Αν διαπιστωθεί από τον πλή-
ρη ωτορινολαρυγγολογικό 
έλεγχο  ότι ο ασθενής έχει 
πάρεση φωνητικών χορδών 

που οδηγεί σε εισροφήσεις, 
μπορεί να γίνει έγχυση υλικού 

στη χορδή. Επίσης, σε περιπτώσεις που υ-
πάρχει απώλεια αισθητικότητας στον λά-
ρυγγα, γίνεται σύγκλειση της γλωττίδας 
για να αποφευχθούν οι εισροφήσεις.
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την τάση 
για ολοένα βελτιούμενη ποιότητα στην κα-
θημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι ασθενείς 
που πάσχουν από δυσφαγία βιώνουν μια 
πολύ δύσκολη καθημερινότητα και αξί-
ζουν μια διεπιστημονική προσέγγιση που 
εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής. ●

ο φαγητό είναι μία από τις με-
γαλύτερες απολαύσεις της ζω-
ής. Είναι μεράκι, γεύση μα πά-

νω από όλα, μας δίνει ζωή. Για κάποιους 
όμως, δεν αποτελεί απόλαυση, αλλά 
έναν επίπονο «αγώνα».

T

Δυσφαγία 
Ο ρόλος του ΩΡΛ στις διαταραχές κατάποσης 
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Τον ισχυρισμό αυτό αποδέχονται με αυξανό-
μενο ρυθμό και οι ρυθμιστικές Αρχές, με 

αποκορύφωμα την πρόσφατη απόφαση 
του γνωστού για την επιστημονική του 
αυστηρότητα αμερικανικού Οργανι-
σμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), 
ο οποίος αδειοδότησε τη διάθεση του 
συστήματος θέρμανσης καπνού της 
Philip Morris International (IQOS) 

ως προϊόντος καπνού διαφοροποιημένου 
κινδύνου (Modified Risk Tobacco Product - 

MRTP). 
Με την απόφαση αυτή ο FDA δέχεται πως η 
αποκλειστική χρήση του προϊόντος οδηγεί 
σε μειωμένη έκθεση των χρηστών του σε βλα-
βερές χημικές ουσίες και θεωρεί ότι είναι κα-
τάλληλο για την προαγωγή της δημόσιας υ-
γείας. Η απόφαση αυτή θεωρείται σημαντικό 
βήμα για την υιοθέτηση πολιτικών δημόσιας 
υγείας και σε άλλες χώρες και υπογραμμίστη-
κε κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου. 
Παρότι οι επιβλαβείς για την υγεία επιπτώ-
σεις του καπνίσματος είναι γνωστές εδώ και 
δεκαετίες, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο 
άτομα παγκοσμίως εξακολουθούν να κα-
πνίζουν και περισσότερα από 7 εκατομμύρια 
ετησίως βρίσκουν πρόωρο θάνατο από σχετι-
ζόμενα με το κάπνισμα νοσήματα. 
Ιδανικά οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να δι-
ακόψουν οριστικά το κάπνισμα, αλλά αυτό 
δεν είναι για όλους εφικτό. Για όσους απο-
τυγχάνουν επανειλημμένως να διακόψουν το 
κάπνισμα, η μετάβαση σε λιγότερο επιβλαβή, 
εναλλακτικά προϊόντα καπνού θα έχει ευνοϊ-
κά αποτελέσματα, λένε οι επιστήμονες 

18

 “Οι παρούσες πολι-
τικές για τον έλεγχο 

του καπνίσματος 
λένε πως οι καπνι-
στές είτε θα διακό-
ψουν το κάπνισμα, 
είτε θα πεθάνουν. 

Εμείς ως γιατροί δεν 
μπορούμε να δε-

χτούμε κάτι τέτοιο 
ως μοναδική εναλ-
λακτική λύση για 

τους ασθενείς μας”

“Καλές πρακτικές 
δημοσίας Υγείας 

σημαίνει πως όταν 
αναγνωρίζουμε έ-

ναν κίνδυνο, αναζη-
τούμε τρόπους για 
να τον μειώσουμε”

Dr. David Khayat, καθηγητής 
Ογκολογίας  στο Πανεπιστήμιο 
Πιέρ και Μαρί Κιουρί (UPMC)

David T. Sweanor J.D.,  πρόεδρος του 
Κέντρου Δικαίου Υγείας, Πολιτικής Υ-
γείας και Δεοντολογίας και επίκουρος 
καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο 

της Οττάβας, στον Καναδά

α εναλλακτικά προϊόντα κα-
πνού, όπως τα ηλεκτρονικά τσι-
γάρα και τα προϊόντα θέρμαν-

σης καπνού μπορεί να μειώνουν σημα-
ντικά την έκθεση των καπνιστών σε το-
ξικές χημικές ουσίες, ελαττώνοντας 
τους κινδύνους για την υγεία τους, 
σύμφωνα με ολοένα περισσότερα επι-
στημονικά δεδομένα. Στο συμπέρασμα 
αυτό κατέληξαν επιστήμονες που μί-
λησαν για τη μείωση της βλάβης από 
το κάπνισμα στο «3rd Scientific 
Summit on Tobacco Harm Reduction: 
Novel products, Research & Policy», 
που διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμ-
μετοχή 50 ομιλητών από 26 χώρες του 
κόσμου.

T

Εφικτή ή μΕιωσή τήσ     βλάβήσ άπό τό κάπνισμά
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Μείωση της βλάβης: η νέα επιλογή

Όπως είπε ο Dr. David Khayat, καθηγητής Ογκολογίας  στο Πανεπιστήμιο 
Πιέρ και Μαρί Κιουρί (UPMC), στο Παρίσι, και πρώην πρόεδρος του Εθνικού 
Αντικαρκινικού Ινστιτούτου της Γαλλίας, η διακοπή του καπνίσματος «απο-
τελεί μακράν την καλύτερη επιλογή για τους καπνιστές». Δυστυχώς, όμως, 
πολλοί δεν το διακόπτουν, ούτε καν όταν διαγιγνώσκονται με καρκίνο. 
Στην πραγματικότητα, «το 64% των ασθενών εξακολουθούν να καπνίζουν».
«Μπορεί λοιπόν στη θεωρία η αλλαγή του τρόπου ζωής να αποτελεί την κα-
λύτερη θεραπεία, αλλά ως μέθοδος έχει πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχίας», 
τόνισε. «Ποια είναι λοιπόν η εναλλακτική λύση; Να αφήσουμε τους ασθενείς 
μας να πεθάνουν ή να είμαστε ρεαλιστές, αποδεχόμενοι πως ο κόσμος κάνει  
φτωχές επιλογές στον τρόπο ζωής αλλά υπάρχουν στρατηγικές για να μειωθεί 
ο αντίκτυπος αυτών των επιλογών;».
Όπως εξήγησε ο Dr Khayat, το αληθινό πρόβλημα με το κάπνισμα είναι ο 
καρκίνος, ο οποίος αποτελεί τον κύριο εχθρό της δημόσιας Υγείας. Από το 
1990 έως το 2017 το κάπνισμα ήταν παγκοσμίως ο υπ’ αριθμόν ένα παράγο-
ντας κινδύνου για καρκίνο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι «όποιες πολι-
τικές για τον έλεγχο του καπνίσματος κι αν εφαρμόστηκαν όλ’ αυτά τα χρόνια, 
απέτυχαν παταγωδώς», υπογράμμισε. 
Επιπλέον, «η ανάπτυξη του καρκίνου είναι δοσοεξαρτώμενη. Αυτό σημαίνει 
πως όσο περισσότερο καπνίζει κανείς, σε τόσο περισσότερα καρκινογόνα εκτί-
θεται και τόσο περισσότερο κινδυνεύει να αναπτύξει καρκίνο», πρόσθεσε.
Ο Dr Khayat υποστήριξε ότι οι παρούσες πολιτικές για τον έλεγχο του 
καπνίσματος βασίζονται σε διεθνή συνθήκη που υπεγράφη το 2005 από 
περισσότερες από 181 χώρες, βάσει της οποίας έλεγχος του καπνίσματος 
σημαίνει πως οι καπνιστές είτε θα διακόψουν το κάπνι-
σμα, είτε θα πεθάνουν. 
«Εμείς ως γιατροί δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο 
ως μοναδική εναλλακτική λύση για τους ασθενείς μας», 
τόνισε. «Ευτυχώς αυτή η πολιτική δεν είναι πλέον ευρέ-
ως αποδεκτή, καθώς κερδίζει έδαφος η στρατηγική της 
μείωσης της βλάβης. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει τις 
προτιμήσεις των ασθενών ως δύναμη και όχι ως αδυναμία, 
αποδέχεται την ελευθερία τους να διαλέξουν τις ανθυγιει-
νές συμπεριφορές, αλλά προσπαθεί να μειώσει τις βλάβες 
που μπορεί να υποστούν, χρησιμοποιώντας την καινοτο-
μία». Έτσι, στη διάθεση των καπνιστών τίθενται πλέον 
προϊόντα όπως τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού, τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα ή ακόμα και το snus (μασώμενος 
καπνός), είπε.
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν με αυτόν τον τρόπο μπο-
ρούν να σωθούν ζωές, συνέχισε. «Η απάντηση είναι 
καταφατική», είπε. «Σε χώρες όπως η Σουηδία όπου προ-
σφέρθηκε η δυνατότητα να αλλάξουν οι καπνιστές από τα 
συμβατικά τσιγάρα στο snus, μειώθηκε κατακόρυφα η κα-
τανάλωση συμβατικών τσιγάρων και, με την πάροδο του 
χρόνου, η σχετιζόμενη με το κάπνισμα θνησιμότητα από 
τον καρκίνο. Σήμερα είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη».

Καλές πολιτικές για τη δημόσια Υγεία

Από την πλευρά του, ο κ. David T. Sweanor J.D.,  πρό-
εδρος του Κέντρου Δικαίου Υγείας, Πολιτικής Υγείας 
και Δεοντολογίας και επίκουρος καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
της Οττάβας, στον Καναδά, επισήμανε ότι το κάπνισμα αντιμετωπίζεται 
με διαφορετικό τρόπο από τα άλλα ζητήματα δημοσίας Υγείας, παρότι το 
διέπουν οι ίδιες Αρχές με αυτά. 
«Καλές πρακτικές δημοσίας Υγείας σημαίνει πως όταν αναγνωρίζουμε έναν 
κίνδυνο, αναζητούμε τρόπους για να τον μειώσουμε», είπε. «Αυτό επιτυγχά-
νεται με τη χρήση της ιατρικής επιστήμης για να διερευνήσουμε τα αίτιά του 
και με την καθιέρωση πολιτικών που θα τον διαχειριστούν. Πολιτικές Υγείας 
σημαίνει ότι αλλάζουμε τους κανόνες και θέτουμε νέους για να μειώσουμε τον 
κίνδυνο για την υγεία, ότι λαμβάνουμε μέτρα εναντίον των πιο επικίνδυνων 
προϊόντων. Υπάρχουν ατέλειωτα παραδείγματα όπου οι βιομηχανίες μεταμορ-
φώθηκαν για να βελτιωθεί η ασφάλεια των προϊόντων τους».
Στην περίπτωση του καπνίσματος, «είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι το κά-
πνισμα σκοτώνει. Τα τσιγάρα κοστίζουν τη ζωή σχεδόν των δύο τρίτων των μα-
κροχρόνιων χρηστών τους», συνέχισε. «Οι άνθρωποι αυτοί εισπνέουν καπνό 
που είναι θανατηφόρος, επειδή εθίζονται στη νικοτίνη των τσιγάρων. Ωστόσο 
δεν πεθαίνουν από τη νικοτίνη, αλλά από τον καπνό του τσιγάρου».
Με βάση αυτή τη γνώση, «εγείρεται η πιθανότητα να μπορούν, όσοι αναζη-
τούν τη νικοτίνη, να τη λαμβάνουν από λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα τα οποία 
λειτουργούν χωρίς την καύση. Η τεχνολογία ήδη υπάρχει και υπάρχουν χώρες, 
όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία, όπου η μετάβαση στα προϊόντα χωρίς 
καύση έχει ήδη επιτευχθεί».

Ακόμα στην αρχή

Οι προβληματισμοί αυτοί απασχολούν ολοένα περισσότερες 
ρυθμιστικές Αρχές ανά τον κόσμο, οι οποίες εξετάζουν το εν-
δεχόμενο να επιτρέψουν την πώληση εναλλακτικών, δυνητικά 
χαμηλότερου κινδύνου, καπνικών προϊόντων συνοδευόμενων 
από λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τη δράση τους.
Ωστόσο, η συζήτηση σχετικά με τη μείωση της βλάβης από το 
κάπνισμα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, επισήμαναν οι 
συμμετέχοντες στο συνέδριο. Απαιτούνται περισσότερες ε-
ρευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις προκειμένου να αυξηθεί 
η ενημέρωση γι' αυτήν, να αποκτηθούν περισσότερα επιστημο-
νικά δεδομένα και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες 
εκπαίδευσης όσων χαράσσουν τις πολιτικές Υγείας, αλλά και 
των ρυθμιστικών οργάνων και του γενικού κοινού. 
«Είναι απαραίτητο να γίνουν σωστά κατανοητά τα οφέλη της εν λό-
γω προσέγγισης και παράλληλα να αντιμετωπισθούν κατάλληλα 
οι υπάρχουσες ανησυχίες, όπως η συνεχόμενη χρήση και εξάρτη-
ση από τη νικοτίνη καθώς και η δυνητική υιοθέτηση της χρήσης 
των προϊόντων αυτών από μη καπνιστές και νέους», τόνισαν οι 
ειδικοί. 

Ίδρυση Διεθνούς Εταιρείας 
για τη μείωση της βλάβης

Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο 
προχώρησαν στη θέσπιση Διεθνούς Εταιρείας για 
τον Έλεγχο του Καπνίσματος & τη Μείωση της Βλά-
βης από το Κάπνισμα. Μέλη της εταιρείας είναι ειδι-
κοί απ' όλο τον κόσμο: επιστήμονες (από όλους τους 
τομείς), ιατροί, ειδικοί ανάπτυξης πολιτικών, ειδικοί 
στην επιστήμη της συμπεριφοράς, ακαδημαϊκοί, ε-
παγγελματίες του χώρου κ.λπ. 
Η Εταιρεία θα επιτρέψει την έναρξη ενός ανοικτού 
και εποικοδομητικού διαλόγου και θα συμβάλει στη 
δημιουργία ευρύτερης προσέγγισης για τις πολιτι-
κές ελέγχου του καπνίσματος. Οι εργασίες της Διε-
θνούς Εταιρείας θα εστιάσουν στους ακόλουθους 
βασικούς πυλώνες: 
● Επιστημονικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων 
της ανακοίνωσης και δημοσίευσης των τελευταίων 
επιστημονικών δεδομένων, του εντοπισμού ερευνη-
τικών ελλείψεων, της επαλήθευσης των προερχόμε-
νων από τη βιομηχανία δεδομένων από ένα ανεξάρ-
τητο όργανο.
● Συμπεριφορικά ζητήματα (με εστίαση στους καπνι-
στές), ποιες είναι οι ανάγκες αυτών που επιθυμούν 
να διακόψουν το κάπνισμα, καθώς και με ποιον τρό-
πο μπορούμε να βοηθηθούν αποτελεσματικά όσοι 
δεν είναι διατεθειμένοι να διακόψουν το κάπνισμα. 
● Συστάσεις για τον σχεδιασμό πολιτικών.
● Θέσπιση ενός βήματος διαλόγου με ειδικούς στο 
σχεδιασμό πολιτικών και ρυθμιστικά όργανα σε διε-
θνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Οι αξίες και οι στόχοι της παρούσας επιστημονικής εταιρείας 
συνοψίζονται στην ιδρυτική διακήρυξη, όπως αυτή διαμορφώ-
θηκε από τα ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας. Για τη διαμόρφωσή 
της εργάστηκαν περισσότεροι από 50 κορυφαίοι ερευνητές, 
κλινικοί ιατροί και επιστήμονες από περισσότερες από 20 χώ-
ρες υπό την καθοδήγηση της ελληνικής ομάδας επιστημό-
νων που οργάνωσε το «3rd Scientific Summit on Tobacco Harm 
Reduction: Novel products, Research & Policy. Πρόκειται για 
τους κ.κ.:
● Ιγνάτιο Οικονομίδη, Καθηγητή Kαρδιολογίας Διευθυντή της Β' 
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Γ.Ν. «Αττικόν»
● Κώστα Πουλά, Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστήριου 
Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής του Πανεπιστημίου Πατρών
● Αναστασία Μπαρμπούνη, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Τμή-
μα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠαΔΑ)
● Κωνσταντίνο Φαρσαλινό, ερευνητή και συνεργάτη του ιδίου 
τμήματος και του Πανεπιστημίου Πατρών
● Μιχάλη Τουμπή, Πρόεδρο του Κυπριακού Ινστιτούτου Ανα-
πνευστικών Νοσημάτων (ΚΙΑΝΟΣ).

Από τη 
ΣΟΦία ΝέΤαΕφικτή ή μΕιωσή τήσ     βλάβήσ άπό τό κάπνισμά

Για όσους 
αποτυγχάνουν 
επανειλημμέ-

νως να 
διακόψουν το 

κάπνισμα, 
η μετάβαση σε 
εναλλακτικά 

προϊόντα 
καπνού μπο-

ρεί να μειώσει 
σημαντικά την 
έκθεσή τους 
σε τοξικές 

χημικές ουσίες, 
ελαττώνοντας 
τους κινδύνους 

για την υγεία 
τους
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H ανακάλυψη των σύγ-
χρονων θεραπειών 

αποτελεί το έναυσμα 
για περαιτέρω έρευνα 
και νέα φάρμακα. Τα 
βιοομοειδή μάς έδει-
ξαν ότι ακόμα και ένα 
δοκιμασμένο μόριο 
μπορεί να εξελιχθεί 

έξω από την πρωτότυ-
πη μήτρα του, αποτε-
λώντας μια νέα θερα-

πευτική πρόταση.

Ποιος βιολογικός παράγοντας 
μου ταιριάζει;

Αυτό εξαρτάται από τη νόσο, τη σοβαρό-
τητά της, την πιθανή προσβολή άλλων ορ-
γάνων, τι άλλες παθήσεις έχεις και τι άλλα 
φάρµακα παίρνεις. Τη θεραπεία την ορίζει 
ο ρευµατολόγος, αναλύοντάς σου όλες τις 
παραµέτρους, και βέβαια όχι κάποιος γνω-
στός ή φίλος.

Τι είναι τα βιοομοειδή; 
Αποτελούν σύγχρονες θεραπείες;

Είναι και αυτά µονοκλωνικά αντισώµατα 
που χρησιµοποιούν όµοια, αλλά όχι την ί-
δια, πρώτη ύλη µε το πρωτότυπο. Για την 
ανάπτυξή τους, ακολουθείται παρόµοια 
επεξεργασία που οδηγεί σε σκεύασµα µε 
τις ίδιες ενδείξεις και χρήσεις µε το προϊόν 
αναφοράς. Τα βιοοµοειδη είναι και αυτά, 
προφανώς, βιολογικοί παράγοντες. Έχουν 
αναπτυχθεί µε σύγχρονες και εξελιγµένες 
τεχνικές και µάλιστα, πολλές φορές, είναι 
διαθέσιµα µε πιο «φιλικές» συσκευές χορή-
γησης, δίνοντας έτσι στους γιατρούς περισ-
σότερες αξιόπιστες θεραπευτικές επιλογές, 
εξίσου αποτελεσµατικές και ασφαλείς µε 
τις υπάρχουσες. 

Είναι αποτελεσματικά 
και ασφαλή;

Ασφαλώς ναι. Η ανάπτυξη των βιοοµοειδών 
απαιτεί υψηλή βιοτεχνολογική τεχνογνω-

σία. Τα βιοοµοειδή αναπτύσσονται πολ-
λές φορές από φαρµακευτικές εται-

ρείες που ήδη δραστηριοποιούνται 
στην ανάπτυξη πρωτότυπων βιο-

λογικών παραγόντων. Πριν κυ-
κλοφορήσουν στη χώρα µας, 
έχουν εγκριθεί από τον Ευρω-
παϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 

(ΕΜΑ) και δοκιµαστεί ήδη σε 
άλλες χώρες της Ευρώπης και 

διεθνώς, άρα υπάρχει γνώση και 
εµπειρία για την αποτελεσµατικό-

τητα και την ασφάλειά τους.

Το ανοσοποιητικό µας σύστηµα είναι 
ο «φρουρός», αλλά δυστυχώς κάποιες 

φορές και η «κερκόπορτά» µας, οδη-
γώντας σε µια µεγάλη ποικιλία βλαβών, 

από ήπιες µέχρι και απειλητικές για τη 
ζωή. Μπορεί να µας πήρε κάποια χρόνια 

να το αντιληφθούµε, αλλά πλέον η γνώση 
και η τεχνογνωσία υπάρχουν. Οι βιολογικές 
θεραπείες αποτελούν τον πλέον σύγχρο-
νο τρόπο αντιµετώπισης των αυτοάνοσων 
νοσηµάτων. Είναι αποτελεσµατικά, ασφα-
λή και, πάνω από όλα, ειδικά στη χώρα µας, 
εξαιρετικά προσβάσιµα φάρµακα στους 
ασθενείς, όσον αφορά στο κόστος και τη 
συνταγογράφηση. 
Είναι σίγουρο ότι βρισκόµαστε εν µέσω ση-
µαντικών εξελίξεων στην ιατρική. Η ανακά-
λυψη των σύγχρονων θεραπειών αποτελεί 
το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα και την 
είσοδο νέων φαρµάκων που θα ενισχύ-
σουν το θεραπευτικό µας οπλοστάσιο. Τα 
βιοοµοειδή µάς έδειξαν ότι ακόµα και ένα 
δοκιµασµένο µόριο µπορεί να εξελιχθεί και 
έξω από την πρωτότυπη µήτρα του, απο-
τελώντας µια ευχάριστη νέα θεραπευτική 
πρόταση. ●

Η εξέλιξη αυτή, πέρα από τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, οδήγησε και στην ανάδυση 
άγνωστων ειδικοτήτων σε γιατρούς και κοι-
νό. Η ειδικότητα που παρουσίασε πραγµα-
τικά µια εκρηκτική άνοδο και από «φτωχός 
συγγενής» της παθολογίας µετατράπηκε σε 
«καταφύγιο» όλων των δύσκολων κλινικών 
προβληµάτων της ήταν η ρευµατολογία.
Πρόκειται για µια ειδικότητα που δηµιουρ-
γήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της πα-
θολογίας στις µη τραυµατικές παθήσεις του 
µυοσκελετικού (αρθραλγίες, οσφυαλγία, 
αυχεναλγία, τενοντίτιδες, ενθεσίτιδες). 
Στην αρχή, δυστυχώς, η αντίληψη ότι αυ-
τό είναι πεδίο των ορθοπεδικών οδήγησε 
σε µια δυσπιστία προς αυτή την ειδικότητα. 
Στη συνέχεια, όµως, η ανακάλυψη φλεγ-
µονωδών αρθροπαθειών (ρευµατοειδής, 
ψωριασική, ουρική αρθρίτιδα) και της 
φλεγµονώδους προσβολής αυχένα, οσφύ-
ος και τενόντων (αγκυλοποιητική σπον-
δυλαρθρίτιδα, εντεροπαθητική αρθρί-
τιδα) άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης των 
παθήσεων του µυοσκελετικού. Επιπλέον, η 
άνθηση της ανοσολογίας και η συσχέτιση 
του µυοσκελετικού µε πιο συστηµατικές ε-
πιπλοκές (οφθαλµοί, πνεύµονες κτλ) άνοιξε 
ένα γοητευτικό µονοπάτι στα ρευµατικά νο-
σήµατα, διευρύνοντας το διαγνωστικό και 
θεραπευτικό πεδίο. Ο συστηµατικός ερυ-
θηµατώδης λύκος, οι συστηµατικές αγ-
γειίτιδες, το συστηµατικό σκληρόδερµα, 
το σύνδροµο sjogren είναι από τα πλέον 
γνωστά νοσήµατα της ρευµατολογίας.
Η εξέλιξη στη γνώση θα ήταν µάταιη εάν 
δεν συνοδευόταν και µε τις ανάλογες θε-
ραπείες. Και εάν στην αρχή η αντιµετώπιση 
των νοσηµάτων ακολουθούσε τα «πέτρινα 
χρόνια» της ρευµατολογίας (φάρµακα ανα-
ποτελεσµατικά ή εξαιρετικά τοξικά), η ερ-
µηνεία των ανοσολογικών µηχανισµών και 
η προσέλκυση προικισµένων επιστηµόνων 
οδήγησε τη δεκαετία του ’90 στην επανά-
σταση των βιολογικών παραγόντων.

Τι είναι οι βιολογικοί παράγοντες;

Είναι µόρια (µονοκλωνικά αντισώµατα) από 
κατάλληλα επεξεργασµένα στοιχεία ζώ-
ντων οργανισµών, που µπλοκάρουν τους 
µηχανισµούς φλεγµονής και την υπερδι-
έγερση του ανοσοποιητικού συστήµατος 
που ευθύνονται για τα αυτοάνοσα νοσήµα-
τα. Παρά τη σηµαντική αύξηση του κόστους 
θεραπείας, η υποχώρηση της φλεγµονής 
και του άλγους, καθώς και η εξάλειψη των 
εξωαρθρικών εκδηλώσεων (πνεύµονες, ο-
φθαλµοί, γαστρεντερικό, νεφροί, κτλ), ο-
δήγησαν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
µείωση της νεανικής –κυρίως– θνητότητας 
και αύξηση του παραγωγικού ιστού. ∆εδο-
µένου και του πολύ καλού προφίλ ασφά-
λειας, οι βιολογικές θεραπείες έγιναν γρή-
γορα αποδεκτές από τα συστήµατα υγείας, 
ενώ το τεράστιο επιστηµονικό πεδίο και οι 
αναπτυξιακές ευκαιρίες έφεραν όλο και πε-
ρισσότερες εταιρείες να επενδύσουν στον 
τοµέα αυτό. Έτσι, µετά από 30 χρόνια από 
τον πρώτο βιολογικό παράγοντα, η αγορά 
έχει κατακλυστεί από πολλά νέα µόρια που 
διευρύνουν τις θεραπευτικές µας επιλογές, 
ενώ γίνονται ακόµα πιο ασφαλή. Εκτός από 
τους anti-TNF α παράγοντες, στη βιολογική 
µας φαρέτρα έχουν προστεθεί και άλλοι α-
ναστολείς κυτταροκινών και υποδοχέων, 
προσφέροντας ποικιλία στη θεραπευτι-
κή µας απόφαση.

ποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι, στο λυκόφως του 20ού και στην αυγή 
του 21ου αιώνα, συντελέστηκε τεράστια πρόοδος στην ιατρική τόσο σε 
διαγνωστικό αλλά κυρίως σε θεραπευτικό επίπεδο, επισηµαίνει ο Μιχαήλ 

Αγγελάκος, Ρευµατολόγος, Επιστηµονικός συνεργάτης ∆́  Πανεπιστηµιακής Πα-
θολογικής κλινικής, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
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α προβλήµατα και η αβεβαιότη-
τα που έχει φέρει ο νέος κορω-
νοϊός στη ζωή µας έχουν επηρε-

άσει αρνητικά την ψυχική διάθεση πολ-
λών ανθρώπων, που νιώθουν το άγχος 
και το στρες τους να εντείνονται µέρα µε 
τη µέρα. 

Η µία µελέτη µετά την άλλη δείχνουν ότι πολλοί 
ενήλικες παρουσιάζουν όξυνση του άγχους, 
εξαιτίας παραγόντων όπως ο φόβος για τη 
νόσο Covid-19, η οικονοµική αβεβαιότητα που 
συνοδεύει την πανδηµία, ο περιορισµός των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων ή/και η απώλεια 
της εργασίας. Στις νεότερες ηλικίες, καθοριστική 
είναι η ανατροπή της καθηµερινότητας µε τα 
µαθήµατα και τις εξετάσεις εξ αποστάσεως, 
τον υποχρεωτικό περιορισµό των κοινωνικών 
συναναστροφών, την αγωνία για την εύρεση 
εργασίας, αλλά και την αβεβαιότητα για το τι επι-
φυλάσσει το µέλλον. 
Ωστόσο, το συνεχές άγχος έχει συνέπειες στην 
υγεία του εγκεφάλου, γιατί τον αναγκάζει να α-
πελευθερώνει συνεχώς ορισµένες ορµόνες που 
επιβαρύνουν τη λειτουργία του. Μελέτες έχουν 
συσχετίσει το έντονο άγχος µε χαµηλή συγκέ-
ντρωση, µειωµένη µνήµη και επιδείνωση της 
ψυχικής διάθεσης. Όταν µάλιστα το άγχος είναι 
οξύ, µπορεί να προκληθεί δυσκολία συγκέντρω-
σης, σύγχυση, ακόµα και παροδική απώλεια της 
µνήµης.

Η λήψη ειδικά σχεδιασµένων διατροφικών 
συµπληρωµάτων, που περιέχουν ουσίες ζωτι-

κής σηµασίας για την υγεία και λειτουργία των 
εγκεφαλικών κυττάρων, µπορεί να βοηθήσει. Το 
BrainUP StressDOWN είναι ένα συµπλήρωµα δι-
ατροφής που περιέχει συνδυασµό συστατικών, 
τα οποία συµβάλλουν όχι µόνο στην όξυνση 
του νου, αλλά και στην ψυχολογική ανάταση και 
στην ενίσχυση της συγκέντρωσης και της από-
δοσης του εγκεφάλου.

Συνδυασμός φωσφολιπιδίων 

Το συµπλήρωµα αυτό περιέχει ορισµένα φω-
σφολιπίδια, ένα είδος βασικών λιπιδίων, απα-
ραίτητων για τη διατήρηση της δοµής και του 
περιβάλλοντος των κυττάρων. Ειδικότερα, τα 
φωσφολιπίδια συγκροτούν την κυτταρική µεµ-
βράνη, δηλαδή το «περίβληµα» κάθε εγκεφαλι-
κού κυττάρου, που ελέγχει την είσοδο και την 
έξοδο από το κύτταρο των θρεπτικών ουσιών, 
των βιταµινών και των λιπών.
Η διατήρηση της ακεραιότητας της κυτταρικής 
µεµβράνης είναι το «κλειδί» για την επιβίωση 
των νευρικών κυττάρων και τη διατήρηση της 
υγείας του εγκεφάλου. Η κυτταρική µεµβράνη 
µονώνει και προστατεύει τα εγκεφαλικά κύτ-
ταρα, ενώ συµβάλλει στη δηµιουργία νευρικών 
ερεθισµάτων. 
Το BrainUP StressDOWN περιέχει συνδυασµό 
τριών φωσφολιπιδίων, της φωσφατιδυλοσερί-
νης (PS), του φωσφατιδικού οξέος (PA) και της 
φωσφατιδυλοχολίνης (PC). Κάθε ένα από αυτά 
επιτελεί σηµαντικές λειτουργίες στα εγκεφαλικά 
κύτταρα, αλλά η πραγµατική ισχύς τους έγκειται 
στην ικανότητά τους να συνεργάζονται για την 

BrainUP StressDOWN 
Προστατέψτε το μυαλό σας από το άγχος   Από τη ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ
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επιτέλεση σηµαντικών διεργασιών. 
O συνδυασµός των φωσφολιπιδίων που περιέχει 
το BrainUP StressDOWN επιτυγχάνει συνεργική 
δράση, η οποία έχει µελετηθεί για την υποστήρι-
ξη της µνήµης, της γενικότερης απόδοσης του ε-
γκεφάλου και της ψυχικής διάθεσης. Και οι τρεις 
αυτοί παράγοντες επιβαρύνονται σηµαντικά από 
το άγχος. 

Τα οφέλη 

Οι σχετικές µελέτες έχουν δείξει, για παράδειγµα, 
ότι η φωσφατιδυλοσερίνη σε συνδυασµό µε το 
φωσφατιδικό οξύ συµβάλλουν στην καταπολέ-
µηση του χρόνιου άγχους, καθώς και του άγχους 
που προκύπτει περιστασιακά ή πριν από συγκε-
κριµένες περιστάσεις, όπως είναι οι οµιλίες, οι 
συνεντεύξεις, οι µαθητικές και οι επαγγελµατικές 
εξετάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την επίτευξη 
χαµηλότερων επιπέδων της ορµόνης του στρες, 
της κορτιζόλης, κάτω από ψυχολογικά και κοινω-
νικά απαιτητικές συνθήκες. 
Έχει επίσης βρεθεί ότι το BrainUP StressDOWN 
συµβάλλει στη διατήρηση της ηρεµίας και της α-
πόδοσης υπό πίεση, στην ελάττωση της έντασης 
και στη διαχείριση των στρεσογόνων γεγονότων. 
Επιπλέον, ενισχύoντας τη µνήµη και διευκολύνο-
ντας την ανάκληση πληροφοριών, υποστηρίζει 
τις εγκεφαλικές λειτουργίες, και ελαττώνει την 
πνευµατική κόπωση. 

Φυσικό προϊόν 

Τα οφέλη αυτά καθιστούν το BrainUP  StressDOWN 
κατάλληλο για τους µαθητές ηλικίας άνω των 
15 ετών, για τους φοιτητές µε άγχος, αδυναµία 
συγκέντρωσης ή µνήµης την περίοδο των εξε-
τάσεων, καθώς και για τα άτοµα µε απαιτητική 
καθηµερινότητα, χρόνιο καθηµερινό άγχος και 
υποχρεώσεις, για όσους βιώνουν περιστασια-
κό άγχος (π.χ. πριν από οµιλίες, συνεντεύξεις, 
εξετάσεις), για όσους επιθυµούν να διατηρήσουν 
ή να ενισχύσουν τη γνωστική τους λειτουργία, 
αλλά και για τις γυναίκες µε προεµµηνορροϊκό 
σύνδροµο.
Το BrainUP StressDOWN είναι ένα φυσικό προϊ-
όν, χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων 
οργανισµών (non-GMO) και χωρίς διεγερτικά ή 
ηρεµιστικά συστατικά. Το προϊόν δεν έχει γνω-
στές ανεπιθύµητες ενέργειες ή αλληλεπιδράσεις 
µε φαρµακευτικές ουσίες και έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ασφαλές και αποτελεσµατικό για καθηµε-
ρινή χρήση.
Ο συνδυασµός των συστατικών του έχει ανα-
γνωριστεί ως ασφαλής (Generally Recognized 
as Safe - GRAS) από τον Οργανισµό Τροφίµων & 
Φαρµάκων (FDA) των ΗΠΑ. Επιπλέον, η φωσφα-
τιδυλοσερίνη (PS) αποτελεί το µόνο µη συνταγο-
γραφούµενο συστατικό, το οποίο κατέχει ισχυ-
ρισµό υγείας από τον FDA, τόσο για τη γνωστική 
δυσλειτουργία, όσο και για την άνοια. 
Κυκλοφορεί στα φαρµακεία 
από τη Leriva Pharma.
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ια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε 
πριν από µερικές εβδοµάδες αλ-
λά όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και 

γιατροί, έχουµε καταλάβει ότι αυτή η χρο-
νιά θα είναι διαφορετική. Η εξελισσόµενη 
πανδηµία µονοπωλεί το ενδιαφέρον όλων. 
Γονείς και εκπαιδευτικοί επενδύουν στην 
εκπαίδευση των παιδιών στη σωστή χρή-
ση µάσκας και αντισηπτικών, έτσι ώστε να 
περιοριστεί η εξάπλωση της πανδηµίας. Η 
επιστηµονική κοινότητα προσπαθεί µέσω 
θέσπισης µέτρων προστασίας να περιορί-
σει τη νοσηρότητα από το νέο αυτό ιό και 
σε παγκόσµιο επίπεδο  οι ερευνητές έχουν 
αφοσιωθεί στην κατασκευή ενός αποτελε-
σµατικού και ασφαλούς εµβολίου. 

Βέβαια, σε αυτή τη γενικευµένη προσπάθεια 
να προστατευτούν τα παιδιά από τον νέο κο-
ρωνοϊό δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι υ-
πάρχουν και άλλα λοιµώδη νοσήµατα. Έτσι, 
ενώ όλοι επενδύουν στην ανάπτυξη ενός α-
σφαλούς και αποτελεσµατικού εµβολίου για 
τον κορωνοϊό, δεν πρέπει να παραµελούνται 
τα εµβόλια που έχουµε ήδη στη διάθεσή µας, 
τονίζει η Μαργαρίτα Μαρκούρη - Παιδία-
τρος, Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Παιδια-
τρικής Κλινικής Ιατρικού Αθηνών.

Eνημέρωση και εμβολιασμός 

Ο µη έγκαιρος εµβολιασµός των παιδιών, βά-
σει του προτεινόµενου σχήµατος είναι µία από 
τις παράπλευρες απώλειες της πανδηµίας, 
καθώς ειδικά κατά την περίοδο των περιορι-
στικών µέτρων καταγράφηκε πολύ µεγάλη 
πτώση των εµβολιασµών. Ο Σεπτέµβριος και 

ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι η εποχή που 
προγραµµατίζεται επίσκεψη στον παιδίατρο 
για checkup και προληπτικό εµβολιασµό. Αυτό 
αποτελεί µία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ενη-
µερωθούν οι γονείς για τους κινδύνους από 
λοιµώδη νοσήµατα και την αξία της πρόληψης 
µέσω του εµβολιασµού. Μεταξύ των υπολοί-
πων δεν θα πρέπει να παραλείπεται και η ε-
νηµέρωση για τη µηνιγγίτιδα Β, µια ιδιαίτερα 
ύπουλη νόσο και θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να εµβολιάσουν τα παιδιά τους άµεσα, αν δεν 
το έχουν ήδη κάνει δεδοµένου ότι υπάρχει α-
σφαλές και αποτελεσµατικό εµβόλιο. Ειδικά 
τώρα µε την πανδηµία του κορωνοϊού και τη 
γρίπη προ των πυλών, η προστασία από θα-
νατηφόρα νοσήµατα για τα οποία µπορούµε 
να προστατευτούµε µέσω του εµβολιασµού 
είναι επείγουσα και επιτακτική ανάγκη. Είναι 
σηµαντικό να τονίζεται ότι ο εµβολιασµός κα-
τά των υπόλοιπων τύπων µηνιγγίτιδας είναι 
επίσης απαραίτητος, ωστόσο δεν προστα-
τεύει τα παιδιά από τη µηνιγγίτιδα τύπου Β.

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Η µηνιγγίτιδα Β είναι µια ιδιαίτερα επικίνδυνη 
νόσος, η οποία είναι σπάνια αλλά όχι απίθανη, 
όπως δείχνουν τα κρούσµατα που καταγρά-
φηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας τους 
τελευταίους µήνες. ∆εν κάνει διακρίσεις σε η-
λικία, φύλο ή κοινωνική τάξη. Προσβάλλει µω-
ράκια, νήπια και νεαρούς ενήλικες, εξελίσσεται 
ταχύτατα και µέσα σε 24 µόλις ώρες µπορεί να 
προκαλέσει µόνιµες αναπηρίες ή να οδηγήσει 
ακόµα και σε θάνατο. Περίπου 1 στα 5 περι-
στατικά µηνιγγίτιδας µπορεί να έχει σοβα-
ρές επιπλοκές, όπως µόνιµες αναπηρίες.

Επίσης είναι ύπουλη διότι στα αρχικά στά-
δια της νόσου τα συµπτώµατα οµοιάζουν µε 
αυτά της γρίπης – υψηλός πυρετός και πονο-
κέφαλος, συµπτώµατα τα οποία είναι κοινά 
και σε πολλές άλλες λοιµώξεις. Η αυχενική 
δυσκαµψία, έµετος, φωτοφοβία, αιµορρα-
γικό εξάνθηµα είναι πιο ειδικά συµπτώµα-
τα αλλά συχνά απουσιάζουν στα αρχικά και 
πιο κρίσιµα για τη σωστή διάγνωση 24ωρα. 
∆ηµιουργείται έτσι η εσφαλµένη εντύπωση 
ότι πρόκειται για ένα απλό κρυολόγηµα που 
«θα περάσει γρήγορα», ωστόσο εξελίσσεται 
ραγδαία.

Ποιες ηλικιακές ομάδες 
κινδυνεύουν

Βρέφη ηλικίας κάτω του 1 έτους διατρέχουν 
τον µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης µηνιγγι-
τιδοκοκκικής νόσου από οποιαδήποτε άλλη 
ηλικιακή οµάδα και ακολουθούν τα νήπια έως 
4 ετών. Οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες δια-
τρέχουν επίσης αυξηµένο κίνδυνο προσβο-
λής από τη νόσο.
Ουσιαστικά, µόνο ο εµβολιασµός αποτελεί 
µέσο αποτελεσµατικής πρόληψης, δεδοµέ-
νου ότι 1 στους 10 ενήλικες φέρει το βακτή-
ριο του Μηνιγγιτιδόκοκκου Β ασυµπτωµατι-
κά και µπορεί να µεταφέρει τη νόσο σε νεαρά 
µέλη της οικογένειάς του µέσω καθηµερι-
νών συνηθειών, όπως το φιλί και ο βήχας. Η 
έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του εµβο-
λιασµού των παιδιών έναντι της µηνιγγίτιδας 
Β, ο οποίος δύναται να ξεκινήσει ήδη από την 
ηλικία των 2 µηνών, είναι το δυνατό µας όπλο 
απέναντι στη σοβαρή αυτή νόσο. ● 

ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ Β 
Η σωστή ενημέρωση και ο εμβολιασμός, 

όπλα πρόληψης κατά της νόσου
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  Εβδομάδα Ειρήνης της Γενεύης  
που θα πραγματοποιηθεί φέτος 
2-6 Νοεμβρίου διαδικτυακά δι-

οργανώνεται από το Graduate Institute of 
International & Development Studies, την 
Peace Building Platform, τον Οργανισμό Η-
νωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και την κυβέρνηση 
της Ελβετίας. 

Η Ελληνική συμμετοχή με θέμα “The role of 
research, educational and healthcare institutions 
in peacebuilding community at COVID-19 times” ό-
πως ενημέρωσε η οργανωτική επιτροπή της Peace 
Week τους διοργανωτές της HAPSc, ήταν από τις  
πιο «δυνατές» ανάμεσα στις 170 που είχαν κατατε-
θεί.  Ο HAPSc συμμετέχει για 5η συνεχή χρονιά.  
Κεντρικοί ομιλητές της διοργάνωσης του Ελλη-
νικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων είναι 
ο διεθνούς εμβέλειας Έλληνας Γενετιστής, κα-
θηγητής Στυλιανός Αντωναράκης, του Πανεπι-
στημίου της Γενεύης και η διακεκριμένη Ιατρός 
Ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη, 
και Επιστημονική Συνεργάτης του 
Εργαστηρίου Οικονομικών και Δι-
οίκησης της Υγείας (LabHEM) του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και επί-
τιμο μέλος HAPSc.
Λόγω των ειδικών συνθηκών στην 
εποχή της πανδημίας η διαδικασία 
υλοποιήθηκε διαδικτυακά ώστε να 
αναρτηθεί δημόσια στην πλατφόρ-
μα της Peace Week. 

Εξαιρετικά σημαντική ήταν η πα-
ρουσία του υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων αρμοδίου 
για Έρευνα Τεχνολογία και Καινοτομία Χρίστου 
Δήμα ο οποίος χαιρετίζοντας την ελληνική συμ-
μετοχή δήλωσε: «Η εξάπλωση της COVID-19 σε 
όλο τον κόσμο αποδεικνύει πως η ανθρωπότη-
τα αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα, ανεξάρτητα 
από εθνικότητες, φύλο, γλώσσες και θρησκείες. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, συνειδητοποιήσαμε 
πως η Επιστήμη και το ερευνητικό έργο των επι-

Κεντρικοί Ομιλητές ο καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης και
 η Ιατρός Ενδοκρινολόγος Παρή Ράπτη με θέμα “The role of research, educational and 

healthcare institutions in peacebuilding community at COVID-19 times”

H στημόνων είναι η απάντηση στις προκλήσεις και 
στην επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης».
Χαιρετισμό στη διοργάνωση απηύθυνε επίσης 
ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών, Πρόεδρος του Παγκό-
σμιου Συμβουλίου Ελλήνων Γιατρών δρ Γιώργος 
Πατούλης, που μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Μια 
παγκόσμια υγειονομική απειλή όπως η COVID-19 
κατέδειξε ότι απελευθερώνει δυναμικές βίας, 
στην κοινότητα και κατ’ οίκον, εκτροχιάζει τις ειρη-
νευτικές διαδικασίες σε περιοχές συγκρούσεων, 
διευκολύνει απολυταρχικά καθεστώτα στην πε-
ραιτέρω καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
και ανοίγει, ακόμη, νέους δρόμους και ορίζοντες 
στα δίκτυα του της εκμετάλλευσης και εμπορίας 
ανθρώπων, όπως και σε νέα κεφάλαια της βιοτρο-
μοκρατίας».
Όπως τόνισε η Ενδοκρινολόγος Παρή Ρά-
πτη στην έναρξη της διαδικτυακής στρογγυλής 
τράπεζας:
«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η συμμετοχή μου για 
μία άλλη χρονιά στην Εβδομάδα Ειρήνης της Γε-
νεύης (Geneva Peace Week 2020) μέσω του HAPSc. 

Φέτος οι εργασίες πραγματοποι-
ούνται διαδικτυακά λόγω της παν-
δημίας COVID-19, όμως χάρις στην 
τεχνολογία ακούγονται οι από-
ψεις μιας ομάδας εκλεκτών Ελλή-
νων επιστημόνων. Με συγκίνησε 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο διεθνής 
Έλληνας γενετιστής καθηγητής 
Στυλιανός Αντωναράκης, από τη 
Γενεύη, αποδέχθηκε την πρότα-
ση και είναι κεντρικός ομιλητής, 
προσδίδοντας μεγάλη βαρύτητα 
στην συμμετοχή μας».
Από την πλευρά του ο ομότιμος 

καθηγητής Γενετικής Ιατρικής στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης,  κ. Στυ-
λιανός Αντωναράκης, ανέφερε ότι: «Στα ανθρώ-
πινα γονιδιώματα βρίσκεται καταγεγραμμένη όλη η 
ιστορία και εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, καθώς 
και η προδιάθεση ή αιτιολογία των μυρίων ασθενει-
ών του. Η κωδικοποίησή  του έχει συμβάλει τα μέγι-
στα στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση 

νόσων, ενώ για κάθε άνθρωπο είναι η δική του μονα-
δική “ταυτότητα”, το “νήμα” που τον συνδέει με την 
απαρχή του είδους. Πάνω απ’ όλα όμως φέρνει ένα 
μήνυμα ειρήνης καθώς στην πραγματικότητα όλοι 
είμαστε μακρινοί συγγενείς! Πραγματικά θα άξιζε 
ένα Νόμπελ Ειρήνης στο ανθρώπινο γονιδίωμα, αν 
και για “τεχνικούς” λόγους δεν θα το πάρει ποτέ...»
Οι τοποθετήσεις, οι ομιλίες και οι προτάσεις όλων 
των Διακεκριμένων Ελλήνων Επιστημόνων από τα 
διάφορα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν θα ανα-
κοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου του 2020.
O δρ Αχιλλέας Γραβάνης, καθηγητής Φαρμακο-
λογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της 
Κρήτης, Συνεργαζόμενος καθηγητής Έρευνας στο 
Κέντρο Ανάπτυξης Φαρμάκων στο Πανεπιστήμιο 
Northeastern (Βοστώνη), μίλησε για την «Αντιμε-
τώπιση των αναγκών για την Υγεία και την Εκπαί-
δευση στον 30 κόσμο στην πανδημία COVID-19». 
Ο δρ Αθανάσιος Βοζίκης, αναπληρωτής καθηγη-
τής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιώς, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών 
και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM), αναφέρθηκε 
στον ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και με-
τά, καθώς σχετίζεται άμεσα και με την διατήρηση 
της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Τέλος, από  την πλευρά της η δρ Βασιλική Αρ-
τινοπούλου, καθηγήτρια Εγκληματολογίας και 
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, Πρόεδρος του Κεντρικού Ε-
πιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, μίλησε με θέμα: «Διερευ-
νώντας την ενδοοικογενειακή βία στην περίοδο 
του COVID-19: Η ανάγκη για “επιστημονικά τεκμη-
ριωμένες πολιτικές”». 
Συνδιοργανωτές με τον HAPSc, με πρόεδρο 
τον Σίμο Σιδηρόπουλο, είναι το Εργαστήριο Οι-
κονομικών και Διοίκησης της Υγείας (LabHEM)  
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με διευθυντή τον 
καθηγητή Αθανάσιο Βοζίκη, το Ινστιτούτο 
Πολιτικής Υγείας με διευθυντή τον καθηγητή 
Πολιτικής Υγείας Κυριάκο Σουλιώτη, και το 
Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με διευθύντρια την 
Ήβη Μαυρομούστακου.  ●

Στα ανθρώπι-
να γονιδιώμα-
τα βρίσκεται 
καταγεγραμ-
μένη όλη η 
ιστορία και 
εξέλιξη του 
ανθρώπι-

νου γένους, 
καθώς και η 
προδιάθεση 
ή αιτιολογία 
των μυρίων 
ασθενειών 

του.

Δρ.  Στυλιανός Αντωναράκης

Υφ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Χρ.Δήμας

Δρ. Παρή Ράπτη

24 ΔυναμΙΚή ΠαρΕμβαΣή Ελλήνων ΕΠΙΣτήμΟνων 
Στήν ΕβΔΟμαΔα ΕΙρήνήΣ τήΣ ΓΕνΕυήΣ 
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ύµφωνα µε έρευνες ο καρκίνος του 
µαστού αποτελεί την πιο κοινή µορ-
φή καρκίνου µεταξύ των γυναικών, 

µε περίπου 1 εκατοµµύριο νέα κρούσµατα 
παγκοσµίως και µε µεγάλο ποσοστό των ασθε-
νών να εµφανίζει µετάσταση.

Η δρ Φλώρα Σταυρίδη MD, MSc, MRCP, ∆ι-
ευθύντρια της ∆΄ Ογκολογικής Κλινικής του 
Νοσοκοµείου Υγεία, ∆ιευθύντρια του Care and 
Cure Oncology Center (www.careandcure.gr), 
εξειδικευµένη  στη Γυναικολογική Ογκολογία 
και στον Καρκίνο του Μαστού, απαντάει στις 
ερωτήσεις µας για τους παράγοντες κινδύνου, 
τη διάγνωση και τις νέες θεραπευτικές προ-
σεγγίσεις της κακοήθειας, που στοχεύει σχε-
δόν αποκλειστικά το γυναίκειο πληθυσµό.

Τι είναι ο καρκίνος του µαστού και ποιοι πα-
ράγοντες προδιαθέτουν στην εµφάνισή 
του;

Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί πλέον µία από 
τις πιο συνήθεις νεοπλασίες που αφορούν στη 
γυναίκα, αποτελώντας το δεύτερο κατά σειρά 
συχνότητας καρκίνο που την επηρεάζει. Πολ-
λοί είναι οι παράγοντες κινδύνου που φαίνεται 
να επηρεάζουν την εµφάνισή του. Η πρώιµη 
εµµηναρχή, η όψιµη εµµηνόπαυση, η αλόγι-
στη χρήση οιστρογόνων, η υπογονιµότητα, η 
χρήση αλκοόλ και το κάπνισµα είναι µερικοί 
µόνο από τους παράγοντες που ενοχοποιού-
νται. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και 
το κληρονοµικό ιστορικό για το οποίο 
ενοχοποιείται λιγότερο από το 10% 
των περιπτώσεων καρκίνου µαστού.

Τι ποσοστό καρκίνων του µαστού 
θα µετατραπούν σε µεταστατικό και 
σε ποιες ηλικίες εµφανίζεται συχνό-
τερα;
Η µέση ηλικία διάγνωσης είναι περίπου τα 
50 µε 60 έτη, αν και τα τελευταία χρόνια 

ολοένα και νεαρότερες γυναίκες διαγιγνώσκο-
νται µε αυτή τη νεοπλασία. Στην πλειοψηφία 
των γυναικών, ο καρκίνος διαγιγνώσκεται σε 
πρώιµα στάδια, ενώ µόνο το 15% των περιπτώ-
σεων εµφανίζεται ως µεταστατικός.

Ποια η σηµασία της πρώιµης διάγνωσης;
Ο πρώιµος καρκίνος µαστού ιάται στο 80 µε 
90% των περιπτώσεων µε χειρουργική αφαί-
ρεση και τη χρήση κατά περίπτωση χηµειο-
θεραπείας, ορµονοθεραπείας και ακτινοθε-
ραπείας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η σηµασία 
της έγκαιρης διάγνωσης είναι µεγάλη. Κάθε 
γυναίκα οφείλει να υποβάλλεται σε ψηφιακή 
µαστογραφία αναφοράς και υπέρηχο ετήσια 
µετά τα 40 έτη και για όσα χρόνια δυνητικά θα 
ήταν εφικτή η ριζική θεραπεία. 

Πώς εξελίσσεται ο µεταστατικός καρκίνος 
του µαστού και ποια όργανα πλήττει;
Στη µεταστατική µορφή του ο καρκίνος του 
µαστού είναι δυνατόν να επηρεάσει όλα τα 
όργανα, µε συνηθέστερη εντόπιση των µετα-
στάσεων τα οστά, το ήπαρ, τους πνεύµονες 
και τον εγκέφαλο. Σε αυτήν τη µορφή ο καρκί-
νος είναι µεν ανίατος, ωστόσο µε τις σύγχρο-
νες θεραπείες είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί 
µακρά επιβίωση µε άριστη ποιότητα ζωής. 

Πώς αντιµετωπίζεται  σήµερα θεραπευτικά 
ο µεταστατικός καρκίνος του µαστού;
Εκτός από τη χηµειοθεραπεία, πλέον στη φα-
ρέτρα των ογκολόγων υπάρχουν στοχευτικοί 
παράγοντες (πχ. CDK4/6 αναστολείς), που σε 
συνδυασµό µε ορµονοθεραπεία σε γυναίκες 
µε ορµονοεξαρτώµενο  καρκίνο µαστού, εξα-
σφαλίζουν πλεονέκτηµα στην επιβίωση χω-
ρίς να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής των γυ-
ναικών. Μάλιστα, πρόσφατα, στο ευρωπαϊκό 
συνέδριο ογκολογίας, φάνηκε πως ο συνδυα-
σµός παραγόντων CDK 4/6  και ορµονοθερα-
πείας εξασφαλίζει καλύτερη επιβίωση έναντι 
της απλής ορµονοθεραπείας, όταν χρησιµο-
ποιούνταν σε επικουρική βάση.

Τι  αλλαγές επιφέρει στη ζωή της γυναίκας 
µια τέτοια διάγνωση και πώς µπορούν η οι-
κογένεια, οι φίλοι, οι σύντροφοι να διαχει-
ριστούν και να υποστηρίξουν την ασθενή;
Η γυναίκα µε καρκίνο µαστού νιώθει να απει-
λείται όχι µόνο σωµατικά. Ένα πλήθος αλλα-
γών συµβαίνουν στην ψυχή και το σώµα της. 

Το ενδεχόµενο µετάστασης προκαλεί έντονη 
ανησυχία, σε κάθε επανέλεγχο. Η διάγνωση 

της µετάστασης είναι ένα κακό νέο που 
αλλάζει τη ζωή της και επιφέρει έντονες 
επιπτώσεις σε σωµατικό και συναισθη-
µατικό επίπεδο. Σε αυτόν τον δύσκολο 

αγώνα, σηµαντικό ρόλο παίζει η οµάδα 
που την πλαισιώνει, που µπορεί να αποτελεί-
ται από τα παιδιά, τον σύντροφο, τον σύζυγο, 
τους φίλους. Είναι σηµαντικό σε αυτήν τη µά-
χη η γυναίκα να διατηρεί στο ακέραιο όσο πιο 
πολλούς ρόλους µπορεί. Η συνέχιση της εργα-
σίας της όπου αυτό είναι εφικτό την κάνει να 
εξακολουθεί να νιώθει χρήσιµη και σηµαντική. 

Ποια είναι τα ελπιδοφόρα µηνύµατα και τι 
έχει αλλάξει σε σχέση µε το παρελθόν; 
Η διάγνωση του καρκίνου του µαστού εξακο-
λουθεί να φοβίζει και να σοκάρει. Όµως, είναι 
σηµαντικό να θυµόµαστε πως η σύγχρονη Ο-
γκολογία είναι αποτελεσµατική ακόµα και στις 
πιο δύσκολες περιπτώσεις. Οπλιζόµαστε µε 
γνώση, δύναµη, χαµόγελο και αισιοδοξία και 
µε τη βοήθεια του γιατρού µας, έχουµε πολλές 
πιθανότητες η µάχη να είναι νικηφόρα! ●

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μεταστατικός καρκίνος του μαστού και ποιότητα ζωής ασθενών
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Το ενδεχόμε-
νο μετάστα-

σης προκαλεί 
σε κάθε 
γυναίκα 

με καρκίνο 
μαστού έντο-
νη ανησυχία, 

σε κάθε 
επανέλεγχο. 
Όμως, είναι 

σημαντικό να 
γνωρίζουμε 

πως η 
σύγχρονη 
Ογκολογία 
είναι αποτε-
λεσματική 

ακόμα και στις 
πιο δύσκολες 
περιπτώσεις.

Συνέντευξη ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

Ο καρκίνος του µαστού αποτελεί πλέον µία από 
τις πιο συνήθεις νεοπλασίες που αφορούν στη 
γυναίκα, αποτελώντας το δεύτερο κατά σειρά 
συχνότητας καρκίνο που την επηρεάζει. Πολ-
λοί είναι οι παράγοντες κινδύνου που φαίνεται 
να επηρεάζουν την εµφάνισή του. Η πρώιµη 
εµµηναρχή, η όψιµη εµµηνόπαυση, η αλόγι-
στη χρήση οιστρογόνων, η υπογονιµότητα, η 
χρήση αλκοόλ και το κάπνισµα είναι µερικοί 
µόνο από τους παράγοντες που ενοχοποιού-
νται. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και 
το κληρονοµικό ιστορικό για το οποίο 
ενοχοποιείται λιγότερο από το 10% 
των περιπτώσεων καρκίνου µαστού.

Τι ποσοστό καρκίνων του µαστού 
θα µετατραπούν σε µεταστατικό και 
σε ποιες ηλικίες εµφανίζεται συχνό-

Η µέση ηλικία διάγνωσης είναι περίπου τα 
50 µε 60 έτη, αν και τα τελευταία χρόνια 

ριστούν και να υποστηρίξουν την ασθενή;
Η γυναίκα µε καρκίνο µαστού νιώθει να απει-
λείται όχι µόνο σωµατικά. Ένα πλήθος αλλα-
γών συµβαίνουν στην ψυχή και το σώµα της. 

Το ενδεχόµενο µετάστασης προκαλεί έντονη 
ανησυχία, σε κάθε επανέλεγχο. Η διάγνωση 

της µετάστασης είναι ένα κακό νέο που 
αλλάζει τη ζωή της και επιφέρει έντονες 
επιπτώσεις σε σωµατικό και συναισθη-
µατικό επίπεδο. Σε αυτόν τον δύσκολο 

αγώνα, σηµαντικό ρόλο παίζει η οµάδα 
που την πλαισιώνει, που µπορεί να αποτελεί-
ται από τα παιδιά, τον σύντροφο, τον σύζυγο, 
τους φίλους. Είναι σηµαντικό σε αυτήν τη µά-
χη η γυναίκα να διατηρεί στο ακέραιο όσο πιο 
πολλούς ρόλους µπορεί. Η συνέχιση της εργα-
σίας της όπου αυτό είναι εφικτό την κάνει να 
εξακολουθεί να νιώθει χρήσιµη και σηµαντική. 

Ποια είναι τα ελπιδοφόρα µηνύµατα και τι 
έχει αλλάξει σε σχέση µε το παρελθόν; 
Η διάγνωση του καρκίνου του µαστού εξακο-
λουθεί να φοβίζει και να σοκάρει. Όµως, είναι 
σηµαντικό να θυµόµαστε πως η σύγχρονη Ο-
γκολογία είναι αποτελεσµατική ακόµα και στις 
πιο δύσκολες περιπτώσεις. Οπλιζόµαστε µε 
γνώση, δύναµη, χαµόγελο και αισιοδοξία και 
µε τη βοήθεια του γιατρού µας, έχουµε πολλές 
πιθανότητες η µάχη να είναι νικηφόρα!

¢ò ¼ìñòá ªôáùòÝäè MD, MSc, 
MRCP ¢éåùõàîôòéá ôè÷ ¢’ Ãçëï-

ìïçéëÜ÷ ºìéîéëÜ÷ ôïù ÁïóïëïíåÝ-
ïù ËçåÝá, ¢éåùõàîôòéá ôïù Care 

and Cure Oncology Center
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να προϊόν προερχόµενο από φυ-
σικά συστατικά µε πανίσχυρες 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες φαί-

νεται ότι µπορεί να αλλάξει το τοπίο στην 
αντιµετώπιση των νευροεκφυλιστικών 
ασθενειών του εγκεφάλου, σύµφωνα µε 
νέες µελέτες. 

Όπως ανακοίνωσαν επιστήµονες από το Ισραήλ, 
το προϊόν είναι το έλαιο από τους σπόρους του 
ροδιού, το οποίο περιέχει ένα από τα ισχυρότε-
ρα αντιοξειδωτικά της φύσης. Σε µελέτες που 
πραγµατοποίησαν σε πειραµατόζωα και σε αν-
θρώπους, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι µία επε-
ξεργασµένη µορφή του αντιοξειδωτικού µπορεί 
να εισέλθει στον εγκέφαλο, επιβραδύνοντας τα 
συµπτώµατα των νοσηµάτων αυτών και βελτιώ-
νοντας σηµαντικά την ποιότητα ζωής.

Οι πρώτες µελέτες έγιναν σε ζώα µε σπογγώδεις 
εγκεφαλοπάθειες, µία σπάνια µορφή σοβαρών 
νευρολογικών ασθενειών που είναι γνωστές και 
ως νοσήµατα prion, µε χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα τη νόσο Creutzfeldt-Jakob. 

Ακολούθησαν αντίστοιχες µελέτες σε ζώα και 
ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση, ενώ τώρα 
προγραµµατίζεται µελέτη και σε πάσχοντες 
από ήπια νοητική (γνωστική) διαταραχή (Mild 
Cognitive Impairment, MCI). Η διαταραχή αυτή 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επιστηµόνων 
επειδή σε πολλές περιπτώσεις εξελίσσεται σε 
νόσο Αλτσχάιµερ. 

Σε όλες τις µελέτες χρησιµοποιείται το έλαιο 
από τους σπόρους του ροδιού που περιέχει το 
GranaGard, το οποίο είναι πλούσιο σε ωµέγα-5 
λιπαρό οξύ (είναι επίσης γνωστό ως πουνισικό 
οξύ). 

Όπως εξήγησε η κύρια ερευνήτρια των νέων µε-
λετών Dr. Ruth Gabizon, αναπληρώτρια καθη-
γήτρια Πειραµατικής Νευρολογίας στο Εβραϊκό 
Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ, το πουνισικό οξύ 
φαίνεται να έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές, αντι-
φλεγµονώδεις, αντικαρκινικές και ανοσοενι-
σχυτικές ιδιότητες. Ωστόσο, στη φυσική µορφή 
της χάνει τη δραστικότητά της και δεν µπορεί να 
φτάσει σε επαρκείς ποσότητες στο κεντρικό νευ-
ρικό σύστηµα (εγκέφαλος και νωτιαίος µυελός), 
εξαιτίας της χηµικής αποικοδόµησής της από τα 
οξέα του στοµάχου κατά τη διαδροµή µέσω του 
γαστρεντερικού σωλήνα και του ήπατος.
Για τον σκοπό αυτό, η Dr. Gabizon και επιστήµο-
νες από την ισραηλινή εταιρεία βιοτεχνολογίας 
Granalix χρησιµοποίησαν µία πατενταρισµένη 
τεχνική για να «κόψουν» το ωµέγα-5 λιπαρό οξύ 
σε µικρότερα «τεµάχια» ή «νανοσταγονίδια». 
Τα νανοσταγονίδια αυτά είναι υδατοδιαλυτά, 
δεν αποικοδοµούνται κατά την πρώτη διέλευση 
από το ήπαρ και λόγω του µικρού µεγέθους τους 
µπορούν να εισέλθουν στον εγκέφαλο. 
Αυτή τη µορφή των ωµέγα-5 λιπαρών οξέων πε-
ριέχει το GranaGard, που δοκιµάζεται στις νέες 
έρευνες. Τα έως τώρα ευρήµατα είναι κάτι παρα-
πάνω από ενθαρρυντικά, αφού καταδεικνύουν 
πολλά οφέλη στην εγκεφαλική λειτουργία.

Ποντίκια µε σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια, π.χ., 
που έλαβαν το GranaGard, έζησαν έξι µήνες 
περισσότερο απ’ ό,τι πριν λάβουν το έλαιο. «Η 
παράταση της ζωής τους είναι πολύ σηµαντική, 
ισοδυναµεί µε το µισό προσδόκιµο επιβίωσής 
τους», είπε η Dr. Gabizon. «Σηµαίνει ότι αν ένας 
άνθρωπος αρρωστήσει στα 50 του από οικογενή 
Creutzfeldt-Jakob, το έλαιο µπορεί να του προ-
σφέρει 20-30 χρόνια ζωής ακόµα».

Στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Επιπλέον, σε 30 ασθενείς µε πολλαπλή σκλή-
ρυνση (σκλήρυνση κατά πλάκας) διαπιστώθηκε 
πως όσοι έλαβαν το έλαιο από τους σπόρους του 
ροδιού είχαν αύξηση κατά µέσο όρο 12% σε ο-
ρισµένες νοητικές δεξιότητές τους, είπε ο Dr. 
Haim Ovadia, καθηγητής Νευροανοσολογίας 
στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ. Στις 
δεξιότητες αυτές συµπεριλαµβάνεται η ικανότη-
τα µάθησης, κατανόησης κειµένων, ανάκλησης 
λέξεων και ταξινόµησης. 
Η βελτίωση των νοητικών λειτουργιών κατά 12% 
είναι σηµαντική, σύµφωνα µε τους ερευνητές. 
Υπήρξαν ασθενείς που σε ορισµένα τεστ απέδω-
σαν 20% ή 30% καλύτερα απ’ ό,τι πριν λάβουν το 
έλαιο των σπόρων ροδιού του GranaGard. 
Το όφελος αυτό παρατηρήθηκε µέσα σε µόλις 
τρεις µήνες θεραπείας µε το έλαιο, ενώ διατηρή-
θηκε για τουλάχιστον 3 µήνες ακόµα. Οι ερευνη-
τές συνεχίζουν την παρακολούθηση για να κα-
ταγράψουν τις πιο µακροπρόθεσµες επιδράσεις 
του ελαίου.
Οι ασθενείς στη µελέτη αυτή είχαν προοδευτι-
κά εξελισσόµενη πολλαπλή σκλήρυνση. Όλοι 
τους συνέχισαν να λαµβάνουν την καθιερωµέ-
νη θεραπεία τους για τη νόσο, καθώς το έλαιο 
χορηγήθηκε συµπληρωµατικά σε αυτήν και όχι 
ως υποκατάστατο. Η έρευνα δεν έχει µέχρι τώ-
ρα καταγράψει κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια 
από τη συστηµατική λήψη του ελαίου µαζί µε τα 
φάρµακα για την πολλαπλή σκλήρυνση.

Η ήπια νοητική (γνωστική)
 διαταραχή

Όσον αφορά την έρευνα για την ήπια νοητική 
διαταραχή, σε αυτήν θα ενταχθούν συνολικά 
100 ασθενείς µε στόχο να εξακριβωθεί αν το 
GranaGard µπορεί να επιβραδύνει την απώλεια 
µνήµης. 
Στη µελέτη, που θα διεξαχθεί στην Κλινική Μνή-
µης του Ιατρικού Κέντρου Rambam, στο Ισραήλ, 
και θα διαρκέσει 12 µήνες, οι ασθενείς θα χω-
ριστούν τυχαία σε δύο οµάδες, ώστε η µία να 
λαµβάνει το έλαιο και η άλλη ένα εικονικό φάρ-
µακο (placebo). Ωστόσο η µελέτη θα είναι «δι-
πλά-τυφλή», δηλαδή ούτε οι ασθενείς ούτε οι 
γιατροί τους θα γνωρίζουν ποιος ασθενής παίρ-
νει το εκάστοτε σκεύασµα.

Όπως εξήγησε η Dr. Gabizon, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της µελέτης οι ασθενείς θα υποβάλλονται 

σε κλασικά τεστ µνήµης και η εξέλιξή τους θα 
καταγράφεται. Υπολογίζεται 

ότι σχεδόν το 50% των αν-
θρώπων που αναπτύσσουν 
ήπια νοητική διαταραχή, 
παρουσιάζουν εξέλιξη 
σε νόσο Αλτσχάιµερ µέ-
σα σε µία πενταετία από 
τη διάγνωση της διατα-
ραχής. Κυκλοφορεί στα 
φαρµακεία από τη Leriva 
Pharma.

GranaGard
Μπορεί το έλαιο από τους σπόρους του ροδιού

 να προλάβει ή να καθυστερήσει την εξέλιξη των νευροεκφυλιστικών παθήσεων;  Από τη ΣΟΦΙΑ ΝΕΤΑ

28
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Το 
GranaGard 

περιέχει 
ένα από τα 
ισχυρότερα 
φυσικά αντι-
οξειδωτικά το 
όποιο μπορεί 
να επιβρα-
δύνει  τα 

συμπτώματα 
των νευροεκ-
φυλιστικών 
ασθενειών 
του εγκε-

φάλου βελ-
τιώνοντας 
σημαντικά 

την ποιότητα 
ζωής των
 ασθενών 

E

Όπως εξήγησε η Dr. Gabizon, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της µελέτης οι ασθενείς θα υποβάλλονται 

σε κλασικά τεστ µνήµης και η εξέλιξή τους θα 
καταγράφεται. Υπολογίζεται 

ότι σχεδόν το 50% των αν-
θρώπων που αναπτύσσουν 
ήπια νοητική διαταραχή, 
παρουσιάζουν εξέλιξη 
σε νόσο Αλτσχάιµερ µέ-
σα σε µία πενταετία από 
τη διάγνωση της διατα-
ραχής. Κυκλοφορεί στα 
φαρµακεία από τη Leriva 
Pharma.

κεια της µελέτης οι ασθενείς θα υποβάλλονται 
σε κλασικά τεστ µνήµης και η εξέλιξή τους θα 

καταγράφεται. Υπολογίζεται 
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ι εργαζόμενοι της Roche Hellas 
και της  Roche Diagnostics 
Hellas έστειλαν ψηφιακά το 

δικό τους συμβολικό μήνυμα “for HER” 
ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με 
τη συμμετοχή τους στον αγώνα Greece 
Race for the Cure. 

Η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης «for HER» (www.forher.gr) αποτελεί 
μια πρωτοβουλία της Roche και οι δράσεις 
της διοργανώνονται υπό την αιγίδα και σε 
συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνι-
κούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπι-
σης του καρκίνου. Αναγνωρίζοντας ότι η 
γνώση μπορεί να αποτελέσει πρωταρχικό 
όπλο στη μάχη κατά της νόσου, ξεκίνησε τις 
δράσεις της το 2015, ενημερώνοντας το κοι-
νό για τον καρκίνο του μαστού και τον καρ-
κίνο που αφορά στο γυναικείο αναπαρα-
γωγικό σύστημα (καρκίνος των ωοθηκών, 
τραχήλου της μήτρας κ.ά.). Στο πλαίσιο της 
εκστρατείας, υλοποιείται μία σειρά δράσε-
ων, όπως ενημερωτικές ομιλίες ιατρών στο 
κοινό, δωρεάν εξετάσεις, δράσεις πολιτικής 
υγείας, εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. 

Ετσι, λοιπόν, η Roche Hellas και η Roche 
Diagnostics Hellas, συνεπείς όπως κάθε 
χρόνο στο ραντεβού τους για την ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τον καρκίνο του μαστού, συμμετείχαν 
ψηφιακά στον αγώνα Greece Race for the 
Cure, στέλνοντας ένα μήνυμα “for HER” 
– για εκείνη, στις πολύτιμες γυναίκες της 
ζωής τους, μάνα, κόρη, αδελφή, σύντροφο, 
φίλη. Για να γνωρίζει κάθε γυναίκα τη σημα-

σία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνω-
σης του γυναικολογικού καρκίνου. 

Στο Digital Race for the Cure, τον αγώνα 
που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μα-
στού «Άλμα Ζωής», συμμετείχαν συνολικά 
101 εργαζόμενοι της Roche Hellas και της 
Roche Diagnostics Hellas, προκειμένου να 
στηρίξουν τους σκοπούς της διοργάνωσης. 
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στις 25, 26 και 
27 Σεπτεμβρίου μέσω διαδικτύου, λόγω των 
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την 
πανδημία COVID-19. Από την πόλη, τη γει-
τονιά τους, ή ακόμη και από το σπίτι τους, 
«έτρεξαν» συμβολικά, συμβάλλοντας στη 
συγκέντρωση πόρων και στην ευαισθητο-
ποίηση του κοινού. 

Η ενεργός στήριξη και συμμετοχή στο Race 
for the Cure εκφράζει τη δέσμευση της 
Roche στη στήριξη των ασθενών, μέσα από 
σταθερές και γόνιμες συνεργασίες με τους 
συλλόγους ασθενών. Ιδιαίτερα στην κρίσιμη 
αυτή περίοδο, η εταιρεία υλοποιεί και συμ-
μετεχει σε σημαντικές πρωτοβουλίες και 
δράσεις σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
«Άλμα Ζωής», με σκοπό την ενδυνάμωση 
των ασθενών και των οικογενειών τους. 

Η Roche ήταν και φέτος επίσημος χορηγός 
του αγώνα, Race for the Cure, στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας “for HER”,  μιας ολιστι-
κής καμπάνιας ενημέρωσης και πρόληψης 
για τον καρκίνο του μαστού, των ωοθηκών 
και του τραχήλου της μήτρας. Η εκστρατεία 
αποτελεί μια πρωτοβουλία των εταιρειών 

Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas, 
υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ, της Ελληνικής HPV 
Εταιρείας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καρκίνου, με τη συνεργασία των συλλόγων 
ασθενών Άλμα Ζωής, Κ.Ε.Φ.Ι. και ΑγκαλιάΖΩ.  

 «Στη Roche επενδύουμε συστηματικά σε 
δράσεις και συνεργασίες, με σκοπό τη στή-
ριξη των ασθενών, αλλά και την ενημέρω-
ση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
θέματα πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και 
αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης. Φέτος, μπορεί να μην τρέξαμε μαζί 
λόγω των συνθηκών, όμως για μια ακόμη 
χρονιά «τρέξαμε» με την καρδιά μας, για ε-
κείνη, για όλες!» δήλωσε η κ. Άννα Παπα-
κοσμοπούλου, Communications Value 
Lead της Roche Hellas. 

«Το Άλμα Ζωής, μέσα από το Race for the 
Cure, μας έδωσε και φέτος, την ευκαιρία να 
στηρίξουμε και να “τρέξουμε” συμβολικά 
πλάι στη μητέρα, την αδελφή, τη φίλη, την 
κάθε γυναίκα που δίνει ή έδωσε τη μάχη της 
για τη ζωή. Νιώθουμε ότι αποτελούμε κι εμείς 
μέρος της νίκης κατά του καρκίνου του μα-
στού, καθώς εργαζόμαστε καθημερινά προς 
την κατεύθυνση της διάθεσης καινοτόμων 
διαγνωστικών και αποτελεσματικών θερα-
πευτικών επιλογών», σημείωσε ο κ. Αθανά-
σιος Ακάλεστος Head of Medical Scientific 
Affairs & Healthcare Development της 
Roche Diagnostics Hellas. ● 

O

«Με την εκ-
στρατεία “for 
HER” και με 
τη σταθερή 
συμμετοχή 
μας σε δι-

οργανώσεις 
όπως το Race 
for the Cure, 
θέλουμε να 
μεταδώσου-
με ένα μήνυ-
μα δύναμης 
και αισιοδο-
ξίας σε όλες 
τις γυναίκες 

που αγωνίζο-
νται ενάντια 
στον καρκίνο 
του μαστού, 
αλλά και σε 
όλους όσοι 
βρίσκονται 
δίπλα τους» 
(Α. Παπακο-
σμοπούλου) 

“for HEr” ενάντιά στον κάρκινο 
του μάστου

Η Roche Hellas στον Αγώνα Digital Race for the Cure 2020

H έγκαιρη διάγνωση  
και η κατάλληλη θεραπεία
από τον ειδικό, σώζουν
ζωές!

Όλοι έχουμε μια
πολύτιμη γυναίκα
στη ζωή μας,
που θέλουμε να
είναι πάντα εδώ!
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Οι πύλες εισόδου στον ψηφιακό κόσµο είναι 
πολλές και διαφορετικές, ώστε τελικά αρκετές 
πρακτικές στην οδοντιατρική έδρα γίνονται ήδη 
είτε καθολικά, είτε εν µέρει, µε ψηφιακό τρόπο, 
µέσα από τη χρήση ειδικής τεχνολογίας και λο-
γισµικών. 

Ψηφιακή αποτύπωση

Η δηµιουργία και εξέλιξη των ενδοστοµατικών 
σαρωτών (scanners) έδωσε τη δυνατότητα 
στους οδοντιάτρους να αντικαταστήσουν τον 
παραδοσιακό (αναλογικό) τρόπο αποτύπωσης 
των δοντιών και των εµφυτευµάτων µε την 
ψηφιακή ροή αποτύπωσης. Πρακτικά, µε µια 
προσεκτική ενδοστοµατική σάρωση, µπορεί να 
καταγραφεί άµεσα, γρήγορα και µε ακρίβεια, η 
µορφολογία, η θέση και το σχήµα των δοντιών, 
των εµφυτευµάτων και όλων των ανατοµικών 
στοιχείων του στόµατος. Έτσι αποφεύγεται η συ-
νήθως χρονοβόρα και σε κάποιες περιπτώσεις 
άβολη για τον ασθενή, χρήση αποτυπωτικών υ-
λικών, όπως είναι οι οδοντιατρικές σιλικόνες και 
αποτυπωτικών δισκαρίων στο στόµα.
Τα δεδοµένα που καταγράφει ο σαρωτής αποθη-
κεύονται κατευθείαν σε ειδικό λογισµικό στον υ-
πολογιστή και είναι άµεσα επεξεργάσιµα. Επίσης 

αν το επιλέξουµε, µένουν αποθηκευµένα, για 
πιθανή χρήση στο µέλλον, οπότε για παράδειγ-
µα σε κάποιο ατύχηµα µε κατάγµατα δοντιών, 
υπάρχει έτοιµο προς αντιγραφή το αρχικό, φυ-
σικό, εξατοµικευµένο σχήµα των δοντιών του 
ασθενούς.

Εντυπωσιακή είναι επίσης η ταχύτητα και η ευκο-
λία µε την οποία τα αρχεία της σάρωσης µπορούν 
να αποσταλούν στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο, 
σε οποιοδήποτε µάλιστα µέρος του κόσµου, και 
να γίνει από κοινού µε τον οδοντίατρο σε ψηφι-
ακό περιβάλλον, ταυτόχρονα, η µελέτη του πε-
ριστατικού και ο από κοινού σχεδιασµός των ε-
πιθυµητών προσθετικών αποκαταστάσεων που 
χρειάζεται να τοποθετηθούν στον ασθενή.
Στο κοµµάτι των προσθετικών αποκαταστάσεων 
κατά τη θεραπεία των ασθενών, υπάρχει δυνατό-
τητα να ακολουθήσει ο οδοντίατρος ένα πλήρες 
ψηφιακό πρωτόκολλο, δηλαδή να σχεδιαστούν 
οι προσθετικές (θήκες, γέφυρες, όψεις πορσε-
λάνης κ.λπ.) ψηφιακά και έπειτα να γίνει η κατα-
σκευή τους (cad-cam) σε ειδικές συσκευές κοπής 
ή σε εκτυπωτές. Τέτοιου είδους πρωτόκολλα 
προσφέρουν τυποποίηση, αναπαραγωγιµότη-
τα, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα, καθώς 
περιορίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα στην 
όλη ροή εργασίας.

χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών είναι µια ισχυρή «τάση» 
σε πολλά επιστηµονικά πεδία. Στην οδοντιατρική, ιδιαίτερα 
την τελευταία δεκαετία, συµβαίνει µια εντυπωσιακά εξελισ-

σόµενη στροφή προς τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και την 
υιοθέτηση νέων πρωτοκόλλων εργασίας σε πολλούς από τους τοµείς 
του κλάδου. Οι αλλαγές που συµβαίνουν είναι γρήγορες και τα οφέλη 
της ψηφιακής οδοντιατρικής που διαφαίνονται τόσο στην κλινική 
πράξη, όσο και στις επιστηµονικές µελέτες που γίνονται, την εδραιώ-
νουν σταθερά. Οι κλασικές, «αναλογικές» , παλαιότερες τεχνικές φαί-
νεται πως στο µέλλον θα ακολουθούνται µόνο από µειοψηφία οδοντι-
άτρων, κάτι σαν τους πιστούς φίλους των βινυλίων στις µέρες µας.

Από τα pixels στον ασθενή

Η πρόσβαση σε πολλές εφαρµογές λογισµικών προσφέρει φυσικά πολύ πε-
ρισσότερες επιλογές από ό,τι είχαµε στον παραδοσιακό κόσµο και ο οδοντί-
ατρος µπορεί να αποφασίζει για τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν στο 
προσωπικό του προφίλ. Οπωσδήποτε απαιτείται εµπειρία στις αναλογικές 
τεχνικές, καθώς όλη η ροή εργασιών αρχίζει και τελειώνει «αναλογικά», µε 
τον ασθενή στην οδοντιατρική έδρα. 
Για την επιτυχηµένη οδοντιατρική θεραπεία χρειάζεται έµπειρη οµάδα 
οδοντιάτρων, που να µπορεί µε ευελιξία αλλά και κριτική σκέψη να ενσω-
µατώνει µε τον κατάλληλο τρόπο και στον απαραίτητο χρόνο τις πολλά υ-
ποσχόµενες νέες τεχνολογίες στη ροή των οδοντιατρικών θεραπειών προς 
όφελος του ασθενή, αλλά και για την εξέλιξη της επιστήµης. ●

Σχεδιασμός του χαμόγελου 
στον υπολογιστή (digitalsmiledesign)

Μια πληθώρα προγραµµάτων υπάρχει διαθέσιµη και συνεχώς ανανεώνεται 
γύρω από τον ψηφιακό σχεδιασµό του χαµόγελου. Πλούσιες βιβλιοθήκες 
δοντιών δίνουν τη δυνατότητα στον οδοντίατρο να σχεδιάσει γρήγορα, 
εύκολα και µε ακρίβεια τις επιθυµητές αλλαγές στο χαµόγελο και τα δόντια 
των ασθενών και να οργανώσει το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας. Εδώ, κα-
θοριστική συµµετοχή έχει και η εξέλιξη της οδοντιατρικής φωτογραφίας, 
αν και τα προγράµµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα να εισάγει κανείς εύκο-
λα και να επεξεργαστεί φωτογραφίες των ασθενών ακόµα και µε τη χρήση 
smartphones.
O ψηφιακός σχεδιασµός του χαµόγελου βρίσκει εφαρµογή σε ποικιλία 
ειδικοτήτων πέραν της προσθετικής οδοντιατρικής, όπως είναι και η Ορ-
θοδοντική.

Ψηφιακά καθοδηγούμενη 
τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ένα ακόµα πεδίο στο οποίο έχει συµβεί επανάσταση µε την ψηφιακή τεχνο-
λογία είναι αυτό της εµφυτευµατολογίας, όπου µε την αξιοποίηση ειδικών 
προγραµµάτων (softwares), βελτιώνεται πολύ η προβλεψιµότητα, η ασφά-
λεια και η ποιότητα.
Τα ειδικά προγράµµατα λογισµικού για κατευθυνόµενη τοποθέτηση εµφυ-
τευµάτων συνδυάζουν τα δεδοµένα από την τοµογραφία κωνικής δέσµης 
και τις ενδο- ή έξωστοµατικές σαρώσεις και γίνεται πλήρης σχεδιασµός για 
την ακριβή, επιθυµητή, θέση τοποθέτησης των εµφυτευµάτων, µέσω της 
κατασκευής και χρήσης ειδικών χειρουργικών ναρθηκών που τοποθετού-
νται κατά τη χειρουργική διαδικασία στο στόµα του ασθενούς. Τα ποικίλα 
εργαλεία του λογισµικού διευκολύνουν την παραγγελία του κατάλληλου 
µεγέθους και γεωµετρίας των εµφυτευµάτων και δίνουν σηµαντικές πλη-
ροφορίες σχετικά µε το χώρο και την επιλογή του υλικού των επιεµφυ-
τευµατικών αποκαταστάσεων µε εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία. Επίσης 
αποφεύγεται ο πιθανός τραυµατισµός ευαίσθητων ανατοµικών δοµών και 
µειώνεται σηµαντικά ο χειρουργικός χρόνος, κάτι που ικανοποιεί και τον 
ασθενή. Όπως λέει και η φράση: «Αποτυχία κατά τον σχεδιασµό είναι σαν 
να σχεδιάζουµε να αποτύχουµε» και η τεχνολογία προσφέρει στον οδοντί-
ατρο τη µοναδική δυνατότητα να «πραγµατοποιεί» τα χειρουργεία, προτού 
καν έρθει σε επαφή µε τον ασθενή.

Οδοντιατρική 
κλινική iDentical 
Premium Care
Σεµιτέλου 6 Αθήνα, 
1152, 2107702192, 
2107473366, 

www.identical.gr
www.sleepmedicine.gr
info@identical.gr

Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ PIXELS32
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MSD εργάζεται µε προσήλωση 
και έµπνευση προκειµένου να 
βελτιώσει τις ζωές των ανθρώ-

πων, µέσα από καινοτόµα φάρµακα και 
εµβόλια. Στόχος της εταιρείας είναι να 
προσφέρει περισσότερη και καλύτερη 
ζωή σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
ανθρώπους παγκοσµίως. 

Για να επιτευχθεί, όµως, αυτός ο στόχος 
η δυναµική της εταιρείας επικεντρώνε-
ται στους ανθρώπους της ΜSD, που δια-
δραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην 
εκπλήρωση της αποστολής της και για 
αυτό η εταιρία φροντίζει να παρέχει ένα 
περιβάλλον που διακρίνεται για την πο-
λυµορφία και ένταξη, την ευηµερία και τις 
δυνατότητες για ανάπτυξη καριέρας.
Στην MSD υποστηρίζουν την ισότητα των 
φύλων και επιζητούν από τους ανθρώ-
πους τους να αναλάβουν δράση κατά της 
ανισότητας στο χώρο εργασίας. Σε επίπε-
δο εταιρείας προωθούν την εξέλιξη της 
σταδιοδροµίας, αλλά και την εξισορρό-
πηση της προσωπική και επαγγελµατικής 
ζωής. 
Η εταιρική ποικιλοµορφία και η καταπο-
λέµηση της προκατάληψης συνεπάγεται 
καλύτερο και πιο ισορροπηµένο εργασια-
κό περιβάλλον.

Ο Σεπτέμβριος μήνας
της διαφορετικότητας και της 

ενσωμάτωσης για την MSD

Μέσα στον Σεπτέµβριο κορυφώθηκαν οι 
δράσεις ενηµέρωσης για την αξία της πο-
λυµορφίας που υλοποίησε η MSD καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου.
Το Next Generations Net work και το 
Women’s Network είναι δύο δίκτυα που 

προέκυψαν από πρωτοβουλία των ίδιων 
των εργαζοµένων. Τα δίκτυα αυτά στο-
χεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον το 
οποίο θα προασπίζεται τη διαφορετικό-
τητα και θα απορρίπτει οποιαδήποτε διά-
κριση σχετίζεται µε το φύλο, την εθνικό-
τητα, την ηλικία, τη θρησκεία και τον σε-
ξουαλικό προσανατολισµό. Με το Next 
Generations Network και το Women’s 
Network, η MSD δηµιουργεί µια κουλ-
τούρα που προωθεί την ισότητα και 
τον σεβασµό
Η κ. Αθηνά Σταύρου, HR Lead MSD 
Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, µας 
δήλωσε σχετικά: «Στην MSD Ελλάδος 
αναγνωρίζουµε, σεβόµαστε και τιµάµε 
τη διαφορετικότητα σε εµπειρίες, δε-
ξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά 
και δηµιουργούµε τον απαραίτητο χώρο ώ-
στε οι άνθρωποι να εκφράζουν τον αληθινό 
τους εαυτό. Αυτή η πολυµορφία είναι που 
µας κάνει πιο δυνατούς, καθώς προωθεί την 
καινοτοµία, συµβάλλει στην προσωπική α-
νάπτυξη και εξελίσσει τον Οργανισµό. Τον 
Σεπτέµβριο έχουµε επιλέξει συµβολικά να 
δυναµώνουµε τη φωνή µας και προς την 
κοινωνία. Έχουµε ευθύνη να προάγουµε συ-
µπεριφορές και αξίες που θα κάνουν και τον 
κόσµο µας καλύτερο».

Next Generations Network

Το Next Generations Network, το οποίο 
φέτος συµπλήρωσε δύο χρόνια στην Ελ-
λάδα, απαρτίζεται από 15 εργαζόµενους 
διαφορετικών τµηµάτων και στόχος του 
είναι µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρό-
γραµµα δράσεων και ιδεών να προωθήσει 
την καινοτοµία, συµβάλλοντας ουσιαστι-
κά στην ατοµική εξέλιξη των ανθρώπων 
της MSD. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυ-

τού, αποτελούν τα τέσσερα µέχρι στιγµής 
εκπαιδευτικά βίντεο για Linked, Youtube, 
Twitter και Yammer, που παρακολούθη-
σαν εργαζόµενοι που δεν ήταν πολύ ε-
ξοικειωµένοι µε τα Μέσα Κοινωνικής ∆ι-
κτύωσης. Ακόµη στο πλαίσιο του Next 

Generations Network δύο εργαζόµενοι 
έλαβαν συγχρηµατοδότηση για φοί-
τηση σε µεταπτυχιακά προγράµµατα. 
Επίσης, οι δράσεις περιλαµβάνουν 
και οµιλίες διακεκριµένων προσωπι-
κοτήτων για τις προκλήσεις της σύγ-
χρονης εποχής, όπως για παράδειγµα 

ήταν ο πρόσφατος διάλογος µε τον 
καθηγητή Γενετικής Ιατρικής Μανώ-

λη ∆ερµιτζάκη και µε τον σκηνοθέτη 
Στέφανο Σιταρά για τον κορωνοϊό που 
προβλήθηκε ψηφιακά. 

Women’s Network

Σήµερα, η αναλογία γυναικών και ανδρών 
στην MSD είναι ισοδύναµη.
Το Women’s Network στηρίζει την ισότητα 
των φύλων µέσω στοχευµένων δράσεων 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
γυναικών της MSD. Λόγου χάριν, το πρό-
γραµµα «Mindfulness» σε συνεργασία µε 
τη Μυρτώ Λεγάκη είχε ως στόχο να βοη-
θήσει τις γυναίκες να διαχειρίζονται πιο 
αποτελεσµατικά το στρες. Ακόµη, καθώς 
η πανδηµία άλλαξε τις προτεραιότητες και 
διαµόρφωσε πρωτόγνωρες εργασιακές 
συνθήκες, διαπιστώθηκε η ανάγκη για ε-
νίσχυση του ρόλου της µητέρας. Μία από 
τις πρωτοπόρες δράσεις του Women’s 
Network είναι η Σχολή Γονέων σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής 
Ιατρικής η οποία περιλαµβάνει έναν κύκλο 
εφτά µαθηµάτων για την ψυχολογία και 
την υγεία των εφήβων. ●

NEXT GENERATIONS NETWORK & 
WOMEN’S NETWORK ΑΠΟ ΤΗΝ MSD 

Δύο δίκτυα για την αξία της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης 
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προέκυψαν από πρωτοβουλία των ίδιων 
των εργαζοµένων. Τα δίκτυα αυτά στο-
χεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον το 
οποίο θα προασπίζεται τη διαφορετικό-
τητα και θα απορρίπτει οποιαδήποτε διά-
κριση σχετίζεται µε το φύλο, την εθνικό-
τητα, την ηλικία, τη θρησκεία και τον σε-
ξουαλικό προσανατολισµό. Με το Next 

τού, αποτελούν τα τέσσερα µέχρι στιγµής 
εκπαιδευτικά βίντεο για Linked, Youtube, 
Twitter και Yammer, που παρακολούθη-
σαν εργαζόµενοι που δεν ήταν πολύ ε-
ξοικειωµένοι µε τα Μέσα Κοινωνικής ∆ι-
κτύωσης. Ακόµη στο πλαίσιο του Next 

Generations Network δύο εργαζόµενοι 

καθηγητή Γενετικής Ιατρικής Μανώ-
λη ∆ερµιτζάκη

Στέφανο Σιταρά
°õèîÀ ªôáàòïù, 

HR Lead MSD ¶ììÀäï÷, 
ºàðòïù ëáé »Àìôá÷
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ΠΟΔΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΥΓΙΗ 
ΧΩΡΙΣ ΚΙΡΣΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΕΣ 

Γράφει ο ειδικός στις φλεβικές παθήσεις Μάριος Βαλσάμης MD 

E

σας, µε τη βοήθεια της αισθητικής φλεβολο-
γίας και των Σκληρυντικών ενέσεων.

Θεραπεία ευρυαγγείας

Οι ευρυαγγείες στα πόδια δεν είναι δερµα-
τολογικό πρόβληµα, αλλά το πρώτο στάδιο 
φλεβικής νόσου, που µας ενοχλεί αισθητικά. 
Και εδώ η αισθητική φλεβολογία δίνει τη λύ-
ση µε την τεχνική της Μικροσκληροθεραπεί-
ας που γίνεται πάντα στο χώρο του ιατρείου. 
Με µικροσκοπικές βελόνες και ελάχιστη ε-
νόχληση εγχύουµε ειδικές ουσίες στις ευρυ-
αγγείες, οι οποίες εξαφανίζονται µε όµορφα 
αισθητικά αποτελέσµατα. Η φλεβική νόσος 
συνεχώς εξελίσσεται και όταν αµελούµε να 
τη θεραπεύσουµε, µε τα χρόνια συνήθως 
επιδεινώνεται. Θα χαλάσει την εικόνα των 
ποδιών µας και πιθανόν θα επηρεάσει την 
ποιότητα της ζωής µας. Είναι όµως καλοή-
θης νόσος και σε κανονικές συνθήκες δεν θα 
θέσει σε κίνδυνο τη ζωή µας. ●

Κιρσοί ΜΕΤΑ Laser

Κιρσοί ΠΡΙΝ Laser    Κιρσοί ΠΡΙΝ  Σκληροθεραπεία

υρυαγγείες είναι τα µικρά κόκ-
κινα σηµάδια στο δέρµα των 
ποδιών µας και κιρσοί είναι οι µε-
γαλύτερες φλέβες που εξέχουν 

στα πόδια µας κάτω από το δέρµα. Και τα 
δύο µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά 
την ποιότητα της ζωής µας. Οι ευρυαγγεί-
ες συνήθως δεν δίνουν συµπτώµατα, µας 
ενοχλούν όµως αισθητικά. Οι κιρσοί που 
επίσης ενοχλούν αισθητικά, προκαλούν 
συχνά πόνο, βάρος και κούραση στα πόδια 
και µπορεί να µας οδηγήσουν σε φλεβική 
ανεπάρκεια και επιπλοκές.

Θεραπεία Κιρσών 

Κιρσοί κάθε είδους και µεγέθους αντιµετω-
πίζονται στο ιατρείο µε την Υπερηχογραφι-
κά Καθοδηγούµενη Σκληροθεραπεία µε 
Αφρό. Η έγχυση του σκληρυντικού αφρού 
στις κεντρικές χαλασµένες φλέβες γίνεται 
ανώδυνα µε µικρές βελόνες, που τις κατευ-
θύνουµε µε ασφάλεια και ακρίβεια µε τη 
βοήθεια των υπερήχων. 
Σε λίγες επισκέψεις θε-
ραπεύονται, επίσης, οι 
εµφανείς κιρσοί καθώς 
και όλες οι φλεβικές ατέλει-
ες του ποδιού, µε όµορφα 
αισθητικά αποτελέσµατα. 
Σηµαντικό πλεονέκτηµα 
της Σκληροθεραπείας εί-
ναι ότι δεν απαιτεί καµία 
προετοιµασία, ενώ αµέ-
σως µετά τη θεραπεία ο 
ασθενής επιστρέφει χω-
ρίς ελαστικές κάλτσες 
και χωρίς περιορισµούς 
στη δουλειά του. Ενώ 
λοιπόν για τους µικρό-
τερους κιρσούς συνή-
θως προτιµούµε την 
ελάχιστα επεµβατική 

Σκληροθεραπεία, για τους µεγαλύτερους, 
µπορούµε επίσης να εφαρµόσουµε την πιο 
επεµβατική θεραπεία του Ενδοφλεβικού 
Laser. Με τη βοήθεια υπερήχων εισάγου-
µε µια λεπτή ίνα laser στη φλέβα. Μέσα από 
την ίνα εκπέµπουµε ενέργεια laser και κατα-
στρέφουµε µόνο την εσωτερική χαλασµένη 
φλέβα που δηµιουργεί τους κιρσούς. Γίνεται 
συνήθως σε αίθουσα χειρουργείου µε τοπι-
κή αναισθησία και ο ασθενής φεύγει αµέσως 
µετά την επέµβαση. Οι κιρσοί σε λίγο καιρό 
βελτιώνονται αισθητά, όµως σπάνια εξαφα-
νίζονται. Θα χρειαστεί συνδυασµός µικρο-
φλεβεκτοµών την ώρα του Laser ή σκληρο-
θεραπείας στο ιατρείο για την εξαφάνισή 
τους. Η µέθοδος είναι ελάχιστα επεµβατική 
σε σύγκριση µε το χειρουργείο.

Αισθητικά αποτελέσματα 

Μετά το Ενδοφλεβικό Laser, για καλύτερα 
αισθητικά αποτελέσµατα, µπορείτε να εξα-
φανίσετε τις φλεβικές ατέλειες από τα πόδια 

Σημαντικό 
πλεονέκτημα 
της Σκληρο-
θεραπείας 
είναι ότι δεν 

απαιτεί καμία 
προετοιμα-

σία, ενώ αμέ-
σως μετά τη 
θεραπεία ο 

ασθενής επι-
στρέφει χω-

ρίς ελαστικές 
κάλτσες και 
χωρίς περιο-
ρισμούς στη 
δουλειά του.

 »Àòéï÷ µáìóÀíè÷ MD,
AðïæïÝôèóå áðÞ ôèî ¹áôòéëÜ 
ôïù ¦áîåðéóôèíÝïù °õèîñî 

ëáé åéäéëåàôèëå óôè Ìåéòïùòçé
ëÜ. »åôÀ åêåéäéëåàôèëå óôè 

¼ìåâïìïçÝá óôï ¦áòÝóé. 
°ðÞ ôï 1997 áóøïìåÝôáé 

áðïëìåéóôéëÀ íå ôé÷ 
æìåâéëÛ÷ ðáõÜóåé÷. 
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Ευρυαγγείες ΠΡΙΝ

Ευρυαγγείες ΜΕΤΑ

Κιρσοί ΜΕΤΑ  Σκληροθεραπεία

και µπορεί να µας οδηγήσουν σε φλεβική 
ανεπάρκεια και επιπλοκές.

Θεραπεία Κιρσών 

Κιρσοί κάθε είδους και µεγέθους αντιµετω-
πίζονται στο ιατρείο µε την Υπερηχογραφι-
κά Καθοδηγούµενη Σκληροθεραπεία µε 
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ανώδυνα µε µικρές βελόνες, που τις κατευ-
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Σκληροθεραπεία, για τους µεγαλύτερους, 
µπορούµε επίσης να εφαρµόσουµε την πιο 
επεµβατική θεραπεία του 
Laser. Με τη βοήθεια υπερήχων εισάγου-
µε µια λεπτή ίνα laser στη φλέβα. Μέσα από 
την ίνα εκπέµπουµε ενέργεια laser και κατα-
στρέφουµε µόνο την εσωτερική χαλασµένη 
φλέβα που δηµιουργεί τους κιρσούς. Γίνεται 
συνήθως σε αίθουσα χειρουργείου µε τοπι-
κή αναισθησία και ο ασθενής φεύγει αµέσως 
µετά την επέµβαση. Οι κιρσοί σε λίγο καιρό 
βελτιώνονται αισθητά, όµως σπάνια εξαφα-
νίζονται. Θα χρειαστεί συνδυασµός µικρο-
φλεβεκτοµών την ώρα του Laser ή σκληρο-
θεραπείας στο ιατρείο για την εξαφάνισή 
τους. Η µέθοδος είναι ελάχιστα επεµβατική 
σε σύγκριση µε το χειρουργείο.

Αισθητικά αποτελέσματα 

Μετά το Ενδοφλεβικό Laser, για καλύτερα 
αισθητικά αποτελέσµατα, µπορείτε να εξα-
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σία, ενώ αμέ-
σως μετά τη 
θεραπεία ο 

ασθενής επι-
στρέφει χω-

ρίς ελαστικές 
κάλτσες και 
χωρίς περιο-
ρισμούς στη 
δουλειά του.

»Àòéï÷ µáìóÀíè÷ MD,
AðïæïÝôèóå áðÞ ôèî ¹áôòéëÜ 
ôïù ¦áîåðéóôèíÝïù °õèîñî 

ëáé åéäéëåàôèëå óôè Ìåéòïùòçé
ëÜ. »åôÀ åêåéäéëåàôèëå óôè 

¼ìåâïìïçÝá óôï ¦áòÝóé. 
°ðÞ ôï 1997 áóøïìåÝôáé 

áðïëìåéóôéëÀ íå ôé÷ 
æìåâéëÛ÷ ðáõÜóåé÷. 

Membre de la Société 
Française de Phlébologie

Member of the American Vein
 & Lymphatic Society

www.valsamisveins.gr

Ευρυαγγείες ΠΡΙΝ

Ευρυαγγείες ΜΕΤΑ

Κιρσοί ΜΕΤΑ  Σκληροθεραπεία
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Επιμέλεια: 
τανια δελη

▶Αντί να στεναχωριέσαι για το καλοκαίρι που 

φεύγει, σκέψου όλα τα νέα πράγματα που θα 

έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις τους επόμενους 

μήνες. Όπως ένα φθινοπωρινό μακιγιάζ σύμφωνα 

με τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Το Super Stay 

Matte Ink της Maybelline, το υγρό κραγιόν μα-

κράς διάρκειας θα μεταμορφώσει τα χείλη σου με 

τη ματ υφή του κάνοντάς τα ακαταμάχητα. Το πι-

νέλο με σχήμα βέλους εγγυάται άψογη και εύκολη 

εφαρμογή, ενώ ανάμεσα σε 10 «λαχταριστές» α-

ποχρώσεις θα βρεις σίγουρα εκείνη που σου ται-

ριάζει καλύτερα. Μουτς.-
  w

w
w

.m
ay

b
el

lin
e.

gr

Maybelline Υπέροχα χείλη με μια κίνηση
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GLAMAZON

Hotel Chocolat
 Δεν είναι κακό να  
ονειρεύεσαι βρετανικές 
εξοχές και κανονικά 
φθινόπωρα 

Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η 
υγρασία και οι ακόμα υ-

ψηλές θερμοκρασίες δεν 

εμπόδισαν ποτέ κανέναν να 

ονειρεύεται την αγγλική εξοχή 

ή μια πολύ ωραία εξοχή. Μια 

ατμόσφαιρα αληθινά φθινοπωρινή. 

Σαν καρτ ποστάλ. Με τα σκουρια-

σμένα φύλλα πεσμένα να βάφουν τη 

φύση με ζεστασιά και τα φυλλώματα 

των δέντρων στην πιο καλλιτεχνική 

γκρενά απόχρωση. Αυτά τα πρωτο-

βρόχια του Σεπτεμβρίου λες και δεν 

υπήρξαν ποτέ. Τα τελευταία χρόνια 

μια υγρασία, συνήθως βαριά και με 

πολύ κουνούπι να μας γλεντάει έχει 

διαδεχθεί τις όποιες, κάποτε, βροχού-

λες. Φυλλομετρώντας το Town and 

Country μένω πολύ ευχαριστημένη 

από τα τοπία και τις φύσεις των άλ-

λων. Αυτά είναι φθινοπωρινά τοπία. 

Στο cottage με ένα πουλόβερ ιβου-

άρ με πλέξη σαν κοτσίδες κρατώντας 

μια κούπα με ιβίσκους. Φαντάζομαι 

ζεστή, βελούδινη σοκολάτα όπως τη 

φτιάχνει ο Velvetiser. Μπρίκι είναι αλ-

λά πολύ σοφιστικέ, που είναι βέβαιο 

ότι το έχουν στο νοικοκυριό τους η 

Κέιτ Μίντλετον και ο Ουίλιαμ. Και η σο-

κολάτα είναι πηχτή, πηχτή. Βελούδο. 

Έτσι όπως τη σέρβιρε η Ζιλιέτ Μπινός 

στην ταινία «Σοκολά». Ψάχνοντας έ-

πεσα στο ξενοδοχείο της σοκολάτας. 

Το Hotel Chocolat είναι ένα βρετανικό 

σάιτ με πολλή σοκολάτα. Τριμμένη, 

όχι σκόνη. Με τσίλι, με αλατισμένη 

καραμέλα, με μέντα και τις κλασικές 

γεύσεις. Ό,τι πρέπει για τα πρώτα 

κρύα. Αν και όποτε «πιάσουν». Δεν 

χρειαζόμαστε βέβαια τις παγωνιές 

για τα ροφήματα, αρκεί να υπάρχει 

ατμόσφαιρα. 

Τα απλωμένα ρούχα στην απλώ-

στρα που δεν λένε να στεγνώσουν 

δεν εμπόδισαν ποτέ κανέναν να ονει-

ρεύεται περιπάτους στην Κορνουάλη 

και βουτιές στις σελίδες του «Ψά-

χνοντας για κοχύλια» της Ρόζαμουντ 

Πίλτσερ. Για ξεναγό θα ήθελα την 

Κριστίν Σκοτ Τόμας, που έχει αυτή την 

αριστοκρατική προφορά και κατάγε-

ται από εκεί. 

Και καθώς έπινα νοερά το τσάι μου 

με την κρέμα Κορνουάλης, τα σκό-

ουνς και τη μαρμελάδα φράουλα, ο 

Μάκης, ένα από τα πολλά κουνούπια 

που ζουν μαζί μας, με προσγείωσε 

στο «εύκρατο» κλίμα με ένα ενοχλητι-

κό βόμβο στα αυτιά μου.

(αποτέλεσμα ερευνών)

Μη φοράτε κόκκινο στις εξετάσεις, σας κάνει επιρρεπείς στα λάθη 
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CONVERSE 
Γυναικείο sneaker με ψηλό πάτο €85

CARPISA 
Σακίδιο πλάτης 

€29,95

ESSENCE 
Κραγιόν με θρεπτικό 
καστορέλαιο €2,89

L’ERBOLARIO 
Αφρός καθαρισμού με 
εκχύλισμα φρέσκων 

φρούτων και 
λαχανικών

GUESS 
Καρό φούστα

INTIMISSIMI 
Εσώρουχα από τη σειρά 

Pretty Flowers, 
σλιπ €14,90/ 

σουτιέν €32,90

MOLESKINE 
Ημερολόγιο «Alice in 
Wonderland» €23,90

ZOUMBOULAKIS GALLERIES 
Μεταξοτυπία Ι.Μόραλη, «Ερωτικό», 

με ιδιόχειρη υπογραφή του καλλιτέχνη

REEBOK 
Γυναικεία sneakers 
Classic Legacy 
€89,95
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SOPHIA ENJOY 
THINKING 

Διακοσμητικό μεταλλικό 
βάζο €41,70

KORRES 
Άρωμα Morning Mimosa
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ΠΟΥ
ΤΡΩΜΕ

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΒΝΑΤΣΙΟΥ

Δ
εν είναι λίγες οι φορές που προσπαθώ να 
σκεφτώ πώς έμοιαζε η παλιά Αθήνα. Εκείνη 
η πόλη του 19ου  αιώνα με τα λαμπερά νε-
οκλασικά της, τα ιστορικά καφενεία, τους 

φανοστάτες στα πεζοδρόμια και τις κυρίες με τα 
μεταξωτά φορέματα που θρόιζαν σε κάθε βήμα. 
Μπορώ να τις φανταστώ να κρατούν βεντάλιες, να 
φορούν καπέλα, να στρίβουν στο πλάι της εκκλη-
σίας της Αγίας Ειρήνης και να σταματούν στην εί-

σοδο του αρχοντικού που σήμερα βρί-
σκεται στον αριθμό 10 της οδού Αγίας 
Ειρήνης. Αυτό το κτίριο-κόσμημα χτί-
στηκε από τον έμπορο μεταξιού Ιωάν-
νη Μιχαλόπουλο το 1890. Στο ισόγειο 
και στο υπόγειο λειτουργούσε τότε το 
εμπορικό κατάστημα, ενώ στους τρεις 
άνω ορόφους κατοικούσε η οικογένεια 
και οι φιλοξενούμενοί της. Αργότερα, 
το ισόγειο -οι μεγαλύτερες ηλικίες θα 
πρέπει να το θυμούνται- στέγασε το 

ξακουστό υφασματάδικο του Συμεωνίδη. 
Η ταμπέλα του καταστήματος «Κ. Συμεωνίδης 
Α.Ε.» στέκει ακόμα στην είσοδο, ένας φόρος τιμής 
στην ιστορία. Ακριβώς από κάτω της, όμως, η επι-
γραφή “Omnivore- Mouth bites” ενημερώνει τους 
περαστικούς για τη νέα χρήση του ισογείου. Δί-
πλα, η εντυπωσιακή είσοδος  με τους μαιάνδρους  
του ξενοδοχείου “Athens 1890”, στο οποίο χρω-
στάμε την αναβίωση αυτού του ιστορικού κτιρίου. 
Το αρχοντικό ανακαινίστηκε σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Πολιτισμού και μεταμορφώθηκε σε 
ένα νέο ξενοδοχείο 4 αστέρων που περιλαμβάνει 
14 ευρύχωρα δωμάτια.
Θα ήταν κρίμα να θαυμάζουν αυτό το κτίριο μό-
νο οι επισκέπτες της Αθήνας, και όχι οι κάτοικοί 
της. Αλλά για αυτό φρόντισε το Omnivore, το νέο 

εστιατόριο του Ομίλου Καστελόριζο που λειτουρ-
γεί στο ισόγειο, στη θέση του παλιού Osterman. 
Το Omnivore (δηλαδή «παμφάγο») έχει all day 
χαρακτήρα και ένα fusion multiethnic προσα-
νατολισμό στο μενού, το οποίο έχει επιμεληθεί 
ο σεφ Βασίλης Καφαλούκος. Η μέρα ξεκινάει με 
breakfast - brunch για όλα τα γούστα (και έμφαση 
στο healthy section), συνεχίζει με lunch - dinner 
menu και πιάτα διεθνούς κουζίνας, αλλά με έ-
ντονες αναφορές σε ελληνικές 
γεύσεις. Δοκίμασα νό-
στιμες μπουκίτσες… 
μουσακά (€11,50), 
μοσχαρίσιο ταρτάρ 
με μαγιονέζα από 
μεδούλι (!), μαρι-
νάτο κρόκο και 
marsalla vealjus 
(14,50), μια paella 
με… τραχανά (€16) 
και μια εξόχως νό-
στιμη  μπουγιαμπέ-
σα με γιουβαρλάκια 
σφυρίδας, όστρακα, αφρό 
λεμόνι και chili oil (€18). 
Υπάρχει και fingerfood για να συνοδέψετε το 
(signature) cocktail σας  ή κάποια από τις 70 ετικέ-
τες κρασιών από την εντυπωσιακή κάβα που κα-
ταλαμβάνει σχεδόν ένα ολόκληρο τοίχο. Κι όταν 
το κάνετε, χαρίστε μια στιγμή για να σηκώσετε το 
βλέμμα και να θαυμάσετε τον αριστουργηματι-
κό χώρο. Μπορείτε να μαντέψετε πόσες αστικές 
στιγμές της αθηναϊκής ζωής έχουν συμβεί εδώ; Ας 
πιούμε σε αυτές και στις ιστορίες που έπονται… ●

Πλατεία Αγίας Ειρήνης 10, 210 3221865

Omnivore Τρώγοντας  
«τα πάντα» στην Αγίας Ειρήνης

Το νέο εστιατόριο στην πλατεία Αγίας Ειρήνης στεγάζεται σε ένα  
από τα πιο εμβληματικά κτίρια του ιστορικού κέντρου

κ Ρ ι Τ ι κ ή 
Ε σ Τ ι αΤ ο Ρ ι Ω ν  / 

π Ρ ο σ Ω π α  / 
αφ ι ξ Ε ι σ  / 

σ υ ν Τα γ Ε σ  / 
t i p s  γ Ε υ σ ή σ

Fabrica Café 
(de) Vino… 

κυψελιώτικο!
Το γνωρίσαμε το  –πόσο μοιάζει 
μακρινό- 2011 όταν άνοιξε στην 
Εμμ. Μπενάκη και υπήρξε από τα 
πρώτα που ανέδειξαν  την τάση 
του wine bar-resto στην Αθήνα. 
Εδώ και λίγο καιρό, περίπου 10 

μέρες, το αγαπημένο Fabrica de 
Vino άνοιξε τις πόρτες σε νέο 

πόστο, πάνω στην πολυθρύλητη 
Φωκίωνος Νέγρη της Κυψέλης, 

κάνοντας ταυτόχρονα κι ένα 
μικρό twist στη φιλοσοφία του. 
Το καινούργιο ανοίγει από τις  9 
το πρωί με καφέ specialty από 

microroastery εταιρείες,  τον συ-
νοδεύει με πρωινά, cookies και ε-
νεργειακές μπάρες,  συνεχίζει με 
μια σειρά από μικρά πιάτα –tapas, 

ελληνικά τυριά με τσάτνεϊ και 
σπιτικές μαρμελάδες, μανιτάρια 

σοτέ, μπέργκερ με μπιφτέκι, 
μελιτζανοσαλάτα και καραμελω-
μένα κρεμμύδια και κρεατικά της 

σχάρας. Όλα τους αξιόλογα και 
νόστιμα συνοδευτικά σε κάποιο 

από τα κρασιά της κάβας, 350 
ελληνικές ετικέτες, 20 από αυτές 

και σε ποτήρι. Μιλώντας με τον 
αεικίνητο Νεκτάριο Κεφαλά μα-
θαίνω πως  σύντομα θα εμπλου-
τίσουν τον κατάλογο και με κρα-
σιά του παγκόσμιου αμπελώνα, 
ενώ υπάρχει αξιόλογη γκάμα σε 
μπίρες καθώς και λίστα κοκτέιλ. 
Ο χώρος μέσα,  με τραπέζια και 
καναπέδες είναι χαριτωμένος 
και άνετος, μια μεγάλη μπάρα 

θυμίζει το παλιό πόστο της Μπε-
νάκη, ένα πατάρι ετοιμάζεται να 

γίνει prive lounge. Όμως κάτω 
από τη φυσική σκίαση –ακακίες 
και αιωνόβιοι ευκάλυπτοι-  που 

δημιουργεί το πράσινο της Φωκί-
ωνος κάτι μου λέει πως πολλοί θα 
προτιμήσουν το «έξω» ακόμη και 

τον χειμώνα. 
 Φ. Νέγρη 57, 2108668775,  

κάθε μέρα 9πμ-12μμ. 

Θαλασσινός 

ΓΕΥΣΗ
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Ο σκηνοθέτης 
αναλαμβάνει 

τον νέο Κύκλο 
των «Παραβά-

σεων» του 
ΚΠΙΣΝ και μιλά 

στην ATHENS 
VOICE για  

το σινεμά, το 
θέατρο και τα 

drug shows

Αρκετά χρόνια πίσω στο ημερολόγιό του, έπιανε 
τον εαυτό του να παρακολουθεί με μανία παρα-
στάσεις και ταινίες. Θυμάται άπειρες από αυτές. 
Του Βογιατζή, του Μαρμαρινού (τις οποίες βλέπει 
ακόμα), του Πολ Τόμας Άντερσον αντίστοιχα. 
Σήμερα, στην πιο ώριμη του φάση καλλιτεχνικά, 
έχοντας αφομοιώσει την επιτυχία της ταινίας «Το 
ψάρι τρώει το αυγό του πουλιού» που σάρωσε 
τα Φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Έκτορας 
Λυγίζος έρχεται να μας παρουσιάσει τον δικό του 
κύκλο στα θεατρικά αναλόγια των «Παραβάσεων» 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

Σ
υναντηθήκαμε σε ένα Ζoom με πολύ φως και λευ-
κούς τοίχους λίγες ημέρες πριν την επίσημη πρώ-
τη παράσταση της Κυριακής 11 Οκτωβρίου στις 
18.00, η οποία θα παρουσιαστεί σε live streaming. 

«Οι παραβάσεις» του στο ΚΠΙΣΝ και το «Πρόσωπο 
του Ήρωα». «Σαν διαδικασία θα πηγαίνει βήμα-βήμα 
αυτό μαζί με τη Σύλβια Λιούλιου. Με ενδιαφέρει πολύ 
η θεματική του “τι είναι ήρωας” και πώς διαμορφώνε-
ται αλλά και τι σημαίνει “βρίσκω το κουράγιο να κάνω 
κάτι” ή “ανταποκρίνομαι σε ένα ιδανικό”. Έτσι λοιπόν 
φτάσαμε στο να γίνει μια διαδρομή από την αρχαιό-
τητα μέχρι σήμερα καθρεφτίζοντας μέσα από τα έργα 
που θα επιλεχθούν το τι σημαίνει ήρωας». 

Τα αναλόγια τον ενδιαφέρουν πολύ γιατί μεγάλο 
κομμάτι της δουλειάς του βασίζεται στον λόγο και 
τις τεχνικές του. «Πώς ο γραπτός λόγος γίνεται προ-
φορικός χωρίς να έχεις το βάρος του να χτίσεις μια 
ολόκληρη παράσταση».

Χωρίς κοινό. Το γεγονός ότι θα υπάρχει live streaming 
και κάλυψη από κάμερες είναι κάτι που του προσθέτει 
ένα επιπλέον εργαλείο σχετικά με την παρουσίαση. 
«Με την ιδιότητά μου ως κινηματογραφιστή δεν θεω-
ρώ ότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ σύνθετο, απλά είναι 
κάτι που θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις». Χαίρεται 
που τουλάχιστον θα υπάρχουν δύο ή τρία άτομα κατά 
τη διάρκεια των παραστάσεων «ούτως ώστε να έχεις 
σίγουρα μια επαφή». 
Για εκείνον, και οι πρόβες είναι μια διαδικασία χωρίς 
κοινό. «Προφανώς προτιμώ να υπάρχει κοινό, δημι-
ουργείται μια άλλη πύκνωση στο χώρο, ωστόσο έχω 
την περιέργεια να μάθω τι σημαίνει το να φτιάξεις μια 
αντίστοιχη ατμόσφαιρα χωρίς άτομα».

Κινηματογραφώντας το θέατρο ή και όχι. «Είναι 
ελάχιστες οι παραστάσεις που έχουν γυριστεί με τρό-
πο που χρησιμοποιήθηκαν κινηματογραφικά μέσα, 
ωστόσο πρέπει να σκεφτούμε ότι ούτως ή άλλως εί-
ναι κόντρα στη συνθήκη του θεάτρου το να παρουσι-
άζεται μέσα από μια κάμερα». Σαν θεατή - ερευνητή οι 
online παραστάσεις την περίοδο της καραντίνας του 
έδωσαν την ευκαιρία να δει έργα (κυρίως από το εξω-
τερικό). Τις δικές του παραστάσεις, ωστόσο, νιώθει 
αμήχανα να τις δει κάποιος από τον υπολογιστή του. 

Στην ερώτηση εάν η πανδημία θα φέρει την κά-
μερα στο θέατρο, η απάντησή του είναι όχι. «Δεν 
πρέπει να καλυφθεί το κομμάτι της κινηματογράφη-
σης θεατρικών παραστάσεων, μπορεί να γίνει με έναν 
πιο λειτουργικό τρόπο ούτως ώστε να μπορείς έως 
ένα βαθμό να μπορείς ως θεατής ή ακροατής να συμ-
μετάσχεις. Αυτό όμως υπάρχει και λέγεται σινεμά ή 
και τηλεόραση». Στο ερώτημα εάν ο ίδιος θα ήθελε 
να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο, του βγήκε 
αυθόρμητα ένα: «Εγώ αν ήθελα να κάνω 
κάτι τέτοιο, θα έκανα σινεμά».
 
Το δικό του «Support Art Workers». 
«Υπάρχει μια μέριμνα αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν υπάρχει σχεδιασμός. Τα 
πράγματα πρέπει να γίνουν πιο ξεκά-
θαρα τόσο σε σχέση με τις οδηγίες του 
υπουργείου προς το κοινό όσο και στην 
οργάνωση μιας επιδοματικής πολιτικής 
μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. 
Γιατί δεν είναι μόνο το αν θα καταφέρεις 
να κάνεις δύο ή τρεις μέσω ίντερνετ ή 
όχι, πρέπει όλος αυτός ο κόσμος να μπο-
ρεί κάπως να καλυφθεί. Επιπλέον, χρειά-
ζεται ενίσχυση και των παραγωγών έτσι 
ώστε με λιγότερο κοινό να μπορούν να 
υπάρξουν». 

Ανάβοντας το τσιγάρο του συνεχίζει ε-
ξηγώντας ότι «τώρα αποκαλύφθηκε εξ 
ολοκλήρου ένα τεράστιο πρόβλημα που 
υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια από τότε που καταρ-
γήθηκαν οι επιχορηγήσεις – τουλάχιστον στον βαθμό 
που δίνονταν πριν από δεκαπέντε χρόνια. Σύμφωνα 
με αυτό, χρειάζεσαι χρήματα για να μπορείς να ξεφύ-
γεις λίγο από τους νόμους της αγοράς και να κάνεις 
παραστάσεις χωρίς την αγωνία του ταμείου, κτλ. γιατί 

υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του θεάτρου που 
οφείλει να είναι πειραματικό. Υπάρχει όμως ολιγωρία 
σε όλο αυτό».

Η τέχνη μέσα από την πανδημία, και τούμπαλιν. 
«Εξαρτάται από το πόσο θα κρατήσει αλλά και από το 
πόσα θα καταφέρουμε με πίεση να ξανακερδίσουμε 
κάποια πράγματα. Είναι κάτι που πυρηνικά μας επη-
ρεάζει όλους τους ανθρώπους και σαφώς όλους τους 
καλλιτέχνες καθώς ξαφνικά η τέχνη παρουσιάζεται 
ως ένα όχι αναγκαίο αγαθό αλλά συμπληρωματικό». 
Σταματά για λίγο και συνεχίζει κάπως απογοητευμέ-
νος: «Από τη μία σου ενισχύει την ανάγκη να δημιουρ-
γήσεις, από την άλλη επειδή είναι πολλά τα χρόνια 
που βιώνουμε δύσκολες συνθήκες στο επάγγελμά 
μας δεν ξέρω την εξέλιξη».

Η καραντίνα του. «Αρχικά με φόβο και αγωνία ως 
προς αυτό που συμβαίνει. Αγωνία γιατί νιώθεις ότι 
κοινωνικά δεν υπάρχει τρόπος επαφής και συνερ-
γασίας κυρίως με το σύστημα. Έπειτα ξεψαρώνεις 
λίγο και μπαίνεις σε μια δική σου γόνιμη περίοδο». Την 
περίοδο εκείνη διάβασε πολύ, δούλεψε πολύ πάνω 
στην παράσταση που θα παρουσιαζόταν στο Φεστι-
βάλ Αθηνών και αναβλήθηκε αλλά θα παρουσιαστεί 
του χρόνου.

«Το ψάρι τρώει το αυγό του πουλιού» ταξίδεψε 
στον κόσμο. Τα ταξίδια του στα Φεστιβάλ του εξω-
τερικού τα θυμάται «σαν μια πολύ πυκνή περίοδο 
κατά την οποία κατάφερα να δω την ταινία μέσα από 
διαφορετικά μάτια». Η Εσθονία, η Σεβίλλη, ο Κανα-
δάς, ένα Φεστιβάλ στις Άλπεις είναι αυτά που του 
ήρθαν πρώτα στο μυαλό όταν η συζήτηση πήγε προς 
τα πίσω.

Σε αντιπαραβολή με το σινεμά, άραγε οι ελληνικές 
παραστάσεις γιατί δεν ταξιδεύουν τόσο; Η απά-
ντηση για εκείνον είναι απλή: «Έχει φορμαριστεί το 
είδος των παραστάσεων που ταξιδεύουν. Είναι πολύ 
σημαντική η γλώσσα, αλλά και το να ταξιδέψει μια 
παράσταση στο εξωτερικό είναι πολύ δύσκολο και 
πολύ ακριβό». 

Σκηνοθέτης σε μια τηλεοπτική σειρά. «Δεν είναι 
κάτι που σκέφτομαι ιδιαίτερα. Υπό ορισμένες προ-
ϋποθέσεις ναι, αλλά σαν προτεραιότητα έχω το να 
κάνω μια ταινία».

Τα ησυχαστήριά του στην Αθήνα. Είναι οι διάφοροι 
λόφοι της. «Ο λόφος του Στρέφη, ο Λυκαβηττός». Επί-
σης πηγαίνει πολύ στην Αμοργό την οποία φέτος δεν 
επισκέφθηκα έτσι ώστε του χρόνου να του έχει λείψει 
πιο πολύ. 

Όταν δεν ασχολείται με το θέατρο... Γυμνάζεται, 
πάει σινεμά, παίζει παιχνίδια με τους φίλους του και, 
συνήθως, δεν κάνει τίποτα. 

Ένα απωθημένο. «Παλαιότερα, που υπήρχε η δυνα-
τότητα να έχεις τον δικό σου χώρο και 
να συναντιέσαι με τους ανθρώπους σου 
θα μου άρεσε σαν διαδικασία. Ξέρω ότι 
πλέον δεν γίνεται και δεν θα το επιδιώξω 
επ’ ουδενί».

Καλωσήρθατε στο Netflix. «Παρακο-
λουθώ αρκετά ντοκιμαντέρ αλλά και 
διασκεδαστικά προγράμματα». Είναι 
φανατικός του «Ru Paul» και στην ερώ-
τηση εάν το drug σόου θα πάρει τη θέση 
του και στην ελληνική σκηνή θεωρεί ότι 
«ήδη συμβαίνει». 

Συντηρητικοποιώντας την απελευθέ-
ρωση. «Φοβάμαι ότι όταν συντηρητι-
κοποιείται κάτι και σκληραίνει, μόνο αν 
φτάσεις σε ένα σημείο ρήξης θα απελευ-
θερωθεί. Είναι πια σαν φυσικό φαινόμε-
νο όλο αυτό».

Και, ένα κλείσιμο για σκέψη. «Λόγω 
της οικονομικής συνθήκης των τελευ-

ταίων χρόνων ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας 
γίνεται πιο συντηρητικό, ενώ ταυτόχρονα για όλους 
μας λόγω των τεχνολογικών εργαλείων από άποψη 
γνώσεως υπάρχει η δυνατότητα μιας μεγαλύτερης 
εποπτείας. Είναι πράγματι πολύ αντιφατική η εποχή 
που ζούμε». A  

ΘΕΑΤΡΟ
Της Έρρικας

ρούςςού

Ο Έκτορας Λυγίζος  
κάνει «Παραβάσεις»

Οι «Χοηφόροι» του Αισχύ-
λου σε μετάφραση Δημή-
τρη Δημητριάδη, μουσικό 
και ηχητικό περιβάλλον 

του The Boy και σκηνοθεσία 
του Έκτορα Λυγίζου, με 

τους Δήμητρα Βλαγκοπού-
λου, Στέλλα Βογιατζάκη, 
Σοφία Κόκκαλη, Έκτορα 

Λυγίζο, Άννα Μάσχα, Ηρώ 
Μπέζου, The Boy θα παρου-

σιαστεί σε live streaming 
στο Facebook @SNFCC και 

στο κανάλι του στο YouTube 
την Κυριακή 11/10 στις 

18.00.

 Είναι πολύ 
σημαντική η 

γλώσσα αλλά 
και το να ταξι-
δέψει μια πα-
ράσταση στο 

εξωτερικό είναι 
πολύ δύσκολο 

και ακριβό
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ΤΕΧΝΗ
Προτζέκτορας
Της Villy Calliga

Συνδυάζεται η επιστήμη με τις εικα-
στικές τέχνες; Η αφή με τον νόμο; Η 
απεικόνιση με τη νευροφυσιολογία; 
Συνάντησα τον εικαστικό Τόλη Τατόλα, 
στο κέντρο της Αθήνας, και μου αφηγή-
θηκε την πορεία του, από την επιστήμη 
στην τέχνη.

ÇΗ 
Αθήνα είναι πόλη που εμφανίζει 
άκρως ενδιαφέρουσα ποικιλο-
μορφία σε όλα, από την αρχιτε-
κτονική μέχρι την ανθρωπογεω-

γραφία, κι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. 
Γι’ αυτό, πήρα στα 24 την απόφαση να ζήσω 
εδώ. Αδυνατώ να περιοριστώ σε κάτι συ-
γκεκριμένο. Το μοντέλο, που κόντρα στην 
εποχή της υπερειδίκευσης βρίσκω γοητευ-
τικό, είναι του αναγεννησιακού ανθρώπου. 
Του Homo Universalis».

Αυτή η αδυναμία περιορισμού είναι που 
σε οδήγησε σε εκ διαμέτρου αντίθετες 
σπουδές; Φαινομενικά εκ διαμέτρου α-
ντίθετες. Ενώ τα μαθητικά μου χρόνια μοι-
ράστηκαν μεταξύ σκοτεινού θαλάμου και 
ραφείου, λόγω των επαγγελμάτων του 
πατέρα και της μητέρας μου αντίστοιχα, 
βρέθηκα να σπουδάζω Βιολογία. Θυμάμαι 
όμως να κάνω κρυφά ελεύθερο σχέδιο 
αλλά και κλασικό τραγούδι. Στα 26 μου, και 
μετά από έναν βασανιστικό καρκίνο, είπα 
ότι θα στραφώ στην τέχνη και ξεκίνησα τις 
σπουδές μου στη Σχολή Βακαλό.

Συνειδητή απόφαση; Απόλυτα! Με ενδι-
έφερε η καλλιτεχνική και σφαιρική προ-
σέγγιση του σχεδιασμού χώρων. Ήθελα να 
μάθω και χαρακτική αλλά και αρχιτεκτο-
νική σύνθεση, και σκηνογραφία αλλά και 
πολιτισμική θεωρία. Και εδώ είναι που λέω 
ότι οι σπουδές μου είναι φαινομενικά μόνο 
εκ διαμέτρου αντίθετες. Γιατί από το πρώτο 
κιόλας έτος, άρχισα να εντάσσω τη «βιολο-
γική» σκέψη στα έργα και τα κείμενά μου. 
Πάντα σκεφτόμουν πόση πλαστικότητα 
μπορεί να έχει ο εγκέφαλος για να περνά 
από τη μικροσκοπική κλίμακα στην μακρο-
σκοπική και αντίστροφα και πόσο εκπλη-
κτικό δώρο είναι οι πέντε αισθήσεις που 
είχα μελετήσει στη νευροφυσιολογία. 

Ξεκίνησες όμως να δραστηριοποιείσαι ε-
παγγελματικά πριν την αποφοίτησή σου. 
Ναι, ως εικαστικός και ως σχεδιαστής χώρων. 
Αυτό που μου απαγόρευσαν οι γονείς, την τέ-
χνη, το βρήκαν μπροστά τους μετά από χρό-
νια στον υπερθετικό βαθμό. Πάντα βέβαια 
ήμουν ο τρελός της οικογένειας. Ο καρκίνος 
φυσικά με έκανε να δω διαφορετικά πολλά 
από αυτά που μας δίνονται στη ζωή και ένα 
από αυτά ήταν ο χρόνος. Έχεις θεραπευτεί 
και λες: κι αν το πάθω ξανά; Δεν έχω χρόνο... 
και παράγεις! Έγραφα, φωτογράφιζα, έκανα 
σκηνογραφία και ενδυματολογία σε αθη-
ναϊκά θέατρα, ζωγράφιζα, έκανα ατομικές 
εκθέσεις, συμμετείχα σε ομαδικές στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Σα να λέμε: δοκίμαζα 
τα όρια του εγκεφάλου. Πόσο πολύ μπορεί 
να λειτουργήσει με παράλληλες ταχύτητες 
πάνω σε διαφορετικά πεδία; Και κάπου εκεί 
συναντώνται όλα και γίνεσαι και μάρτυρας 
και δημιουργός μιας διασύνδεσης.

Αυτό το φαινομενικό «χάος» σε οδήγησε 
σε ένα σημαντικό πρότζεκτ. Τη Δυστοπία. 
Την προσεγγίζω ζωγραφικά από το 2008 

και έφτασα το 2019, σε ένα τρίμηνο πρό-
γραμμα artist in residence στην FAAP στο 
Σαο Πάολο, στη Βραζιλία με μια τεράστια 
εικαστική εγκατάσταση, να της δίνω και η-
χητική διάσταση. Κι αυτό, γιατί χτενίζοντας 
κυριολεκτικά μια πόλη τρομακτικών αντι-
θέσεων και βιώνοντας συγκλονιστικές ε-
μπειρίες, συνειδητοποίησα ότι ζούσα μέσα 
στα έργα που τόσα χρόνια έκανα. Οι εικόνες 
αυτές, με οδήγησαν να επενδύσω την εγκα-
τάσταση με ηχοτοπίο που έκανα με τη φω-
νή μου, που ήταν πάντα μέσο έκφρασης και 
αναζήτησης είτε στον λυρικό ήχο είτε στον 
πειραματισμό σε σχέση με τα όριά της και 
τους ήχους που μπορεί να παράξει. Θεωρώ 
πως το Σαο Πάολο υπήρξε μια εμπειρία που 
μου πήρε την ανάσα και μου έδωσε πνοή, 
ταυτόχρονα.

Όταν επέστρεψες στην Ελλάδα; Με την 
επιστροφή μου, κυκλοφορεί το βιβλίο «Law 
and Touch» της διεπιστημονικής έκδο-
σης«Law and the Senses» του Τμήματος Νο-
μικής του Πανεπιστημίου του Westminster, 
όπου συμμετέχω με ένα κεφάλαιο με το 
πρότζεκτ μου «Remains of a fall». Σίγουρα 
κάποιος θα αναρωτηθεί: μα πώς γίνεται 
ένα σύνολο φωτογραφιών και κειμένων να 
συνδέσει την αφή με τον νόμο, τη νευροφυ-
σιολογία με την απεικόνιση και στο τέλος 
όλα να τα συσχετίσει; Γίνεται, παιδεύοντας 
πολύ τον εγκέφαλο! Μετά από όλη αυτή τη 
δραστηριότητα και χωρίς να έχω σταμα-
τήσει να δουλεύω ως σχεδιαστής χώρων, 
έρχεται η πανδημία να ολοκληρώσει τη Δυ-
στοπία με τρόπο κινηματογραφικό γιατί η 
πραγματικότητα είναι πιο επιτυχημένη από 
οποιαδήποτε σκηνοθεσία. 

Πώς βίωσες την περίοδο του lockdown; 
Η απομόνωση δεν ήταν κάτι καινούργιο για 
εμένα. Μιλώντας με φίλους καλλιτέχνες, 
λέγαμε ότι λίγο πολύ την απομόνωση και 
τη μοναξιά τη ζούμε καθημερινά ή κατά 
περιόδους, όταν δουλεύουμε. Φυσικά και 
υπήρχαν δύσκολες στιγμές, που σε ενοχλεί 
να είσαι περιορισμένος σε ένα σπίτι, αλλά 
αντανακλαστικά αναδύεται η σκέψη ότι υ-
πάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν 
τρομακτικές δυσκολίες. Μετά τη Βραζιλια, 
άλλαξε μέσα μου ριζικά η εικόνα για το τι 
είναι άστεγος, τι είναι φτωχός. Ο βιοπορι-
σμός είναι βασικός στην ζωή του ανθρώ-
που. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κατά-
κτηση της αυτοσυντήρησης.

Ο βιοπορισμός μέσω της τέχνης; Στην τέ-
χνη τα πράγματα πάντα ήταν και θα είναι 
δύσκολα. Διότι θεωρείται πολυτέλεια να 
κάνεις τέχνη. Αλλά δεν είναι. Ζει ο άνθρω-
πος χωρίς αυτή; Πολλοί καλλιτέχνες για να 
επιβιώσουν κάνουν και άλλα επαγγέλματα. 
Κι εγώ για να ζήσω σχεδιάζω χώρους. Είναι 
μεν εφαρμοσμένη τέχνη αλλά προσπαθώ 
οι εσωτερικοί χώροι που δημιουργώ να έ-
χουν έντονα εικαστικό χαρακτήρα. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μετα-
βατική φάση του τρόπου με τον οποίο υ-
πάρχουμε στον πολύπαθο πλανήτη μας. Η 
προσαρμογή ως εργαλείο είναι χρήσιμη, 
αλλά υπάρχουν και όρια. Μια γόνιμη ίσως 
οδός είναι η ισορροπημένη αντίληψη του 
ζεύγους λογική και συναίσθημα.  A

Τo εικαστικό έργο του Τόλη Τατόλα μπορείτε 
να δείτε στην ιστοσελίδα: tolistatolas.com

Τόλης ΤαΤόλας
Δοκιμάζοντας τα όρια του εγκεφάλου μέσα από την τέχνη
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ΒΙΒΛΙΟ
Επιμέλεια: 

Αγγελική ΜπιρΜπιλή

π α ρ ου σ ι α σ ε ι σ  / 

ε κ δ ο σ ε ι σ  / 

σ υ ν ε ν τ ε υ ξ ε ι σ  / 

εκδηλώσε ι σ

Τζορτζ Όργουελ 
Συλλεκτικό άλμπουμ των Κριστέν και Βερντιέ  
από τις εκδ. Μίνωας

δ
ύο από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμικ στη Γαλλία διεισ-
δύουν στον κόσμο ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ού 
αιώνα. Η βιογραφία του Τζορτζ Όργουελ κυκλοφορεί από τις εκδό-
σεις Μίνωας και η ασυνήθιστη ζωή του ανθρώπου που βρισκόταν 

πάντα μπροστά από την εποχή του «ξεδιπλώνεται» με έναν απολαυστικό 
graphic novel τρόπο σε 160 σελίδες, σε μια συλ-
λεκτική σκληρόδετη και αριθμημένη έκδοση 
πεντακοσίων αντιτύπων, διαθέσιμη και σε μα-
λακό εξώφυλλο. Αποτέλεσμα της δημιουργικής 
συνεργασίας του συγγραφέα κόμικ Κριστέν Πιέρ 
και Σεμπαστιέν Βερντιέ, σε μετάφραση Κλαιρ 
Νεβέ, η πένα και το πνεύμα του Τζορτζ Όργουελ 
που πέρασαν στην αιωνιότητα χάρη στο «1984», 
αποτυπώνονται μέσα από το πενάκι και τα σχέ-
δια των βραβευμένων δημιουργών κόμικ. 
Φοιτητής στο Ίτον, αστυνομικός στη Βιρμανία, 
μαχητής στον ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό των 
αντιφρανκιστών και, ταυτόχρονα, εχθρός του 
σταλινισμού, δημοσιογράφος με έρευνες που 
προκάλεσαν μεγάλο θόρυβο. Ο προφητικός 
συγγραφέας που προανήγγειλε, πριν 70 χρόνια, 
τον έλεγχο των ΜΜΕ και του διαδικτύου αλλά 
και την πρόσβαση τρίτων σε προσωπικά δεδομένα. Ο εκκεντρικός διανο-
ούμενος με τον συναρπαστικό βίο, ο Έρικ Άρθουρ Μπλαιρ, γνωστός με το 
συγγραφικό ψευδώνυμό του Τζορτζ Όργουελ, οι ιδέες και στιγμές-σταθμοί 
της ζωής του απεικονίζονται μέσα από περίτεχνα καρέ που μεταφέρουν τους 
αναγνώστες στην εποχή και το έργο του. –Δ. Αθανασιάδης
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Κυκλοφόρησε μόλις στις εκδόσεις Πατάκη το «Τώρα θα μιλήσω εγώ» του Χάρη Βλαβιανού: Ένα 

τολμηρό και φορτισμένο αφήγημα για τον θάνατο της αδελφής του από ηρωίνη

Μ
ια αφοπλιστικά ειλικρινής, λιτή και νηφάλια νουβέλα που εξερευνά θαρραλέα τον πά-
το της αβύσσου. Ο βραβευμένος ποιητής, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, μεταφραστής 
και καθηγητής ιστορίας και πολιτικής θεωρίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας 
Χάρης Βλαβιανός, μόλις κυκλοφόρησε το «Τώρα θα μιλήσω εγώ» (σελ. 80, εκδ. Πατά-

κη), όπου το μακρύ, λυπητερό και μοναχικό ταξίδι της αδελφής του προς έναν θάνατο προδι-
αγεγραμμένο, δεδομένης της χρόνιας έξης της στην ηρωίνη, εξιστορείται με εντιμότητα και 
ευαισθησία. Το βιβλίο αυτό είναι μια αφήγηση για την αδυσώπητη βαρβαρότητα του εθισμού, 

είναι ωστόσο ταυτόχρονα και μια ιστορία για τη δυναμική των οικογενειακών δεσμών, για 
τη σκληρότητα μιας ζωής χωρίς μητρική αγάπη, για τις χειρονομίες που δεν έγιναν 

και τις λέξεις που δεν ειπώθηκαν ποτέ. Η Μαρίνα του «Τώρα θα μιλήσω εγώ» 
εκφράζεται σε γλώσσα που θα αγγίξει κάθε αναγνώστη.

«11 Ιουνίου 2017, τη μέρα εκείνη ένας Ιταλός, άγνωστος σ’ εμένα, μου 
ανακοίνωσε τηλεφωνικά ότι η αδελφή μου Μαρίνα είχε μόλις πεθάνει 

από ανακοπή καρδιάς. Τη βρήκε ο ίδιος νεκρή στο μικρό διαμέρισμά 
της στο Μιλάνο, πεσμένη στο πάτωμα. Δίπλα της ήταν η σύριγγα 

με τη δόση ηρωίνης που μόλις είχε πάρει – νοθευμένη, όπως 
αποδείχθηκε». Με το συντελεσμένο ήδη διατυπωμένο από 

την εισαγωγική παράγραφο και τον χαμό της αδελφής 
του επικυρωμένο στα 50 της, ο συγγραφέας ανασυνθέτει 
το παρελθόν και τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να πέ-
φτουν στη θέση τους όταν ξετυλίγεται το οικογενειακό 
υπόβαθρο: Μια δεσποτική, χειριστική μητέρα η οποία 
εξαρχής έβλεπε τη Μαρίνα «σαν κακοήθη ασθένεια. Μια 
αρρώστια. Που της έτρωγε τα σπλάχνα». Ένας πατέρας που 
δε γνώρισε ποτέ, ένας αδελφός στοργικός («μόνο αυτός 
με αγαπούσε αληθινά»), όσο και ανήμπορος να ανακόψει 
την πτώση: «...Δοκίμασα για πρώτη φορά. Όπως κι άλλα 
κορίτσια της παρέας, για να δω πώς είναι, πώς θα νιώσω. Μου 

άρεσε. Πολύ. Αυτό το αργό χάσιμο, το βύθισμα, η ξαφνική αί-
σθηση ελαφρότητας, λες κι ένα αόρατο χέρι έμπαινε μέσα στο 

σώμα μου και αφαιρούσε τη βαριά πέτρα που πίεζε την καρδιά 
μου. Σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, έγινε το βάλσαμό μου. Άρχι-

σα να πέφτω όλο και πιο βαθιά στο σκοτάδι».
Η χρήση είναι πάντοτε το σύμπτωμα, ποτέ η ασθένεια, και στις 

σελίδες του «Τώρα θα μιλήσω εγώ» καταγράφονται με σαφήνεια οι 
σταθμοί της Μαρίνας στο ακροβατικό τριπ μεταξύ ζωής και θανάτου. Οι 

διαδρομές ανάμεσα σε Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία, το μάταιο πηγαινέλα 
σε θεραπευτικές κοινότητες, («Η ίδια ιστορία. Για λίγο καθαρή και μετά άκουγα 

ξαφνικά εκείνη τη φωνή που έλεγε: “Έλα, πάρε με μέσα σου, εγώ θα σε σώσω, θα ξεχάσεις 
όλα αυτά που σε βασανίζουν”»), οι λιγοστές, πολύτιμες αναλαμπές ευτυχίας, (μια αυγουστιάτικη 
βόλτα με τη μηχανή στις Σπέτσες, μια βουτιά στην παραλία με τον αδελφό της), οι σχέσεις που 
δεν ευδοκίμησαν, η νοσηρότητα της σχέσης με τη μητέρα, η συστηματική διάλυση του σώμα-
τος, η παθητική παράδοση στα ναρκωτικά, ως μοναδικού μέσου ικανού να καταπραΰνει τον 
ψυχολογικό της πόνο.
Όπως έχει διατυπώσει ένας άλλος σημαντικός χρονικογράφος του εθισμού, ο Ίρβιν Γουελς, 
«ο θάνατος είναι περισσότερο μια διαδικασία παρά ένα γεγονός» και στο υπαρξιακό ντοκουμέντο 
διάλυσης που συνθέτουν τα εδάφια του βιβλίου, η εμπειρία της τριανταετούς φθοράς της 
Μαρίνας αναπαρίσταται ζωντανή σαν βίωμα: «Όταν δεν φοβάσαι τον θάνατο δεν έχεις ανάγκη 
να πιστεύεις σε κάτι. Ούτε στην οικογένεια ούτε στη φιλία ούτε στον έρωτα. Όσο για τον Θεό, έπα-
ψα να πιστεύω σ’ αυτόν όταν άρχισα να τρυπιέμαι. Πού ήταν ο φιλεύσπλαχνος Θεός όταν υπέφερα; 
Όταν το σώμα μου σφάδαζε από τον πόνο; Όταν κοιμόμουν έρημη στα παγκάκια της Πλατείας Βάθη ή 
στα σκαλοπάτια του Pantheon στη Ρώμη; Όταν έβλεπα πρεζάκια να πεθαίνουν μπρος στα μάτια μου; 
Αν όμως πίστευα, όπως εκείνη η υποκρίτρια, στο δικό μου εικονοστάσι θα υπήρχε μόνο μία Αγία: η 
Ηρωίνη».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάρης Βλαβιανός καταπιάνεται με την πεζογραφία αντλώντας 
από την προσωπική του μνήμη. Στο «Το αίμα νερό» του 2014 αναμετρήθηκε με αμεσότητα με 
τα φαντάσματα του παρελθόντος. Σήμερα, στον δραματικό αποσπασματικό μονόλογο του 
«Τώρα θα μιλήσω εγώ», δίνει φωνή στην αδελφή του αρνούμενος να κρίνει ή να αναθεματίσει, 
υφαίνοντας περίτεχνα το πορτρέτο ενός προσώπου του οποίου το απαράμιλλο σθένος και 
η αβάσταχτη μοναξιά φωτίζονται πιο καθαρά, όταν σωθούν και τα τελευταία κέρματα στην 
τσέπη. Αυτό είναι το κύκνειο άσμα της Μαρίνας. A  

Γεννημένος στο Ροστόβ της Ρωσίας από 
Έλληνες γονείς, ο Ιωάννης Τραυλός (1908-
1985) έλαβε το δίπλωμα της Ανωτάτης 
Σχολής των Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου το 1931 και από εκεί 
ακολούθησε μία αξιοζήλευτη πορεία ζωής, 
προσφοράς στην Ελλάδα, αφήνοντας ένα 
ανεκτίμητο έργο σε διαφορετικούς τομείς 
της αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής. 

Αν και το όνομά του είναι άρρηκτα δεμένο με 
την Αθήνα και την Ελευσίνα, οι έρευνες και οι 
εργασίες του καλύπτουν πολλά άλλα μνημεία 
της ελληνικής αρχαιότητας αλλά και των βυζα-
ντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Ουσιαστική 
ήταν και η ενασχόλησή του με τη νεοκλασική 
αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, όπως και η συμ-
βολή του στην αναστήλωση αρχαίων και βυζα-
ντινών μνημείων, καθώς και στην αποκατάστα-
ση ιστορικών κτιρίων της Αθήνας. Ο σχεδιασμός 
της Ελληνικής Αίθουσας στο Πανεπιστήμιο του 
Pittsburgh, τα προπλάσματα μνημείων και αρ-
χαιολογικών χώρων, τα ταφικά μνημεία που έ-
γιναν με σχέδιά του και ποικίλες άλλες δραστη-
ριότητες συγκαταλέγονται στο έργο του. Πολυ-
σήμαντη ήταν η προσφορά του Τραυλού στη 
μελέτη και προβολή των ελληνικών μνημείων.
Με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα πέντε χρό-

Τώρα θα μιλήσώ εγώ: 
ενα συγκινήΤικό χρόνικό απώλειασ 
από Τόν Χάρη ΒλάΒιάνό 
Του Δημητρη Καραθανου - Φωτό: Dirk Skiba

Ιωάννης 
Τραυλός 
Η ζωή και το 
έργο του μεγάλου 
αρχιτέκτονα 
Η αρχαιολόγος Αγγελική Κόκκου 
μιλάει για τον άνθρωπο και αρχιτέ-
κτονα Ιωάννη Τραυλό, μέσα από το 
νέο της βιβλίο «Ιωάννης Τραυλός - 
Η ζωή και το έργο του»

Του μανου νομιΚου

ΒΙΒΛΙΟ
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Μια εικόνα που είχε χαραχτεί στη 
μνήμη μου όταν διάβαζα μικρός 
τις περιπέτειες του Ντόναλντ Ντακ 
ήταν εκείνη του πλούσιου θείου 
του, του διαβόητου Σκρουτζ Μακ 
Ντακ, να κόβει βόλτες στο δωμά-
τιό του με τέτοια ένταση και διάρ-
κεια που το πάτωμα έλιωνε κάτω 
από τα πόδια του. «Κάντε ησυχία», 
έλεγε ο Ντόναλντ στα ανίψια του, 

«ο θείος σκέφτεται».

Α
ργότερα, όταν άρχισα να 

νιώθω συγγραφέας, όταν 

είχα πια εκδώσει τα πρώτα 

μου βιβλία, συνειδητοποίη-

σα πως και στη δική μου περίπτωση, 

όταν ήθελα να μου κατέβει κάποια 

ιδέα –πες το επιφοίτηση– τότε κατέ-

φευγα κι εγώ στο περπάτημα. Μόνο 

που εγώ δεν στριφογύριζα μες στο 

δωμάτιό μου με κίνδυνο να χαράξω 

το πάτωμα, αλλά έβγαινα και περι-

φερόμουν στην πόλη. Αργά ή γρή-

γορα οι διαβάτες γύρω μου θα έβλε-

παν ένα χαμόγελο να διαγράφεται 

στο πρόσωπό μου. Είχα την ιδέα!

Όλοι γνωρίζουμε ή διαισθανόμα-

στε τα οφέλη του βαδίσματος. Το 

βιβλίο του Shane O’ Mara «Το περ-
πάτημα και τα οφέλη του» (εκδ. Κά-

κτος) μας εξηγεί και επιστημονικά 

γιατί μας κάνει καλό το βάδισμα 

στην ψυχική, νοητική και σωματική 

υγεία μας. Η επενέργεια του βιβλί-

ου ήταν τέτοια πάνω μου που κάθε 

λίγο σηκωνόμουν από το γραφείο 

μου κι έκοβα βόλτες να ξεμουδιά-

σω. Ξεχυνόμουν από το σαλόνι ως 

την τουαλέτα κι από το μπαλκόνι ως 

την κρεβατοκάμαρα. Ενίοτε άνοιγα 

την εξώπορτα, έβγαινα στο κλιμα-

κοστάσιο της πολυκατοικίας όπου 

διαμένω κι έπιανα να ανεβοκατε-

βαίνω τις σκάλες. Όταν εκτόνωνα 

αυτήν μου την παρόρμηση, επέ-

στρεφα στο γραφείο μου κι άρχιζα 

πάλι τη μελέτη πίνοντας αργά τον 

καφέ μου που είχε πια κρυώσει. (Α-

κόμα και τώρα που γράφω αυτές τις 

αράδες σηκώθηκα και πήγα ως την 

κουζίνα να πιω λίγο νερό. Το περπά-

τημα μπορεί να γίνει εθιστικό).

Το βιβλίο του O’ Mara μας αφηγεί-

ται το χρονικό της βάδισης από τα 

χρόνια της πρώτης Εύας μέχρι τη 

θεωρία της σχετικότητας κι ακόμη 

παραπέρα. Μας εξηγεί λεπτομε-

ρώς τη μηχανική του βαδίσματος 

αλλά και τους τρόπους που το πε-

ριβάλλον –όποιο κι αν είναι αυτό, 

η φύση το αστικό τοπίο– επηρεά-

ζει την ψυχοσύνθεση του περιπα-

τητή. Ο συγγραφέας αναφέρεται 

στον Ιπποκράτη και στη ρήση του 

πως «Το περπάτημα είναι το πιο κα-
λό γιατρικό». Προσυπογράφει την 

άποψη ότι «το καθισιό είναι το και-
νούργιο κάπνισμα». Επικαλείται την 

αρχαία ελληνική σχολή της περιπα-

τητικής φιλοσοφίας και παραθέτει 

την άποψη του Νίτσε ότι: «Μόνο οι 
σκέψεις που επιτυγχάνονται με το 
περπάτημα έχουν αξία».
Ο συγγραφέας, που είναι καθηγητής 

Πειραματικής έρευνας του εγκεφά-

λου στο Trinity College του Δουβλί-

νου, λέει κάπου: «Η όρθια στάση ο-
δηγεί σε άμεσες αλλαγές στην πίεση 
του αίματος, τη ροή του στο σώμα 
και τον ρυθμό που καταναλώνουμε 
ενέργεια και παράγουμε θερμότητα. 
Το βάδισμα επιφέρει αλλαγές σε όλη 
την έκταση του εγκεφάλου και των 
συστημάτων του σώματος, από την 
παραγωγή καινούργιων κυττάρων 
μέχρι την συμπεριφορά. Το τακτικό 
ζωηρό περπάτημα είναι ένας απλός 
και ξεκάθαρος τρόπος άσκησης της 
καρδιάς…»
Έτσι ακριβώς. Κλείνω τον υπολο-

γιστή, βάζω τα αθλητικά μου, κι 

ακούω την καρδιά μου να αλυχτά 

από χαρά. ●

Μες στο  
δάσος  
περπατώ, 
λύκε, λύκε 
είσαι εδώ;
Μόλις διαβάσεις το παρόν 
κείμενο, σηκώνεσαι και 
κάνεις μια μίνι βόλτα

Tου Άρη ΣφΆκιΆνΆκη

Shane O’ Mara,  
Το περπάτημα και τα  
οφέλη του, εκδ. Κάκτος

νων από τον θάνατό του, το βιβλίο της αρχαιο-
λόγου Αγγελικής Κόκκου («Ιωάννης Τραυλός. Η 
ζωή και το έργο του», Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ), μέσα από 
πλούσιο εικονογραφικό υλικό και σχέδιά του, μας 
παρουσιάζει με τρόπο άμεσο και απλό τη ζωή του 
Τραυλού και το πολύπλευρο, επί πενήντα και πλέ-
ον έτη, έργο του σε διαφορετικούς τομείς τόσο 
της αρχαιολογίας όσο και της αρχιτεκτονικής. 
Η αρχαιολόγος και διδάκτωρ της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Αγγελική Κόκκου, μας μίλησε για τον 
Ιωάννη Τραυλό και το βιβλίο γύρω από τη ζωή 
και το έργο του.

Πώς αποφασίσατε να γράψετε το βιβλίο «Iω-
άννης Τραυλός: Η ζωή και το έργο του»; Ίσως 
ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο με 
τον οποίο δουλέψατε μαζί για πολλά χρόνια; 
Στις 28 Οκτωβρίου συμπληρώνονται τριάντα πέ-
ντε χρόνια από τον θάνατο του Ι. Τραυλού. Δεν 
αποφάσισα όμως να γράψω το βιβλίο ως «φόρο 
τιμής». Η έρευνα για τη συγκέντρωση του υλικού 
και τη συγγραφή του βιβλίου είχε ξεκινήσει εδώ 
και αρκετά χρόνια. Έχοντας δουλέψει κοντά του 
για είκοσι συνεχή έτη, ήταν δύσκολο για μένα να 
δω τον Τραυλό ως ιστορικό πρόσωπο. Με την πά-
ροδο όμως των χρόνων, πέρα από τις προσωπικές 
μου μνήμες, συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα 
του έργου του για την ιστορία της αρχαιολογίας 
και της αρχιτεκτονικής. Ήμουν άλλωστε ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένη με το έργο των παλαιότερων 
Ελλήνων αρχαιολόγων και αρχιτεκτόνων με την 
έρευνα που είχα κάνει για τη συγγραφή του βιβλί-
ου μου «Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα 
και τα πρώτα μουσεία», που καλύπτει μια μακρά 
περίοδο (από την εποχή της Τουρκοκρατίας ώς 
και το 1976). Σ’ αυτό το «πάνθεον» των Ελλήνων ε-
πιστημόνων έχει μια θέση και ο Τραυλός και αξίζει 
το έργο του να καταγραφεί, να μελετηθεί και να 
γίνει γνωστό στους νεότερους.

Δύσκολη η επιμέλεια ενός τέτοιου βιβλίου; 
Ανακαλύψατε και πράγματα που δεν ξέρα-
τε για τον Ιωάννη Τραυλό μέσα από τη διαδι-
κασία συγγραφής του βιβλίου; Η συγγραφή 
του βιβλίου στηρίχθηκε κυρίως στο δημοσιευ-
μένο έργο του Τραυλού (βιβλία και μελέτες σε 
ελληνικά και ξένα επιστημονικά συγγράμματα), 
στις προσωπικές μου μνήμες και στα αρχεία  του 
Τραυλού τόσο για τις επιστημονικές εργασίες 
του όσο και για τις άλλες δραστηριότητές του. 
Το αρχείο για τις αρχαιολογικές και αρχιτεκτονι-
κές εργασίες του, μαζί και με τα σχέδιά του (1.639 
σχέδια), έχει κατατεθεί από την οικογένειά του 
στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Μέσα 
από το προσωπικό του αρχείο, που μου είχε εμπι-

στευτεί την καταγραφή του, συμπλήρωσα πολλά 
στοιχεία που αφορούν κυρίως δραστηριότητες 
στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας του.

Ποια θεωρείτε τα πιο σημαντικά του έργα;
Το όνομα του Τραυλού είναι άρρηκτα δεμένο με 
την Αθήνα και την Ελευσίνα. Το βιβλίο του «Η πο-
λεοδομική εξέλιξις των Αθηνών από των προϊστο-
ρικών χρόνων μέχρι των αρχών του 19ου αιώνος», 
που εκδόθηκε το 1960 (β΄ έκδ. 1993 από τις Εκ-
δόσεις Καπόν), αποτελεί μέχρι σήμερα βασικό 
εγχειρίδιο για τους μελετητές της αθηναϊκής 
τοπογραφίας αλλά και για όσους επιθυμούν να 
γνωρίσουν την ιστορία της Αθήνας. Το ιερό της 
Ελευσίνας, από τους πιο «δύσκολους» αρχαιο-
λογικούς χώρους, έχει αναδειχθεί μέσα από τις 
ανασκαφές, τα σχέδια και τις δημοσιεύσεις του, 
καθώς και με τα δύο προπλάσματα του 6ου π.Χ. 
και του 2ου μ.Χ. αιώνα που εκτίθενται στο Μου-
σείο της Ελευσίνας. Ωστόσο, αντικείμενο  των 
ερευνών του δεν ήταν μόνον ο αρχαίος κόσμος 
αλλά και ο βυζαντινός και ο νεότερος, όπως 
μαρτυρούν οι μελέτες του. Για το αναστηλωτικό 
του έργο μιλούν δύο έργα του στον χώρο της 
Αρχαίας Αγοράς: η Στοά του Αττάλου και ο βυζα-
ντινός ναός των Αγ. Αποστόλων.

Πιστεύετε πως το έργο και η προσφορά του 
στην προβολή των ελληνικών μνημείων έ-
χουν αναγνωρισθεί; Το έργο του, ως έναν βαθ-
μό, έχει αναγνωριστεί, ίσως όχι σ’ όλο το εύρος 
του, τόσο από την πολιτεία όσο και από όσους 
ενδιαφέρονται και ασχολούνται με ιστορικά και 
πολιτισμικά θέματα.

Ποιος ήταν ο άνθρωπος Ιωάννης Τραυλός πί-
σω από τον αρχιτέκτονα; Όσοι ευτύχησαν να 
τον γνωρίσουν, δεν θα ξεχάσουν την απλότητα, 
τη σεμνότητα, την καλοσύνη, το ήθος, την ακεραι-
ότητα του χαρακτήρα του και την ορθή του κρίση. 
Ήταν προσιτός σε όλους και είχε την ικανότητα, 
με πολύ απλό λόγο, να μεταδίδει τις γνώσεις του. 
Γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν «δάσκαλο» πολλοί 
από τους νέους αρχαιολόγους και αρχιτέκτονες.

Yπάρχουν σχέδια και για νέα βιβλία από την 
πλευρά σας; Υπάρχει κάποιο κομμάτι της 
αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής που δεν 
έχει αναδειχθεί ή καταγραφεί βιβλιογραφι-
κά όσο θα έπρεπε; Υπάρχουν πολλά θέματα, 
τόσο στον τομέα της αρχαιολογίας όσο και της 
αρχιτεκτονικής, που προσφέρονται για έρευνα 
και μελέτη. Είναι ανεξάντλητη η θεματολογία. 
Όλοι, με τις πολύχρονες έρευνές μας, έχουμε 
συγκεντρώσει υλικό που θα μπορούσε σε κά-
ποια στιγμή να δει το φως της δημοσιότητας.  A  

Η κατασκευή του προπλάσματος της Ακρόπολης, 1943/44.  
Στο άκρο αριστερά ο Ι. Τραυλός, μετά ο Χ. Μαμμέλης, ο τεχνίτης Π.Κ. Θεοχάρης, 

ο γλύπτης Ι. Νοταράς, και στην άκρη δεξιά ο G.P. Stevens
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Το γεράκι του φυστικοβούτυρου  

(The peanuT buTTer falcon) ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τάιλορ Νίλσον, Μάικλ Σουόρτζ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ντακότα Τζόνσον, Σάια Λα Μπεφ, Ζακ Γκοτσέιγκεν

Ο Ζαν είναι ένας άντρας με σύνδρομο Down που ονειρεύεται να γίνει επαγγελ-

ματίας παλαιστής. Το πρόβλημά του είναι ότι τον κρατούν κλεισμένο σε οίκο 

ευγηρίας και δεν του επιτρέπουν να κυνηγήσει το όνειρό του με όλες τις δυνά-

μεις του. Ύστερα από δεκάδες απόπειρες θα καταφέρει να το σκάσει και στον 

δρόμο προς την ελευθερία θα γνωρίσει τον ασυμβίβαστο Τάιλερ ο οποίος έχει 

τα δικά του μπλεξίματα. 

Η 
χημεία του πρωταγωνιστικού τρίο –ο αυθεντικός Ζακ του 
35χρονου Ζακ Γκοτσέιγκεν, ο ασυμβίβαστος Σάια Λα Μπεφ 
και η ήρεμη γοητεία της Ντακότα Τζόνσον– είναι τόσο ι-
σχυρή που παρότι εμφανίζονται όλοι μαζί μόλις σε 2-3 σκη-

νές στο δεύτερο μέρος του φιλμ καταφέρνουν να δώσουν στην 
τρυφερή δραμεντί το στοιχείο της αφτιασίδωτης αγνότητας που 
σπανίζει στα φιλμ του συγκεκριμένου είδους. Οι αλήθειες που εκ-
στομίζονται από τον αθώο αλλά και πάνσοφο Ζακ είναι εκείνες που 
θα βάλουν σε τάξη τις διαλυμένες ζωές των Τάιλερ και Έλινορ (η υ-
πεύθυνη κοινωνική λειτουργός που ανέλαβε να ξαναβρεί τον Ζακ) 
και θα ενώσουν με δυναμική έμπνευση το φαντασμαγορικό όνειρο 
του ήρωα με την πεζή πραγματικότητα των υπολοίπων. «Θέλω να 
γίνω επαγγελματίας παλαιστής και κακός μαζί επειδή η οικογένειά 
μου με εγκατέλειψε» αποκαλύπτει το μυστικό του στον Τάιλερ ο 
αφοπλιστικός Ζακ, κι εκείνος αποφασίζει να τον βοηθήσει να τα 
καταφέρει! Στο ιδιότυπο τούτο road movie όλα κινούνται σε χα-
μηλούς αλλά και αγχωτικούς ρυθμούς. Στο πνιγηρό από τη ζέστη 
και την υγρασία αμερικανικό Νότο οι ήρωες αναζητούν το κατα-
φύγιο που θα τους επιτρέψει να ζήσουν όπως εκείνοι επιθυμούν: 
ελεύθεροι, με τα λίγα και απαραίτητα εφόδια και τις καθημερινές 
τους ανάγκες να καλύπτονται από την ειλικρινή φιλία τους. Ζεστό 
χιούμορ, αμπελοφιλοσοφίες γύρω από το αμερικανικό όνειρο, η 
σημασία του να έχεις για πρότυπο ένα σούπερ ήρωα (ο Ζακ στο-
χεύει να συναντήσει τον μυθικό «Μαχητή του αλατόνερου» που 
είναι ο αγαπημένος του ήρωας), κάποιοι τρομερά αστείοι διάλογοι, 
σκηνές αγωνίας που λαμβάνουν κοινωνικές προεκτάσεις, δεύτεροι 
χαρακτήρες που περιγράφουν πλήρως το πλαίσιο μιας κοινωνίας 
σε παρακμή, είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά του φιλμ που 
θα σας κλέψει την καρδιά και θα σας φέρει το χαμόγελο της αισιο-
δοξίας ακόμη κι όταν όλα δείχνουν να απέχουν ελάχιστα από την 
ολοκληρωτική καταστροφή. 
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 * ΑδιΑφορη 
 ** ΜέτριΑ 

 *** ΚΑλη 

 **** Πολύ ΚΑλη 
 ***** έξΑιρέτιΚη

☛ Το ραντεβού με τον Τζέιμς Μποντ πήγε για τον Απρίλιο

Ο παράδεισος έπεσε στη Γη (IT musT be heaven) ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ελία Σουλεϊμάν  
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ελία Σουλεϊμάν, Ταρίκ Κόπτι, Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ

Ένας σκηνοθέτης εγκαταλείπει 
τη χώρα του, την Παλαιστίνη, 

για να αναζητήσει πιθανούς 
χρηματοδότες της νέας του 
ταινίας. Όμως όπου κι αν πάει 
–στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη 
και αλλού– διαπιστώνει ότι η 
πατρίδα του τον ακολουθεί 

παντού.

Η «Θεϊκή παρέμβαση» από το 
2002 μας πρωτοσύστησε τον Σου-

λεϊμάν σε μια απολαυστική μαύρη 
κωμωδία που αφορούσε στη σύγχρονη 

πραγματικότητα της Παλαιστίνης. Πολύ κοντά σε σύλληψη με 
εκείνο το φιλμ μοιάζει το νέο πόνημα του αθεόφοβου –κυριολε-
κτικά– σκηνοθέτη που σατιρίζει εκ νέου το θέατρο παραλόγου 
από τη ζωή στα κατεχόμενα με μια σειρά από βουβές κυρίως και 
ιλαροτραγικές σεκάνς. Με κεντρικό χαρακτήρα τον ίδιο του τον 
εαυτό, ο γκριζομάλλης πλέον Σουλεϊμάν πλησιάζει ακόμη περισ-
σότερο στο πρότυπο ενός ανατολίτη Ιλό που στέκει με έκπληκτο 
βλέμμα μπροστά στα γεγονότα της ζωής του, ανήμπορος να κάνει 
το παραμικρό. Ένας κυκεώνας από σουρεαλιστικές καταστάσεις  
που συνεχίζονται ακόμη και μετά τη φυγή του ήρωα στο εξωτερι-
κό, με τις πολιτικές μπηχτές να χτυπάνε κόκκινο στη φαντασία του 
δημιουργού που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. 

Γιοσέπ (Josep) ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ορέλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ζαν Λουί Μιλεσί ΜΟΝΤΑΖ: Τομά Μπελέρ

Τον Φεβρουάριο του 1939 ο ισπανι-
κός εμφύλιος οδηγείται στο τέλος 

του και 500.000 κάτοικοι της 
Βαρκελώνης αναζητούν μια 
καλύτερη τύχη στη Γαλλία. Η 
γαλλική κυβέρνηση «φυλακί-
ζει» τους νέους πρόσφυγες σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Μια σελίδα ντροπής όχι τόσο 
για το φρανκικό καθεστώς αλλά 

κυρίως για τη γαλλική ιστορία είναι 
το «Γιοσέπ» που εμπνεύστηκε ο σκι-

τσογράφος της Le Monde και μετουσίωσε 
σε ένα απρόσμενα αποκαλυπτικό και σκληρό animation. Η φρίκη 
των άγνωστων στρατοπέδων συγκέντρωσης μέσα από την ιδιαί-
τερη φιλία του γάλλου αστυνομικού και του ισπανού σχεδιαστή 
που βρίσκονται στις δύο άκρες των συρματοπλεγμάτων, όπως την 
αφηγείται ο γηραιός και άρρωστος πλέον Gάλλος στο νεαρό εγγο-
νό του. Συγκίνηση, θαρραλέα γραφή, σκληρές εικόνες. 

Αντρέι Ταρκόφσκι - Σινεμά σαν προσευχή 
(andrey Tarkovsky-  a cInema prayer) ***
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ- ΣΕΝΑΡΙΟ: Αντρέι Αντρέγεβιτς Ταρκόφσκι  
ΜΟΝΤΑΖ: Μιχαήλ Λεχιγιόφσκι, Αντρέι Αντρέγεβιτς Ταρκόφσκι

Η προσωπική ζωή αλλά και το καλ-
λιτεχνικό έργο του «φιλόσοφου 

της εικόνας» Αντρέι Ταρκόφσκι 
μέσα από τις αφηγήσεις του.

Ένα φιλμ θησαυρός για όλους 
τους σινεφίλ καθώς ο υιός 
Ταρκόφσκι συγκέντρωσε ένα 
σπάνιο υλικό από προσωπικές 

εκμυστηρεύσεις αλλά και ερα-
σιτεχνικά φιλμάκια του ίδιου του 

πατέρα του. Στο συγκεκριμένο ντο-
κιμαντέρ γινόμαστε μάρτυρες μιας 

συναρπαστικής ιστορίας που ξεκινά από 
τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την περίπλοκη σχέση με τον σκλη-
ρό ποιητή πατέρα και οδηγείται στην παγκόσμια καταξίωση αλλά 
και τη ρήξη με το σοβιετικό καθεστώς που οδήγησε τον Ταρκόφσκι 
στην αυτοεξορία. Ανεκτίμητα τα λόγια του ίδιου για τα νοήματα και 
τους συμβολισμούς στις ιστορίες των ταινιών του.

criticÕs CHOICE

Aκόμη

▶ Το δεύτερο animation 
της εβδομάδας είναι 

το άκρως ενδιαφέρον 
«Τα χελιδόνια της 

Καμπούλ» (**) από τους 
παραγωγούς που μας 

είχαν δώσει το «Τρίο της 
Μπελβίλ». Πρόκειται για 
μια επώδυνη αισθημα-

τική ιστορία αλλά κι ένα 
χρονογράφημα παράλο-
γης βίας στην Καμπούλ 
των Ταλιμπάν που δεν 

αποφεύγει κάποιες 
προβλέψιμες και σχη-

ματικές καταστάσεις αν 
και η τεχνική του (ένας 

συνδυασμός χειροποίη-
του σχεδίου και κινήσεις 

αληθινών ηθοποιών) 
εντυπωσιάζει.  

του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΪΜΑΚΗ

ΣΙΝΕΜΑ
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Σε γνωρίζω... Αβαντάζ. 42χρονος προγραμματιστής, με πολύ γοη-
τευτική εμφάνιση, σοβαρός, ευγενικός, πρόσχαρος, 

οικονομικά ανεξάρτητος, με μονοκατοικία, Ι.Χ. και μηχανή, λάτρης της 
μουσικής, επιθυμεί γνωριμία γάμου. «Πάππας», Ομήρου 38, Κολωνάκι, 210 
3620.147, www.pappas.gr

Για να καταχωρίσετε μια αγγελία επικοινωνήστε με το 210 3617.369 (11.00-18.00)  
Χρεώσεις: œ 34 οι 20 πρώτες λέξεις και œ 0,35 κάθε επιπλέον. Αγγελία σε πλαίσιο: œ 45.

Μικρές 
αγγελίες
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Σε κάθε περίπτω-
ση, φίλη μου, ό-
ταν στον έρωτα 
δημιουργούνται 
διάφορα σχήμα-
τα πολυγωνικού 

τύπου, ήτοι τρίγω-
να, τετράγωνα, εξά-

γωνα κ.ο.κ., το θέμα περιπλέκεται και 
το μυαλό μπερδεύεται.

Θα είναι πολύ βρόμικο αυτό που θα σου 
πω... 
Είμαι 5 χρόνια σε σχέση με παντρεμένο 
και με περνάει 30 χρόνια.
Κάθε μέρα τον ερωτεύομαι όλο και πε-
ρισσότερο! 
Τα συναισθήματά μας είναι αμφίδρομα, 
ενώ ξέρω πως δεν έχουμε μέλλον και 
δεν έχω απαιτήσεις προς αυτόν. Τους 
τελευταίους 4 μήνες με πολιορκεί ο γιος 
του πολύ έντονα. Τι να κάνω;

Ώπα! Να ’τα τα παπακαλιάτικα τα ωραία, που 
περίμενα διακαώς! Ή για να είμαι πιο α-
κριβής, μία σύγχρονη “Αναστασία” 
γεννιέται. Αν είσαι μικρή και δεν 
έχεις δει τη σειρά, θα σε συμ-
βούλευα να μπεις στον κόπο. 
Μυρτώ Αλικάκη, Μηνάς Χα-
τζησάββας, Άλκης Κούρκου-
λος. Epic. Σε κάθε περίπτω-
ση, φίλη μου, όταν στον έρω-
τα δημιουργούνται διάφορα 
σχήματα πολυγωνικού τύπου, 
ήτοι τρίγωνα, τετράγωνα, εξά-
γωνα κ.ο.κ., το θέμα περιπλέ-
κεται και το μυαλό μπερδεύε-
ται. Εσύ θα αποφασίσεις, όμως, πόσο μπλέξιμο 
αντέχεις στη ζωή σου. Εγώ, πάντως, δεν βλέπω 
με ποιο τρόπο μπορεί να εξελιχθεί ευχάριστα 
όλη αυτή η γεωμετρία. 

Καλησπέρα, Μανεκέν Τζένη. Είμαι 28 και 
είμαι σε σχέση ένα χρόνο με ένα παιδί στα 
27. Γενικά, περνάμε πολύ ωραία, είμαστε 
ερωτευμένοι και ο καθένας με τον τρόπο 
του το δείχνει στον άλλον. Αυτό που με 
ενοχλεί (για το οποίο έχω ξεκινήσει και 
ψυχοθεραπεία να σημειωθεί, γιατί είχα 
μια κακιά εμπειρία απ’ το παρελθόν πά-
νω στο συγκεκριμένο θέμα) είναι η κοι-
νωνικότητά του στα social. Ακολουθεί 
συνέχεια καινούργια άτομα. Εμένα μου 
προκαλεί ζήλεια αυτό, βλέπω like του σε 
άλλες κοπέλες, αλλά απ’ την άλλη δεν 
θέλω να πω κάτι, γιατί θα με περάσει για 
ζηλιάρα. Προσπαθώ να πείσω τον εαυτό 
μου να χαλαρώσει, ότι όλοι οι άντρες εί-
ναι κολλημένοι με αυτά, αλλά υπάρχουν 
στιγμές που με ενοχλεί πολύ. Σα να θέ-
λει επιβεβαίωση, σα να έχει ανασφάλεια 
και μέσα απ’ τους τόσους φίλους - φίλες 
θα ανεβεί το ηθικό του! Με καταλαβαί-
νεις;! Δεν ξέρω τι να κάνω. Να ανοιχτώ 
και να του το πω χύμα ή να το ξεπεράσω 
μόνη μου και να μη δίνω καμία σημασία; 

«Όποιος ψάχνει, βρίσκει», φίλη-Μανεκέν. Το 
λέω σε όλες μου τις φίλες, που ψαχουλεύουν 
μηνύματα σε Facebook και Instagram. Ο-
πωσδήποτε κάτι θα βρεις, που θα μπορεί να 
παρεξηγηθεί και να θεωρηθεί ύποπτο με τό-
σο κόσμο που επικοινωνούμε καθημερινά. Αν 
μπεις σε αυτό το τρυπάκι, χάθηκε η μπάλα. Δεν 
τελειώνει ποτέ η αγωνία. Ειδικά, εσύ που έχεις 
ταλαιπωρηθεί και στο παρελθόν. Btw, χαίρομαι 
πολύ που φροντίζεις τον εαυτό σου, κάνοντας 
ψυχοθεραπεία. Το σημαντικό, λοιπόν, κατ’ εμέ 
είναι να σου δημιουργεί ο άνθρωπός σου τε-
ράστια ασφάλεια, ώστε να μη χρειάζεται να 
μπαίνεις σε χαώδη μονοπάτια, αλλά κι εσύ από 
την άλλη να μπορείς να κρίνεις ορθά τις προθέ-
σεις του. Εν ολίγοις, προτείνω να του ανοιχτείς 
ήρεμα και γλυκά κι άσε το coolness στην άκρη, 
μπας και βγάλουμε άκρη. 

Γεια σου, μανεκέν Τζένη, είμαι 19 και εκεί-
νος 20. Είμαστε 2 χρόνια μαζί, αγαπιόμα-
στε πολύ και είμαστε πολύ ερωτευμένοι. 
Σύντομα, θα σπουδάσουμε στην ίδια πό-
λη και σκεφτόμουν να του πω να μείνου-
με μαζί, αλλά φοβάμαι πολύ. Εσύ τι λες; 

Είναι πολύ νωρίς; Ή να περιμένω από 
εκείνον να μου το προτείνει, αν 

μου το προτείνει;

Λέω ότι πέρασε ανεπιστρεπτί 
ο καιρός που περιμέναμε τον 
ιππότη πάνω στο άσπρο άλο-
γο να κάνει την πρώτη κίνη-
ση. Προχώρα με δυναμισμό 

και πες του αυτό ακριβώς που 
γουστάρεις. Δεν είπαμε να του 

ζητήσεις να έρθει σώγαμπρος, να 
του μαντάρεις τις κάλτσες. Να πιάσετε 

ένα σπίτι από κοινού θέλουμε, να μοιράζεστε 
τα έξοδα και να ζήσετε τη φοιτητική τη ζωή τη 
χαρισάμενη. Αν θέλει, καλώς. Αν δεν θέλει, εξί-
σου καλώς, απλά δεν μπορείς να το δεις τώρα. 
Αργότερα, θα με ευγνωμονείς.   

Τζένη, Τζένη, Τζένη! Εδώ και αρκετό και-
ρό μου αρέσει ο δίδυμος αδερφός της 
κολλητής μου. Όπως καταλαβαίνεις, 
κάνω αρκετή παρέα και με αυτόν και 
μου είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που 
μου συμβαίνει, διότι με θέλει κι εκείνος 
και δεν θέλω να γίνει τίποτα μεταξύ μας, 
για να μην προκύψει κάτι και χάσω τη 
φιλία μου με την αδερφή του. Τι έχεις να 
μου προτείνεις για αυτό;

Έχω να σου προτείνω να ξαναρχίσεις τα «Φι-
λαράκια» στο Netflix το συντομότερο δυνατό. 
Δεν είδα να είχε κανένα απολύτως πρόβλημα 
η Μόνικα, όταν η Ρέιτσελ τα έφτιαξε με τον Ρος. 
Αντιθέτως, πέταξε από τη χαρά της όταν έμαθε 
ότι φιλήθηκαν. Για να ενημερωθεί γρήγορα- 
γρήγορα η κολλητή σου για τα καθέκαστα και 
να αρχίσουν οι χαρές και τα πανηγύρια οικογε-
νειακώς, παρακαλώ.

Ερωτικά αδιέξοδα, sexy απορίες, 
κρυμμένα μυστικά... και στα fm! Το 
«Μίλα μου βρώμικα» κάνει τα ερω-
τικά σας θέματα να ακούγονται σαν 
παθιάρικο τραγούδι στο Athens 

Voice Radio 102.5 
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ΒΡΟΜΙΚΑ
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–Reloaded–
Της ΤΖΕΝΗσ 

ΜΕΛΙΤΑ

Τον Elvis τον λένε Declan Macmanus...

➽  
Από μικρός αγαπούσε τον Elvis Presley –έτσι δανείστηκε το μικρό του 
όνομα– και τον μπαμπά του, που έπαιζε τρομπέτα κι έκανε μια μικρή 

επιτυχία στην Αυστραλία με το όνομα Day Costello.
Ο Elvis Costello δεν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη…
Γεννήθηκε στο Λονδίνο και ξεκίνησε να παίζει μουσική στην πόλη αυτή από 
τα μέσα της δεκαετίας του ’70. Σε πρώτη φάση, ο ήχος του άγγιζε το ύφος 
που οι Άγγλοι ονόμαζαν pub rock.
Ο Elvis Costello έγραψε τους στίχους του «Shipbuilding»…
Ένα συγκλονιστικό τραγούδι του Clive Langer, που τραγούδησε ο Robert 
Wyatt και που μιλάει για τον πόλεμο στα Falklands και τα ναυπηγεία που θα α-
νοίξουν ξανά στην Αγγλία για να αντικατασταθούν τα πλοία που βυθίστηκαν.
Ο Elvis Costello δεν έγραψε το «She»…
Το έγραψε ο Charles Aznavour και το κυκλοφόρησε σε single to 1974. Το 
τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά εκείνη την εποχή στην τηλεοπτική 
σειρά «Τα επτά πρόσωπα μιας γυναίκας».
Ο Elvis Costello έγραψε το «Almost Blue»…
Με επιρροές από το «The Thrill Is Gone» του Chet Baker, το συμπεριλαμβάνει 
το 1982 στο «Imperial Bedroom» για να το τραγουδήσει συγκλονιστικά ο 
ίδιος ο Chet Baker λίγο πριν πεθάνει.
Ο Elvis Costello κυκλοφορεί νέο album…
Το ηχογραφεί στο Ελσίνκι, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, το ονομάζει «Hey 
Clockface» κι έρχεται στα τέλη του Οκτώβρη.

 

➽ Ένα από τα βιβλία που 
με συγκλόνισαν την προ-
ηγούμενη χρονιά, ήταν το 
«Η θλίψη είναι ένα πράγμα 
με φτερά» του Max Porter. 
Ένα θλιμμένο βιβλίο, που 
κατάφερνε στο τέλος να 
σου αφήσει ένα φωτι-
σμένο παράθυρο κι ένα 
ζευγάρι φτερά για να πε-
τάξεις προς ένα μοναχικό 
αλλά καινούργιο κόσμο. 
Πιάνοντας στα χέρια μου 
τον «Λάννυ», το νέο βιβλίο 
του Άγγλου συγγραφέα, 
έχω αντίστοιχες προσδο-
κίες. Το ξεκίνησα σήμερα 
το πρωί και θα σας γρά-
ψω περισσότερα μόλις το 
ολοκληρώσω. «Ο Λάννυ 
είναι ένα μικρό αγόρι που 
διαφέρει από τα άλλα. Αλ-
λόκοτος και ονειροπόλος, 
τις περισσότερες μέρες 
σκαρφαλώνει στα δέντρα, 
βρίσκει καταφύγιο στις μυ-

στικές κρυψώνες του και χάνεται στον λαβύρινθο της καλπάζουσας φαντασίας 
του. Οι γονείς του νιώθουν λατρεία, ανάμεικτη με ανησυχία, γι’ αυτό το παιδί 
που δεν μπορούν να ελέγξουν και να καταλάβουν». Κυκλοφορεί από τις Εκδό-
σεις Πόλις σε μετάφραση της Μυρσίνης Γκανά.

➽ Σε μεταφέρουν κατευθείαν στη δυτική ακτή, είσαι βέβαιος ότι περπατάς 
κάτω από τους φοίνικες της Sunset Boulevard, ο ουρανός είναι γαλάζιος, η 
θερμοκρασία είναι στους 77 βαθμούς –Fahrenheit, εννοείται–, όπως τον πιο 
πολύ καιρό στο Los Angeles, το Hollywood σου γνέφει από μακριά κι όταν 
κατέβεις στη Fiji Way θα σε περιμένει ένα yacht για μια σύντομη βόλτα μέχρι 
τη Σάντα Καταλίνα. Τέτοιος είναι περίπου ο ήχος των Young Gun Silver Fox, 
ένα μίγμα soul, soft rock και pop, όπως συνηθιζόταν σ’ εκείνα τα μέρη στις 
αρχές των seventies. Το μόνο πρόβλημα που ενδεχομένως υπάρχει, είναι 
ότι οι Young Gun Silver Fox είναι… Άγγλοι. Το «Canyons» είναι από τα καλύτε-
ρα album που άκουσα τελευταία.

➽ Μιλώντας περί yacht, υπάρχει ένα ολόκληρο ιδίωμα που ονομάστηκε 
στις αρχές της δεκαετίας του ’70 yacht rock και περιλαμβάνει το σύνολο της 
soft rock δισκογραφικής παραγωγής από το LA, συν μερικά ακόμη σκόρπια 
albums από δω κι από κει. Αν και η μπάντα αυτοπροσδιοριζόταν ως blues rock 
ή country rock, έρχεται από την California, κι έτσι ξεθάβω χωρίς τύψεις και 
βάζω στο πικάπ το «Pendulum» των Creedence Clearwater Revival. Η αμερι-
κάνικη κόπια της Fantasy τρίζει νοσταλγικά  στο πικάπ μου, ο Fogerty τραγου-
δάει ψηλά και το «Have You Ever Seen The Rain» είναι μεγάλο τραγούδι!
 

➽ Επειδή πήρα –λόγω Καλιφόρνιας– λίγο περισσότερο φως απ’ όσο συ-
νηθίζω, λέω να ισορροπήσω το πράμα με μια έκθεση που γίνεται στην Alte 
Nationalgalerie στο Βερολίνο από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 17 Ιανουαρίου. 
Τιτλοφορείται «Decadence and Dark Dreams» και περιλαμβάνει (σκοτεινά) έργα 
του βελγικού συμβολισμού. Ζωγράφοι όπως οι William Degouve de Nuncques, 
Henry De Groux, Jean Delville, James Ensor, Émile Fabry, Léon Frédéric, Fernand 
Khnopff , Georges Le Brun, George Minne αναλαμβάνουν να φέρουν έναν σκο-
τεινό και εσωτερικό άνεμο μέσω διαδικτύου, γιατί για ταξίδι, δεν μας βλέπω… 

➽ Είναι χαμηλόφωνος, είναι μελαγχολικός, γράφει πάντα μικρά αριστουρ-
γήματα κι έχει το ύφος του φθινοπώρου που διανύουμε. Το «Gold Record» 
είναι από τους πολύ καλούς δίσκους του Bill Callahan, που αν είχε γεννηθεί 
40 χρόνια νωρίτερα, μπορεί και να ήταν ο Leonard Cohen…

Σημειώσεις Ενός  
Μονομανούς LXIΙ
Του ΓΙώρΓου ΦΛώρΑκΗ
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Κριός (20 Μαρτίου - 19 Απριλίου)

Ομαλότητα και καταστάσεις με το «γάντι» εξω-
τερικά, μεγάλες εντάσεις εσωτερικά
Αρκετά συγκρουσιακή η εβδομάδα σου, καθώς η 
Αφροδίτη, ο ανάδρομος Άρης στο ζώδιό σου και ο 
Πλούτωνας συνδέονται (9), με αντίκτυπο στην κα-
θημερινότητά σου, εξίσου σε θέματα που εμπλέ-
κουν τις οικονομικές και προσωπικές σου σχέσεις. 
Η ρουτίνα σου μπαίνει στο μικροσκόπιο και χρειά-
ζεται αρκετά ποιοτικότερη προσέγγιση και τερά-
στια ελαστικότητα, κατανόηση και ευελιξία για να 
ρυθμιστεί σωστά. Ούτε ο σύντροφός σου, ούτε οι 
άνθρωποι ή μηχανισμοί που σε στηρίζουν οικονο-
μικά πρόκειται να δώσουν αβίαστα τη συγκατάθε-
σή τους ή να σταθούν στο πλάι σου σε αυτά που 
επιθυμείς, αν εσύ πρώτος δεν ανοίξεις την οπτική 
σου γωνία. Το πείσμα ή η άτακτη υποχώρηση δεν 
βοηθούν σε τίποτα, πέραν ίσως από το να αντι-
μετωπίσεις δραστικές αλλαγές στην καριέρα και 
την κοινωνική σου κατάσταση, συναισθηματική 
αναστάτωση και κόντρες, ενόσω στην επιφάνεια 
μπορεί να φαίνεται πως όλα είναι ομαλά. Καλό θα 
ήταν επίσης να δώσεις προσοχή στην υγεία και 
την υγιεινή σου, κάνοντας όχι αυτά που θέλεις, 
αλλά αυτά που ξέρεις ότι χρειάζονται.

Ταύρός (20 Απριλίου - 19 Μαΐου)

Με ανάμεικτα αισθήματα απέναντι ακόμη και 
στα θετικά που σου συμβαίνουν
Είναι αρκετά δύσκολο να προσδιορίσεις αν χρειά-
ζεται να είσαι ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος. 
Οι δραστηριότητες που έχεις βάλει στο πρόγραμ-
μα, προσωπικό κι επαγγελματι-
κό, είναι σαφώς πηγή χαράς, δι-
ασκέδασης και πιθανόν έμπνευ-
σης. Ωστόσο ίσως ο τρόπος που 
τα αντιμετωπίζεις ενδεχομένως 
να είναι κάπως «στενός» και 
περιοριστικός, σαν άρνηση να 
αναγνωρίσεις τον ελέφαντα, 
στο πολύ ωραίο κατά τα άλλα, 
δωμάτιο. Έτσι ενδεχομένως να 
βρεθείς με σωματικές ενοχλή-
σεις και ψυχολογική ένταση, 
ίσως κάποια δυσκολία να κοι-
μηθείς, κάτι έντονα ενοχλητικό, 
που όμως δεν θέλεις καθόλου να αναγνωρίσεις. 
Σε αυτό συμβάλλει και η στάση και δράση του συ-
ντρόφου και των συνεργατών σου ή κάποια συμ-
φωνία στην οποία εμπλέκεσαι. Το δύσκολο στην 
ιστορία είναι πως η συμβολή τους στην πραγμα-
τικότητα είναι θετική, καθώς σου ξεκαθαρίζουν τι 
είναι διατεθειμένοι να κάνουν (ή να μην κάνουν) 
σε σχέση με αυτά που αντιλαμβάνεσαι ως το ε-
πόμενο βήμα. Ακόμη κι αν είναι υποστηρικτικοί, ο 
τρόπος με τον οποίο το κάνουν σε βγάζει από τα 
νερά σου κι αυτό, εσένα, σε δυσκολεύει.

ΔιΔύμόι (20 Μαΐου - 20 Ιουνίου)

Ελαφριά διάθεση και αρκετά σοβαρά συμβά-
ντα που ενδεχομένως υποτιμήσεις
Έχεις δει και καλύτερες μέρες, καθώς η αλληλεπί-
δραση ανάδρομου Άρη, Αφροδίτης και Πλούτωνα 
(9) δημιουργεί συνθήκη που σε δυσκολεύει εσω-
τερικά και στους οικείους σου χώρους, σπίτι, οικο-
γένεια, ενδεχομένως στο γραφείο. Τα πράγματα 
και τα άτομα με τα οποία θέλεις να ασχοληθείς, 
ιδιαίτερα εξωεπαγγελματικά, φαίνονται απρο-
σπέλαστα καθώς η καθημερινότητά σου έχει κα-

ταλυτική επίδραση στον τρόπο που κινείσαι στις 
προϋπάρχουσες συναισθηματικές και οικονομικές 
ισορροπίες. Είτε πρόκειται για θετική μεταβολή, 
είτε για αρνητική, δεσμεύει προς το παρόν τη δυ-
νατότητά σου να σχεδιάζεις ελεύθερα. Πάντως 
όσο κι αν η προσοχή σου είναι φυσιολογικό να α-
πορροφηθεί από αυτές τις καταστάσεις, παραμέ-
νεις σε δημιουργική και ευδιάθετη φάση, πράγμα 
που σαφώς είναι θετικό, αρκεί να μη σε κάνει να 
υποτιμήσεις τη σοβαρότητα όσων συμβαίνουν. Αν 
και θα θελήσεις να μπεις επιθετικά και με ενθου-
σιασμό στην όλη ιστορία, η μεγαλύτερη βοήθεια 
αυτές τις ημέρες θα είναι να κάνεις μια ποιοτικότε-
ρη ιεράρχηση των βασικών σου προτεραιοτήτων, 
μέσα σου και στο σπίτι σου και να διατηρήσεις την 
ευελιξία και προσαρμοστικότητά σου.

ΚαρΚινός (21 Ιουνίου - 21 Ιουλίου)

Στάσεις κι ανταποκρίσεις συνεργατών και 
σχέσης που δημιουργούν δυσφορία
Κάπως ζόρικα φαίνονται τα πράγματα στην κα-
ριέρα σου και την κοινωνική σου ζωή, καθώς ο 
ανάδρομος Άρης, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας 
έρχονται σε τακτή αλληλεπίδραση (9). Επαγ-
γελματικά το ζήτημα της δημιουργικότητας και 
της χαράς μ’ αυτό που κάνεις αρχίζει να αποκτά 
εξέχουσα βαρύτητα στις συνεργασίες σου και 
πιθανώς να δημιουργεί αντιδράσεις και μετα-
βολές που δυσκολεύουν εξαιρετικά αυτά που 
θέλεις να κάνεις. Σε προσωπικό επίπεδο η ανα-
ζήτηση της εγγύτητας, της ζεστασιάς ίσως και 
του συναισθηματισμού ή απλά του έρωτα έχουν 
καταλυτική επίδραση στη σχέση σου, αν κι όχι 

σύμφωνη με τους σ τόχους 
σου. Το σημαντικότερο για να 
βοηθηθούν όλα αυτά είναι να 
μην ξεχάσεις να επικοινωνείς 
ουσιαστικά και επίσης να μην 
παραλείπεις να πηγαίνεις και 
να βρίσκεσαι όπου χρειάζεται 
να βρίσκεσαι. Η τάση σου είναι 
να περιοριστείς στη μηχανικό-
τητα επειδή ίσως σου πέφτουν 
κάπως πολλά αυτά και άλλα 
που βλέπεις πως χρειάζονται 
στο σπίτι και την οικογένεια 
σου. Θα είναι λάθος. Αν θέλεις 

διαφορετικό αποτέλεσμα, χρειάζεται να επιδεί-
ξεις ουσιαστική ευελιξία.

Λέων (22Ιουλίου - 22 Αυγούστου)

Περιφερειακά θέματα, οικογένειας, δουλειάς, 
σπιτιού που σε περιορίζουν προσωπικά
Με τις εξελίξεις στη δουλειά, ίσως και με κάποια 
οικογενειακά ή θέματα του σπιτιού με πρακτικές 
προεκτάσεις κι ενδεχομένως σχετικά με την υγεία, 
η δυνατότητα να στρέψεις την προσοχή σου σε 
αυτά που θα ήθελες να κάνεις για την ανάπτυξή 
σου ή έστω για την ανανέωσή σου, είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη. Καθώς ο ανάδρομος Άρης, η Αφρο-
δίτη και ο Πλούτωνας έρχονται σε σχέση (9), όσα 
έχουν αξία για σένα προσωπικά, από το χρήμα, 
μέχρι το συναίσθημα και την ασφάλεια εμφανίζο-
νται εξαιρετικά περίπλοκα. Βέβαια ένας από τους 
λόγους που δυσχεραίνουν τη συνθήκη στην οποία 
βρίσκεσαι, είναι η επιμονή έως και εμμονή σε ένα 
σετ πραγμάτων κι ατόμων που σου εξασφαλίζουν 
ένα μίνιμουμ ασφάλειας. Αυτό το σετ ωστόσο 
χρειάζεται ποιοτική αναθεώρηση. Όχι εξωτερικό 
ξεδιάλεγμα «με συμφέρει/δεν με συμφέρει» αλλά 
την καθαρότητα να αποδεχτείς ότι αυτά που λει-
τουργούσαν για σένα είναι πολύ πιθανό πλέον να 
μην σε καλύπτουν. Διεύρυνε τον τρόπο που αντι-
μετωπίζεις τις οικονομικές σου συνδιαλλαγές και 
τις κοινωνικές σου συναναστροφές.

Παρθένός (23 Αυγούστου - 21 Σεπτεμβρίου)

Εξαιτίας της σχετικής σου ασφάλειας, είναι 
εύκολο να παραβλέψεις τα λάθη σου
Η δυσκολία σου να δεις το πόσο συμβάλλεις στη 
διαμόρφωση των καταστάσεων που σε ενοχλούν 
μεγεθύνεται καθώς ο ανάδρομος Άρης, η Αφρο-
δίτη στο ζώδιό σου και ο Πλούτωνας έρχονται σε 
σχέση (9). Όσα λέγονται και συμφωνούνται αυ-
τές τις μέρες είναι καταλυτικά για την προσωπική 
σου ζωή και για τη δημιουργικότητά σου, έστω 
κι αν δεν είναι η ξέφρενη οικονομική ή ερωτική/
συναισθηματική κούρσα που θα ήθελες. Ωστό-

σο, γεγονός παραμένει πως η συναναστροφή, η 
επικοινωνία και οι επαφές σου είναι καθοριστικές 
για το πόσο αποτελεσματικά χαρούμενος και δη-
μιουργικός μπορείς να είσαι. Επειδή σ’ όλα αυτά 
απαρέγκλιτα εμπλέκεται και κάποιος άλλος, η 
προσοχή σου είναι στραμμένη εκεί και δυσκολεύ-
εσαι να αντιληφθείς πως καταλυτική για την όλη 
ιστορία είναι η δική σου υπερβολική βεβαιότητα 
πως οι συνήθειές σου, οι πεποιθήσεις σου, η ο-
πτική σου γωνία, οι στόχοι σου, είναι τα σωστά 
επειδή σε βολεύουν. Επιβεβαιωμένος οικονομικά 
και συναισθηματικά, είναι ακόμη δυσκολότερο 
να εξετάσεις το ενδεχόμενο να προχωράς με πα-
ρωπίδες, αλλά ακριβώς αυτό χρειάζεται.

Ζύγός (22 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου)

Ξεκίνα από τα ανθρώπινα όρια σου πριν τα βά-
λεις με τους άλλους ή τον εαυτό σου
Η εβδομάδα δεν είναι εύκολη καθώς ο ανάδρο-
μος Άρης, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας έρχονται 
σε σχέση (9). Οι καταστάσεις είναι αρκετά έντο-
νες στο σπίτι και μέσα σου, ενδεχομένως καθώς 
κάποια οικονομικά ζητήματα ή και το ζήτημά της 
συναισθηματικής σου άνεσης απαιτεί δραστικές 
αλλαγές και στα δύο επίπεδα. Αυτά που θέλεις να 
κάνεις με τους συνεργάτες σου και τον σύντροφό 
σου δεν φαίνεται να είναι εφικτά και γι’ αυτό ίδιο 
ή μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν εκείνοι. 
Έτσι, από τη μία με τις βάσεις σου να τρίζουν, από 
την άλλη με την αδυναμία να εκφραστείς όπως 
επιθυμείς στη σχέση ή τις συνεργασίες σου, παρ’ 
ότι βρίσκεσαι σε φάση που έχεις αποθέματα α-
ντοχών, δεν βλέπεις πολλές επιλογές μπροστά 
σου. Αυτό είναι το προσκήνιο. Το σημαντικότερο 
ωστόσο αυτές τις ημέρες είναι να δεις με λίγη με-
γαλύτερη κατανόηση τους συναισθηματικούς 
και οικονομικούς σου φόβους και απογοητεύ-
σεις. Αρχικά να τους δεις. Έτσι θα αποκτήσεις με-
γαλύτερη κατανόηση κι ενδεχομένως το θάρρος 
να μη μένεις στην επιφάνεια.

ςΚόρΠιός (23 Οκτωβρίου - 21 Νοεμβρίου)

Σημαντικές επαφές και επικοινωνίες που μπο-
ρεί να βοηθήσει η εμπειρία σου
Με τις δραστικές αλλαγές τόνου στις επαφές, την 
επικοινωνία, τις συνδιαλλαγές σου, πολλά από τα 
πράγματα που θέλεις να κάνεις για τη δουλειά σου 
ή πρακτικά, για την καθημερινότητά σου, δυσκο-
λεύουν εξαιρετικά. Η σχέση μεταξύ ανάδρομου 
Άρη, Αφροδίτης και Πλούτωνα (9), αναδεικνύει 
βέβαια πως αυτά που εσύ ο ίδιος λες και κάνεις 
αποτελούν τον καταλύτη που δημιουργεί αυτή 
τη συνθήκη. Χρειάζεται επίσης, ακριβώς επειδή 
έχεις ιδιαίτερη ευθύνη αυτές τις μέρες, να προσέ-
χεις εξαιρετικά στην οδήγηση και σε όλες σου τις 
μετακινήσεις και δραστηριότητες που ενέχουν 
ακόμη και υποψία κινδύνου και να αποφύγεις ο-
ποιαδήποτε ώθηση να κάνεις επίδειξη δύναμης, 
δεξιοτεχνίας ή οτιδήποτε άλλου. Συνεπώς, τι λες, 
πώς το λες, ποιον βλέπεις, σε τι συμφωνείς, είναι ε-
ξαιρετικά σημαντικό. Καλή κατεύθυνση θα πάρεις 
από την ως τώρα εμπειρία σου στις προσωπικές κι 
επαγγελματικές σου σχέσεις, χωρίς να εστιάζεις 
υπερβολικά στο αρνητικό, αλλά στην ίδια την ε-
μπειρία. Αν τη χρησιμοποιήσεις με ευελιξία, κατα-
νόηση και γενναιοδωρία στον μελλοντικό σχεδια-
σμό, θα δεις να ανοίγεται πεδίο μπροστά σου. 
 
ΤόξόΤης (22 Νοεμβρίου - 20Δεκεμβρίου)

Παίρνοντας περισσότερα (και μάλλον διαφο-
ρετικά) από όσα είχες παζαρέψει
Με την ευθύνη του να πρέπει να διαχειριστείς αρ-
κετά σοβαρές υποθέσεις οικονομικής ή συναι-
σθηματικής φύσεως τις οποίες είχες «ξεχάσει» ή 
σε είχαν «ξεχάσει» έρχεσαι αντιμέτωπος. Ενδεχο-
μένως αυτό να ξεκινήσει καθώς πληροφορείσαι 
για πράγματα που δεν γνώριζες. Καθώς ο ανά-
δρομος Άρης, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας έρχο-
νται σε επαφή (9), μαζεύεις κατά κάποιο τρόπο αυ-
τά που θέλεις να κάνεις στην προσωπική σου ζωή, 
χάνεται ενδεχομένως κομμάτι αυθορμητισμού, 
ενθουσιασμού ίσως και δημιουργικότητας, εξαι-
τίας ακριβώς ζητημάτων με μεγαλύτερη βαρύτη-
τα. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, 
αλλά μάλλον σε εστιάζει καλύτερα, ακόμη κι αν 
εσύ δεν θέλεις να εστιαστείς. Σε κάθε περίπτωση, 
έχεις καλύτερη αίσθηση του πόσο μπορεί να έ-
χεις υπερβάλει. Αντί να μείνεις σε αυτό, βοηθά να 

ασχοληθείς ρεαλιστικά και πρακτικά με το ποιες 
από τις ευκαιρίες και τους στόχους σου όντως σε 
αφορούν. Η δυνατότητα να βλέπεις το δάσος και 
να μην κολλάς στο δέντρο θα σου προσφέρει κα-
θοδήγηση για όσα έχουν ουσιαστική κι όχι μόνο 
συμβατική αξία επαγγελματικά και κοινωνικά.

αιγόΚέρως (21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου)

Δύσκολες επιλογές που πηγαίνουν σε βάθος 
και δεν θέλεις να κάνεις
Βρίσκεσαι στην όχι ιδιαίτερα αξιοζήλευτη θέση τα 
σχέδιά σου κι αυτά που ονειρεύεσαι να κοντρά-
ρουν το ποιος είσαι, αυτή την εβδομάδα. Ο ανά-
δρομος Άρης, η Αφροδίτη και ο Πλούτωνας συν-
δέονται (9) και αποσαφηνίζουν στο μη περαιτέρω 
πόσο δύσκολο είναι να συνεχίσεις χωρίς κάποια 
δραστική αλλαγή εαυτού. Κι επειδή το ζητούμενο 
δεν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις αλλά το ποιος 
χρειάζεται να είσαι, πρότζεκτ που αφορούν ακό-
μη και σημαντικές πρωτοβουλίες για ανανέωση 
στο σπίτι, μέσα σου, στον επαγγελματικό και οικο-
γενειακό σου χώρο, δυσκολεύουν ιδιαίτερα, εάν 
δεν ματαιωθούν ολοσχερώς. Καθώς δεν λείπει 
ούτε η επαγγελματική και κοινωνική αναγνώρι-
ση, ούτε οι ευκαιρίες, είναι εξαιρετικά δύσκολο 
και μάλλον ανεπιθύμητο για σένα, να αλλάξεις μια 
συνταγή που λειτουργεί, δηλαδή τον εαυτό σου. 
Ωστόσο κοιτάζοντας τι σου δίνει πραγματική χα-
ρά και δημιουργικότητα θα βρεις σε τι υπάρχει σο-
βαρό περιθώριο βελτίωσης, όπως και έναν πολύ 
χρήσιμο οδηγό για να αναθεωρήσεις πεποιθήσεις 
και στάσεις σου σχετικά με το τι συνιστά πρόοδο 
και ανάπτυξη στη ζωή σου.

ύΔρόχόός (20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου)

Επαγγελματικές και κοινωνικές εκκρεμότητες 
που χρειάζονται άμεση φροντίδα
Η κοινωνική και επαγγελματική σου ζωή σε φέρ-
νουν σε ένα κρίσιμο σημείο, καθώς το κόστος 
τους σε άγχος, φόβο για το μέλλον και άλλα 
παρόμοια καλούδια, υπαγορεύει αλλαγή στά-
σης και αλλαγή μεθόδων. Ο ανάδρομος Άρης, η 
Αφροδίτη και ο Πλούτωνας έρχονται σε σχέση 
(9) και μέσα από αυτή περιορίζεται το εύρος της 
κίνησης, των επαφών και συναναστροφών σου, 
ενδεχομένως και επικοινωνιακές πρωτοβουλίες 
ή συναντήσεις που θέλεις να κάνεις. Υπάρχει η 
πιθανότητα αυτό να σχετίζεται και με την υγεία 
σου, ειδικά αν έχεις αφεθεί να περάσεις τα όρια 
ψυχολογικά ή σωματικά. Σου είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολο να αναθεωρήσεις υπάρχουσες μορφές 
δουλειάς ή κοινωνικής ζωής κι αυτές δεσμεύουν 
πρωτοβουλίες και σχέσεις με τις οποίες θέλεις να 
αλληλεπιδράσεις. Θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό 
για σένα να κάνεις μια ποιοτική αξιολόγηση των 
προτεραιοτήτων σου συναισθηματικά, στο θέμα 
της συντροφικότητας και των οικονομικών σχέ-
σεων. Χρειάζεται να βγεις από τον μηχανισμό ο-
φέλους που αντλείς από  το σπίτι, την οικογένεια, 
και από  ιδεολογίες, και να αξιολογήσεις ποιοτικά 
τις στενές «συνεργασίες» σου.

ιχθύές (18 Φεβρουαρίου - 19 Μαρτίου)

Αλλαγές που μαγειρεύονταν καιρό, σε φιλίες 
και σχέδια, αλλά δεν μπορούσες να διακρίνεις
Σοβαρή συρρίκνωση ή αλλαγή συμβαίνει στις 
εξωεπαγγελματικές σου ασχολίες, στις φιλίες 
σου, όπως και τα σχέδιά σου με μοχλό το άνοιγμά 
σου σε καινούρια αντικείμενα και πεδία, ενδε-
χομένως κάποια επιμορφωτική δραστηριότητα 
ή νέο μέρος. Η συνάντηση του ανάδρομου Άρη, 
της Αφροδίτης και του Πλούτωνα (9) στρέφει την 
προσοχή σου στις δραστικές αυτές μεταβολές 
που προς το παρόν σου κόβουν αρκετή από την 
όρεξη ή τη δυνατότητα για αλόγιστη συναισθη-
ματική, ερωτική ή οικονομική κατανάλωση. Αυτό 
είναι θετικό γιατί σε βοηθά να συνειδητοποιήσεις 
και κάποιες καταχρήσεις που δεν μπορούσες να 
δεις προηγουμένως. Καλό θα ’ναι σ’ αυτό το πλαί-
σιο, να προσπαθήσεις για ποιοτική επικοινωνία 
με τον σύντροφό σου και βέβαια με οποιονδήπο-
τε βρεθεί απέναντί σου, επειδή, όπως αντιλαμβά-
νεσαι, όταν μπαίνεις στον αυτόματο πιλότο ό,τι 
και να προκύψει, θετικό, αρνητικό, είναι ένα σοκ. 
Θα σε βοηθήσει να μην περιοριστείς στα κλισέ 
και τις πρακτικούρες στις σχέσεις σου, αλλά να 
βρεις το θάρρος να θίξεις τα βαθύτερα κομμάτια, 
χωρίς επιθετικότητα ή αδιαπέραστα φίλτρα. A

*Για πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αστρολογικών σου τάσεων  θα πρέπει να διαβάζεις και τον ωροσκόπο σου
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