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Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, 
μίσος, φόβο, διχασμό και διαιρέσεις 
στην κοινωνία μας. Αυτό που θα μας 

βοηθήσει είναι η ενότητα 
και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. 

-Σωτήρης Τσιόδρας

Μέρες καραντίνας, οι μέρες που ζήσαμε
Το άγνωστο μέλλον
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Μια εντέλει
φιλοσοφική 
επιλογή: 
Δεν θα 
χάσουμε 
καμία ζωή

Ήταν αρχές Μαρτίου οταν απο τους φίλους καί ανταπο-

κρίτές τΉς Voice στις άλλες χώρες άρχισαν να έρχονται τα 

ανησυχητικά μηνύματα. «Δεν μπορώ να γράψω ό,τι βλέπω, 

συμβαίνουν φοβερά πράγματα, προσέχετε, δεν είναι αυτό 

που νομίζουμε».

ςε λίγες μέρες στην ίταλία πέθαιναν μερικές εκατοντάδες άν-

θρωποι κάθε 24ωρο. πήραμε την απόφαση να κλείσουμε. να 

συνεχίσουμε στο ίντερνετ, με περισσότερη δουλειά, περισ-

σότερη προσπάθεια, αλλά από τα σπίτια μας. Δεν ξέραμε καν 

τότε αν γίνεται. ςε λίγες μέρες, σταδιακά, ολόκληρη η χώρα 

έμπαινε σε καραντίνα. Ξεκινούσε η πιο περίεργη και δραματι-

κή περίοδος για τη ζωή των περισσότερων από μας. 

το πρόβλημα που έχουν οι σωστές πολιτικές επιλογές είναι ότι, 

κατόπιν, φαίνονται αυτονόητες. έ, μα βέβαια, θα διακινδυνεύ-

αμε τις ζωές μας; και όμως δεν ήταν καθόλου προφανές. Όλοι 

καταλαβαίνουν τι συμβαίνει σε μια χώρα όταν κατεβάσει ρο-

λά. Όσοι δουλεύουν σε ένα μαγαζί, σε μια επιχείρηση, ξέρουν 

ότι η όποια παύση εργασιών ισοδυναμεί με μισό θάνατο. ςε 

μια χώρα που βγαίνει μόλις από μια 10ετή σκληρή, οικονομική 

κρίση, σε μια χώρα που η οικονομία της βασίζεται στους τομείς 

που περισσότερο πλήττονται από το lockdown, τον τουρισμό 

και τα τραπεζάκια έξω, το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο. και 

σε λίγους μήνες που το πρόβλημα θα έχει, ελπίζουμε, ξεπερα-

στεί, κανείς δεν θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. κανείς δεν θα 

θυμάται τις δραματικές σκηνές από την ίταλία, την ίσπανία, τη 

νέα υόρκη. Όλοι θα ζητάνε λύση στο επόμενο πρόβλημα, την 

ύφεση, την ανεργία, τις συνέπειες της καραντίνας. 

Ήταν ένα παιχνίδι της μοίρας. το επώδυνο δίλημμα ετέθη 

σε μια κυβέρνηση η οποία εξελέγη μετά από χρόνων αδιέ-

ξοδους πειραματισμούς, ακριβώς για να επιτύχει την οικο-

νομική ανάπτυξη. και αυτή την ανάπτυξη αποφάσισε να τη 

θυσιάσει. και να αναλάβει το μελλοντικό πολιτικό κόστος γι’ 

αυτό. Γι’ αυτό όμως είμαστε ζωντανοί. Μερικοί αγνοώντας 

ακόμα και την ίδια τη σχέση αίτιου-αιτιατού, βαρυγκωμούν 

ήδη για τις οικονομικές δυσκολίες, τους μισθούς που μειώ-

νονται, τις δουλειές που χάνονται. Όμως αυτή την απόφαση 

πήραμε και αυτό το κόστος αναλάβαμε. να σώσουμε τις ζωές 

των συνανθρώπων μας. 

Δεν είναι τόσο απλό το δίλημμα. και δεν είναι στις κυβερ-

νήσεις των άλλων χωρών μόνο λαϊκιστές, δημαγωγοί που 

δεν τολμούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. το lockdown 

έχει οδυνηρές συνέπειες στην ευημερία μιας κοινωνίας και 

κάποιες κοινωνίες είναι πιο σκληρές με τη ζωή και τον θάνα-

το. έυτυχώς, όχι η δικιά μας. αν ο παγκόσμιος τύπος γράφει 

διθυραμβικά άρθρα για την έλλάδα και μας συγχαίρουν όλοι 

για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν είναι μόνο 

για τους αριθμούς. πίσω από τις στατιστικές και τα νούμερα 

κρύβεται μια συλλογική απόφαση που συγκινεί και μιλάει 

κατευθείαν στην ψυχή της παγκόσμιας κοινότητας. έμείς 

«αποφύγαμε να συνομιλήσουμε με τον θάνατο». πήραμε μια 

απόλυτη απόφαση, με κάθε κόστος: Δεν θέλουμε να χάσου-

με καμία ζωή. Δεν θέλουμε να ζήσουμε τα διλήμματα των 

γιατρών του Μπέργκαμο, δεν θέλουμε να αποφασίσουμε 

ποιες ζωές σώζονται και ποιες θα χαθούν, δεν θέλουμε να 

ξεχωρίσουμε τις ζωές σε νέους και γέρους, άρρωστους και 

υγιείς, πλούσιους και φτωχούς, ντόπιους και ξένους, η ζωή 

δεν μπαίνει σε διλήμματα, θα προσπαθήσουμε να μη χάσου-

με κανέναν. Με κάθε θυσία. αν σώσουμε τη ζωή, τα άλλα όλα 

θα τα υποστούμε, εδώ είμαστε για να τα ξεπεράσουμε. Άλλοι 

μπορεί να έχουν ποσοστό ανοχής στο θάνατο, εμείς όχι. 

αυτή η δήλωση, όμως, είναι η ουσία του ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού, αυτή η αδιαπραγμάτευτη επιλογή είναι η τελευταία λέξη 

του σύγχρονου, ώριμου, ανώτερου, παγκόσμιου πολιτισμού. 

Ή ιερότητα της μίας, της κάθε ζωής. και επειδή αυτή η επιλογή 

έγινε αυτόματα, ακαριαία, χωρίς ταλαντεύσεις, από μια μικρή 

χώρα χρεωκοπημένη που ήδη περνάει δύσκολα με τα προβλή-

ματά της, αλλά δεν δίστασε στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα μι-

λάει για την έλλάδα με θαυμασμό. πέρα από την αναγνώριση 

της επιτυχημένης στρατηγικής, ο υπόρρητος θαυμασμός είναι 

ακριβώς γι’ αυτή την εντέλει φιλοσοφική  επιλογή. 

Αυτό το επιτύχαμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί όχι μόνο 

η πολιτική ηγεσία, αλλά και η κοινωνία μας ήταν ώριμη για να 

λύσει αυτό το δίλημμα υπέρ της ζωής. λένε πως έπαιξε ρόλο 

ότι αυτή τη φορά ο επαπειλούμενος κίνδυνος ήταν ο θάνατος, 

ότι αυτή τη φορά η πολιτεία έδειξε ότι το εννοεί και θα εφαρ-

μόσει τα μέτρα. Δεν είναι μόνο όμως η συμμόρφωση στα απα-

γορευτικά μέτρα και τα μέτρα προφύλαξης. έίναι ολόκληρη η 

εικόνα της κοινωνικής μας συμπεριφοράς. Έχει γίνει viral στο 

διαδίκτυο η συμπεριφορά μιας κοπέλας που τη σταματάνε 

για έλεγχο και αρχίζει να φωνάζει εν εξάλλω, ξέρεις ποια είμαι 

εγώ ρε, σιγά μη μου πεις εσύ ρε τι θα κάνω, ψέματα όλα ρε, συ-

νωμοσίες, το βιοτσιπάκι του Μπιλ Γκέιτς κ.λπ. πριν 10 χρόνια 

οι περισσότεροι έτσι θα αντιδρούσαν. τώρα μας ξενίζει αυτή 

η συμπεριφορά. Θυμηθείτε τηλεοπτικές εικόνες προηγούμε-

νων δεκαετιών. κοινωνία σε υστερία, άδειαζε τα σούπερ μάρ-

κετ και αποθήκευε μακαρόνια, φώναζε τρεις οκτάβες πάνω 

από το κανονικό «πού είναι το κράτος» ακόμα κι όταν πάθαινε 

λάστιχο στην εθνική οδό. κακομαθημένοι, θυματοποιημένοι, 

με παντελή άγνοια ακόμα και για την ερμηνεία της ατομικής 
υπευθυνότητας, της φράσης που μόλις τώρα κατανοήσαμε τη 

σημασία της. Ή κοινωνία μας έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την 

ενηλικίωσή της. Δύσκολη και πληρωτέα ακριβά. Έχασε μια δε-

καετία ακούγοντας δημαγωγικές υποσχέσεις και φωνάζοντας 

συνθήματα, αλλά έφτασε σε ένα σημείο που, στην πλειοψη-

φία της, μπορεί να αντικρίσει τον κόσμο ήρεμα. να αντιμετω-

πίσει τα προβλήματά της χωρίς πανικό. να προσπαθήσει να 

επιτύχει έναν στόχο με εμπιστοσύνη στη δύναμή της αντί με 

άναρθρες κραυγές που κρύβουν τον φόβο της. 

το έβλεπες στα πρόσωπα όλων αυτό το διάστημα. ςτην αρχή 

της καραντίνας δεν ήταν γνωστή ούτε καν η αντίδραση του 

νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού. πώς μπορεί 

να αντιμετωπιστεί ο φόβος; έίναι ανθρώπινη η ταραχή, ο 

τρόμος μπροστά στον αόρατο θάνατο. και όμως. από τους 

γιατρούς που έσωζαν τις ζωής μας, το νοσηλευτικό προσω-

πικό που έσφιγγε το χέρι των αρρώστων, μέχρι τις ταμίες των 

σούπερ μάρκετ, τους κούριερ και όλους τους ανθρώπους 

που προσπαθούσαν να κρατήσουν την πόλη ζωντανή, αυτό 

που έβγαινε αυτό τον καιρό μπροστά στα μάτια μας δεν ήταν 

μόνο η χωρίς καμία αμφιταλάντευση συνέχιση της δουλειάς 

τους. αλλά και η ήρεμη απλότητα. οι χαμηλοί τόνοι. Ή αί-

σθηση του καθήκοντος. Ή στωικότητα, φοβάμαι, έχω παιδιά 

στο σπίτι, φοβάμαι, έχω τη γριά μάνα μου, αλλά τι να κάνω; 

Δουλειά μου είναι. ςτα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων δεν 

γκρινιάζουν για τα μέτρα που τους «επέβαλλαν», που δυσκό-

λευαν τη ζωή τους, που μείωναν τους πελάτες στο μισό, που 

έκαναν τη δουλειά τους επισφαλή. Ήξεραν ότι αυτό δεν τους 

το «επιβάλλει» κάποιος αλλά η ανάγκη για δικιά τους προ-

στασία και χαμογελώντας προσπαθούσαν να βρουν εφευρε-

τικούς τρόπους. τι να κάνουμε, αυτό μας έτυχε, θα βρούμε τη 

λύση. Θα τα καταφέρουμε. 

ςε μια χώρα που όλοι μιλάνε σαν να βγάζουν εφηβικούς δεκά-

ρικους στη Βουλή των έφήβων, η στάση όλων αυτών που ήταν 

στους δρόμους για όλους εμάς, ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη 

ότι οι καιροί της υστερίας μοιάζουν παρωχημένοι. αν είναι αλή-

θεια, αυτό, η ωριμότητα που έδειξε η πλειοψηφία της κοινωνί-

ας μας μπροστά στην απειλή του θανάτου, είναι ένα σημάδι 

ελπίδας για το μέλλον μας. Μπορούμε να επιτύχουμε και το 

στοίχημα της Ζωής. Άλλες κοινωνίες είναι πιο σκληρές, πιο ανί-

δεες ακόμα. Ή πικρή ενηλικίωσή μας εμάς μας έκανε πιο σοβα-

ρούς, πιο ευαίσθητους, πιο υποψιασμένους, πιο τρυφερούς. A

Του Φώτη 
Γεωργέλε
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Αυτή την
εβδομάδα το
Εξώφυλλο
μας
σχεδιάζει 
ο Σταμάτης
Λάσκος
Τι σκέφτηκες όταν 
σου προτάθηκε να 
σχεδιάσεις το εξώ-
φυλλο της Athens 
Voice; χάρηκα όταν 
μου έγινε η πρόταση 
να σχεδιάσω για ένα 
έντυπο που παρα-
κολουθώ και εκτιμώ 
πολλά χρόνια.

Μίλησέ μας για το 
έργο που φιλοτέ-
χνησες. Πώς και 
γιατί επέλεξες αυτή 
την απόδοση; πριν 
λίγες μέρες μου έγινε 
η πρόταση με το συ-
γκεκριμένο θέμα. το 
έργο ολοκληρώθηκε 
σε 3 ημέρες και είναι 
διαστάσεων 50 εκ. χ 
35 εκ. με υλικά λάδια 
σε χαρτί.

Πώς σε βρήκε η 
περίοδος του «Μέ-
νουμε Σπίτι» και 
τι έκανες κατά τη 
διάρκεια της καρα-
ντίνας; Μένοντας 
απομονωμένος στον 
χώρο μου, δεν άρ-
γησα να μετατρέψω 
το αίσθημα φόβου 
και προβληματισμού 
του εγκλεισμού που 
όλοι βιώνουμε σε 
χρόνο για τον εαυτό 
μου, χρόνο ανασυ-
γκρότησης και χρόνο 
δημιουργίας.

ο Σταμάτης Λάσκος 
ζει και εργάζεται 
στον Βόλο. Γεννήθη-
κε το 1985 και είναι 
αριστούχος απόφοι-
τος της αςκτ. το θέ-
μα της διπλωματικής 
του ήταν «ςύγχρονοι 
Άγιοι». Έχει εργαστεί 
ως ζωγράφος στην 
Jordan Nike inc. στο 
Όρεγκον και έχει 
κάνει εικονογραφή-
σεις για το The New 
Yorker. Έχει διακριθεί 
με βραβείο έΒΓέ, 
eRMiS στον τομέα 
της εικονογράφη-
σης. Έχει διδάξει σε 
ίδιωτικά εργαστήρια 
ελευθέρου σχεδίου 
και ως καθηγητής 
εικαστικών τεχνών 
σε σχολεία. To 2004 
εργάστηκε στην 
εικαστική ομάδα της 
τελετής έναρξης 
των ολυμπιακών 
αγώνων. Ζωγραφίζει 
από καμβάδες πολύ 
μικρών διαστάσεων 
έως πολύ μεγάλες 
επιφάνειες (τοιχο-
γραφίες) με εκθέ-
σεις, τοιχογραφίες 
και  εικονογραφήσεις 
ανά την έλλάδα και 
τον κόσμο. www.
behance.net/
siveone,  
www.instagram.
com/stamatis.laskos

Edito



 

Θησείο

Μέρες 
καραντίνας, 
οι μέρες 
που ζήσαμε
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Σαββατόβραδο με Covid-19 
στην Αθήνα

Χίλιες φορές καλύτερα στο σπίτι. Κανένας λόγος να βγεις.  
Εκεί έξω δεν υπάρχει Αθήνα. Ή καλύτερα, η Αθήνα που ξέρουμε.

Ο Θανάσης Καρατζάς απαθανάτισε με τη μηχανή του μια άδεια πόλη.
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Μέρες 
καραντίνας, 
οι μέρες 
που ζήσαμε
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Λευκός Πύργος και ομπρέλες 
σε καραντίνα

One Different Way: Ο Γιώργος Ζαρζώνης φωτογραφίζει την άδεια Θεσσαλονίκη  
και αποτυπώνει την ατμόσφαιρα της πόλης στην καραντίνα.
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Η κληρο-
νομιά μιας 
πανδημίας

Η καραντίνα επιτάχυ-
νε την ψηφιοποίηση 
του κράτους. 
Ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  
βλέπει τα ωφέλη  
από την κληρονομιά 
των ημερών.

Tου Κυριάκου  
Πιερρακάκη

Η Αγία 
Ελληνική 
Οικογένεια 
είναι ένα 
παραμύθι

Τα Τηλέφωνα για ρανΤέβού σΤο γραφέιο Τού Ματθαίου γιωσαφάτ αυξήθηκαν την τελευταία 

εβδομάδα. Καθόλου παράξενο αν σκεφτεί κανείς το στρες που νιώσαμε όλοι από αυτή την νέα 

απρόβλεπτη και ζοφερή πραγματικότητα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Πώς θα αντιδρά-

σουμε άραγε σε αυτή τη νέα συνθήκη, με τον διάχυτο φόβο ενός αόρατου εχθρού και χωρίς την 

ανακουφιστική σωματική επαφή; η λίνα Παπαδάκη επικοινώνησε μαζί του και τον ρώτησε.

Έρωτας Δεν νομίζω ότι μας έμαθε τίποτα ουσιαστικό η καραντίνα, μαθαίνουμε πράγματα μετά τη 

λήξη της εμπειρίας αυτής. αυτό που εκτιμήσαμε όλοι είναι ότι η ζωή είναι ωραία, ο ήλιος, το φως, 

οι φιλίες, οι ταβέρνες, η θάλασσα. Και κυρίως κάτι για το οποίο αποφεύγουμε να μιλήσουμε ανοι-

χτά, ο έρωτας. Πολλοί νέοι άνθρωποι που δεν ζουν μαζί στερήθηκαν τη δυνατότητα να κάνουν έ-

ρωτα. έπίσης, εντονότερο είναι το συναίσθημα αυτής της στέρησης για τους εφήβους, για τα νέα 

παιδιά που μένουν με τους γονείς τους. Τρίτον, που δεν λέγεται συχνά, είναι ότι υπάρχουν πολλά 

παράνομα ζευγάρια διαφορετικών ειδών που δεν μπορούσαν να είναι μαζί αυτό τον καιρό. Και 

τέλος, ο κορωνοϊός δυσκόλεψε πάρα πολύ τον έρωτα στα παντρεμένα ζευγάρια. σε ένα ζευγάρι 

που είναι σχετικά ώριμο και καλό, η καραντίνα βοήθησε να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά ψυχι-

κά. αλλά τα ώριμα ζευγάρια είναι 15-20% το πολύ. Τα υπόλοιπα; η ενασχόληση του ενός με τον 

άλλον όλη μέρα βγάζει τα προβλήματα ατην επιφάνεια. ανακινεί τα τραύματα της παιδικής μας 

ηλικίας.  Το κλείσιμο αυτό, ο αναγκαστικός εγκλεισμός μας, θυμίζει το κλείσιμο, τον περιορισμό, 

που έχουμε μικροί στην οικογένεια. Και η αγία έλληνική οικογένεια είναι ένα παραμύθι.  

Πόλεμος η δική μου άποψη είναι ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια στοιχεία που δεν αλλάζουν εύ-

κολα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει αλλαγή στη συμπεριφορά. για παράδειγμα, βλέπω τελευταία 

συχνά ντοκιμαντέρ για τον β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. οι ηγέτες ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο. σας 

θυμίζω ότι είχαμε 33 εκατομμύρια νεκρούς σε 4 χρόνια. Μαζεύτηκαν και έκαναν την Κοινωνία 

των έθνών και αργότερα τον οηέ. οι μικροί πόλεμοι, όμως, δεν σταμάτησαν ποτέ. Πάνω στη γη 

μικρές και μεγάλες εστίες. Το κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς αλλά και των άλλων ζώων 

είναι η ανάγκη της επιβίωσης και αυτό γίνεται με την επιθετικότητα. έίναι ο ισχυρότερος που 

κυβερνά. στην αρχή ήταν η μυική δύναμη, μετά τα ξίφη, τα σπαθιά των αθηναίων, του Μεγάλου 

αλεξάνδρου. ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις γίνονται στον πόλεμο, θέλουν 

δύναμη και γνώση.  

Φόβος ο φόβος μας αυξήθηκε αλλά δεν το πήραμε πολλοί στα σοβαρά. Ήταν το ξαφνικό. Κυρί-

ως, όμως, φοβηθήκαμε για τα μέτρα. Τα τηλέφωνα στο γραφείο μου για ραντεβού αυξήθηκαν 

την τελευταία εβδομάδα. αλλά σας ξαναλέω, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Πριν τα πτώματα στην ι-

ταλία και τη νέα ύόρκη, παρακολουθούσαμε στις ειδήσεις πτώματα στη συρία. Κάθε 120 χρόνια η 

ανθρωπότητα ζει μια καταστροφή, βλέπετε καμία σπουδαία αλλαγή; Τι να πω, μακάρι αυτή τη 

φορά να αλλάξουμε.  A

Ο ιστΟρικΟσ των πανδημιων ΈντΟυαρντ σνΟΟυντΈν, σε ένα βιβλίο 
που κυκλοφόρησε λίγο πριν το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού, αποτυπώ-
νει το πώς κάθε πανδημία που συναντήσαμε ως είδος τους τελευταίους αιώνες 
άφησε πίσω της ένα ανεξίτηλο στίγμα στους κανόνες κοινωνικής και θεσμικής 
οργάνωσης. Έίναι αυτονόητο πως το ίδιο θα συμβεί και στη δική μας ιστορική 
περίσταση. ωστόσο, είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς με ακρίβεια τις μα-
κροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας κρίσης ενόσω αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουν 
περάσει λίγες μόλις ώρες από την πρώτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών 
μέτρων στη χώρα μας, ωστόσο τα συμπεράσματα είναι ακόμα νωπά. 
σε πρώτη ανάγνωση, είναι σαφές πως η πανδημία ώθησε προς μια μετάβαση της 
ανθρώπινης επικοινωνίας συνολικά στην ψηφιακή σφαίρα. το σύνολο σχεδόν 
των καθημερινών μας επαφών και αλληλεπιδράσεων διεκπεραιώθηκε –και στο 
μεγαλύτερο βαθμό αυτό συνεχίζει να συμβαίνει– μέσα από τα τηλεπικοινωνια-
κά δίκτυα. το παγκόσμιο αυτό πείραμα ώθησε ειδικούς, όπως ο Γιουβάλ νοέ Χα-
ράρι, να υπογραμμίσουν πως οι τεχνολογικές επιλογές που τα κράτη θα λάβουν 
σε αυτή την περίοδο κρίσης, θα παραμείνουν ως κληρονομιά στη μεταγενέστερη 
εποχή της κανονικότητας και πως θα πρέπει να σταθμίσουμε τις όποιες επιλογές 
μας όχι μόνο υπό το πρίσμα της διαχείρισης της κρίσης που έχουμε μπροστά μας 
αλλά με το μάτι μας να είναι στραμμένο και στις επόμενες δεκαετίες. 
στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση πήρε μια υφιστάμενη στρατηγική της 
επιλογή –την ψηφιοποίηση του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών– και ε-
πέλεξε να την καταστήσει από εργαλείο πάταξης της γραφειοκρατίας επιπρο-
σθέτως σε μέσο καταπολέμησης του ιού και τήρησης των κανόνων κοινωνικής 
απόστασης. ακόμα και τεχνολογικές επιλογές που είχαν σχέση με τα δεδομένα 
της συγκυρίας καθαυτά –όπως το 13033– είχαν χαρακτήρα ενδυνάμωσης του 
πολίτη –και μόνο– και ήδη έχουμε πάψει να τα χρησιμοποιούμε, με την ελπίδα 
να μην τα χρειαστούμε ξανά. και ακριβώς γι’ αυτό πιστεύουμε πως οι ψηφιακές 
πρωτοβουλίες αυτών των ημερών θα αποτελέσουν μια ευεργετική κληρονομιά 
για την επόμενη ημέρα. A

Η Πανδημία 
και η Καραντίνα 
αναδεικνύουν 
καινούργια 
ζητήματα, 
ηθικά και 
φιλοσοφικά 
διλήματα. 
Αλλάζουν την 
πολιτική μας 
συμπεριφορά, 
την ψυχική 
υγεία, τους 
παγκόσμιους 
συσχετισμούς 
δυνάμεων, 
επιταχύνουν τις 
εξελίξεις προς 
ένα άγνωστο 
μέλλον. 
Οι επιστήμονες 
και διανοητές 
που 
ασχολούνται 
με αυτά ακριβώς 
τα θέματα, 
προσπαθούν 
να περιγράψουν 
μια δύσκολη 
και ρευστή 
πραγματικότητα.
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Ο διακεκριμένος 
έλληνας ψυχίατρος 
μιλάει για το πώς 
επηρέασε το social 
distancing 
τη συμπεριφορά μας

Tου Ματθαίου 
Γιωσαφάτ



 

Ηθικά και φιλοσοφικά διλήμματα 
σε ένα άγνωστο μέλλον

Το νόημα και 
η αξία της ζωής 
έγκειται 
ακριβώς στην 
άσκησή της

Ο σπΟυδαίΟσ ΒρετανΟσ φίλΟσΟφΟσ ντειΒίντ ΧίΟυμ (David Hume) 

έλεγε ότι «ο μέγας οδηγός της ανθρώπινης ζωής είναι η συνήθεια». 

επειδή σε πολλές περιπτώσεις έχουμε παρατηρήσει ότι ορισμένα 

φαινόμενα ακολουθούν άλλα, π.χ., ο καπνός τη φωτιά, το ψύχος 

το χιόνι κ.λπ. (τα βλέπουμε δηλαδή, όπως λέει, σε σταθερή σύ-

ζευξη) αναμένουμε, από συνήθεια, ότι αυτό θα συμβαίνει πάντα. 

πιστεύουμε ότι το μέλλον μοιάζει με το παρελθόν, ότι η φύση είναι 

ομοιόμορφη. δεν έχουμε, όμως, καμία ορθολογική απόδειξη γι’ 

αυτές τις πεποιθήσεις. το τι μας λέει η εμπειρία μας για το παρελθόν 

καθόλου δεν δεσμεύει λογικά το τι θα γίνει στο μέλλον. την επόμε-

νη φορά μπορεί το χιόνι να δίνει την αίσθηση της φωτιάς, ο ήλιος 

να μην ανατείλει αύριο ή τα δέντρα να ανθίσουν τον δεκέμβριο και 

να ρίξουν τα φύλλα τους το καλοκαίρι. αυτά τα απροσδόκητα ενδε-

χόμενα, δεν ακυρώνουν την προηγούμενη εμπειρία. εξακολουθεί 

να ισχύει ότι ο ήλιος ανέτειλε κάθε μέρα στο παρελθόν ακόμη κι αν 

δεν ανατείλει αύριο. Η εμπειρία που έχουμε για το παρελθόν δεν 

μας υποχρεώνει λογικά να δεχθούμε ότι τα πράγματα στο μέλλον 

θα είναι όπως τα περιμένουμε. εν τούτοις, η ζωή μας στηρίζεται στο 

ότι κάνουμε αυτές τις λογικά αστήρικτες προβολές. είναι στη φύση 

μας, λέει ο Χιουμ, να προεκτείνουμε στο μέλλον όσα ξέρουμε για 

το παρελθόν και να αγνοούμε τις φιλοσοφικές ανησυχίες που μας 

λένε ότι δεν έχουμε αδιάσειστες αποδείξεις για όσα πιστεύουμε 

για τον κόσμο. αν δεν συνέβαινε αυτό, αν δεν υπήρχε αυτό το φυ-

σικό ένστικτο να μας παρωθεί σε έστω αβέβαιες πεποιθήσεις και 

δράσεις, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Θα μας παρέλυε η 

ακατάπαυστη αμφιβολία του λόγου, ο διαρκής και ατελέσφορος 

έλεγχος· θα μας κατέβαλε η φιλοσοφική μελαγχολία και η απομό-

νωση από τους άλλους, τους μη φιλοσόφους, που, ακολουθώντας 

τη φυσική κλίση τους, απολαμβάνουν τις χαρές της ζωής.

Η πανδημία του κορωνοϊού κάνει τις παραπάνω σκέψεις του 

Χιουμ επίκαιρες. παρά τις μικρές ή μεγάλες ανατροπές που πάντα 

βιώνει καθένας στον κύκλο ή τη χώρα του (προσωπικές ή τοπικές), 

η ζωή κυλά και αναπτύσσεται πάνω στον ιστό αυτής της φυσικής 

προδιάθεσης που αναμένει το μέλλον να μοιάζει με το παρελθόν. 

πάντα την άνοιξη πηγαίνουμε στο σχολείο, κάνουμε τις πασχαλινές 

διακοπές, ταξιδεύουμε όπου θέλουμε και όπου μπορούμε στον κό-

σμο, βλέπουμε και διασκεδάζουμε με τους φίλους μας, πηγαίνουμε 

σε συναυλίες, στο θέατρο, στο γήπεδο, στο σινεμά, κάνουμε βόλτες 

και αγορές. με βάση αυτή την εδραία για μας πεποίθηση κάνουμε 

σχέδια και παίρνουμε αποφάσεις. αυτήν όμως την άνοιξη τα πράγ-

ματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Όχι μόνο τοπικά ή προσωπικά από 

μια αναποδιά ή από μια ορατή κακή διαχείριση, αλλά αναπάντεχα 

και παγκόσμια. Όλοι οι σχεδιασμοί μας ανατράπηκαν: από το ότι δεν 

προλάβαμε να κάνουμε ένα ταξίδι, μέχρι το ότι κατέβασαν ξαφνικά 

ρολά οι πιο ισχυρές οικονομίες ή, το σοβαρότερο, ότι έχασαν τη 

ζωή τους πρόωρα τόσοι άνθρωποι. πόσα σχέδιά τους έμειναν στη 

μέση, πόσοι προγραμματισμοί μετέωροι, πόσοι απροσδόκητοι, ορι-

στικοί αποχωρισμοί! αυτή είναι όμως η ανθρώπινη συνθήκη, η αν-

θρώπινη κατάσταση. μια κατάσταση ανεξάληπτης αβεβαιότητας 

και επισφάλειας. Η ζωή μας εκτυλίσσεται πάνω σε μία εύθραυστη 

επιφάνεια που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλονιστεί και να διαρρα-

γεί όπως συνειδητοποιήσαμε τώρα με την πανδημία.

Και η επιστήμη; αυτή είναι σύμμαχός μας στην προσπάθεια να 

ελέγξουμε κατά το δυνατόν όσα μας συμβαίνουν και όσα μπορεί να 

μας συμβούν. στηρίζεται κι αυτή στην εμπειρία και υπ’ αυτή την έν-

νοια οι γενικεύσεις και οι προβλέψεις της ενέχουν πάντα στοιχεία 

αβεβαιότητας. Όμως, έχει αναπτύξει τις μεθόδους για να μαθαίνει 

από την εμπειρία, και μεθόδους για να ελέγχει πολλές φορές, με 

διαφορετικούς τρόπους, τις θεωρίες και τις έρευνές της ώστε να 

εξασφαλίζει κατά το δυνατόν τα πιο αξιόπιστα και τα πιο έγκυρα 

αποτελέσματα, αυτά που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε, όσο 

καλύτερα γίνεται, προβλήματα και απρόβλεπτες καταστάσεις. 

μας προσφέρει γνώση που μαάς προειδοποιεί, μας προετοιμάζει, 

μας προστατεύει. Για τον νέο κορωνοϊό, στην αρχή δεν ξέραμε 

τίποτε. Ήμασταν σχεδόν σαν τον αδάμ που, όπως έλεγε ο Χιουμ, 

δεν μπορούσε να συναγάγει  από την εικόνα του νερού που έβλε-

πε για πρώτη φορά ότι μπορεί να τον πνίξει, ή από την εικόνα τη 

φωτιάς ότι μπορεί να τον κάψει.  Όμως, αρχίσαμε πολύ γρήγορα να 

μαθαίνουμε γι’ αυτόν μελετώντας τη δομή του, τις ιδιότητές του και 

τις συνέπειες, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία μας από 

άλλους ιούς και κορωνοϊούς. Η επιστήμη είναι ο τρόπος να μειώ-

σουμε την άγνοιά μας και την αβεβαιότητα παρότι διατηρούνται 

διαφωνίες και κενά. αλλά είναι το πιο αξιόπιστο μέσον που έχουμε 

στη διάθεσή μας για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.  

Καλύτερη είναι επίσης η ζωή μας, όταν ζούμε σε κοινωνίες που 

σέβονται τις επιστήμες και σέβονται τους πολίτες τους. αυτό ση-

μαίνει ότι τους παρέχουν, κατά το δυνατόν ασφάλεια, σέβονται τα 

δικαιώματά τους και μεριμνούν για την υγεία τους και την ποιότητα 

της ζωής τους αξιοποιώντας τα επιστημονικά πορίσματα. Η στάθ-

μιση όλων αυτών των στοιχείων (π.χ. δικαιωμάτων που μπορεί 

να συγκρούονται, δικαιωμάτων και γενικού συμφέροντος, ατο-

μικού και συλλογικού συμφέροντος) είναι δύσκολη και απαιτεί 

διαφάνεια, δικαιοσύνη και ειλικρίνεια. αυτό επιτυγχάνεται με πιο 

ικανοποιητικό τρόπο στις φιλελεύθερες δημοκρατίες όπου οι κυ-

βερνήσεις κρίνονται και λογοδοτούν στους πολίτες και οι πολίτες 

έχουν την ευθύνη της συλλογικής ζωής. φάνηκε δε στην πανδημία 

πόσο σημαντικό είναι να εκλέγουμε αντιπροσώπους τους οποίους 

μπορούμε να εμπιστευόμαστε τόσο για την ακεραιότητα του χα-

ρακτήρα τους (ότι δεν θα βάζουν, π.χ., το πολιτικό τους συμφέρον 

πάνω από την υγεία των πολιτών) όσο και για την ικανότητά τους να 

αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται πτυχές των σύνθετων θεμάτων 

που προκύπτουν.

Η συνθήκη της απομόνωσης που βιώσαμε επί μακρόν δεν αναί-

ρεσε τους συλλογικούς δεσμούς και την αίσθηση του καθήκοντος 

ή του χρέους απέναντι στους συνανθρώπους μας. πολλοί βρέθη-

καν στην πρώτη γραμμή: στα νοσοκομεία, στα εργαστήρια, στις 

ηλεκτρονικές τάξεις, στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, στα 

ντιλίβερι, στα ραφεία, στους δρόμους για την καθαριότητα, την 

αστυνόμευση, τη δημοσιογραφία, την πολιτική προστασία. Ήταν 

εκεί για όλους μας και για το κοινό καλό. αυτή τη φορά, ακόμη και η 

απομόνωση ήταν πράξη αλληλεγγύης. 

πιο απομονωμένοι ήταν όμως οι λίγοι που αγνόησαν την κοινή συν-

θήκη και προέταξαν εντελώς άκαιρα τις προσωπικές και ιδεολογι-

κές τους προτεραιότητες. ακόμη κι όταν επικαλούνταν τους αδύ-

ναμους ή τους αδικημένους στέκονταν σε απόσταση από αυτούς 

και την κοινή προσπάθεια. Όταν ασθενείς και γιατροί πάσχιζαν στα 

νοσοκομεία κυριολεκτικά για μιαν ανάσα, μιλούσαν με περιφρόνη-

ση για τη γυμνή ζωή, το απλό ζην, προκρίνοντας αλαζονικά ένα ευ 

ζην φιλοτεχνημένο από την προνομιακή θέση τους.  

Η κρίση της πανδημίας κατεδάφισε διά μιας τους πήλινους πύρ-

γους μιας επίπλαστης, υπεροπτικής και αμέριμνης βεβαιότητας και 

μας υποχρέωσε να ασχοληθούμε πάλι με τα βασικά: τη ζωή, την υ-

γεία, την ασφάλεια, την εκπαίδευση, την επιστημονική γνώση, την 

ελευθερία, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τη δουλειά. Η ζωή είναι 

ένας διαρκής αγώνας πάνω σε ένα σαθρό έδαφος. αυτό δεν σημαί-

νει πως είναι ένας αγώνας μάταιος. To νόημα και η αξία της ζωής έ-

γκειται ακριβώς στην άσκησή της. Όπως λέει και ο Ronald Dworkin, 

«η μόνη πραγματική επιταγή της ζωής είναι να τη ζεις». εννοεί να τη 

ζεις σωστά, αναλαμβάνοντας ηθικές ευθύνες απέναντι στον εαυτό 

σου και στους άλλους. μακάρι, παρά τα δεινά της, η πανδημία αυτή 

να μας κάνει, ατομικά και συλλογικά, να αναθεωρήσουμε προτεραι-

ότητες και σχέδια και να δώσουμε σημασία στα βασικά της ζωής.  A

* Η Β.Κ. είναι καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ

Η καθηγήτρια Φιλοσοφίας 
του ΕΚΠΑ θίγει τα διλήμματα 
και τα μαθήματα μιας εποχής 
εκτάκτου ανάγκης

Της 

Βάσως Κιντή
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Το βασικό 
μάθημα που 
πήραμε αφορά 
την 
κοινωνικότητα

Η καραντίνα και το κλείσιμο 
των συνόρων τον βρήκε στο 
Παρίσι όπου είναι εγκλωβι-
σμένος μέχρι τώρα.
Από εκεί ο σημαντικός κριτι-
κός λογοτεχνίας μάς στέλνει 
συμπεράσματα: Συνυπευθυνό-
τητα, όχι βία, όχι διαίρεση.

Του Δημήτρη 
Ραυτόπουλου

ΑνΑρρωτικΑ φτερνισμΑτΑ
στην υγεία μας

Η πανδημία φαίνεται να μας αφήνει υγείαν, όπως λέγα-
νε οι παλιοί για τις αναχωρήσεις, και μαζί με την υγεία 
μας κάτι άλλα φτεριάσματα, που συνοψίζονται στο υ-
παρξιακό: πώς θα είναι το μετά.
 
στάδιο λαμπρό για το νέο κύμα προφητείας, στο οποίο 
δεν έχω την παραμικρή φιλοδοξία να συμμετάσχω. σαν 
παλιός παθός, θα προτιμήσω τα όρια του νομού και του 
νόμου από την ουτοπία, και αν –ο μη γένοιτο– τη σω-
τηρία της οδού μεσογείων.
 
Ας μου επιτραπεί μόνο μια περιορισμένη συμπερασμα-
τολογία ηθικοκοινωνική. Ίσως το βασικό μάθημα που 
πήραμε αφορά την κοινωνικότητα και την πολιτική ως 
συμμετοχή στα κοινά. κοινωνικότητα λοιπόν αποδεί-
χθηκε πως είναι κυρίως η συνυπευθυνότητα ατόμων/
πολιτών, η συναινετική διοίκηση και διαχείριση, όχι η 
βία, η διαίρεση, το «κίνημα». και καθώς η έξοδος συνέ-
πεσε με την Πρωτομαγιά, ξανάδωσε σε αυτή την τελευ-
ταία την προτεραιότητα της Άνοιξης και της αναγέννη-
σης. κανονικότητα και κοινωνικότητα είναι επίσης η 
αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια, η μεγάλη λέξη Αγάπη 
και όχι το μίσος, η διαίρεση, η δαιμονολογία.
 
Για δες, φίλε μου... ένα βιολογικό επεισόδιο προκαλεί 
παγκοσμίως ένα «ολικό κοινωνικό γεγονός», που δεν 
μπόρεσαν να φέρουν η οικονομική κρίση της περασμέ-
νης δεκαετίας, η κλιματική αλλαγή, το κύμα προσφυ-
γιάς-μετανάστευσης... Ο Χέγκελ, ο μαρξ, ο κέυνς υπο-
χωρούν προ του Δαρβίνου και του Παστέρ. Έχει βέβαια 
καταρρεύσει προ πολλού η θεωρία περί της πάλης των 
τάξεων ως κινήτρου της ιστορίας, αλλά κλονίζεται πε-
ραιτέρω ο ιστορικός ντετερμινισμός, η αιτιοκρατική 
ανάλυση της εξέλιξης και η έννοια της προόδου. το τυ-
χαίο, το απρόοπτο και η «φύση» παίρνουν τα δικαιώμα-
τά τους, το «μυστήριό» τους, που λένε, θυμίζοντάς μας 
την Πομπηία, το τσερνομπίλ, τη φουκουσίμα.
 
το τυχαίο, το απρόοπτο, το αστάθμητο δεν δικαιολο-
γούν, βέβαια, το παράλογο, τον αγνωστικισμό, την αμ-
φισβήτηση της θετικής σκέψης, της έρευνας και της 
επιστήμης. Αναδείχνεται, ίσα-ίσα, το ακριβώς αντίθετο: 
αυτά παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Πολιτεία, 
στους κανόνες συμβίωσης, στις αποφάσεις, στη συστα-
τική έννοια της κοινωνίας, εκείνη του κοινού συμφέ-
ροντος και των ορίων με τη φυσική ζωή. Αναντίρρητα 
η γνώση εκτοπίζει περαιτέρω τη δεισιδαιμονική πίστη 
και συνδέεται πιο στενά με την επιβίωση και την ευεξία.
 
στη γνώση προστέθηκε, βέβαια, η επίγνωση, η συνείδη-
ση της απειλής και ο φόβος εξ αυτής, ο πιο φυσικός από 
τους φόβους, ο βιολογικός. Αυτά προφανώς συνέβαλαν 
στην πανελλήνια και την παγκόσμια συναίνεση στα 
μέτρα προσωρινής αναστολής των ελευθεριών. Αλλά, 
τουλάχιστον στο «ελληνικό παράδοξο» της συνειδητής 
πειθαρχίας, βασικό ρόλο έπαιξε η συνετή διαχείριση 
της πολιτικής εξουσίας, με ορατή διά γυμνού οφθαλμού 
στήριξη από την επιστήμη, στις αποφάσεις (παρένθεση: 
το μάθημα θα μπορούσε ίσως να χρησιμεύσει σε προσε-
χή συνταγματική μεταρρύθμιση).
 

σταθήκαμε και τυχεροί. σκεφτείτε να μας τύχαινε να κυ-
βερνούσε ο κύριος τσίπρας με τις γνωστές επιδόσεις του 
στη γνώση, με τον κύριο Πολάκη σε ρόλο Χαρδαλιά ή τσι-
όδρα, με την ιδεοληψία στη θέση της ειδικότητας, με φόρ-
τε καταλήψεων, με περιφρόνηση της αριστείας και των 
ελίτ και με τη μεσαία τάξη υπό διωγμόν, με τον διχαστικό 
λόγο κυρίαρχο και το εμφύλιο μίσος υποδαυλισμένο.
Η μόνη παραφωνία προς το παρόν φαίνεται περιορισμέ-
νη στον θρησκευτικό χώρο. Ένα μέρος της εκκλησίας, 
του κλήρου επιμένουν στην ταύτιση της θρησκείας με τον 
σκοταδισμό, τον αντιδιαφωτισμό, τον αντιουμανισμό.
 
το ιστορικό παρελθόν επί του θέματος είναι ωστόσο 
διδακτικότατο. Η αντίσταση του Πάπα Γρηγορίου στα 
σκιώδη υγειονομικά μέτρα του μεσαίωνα το 589, με την 
οργάνωση λιτανειών έστειλε στον παράδεισο δεκάδες 
χιλιάδες καλούς καθολικούς. Από τα μέσα του 6ου αιώ-
να, με τη λεγόμενη «επιδημία του ιουστινιανού» ως τον 
8ο αιώνα άλλες δεκαπέντε φονικές πανδημίες σάρω-
σαν το Βυζάντιο και τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η φονι-
κότερη της ιστορίας, η «μαύρη πανώλη» (βουβωνική, 
1346-1353) σκότωσε το ένα τρίτο των ευρωπαίων καλών 
χριστιανών που συνωστίζονταν στις εκκλησίες πατείς 
με πατώ σε. «Ο αιώνας των φώτων» (18ος) άρχισε με την 
επιδημία πανώλης στη μασσαλία (1720-1723), που τη 
μετέτρεψε σε νεκρή πόλη. Οι υποψήφιοι μακαρίτες δεν 
είχαν παραμάσχαλα την εγκυκλοπαίδεια των ντιντε-
ρό -ντ’ Αλαμπέρ που συνόψιζε και τις επιστημονικές 
γνώσεις για την πανώλη (μεταξύ άλλων αναφερόταν σε 
κάπου διακόσια βιβλία για τις επιδημίες), αλλά φοδρά-
ριζαν τα ρούχα τους με χειρόγραφες και έντυπες προ-
σευχές ως ασπίδα κατά της αρρώστιας.
 
στον 20ό αιώνα, η λεγόμενη «ισπανική γρίπη» του 
1918-19 στάθηκε η φονικότερη μετά τη μαύρη πανώλη 
του μεσαίωνα: το ένα τρίτο της ανθρωπότητας μολύνθη-
κε και, κατά την κυμαινόμενη στατιστική της εποχής ο 
πληθυσμός της γης μειώθηκε κατά 2%. τελευταία αλλά 
όχι έσχατη η απλή γρίπη του 1957-58 σημείωσε 1,1 εκα-
τομμύριο θύματα.
 
Δεν ήταν λοιπόν «καλύτερα τότε», αλλά χειρότερα, πο-
λύ χειρότερα, στον βαθμό που η αναλογία πίστης και 
γνώσης έγερνε υπέρ της πρώτης. Η ίδια η έννοια της 
μεταδοτικότητας διά των μικροοργανισμών αμφισβη-
τήθηκε από τον ασεβή σκοταδισμό: Η ευσεβέστατη κρί-
στιαν σάιενς στις ΗΠΑ καταδικάζει την επιστήμη συνο-
λικά και ιδιαιτέρα την ιατρική.
 
Η θρησκευτική πίστη είναι, βέβαια, σεβαστή, αλλά δεν 
μπορεί να της αναγνωριστεί η ιδιότητα της ανοσίας – 
άρα και της εξαίρεσης στα μέτρα υγιεινής. Δεν θα έβλα-
πτε να θυμόμαστε ότι ο ιός ήρθε στη χώρα μας με προ-
σκυνητές επιστρέφοντες από τους Άγιους τόπους. μαζί 
τους αποβιβάστηκε και αυτός στο «ελ. Βενιζέλος», έστω 
και χωρίς τις τιμές αρχηγού κράτους... Αν επιδείξει την 
ίδια προκλητική ασέβεια και με τους υποψηφίους της 
αγωνιστές της πίστεως, τους «μεταληψίες»...;
 
τα του καίσαρος τω καίσαρι, λοιπόν.
 
Η σωστή έννοια του πολίτη της δημοκρατίας, η νομι-
μότητα, είναι ίσως το καλύτερο από τα αντισώματα που 
μας άφησε ο ασεβής ιός.
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Ηθικά και φιλοσοφικά διλήμματα 
σε ένα άγνωστο μέλλον

Τα τρία πολιτικά 
σενάρια 
για μια πανδημία

Ο καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήμης, κάτοχος της έδρας 
Gladstone στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης, «προβλέπει» 
τις πιθανές παγκόσμιες 
πολιτικές εξελίξεις

Είναί προφανώς πολύ νώρίς ακομη γία να γνώρίζούμΕ 
πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σκηνικό σε εθνική, ευρωπαϊκή 
και παγκόσμια κλίμακα μέσα στο επόμενο διάστημα και σε βά-
θος ένα με ενάμιση χρόνο. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα τε-
λειώσει η πανδημία και επομένως πόσο ακόμη θα διαρκέσει, 
αλλά ούτε και τι ακριβώς μορφή θα πάρει στους επόμενους 
μήνες. Επομένως τόσο οι «προβλέψεις» όσο και οι εικασίες 
που αρθρώνονται όλο αυτό το διάστημα είτε αποτελούνται 
από ευσεβείς πόθους (π.χ. «το τέλος του νεοφιλελευθερι-
σμού»), είτε εκφράζουν μύχιους φόβους (π.χ. «το τέλος της 
δημοκρατίας»). Εκείνο που μπορεί ίσως να γίνει με κάποια με-
γαλύτερη ασφάλεια είναι η εξέταση τριών πιθανών πολιτικών 
σεναρίων που θα μπορούσαν να προκύψουν με βάση τρεις 
αντίστοιχες υποθετικές πορείες εξέλιξης της πανδημίας. ας 
τα ονομάσουμε το καλό, το κακό και το εφιαλτικό σενάριο.  

Το καλό σενάριο: Η υγειονομική κρίση λήγει 
το φθινόπωρο, η αβεβαιότητα αίρεται, 
η οικονομία επανέρχεται
Το καλό σενάριο εδράζεται πάνω σε μια γρήγορη λήξη της 
πανδημίας, προφανώς διαμέσου της διατύπωσης μιας επι-
τυχούς φαρμακευτικής αγωγής, με επάνοδο σε μια κανονι-
κότητα μέσα στο φθινόπωρο. οι πιθανότητες για μια τέτοια 
εξέλιξη φαίνονται αυτή τη στιγμή μικρές, αλλά οι εξελίξεις 
στο μέτωπο της έρευνας είναι ταχύτατες και δεν θα ήταν ε-
ντελώς απίθανο να εκπλαγούμε. ςτην περίπτωση αυτή, η 
οικονομική καταστροφή θα λάβει άμεσα τέλος, η παγκόσμια 
οικονομία θα ανακάμψει (αφού θα έχουν εκλείψει οι λόγοι 
που παρήγαγαν την κρίση) και ενδέχεται να ζήσουμε μια α-
πότομη μετάβαση σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης καθώς οι 
οικονομικοί παίκτες θα επιδιώξουν να ανακτήσουν το χαμένο 
έδαφος με ταχείς ρυθμούς. Ταυτόχρονα, ο κόσμος θα θελήσει 
να κερδίσει τον χαμένο χρόνο και είναι πιθανό να δούμε μια 
κατακόρυφη άνοδο της κατανάλωσης.
ςτο πολιτικό μέτωπο, το σενάριο αυτό δεν προβλέπει τεκτο-
νικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο (π.χ. τέλος του λαϊκισμού ή 
άνοδος της τεχνοκρατίας), αλλά βασίζεται σε έναν απλό πολι-
τικό αλγόριθμο: κερδισμένες είναι πιθανό να βγουν οι κυβερ-
νήσεις που διαχειρίστηκαν την κρίση με σύνεση και επιτυχία, 
καθώς οι πολίτες θα προσπεράσουν το πρόσκαιρο οικονομι-
κό σοκ και θα κρατήσουν στη μνήμη τους την επιτυχημένη 
διαχείριση. αντίθετα, σε χώρες που υπέστησαν σημαντικά 
πλήγματα (π.χ. ίσπανία), οι κυβερνήσεις θα δυσκολευτούν να 
απαλλαγούν από το στίγμα της αποτυχίας ακόμη και αν δεν 
έχουν άμεση ευθύνη γι’ αυτό, ακόμα και αν η επάνοδος στην 
οικονομική κανονικότητα είναι εξίσου σύντομη. Βέβαια όλα 
αυτά θα διαδραματιστούν σε ένα πλαίσιο όπου το χρονικό ση-
μείο των επόμενων εκλογών παίζει κρίσιμο ρόλο. Είναι αδύ-
νατο να προβλέψει κανείς τι μπορεί να συμβεί αν οι εκλογές 
είναι σε βάθος τριετίας ή τετραετίας καθώς, όπως δείχνουν 
πολλές μελέτες εκλογικής συμπεριφοράς, η μνήμη των αν-
θρώπων είναι μικρή και η εκλογική συμπεριφορά μυωπική. 
αλλά και κοντινές εκλογές (πχ οι αμερικανικές εκλογές του 
νοεμβρίου) μπορούν να επηρεαστούν από πολλούς άλλους 
παράγοντες που θα μεσολαβούσαν από τώρα ως τότε.  

Το κακό σενάριο: Η υγειονομική κρίση 
παρατείνεται ως τα τέλη του 2021 και 
η οικονομία παραμένει στην εντατική
Το δεύτερο σενάριο είναι το κακό: η υγειονομική κρίση χρο-
νίζει καθώς δεν προκύπτει αποτελεσματική φαρμακευτική 
αγωγή ή εμβόλιο ως το τέλος του 2021. η οικονομία επανέρ-
χεται εν μέρει μόνο και λειτουργεί με περιορισμούς, ενώ οι 
κατά καιρούς εξάρσεις της νόσου (δεύτερο και τρίτο κύμα) 

οδηγούν σε νέες τοπικές ή και ευρύτερες καραντίνες. Τα τα-
ξίδια εξακολουθούν να είναι περιορισμένα, η κατανάλωση 
να μειώνεται, η ανεργία να αυξάνεται και η αβεβαιότητα να 
κυριαρχεί. ςτο σενάριο αυτό, η οικονομία δεν είναι μεν δια-
σωληνωμένη αλλά παραμένει στην εντατική και διατηρείται 
τεχνητά στη ζωή με διάφορα έκτακτα μέτρα, κυρίως τη διο-
χέτευση χρήματος από την κυβέρνηση.
πολιτικά, ένα τέτοιο σενάριο είναι συμβατό με την αύξηση 
των πολιτικών εντάσεων, της πόλωσης και του λαϊκισμού. ςτις 
ηπα εμφανίζεται ήδη μια νέα διαχωριστική γραμμή με άξονα 
την έμφαση στην υγεία και την προστασία της ζωής από τη 
μία, και την εργασία και την έμφαση στην οικονομία από την 
άλλη. Εκεί, οπαδοί της πρώτης είναι κάτοικοι περιοχών που 
έχουν πληγεί από την επιδημία (π.χ. νέα ύόρκη) και άνθρωποι 
με σταθερό και εξασφαλισμένο εισόδημα (π.χ. δημόσιοι υπάλ-
ληλοι), ενώ στη δεύτερη ξεχωρίζουν τα φτωχότερα στρώμα-
τα και οι κάτοικοι των πιο αραιοκατοικημένων περιοχών. Είναι 
πιθανό να εμφανιστεί μια αντίστοιχη διαιρετική τομή και στην 
Ευρώπη και τα κόμματα του ακροδεξιού λαϊκίστικού τόξου 
να κάνουν σημαία τους το απρόσκοπτο άνοιγμα της οικονο-
μίας έστω και με κόστος την αύξηση των μολύνσεων και των 
θανάτων. Είναι επίσης πιθανό να δούμε την εμφάνιση νέων 
κοινωνικών συμμαχιών με τους νέους, που θα είναι ιδιαίτερα 
πληγέντες από την οικονομική κρίση και πολύ λιγότερο ευ-
άλωτοι στον ιό, να πρωτοστατούν στις διαμαρτυρίες για πιο 
ριζοσπαστική επαναφορά στην οικονομική κανονικότητα. ςτο 
βαθμό μάλιστα που οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι πιθα-
νό να αντισταθούν σε μια τέτοια πίεση, τουλάχιστον αρχικά, η 
πόλωση θα μπορούσε να πάρει εντονότατο χαρακτήρα και να 
λάβει μορφή νέων κοινωνικών κινημάτων στο πρότυπο των 
«κίτρινων γιλέκων». ςε γενικές γραμμές το κακό σενάριο είναι 
συμβατό με κοινωνική αναταραχή και πολιτικές ανατροπές 
προς όφελος αντισυστημικών/λαϊκιστικών πολιτικών μορ-
φωμάτων.

Το εφιαλτικό σενάριο: Οικονομική κατάρρευση
ςε περίπτωση παράτασης της κρίσης είναι ενδεχόμενο η οι-
κονομία να καταρρεύσει και τα πολιτικά συστήματα να απω-
λέσουν την ικανότητα διαχείρισης της κρίσης και συνολικής 
διακυβέρνησης. η εκδοχή αυτή είναι προφανώς ακραία, αλλά 
θεωρητικά δεν μπορεί να αποκλειστεί. αποτελεί ουσιαστικά 
μετεξέλιξη του κακού σεναρίου. Ένας δρόμος προς μια τέτοια 
έκβαση θα μπορούσε να είναι οικονομικός με μια σειρά αλυσι-
δωτών αντιδράσεων που θα ξεκινούσαν από την χρεοκοπία 
και κατάρρευση οικονομικών κολοσσών και τραπεζών και 
την αδυναμία των κυβερνήσεων να ελέγξουν τις εξελίξεις. 
Ένας δεύτερος δρόμος θα ήταν η κατακόρυφη αύξηση των 
κοινωνικών ταραχών και η πτώση των κυβερνήσεων εν μέσω 
συνεχών πολιτικών κρίσεων. η διάρκεια των κρίσεων αυτών 
και η τελική έκβαση που θα μπορούσαν να είχαν, ξεφεύγει 
προφανώς από την περιγραφή αυτή.

Το ποιο σενάριο θα επικρατήσει τελικά είναι συνάρτηση δύο 
παραγόντων. ο πρώτος είναι η ιατροφαρμακευτική έρευνα 
και η ταχύτητα με την οποία θα καταφέρει να προσφέρει λύ-
σεις. Όσο καθυστερεί τόσο αυξάνεται η πιθανότητα του κα-
κού (και ενδεχομένως του εφιαλτικού) σεναρίου. ο δεύτερος 
είναι η διαχειριστική ικανότητα των κυβερνήσεων σε ένα πε-
ριβάλλον οικονομικής δυσπραγίας. αυτός με τη σειρά του συ-
ναρτάται με πολλούς παράγοντες, αλλά εκείνο που αξίζει να 
σημειωθεί είναι πως εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από ευαί-
σθητες παγκόσμιες ισορροπίες. πιθανές αρνητικές εξελίξεις 
στις ηπα, για παράδειγμα, μπορεί να έχουν αλυσιδωτό χαρα-
κτήρα και να επηρεάσουν τον υπόλοιπο κόσμο.  A

Του

Στάθη Ν. Καλύβα
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Θα επηρεάσει 
η πανδημία 
την ελληνική 
κοινωνία 
και πόσο;

Ο πρόεδρος της Metron 
Analysis ερευνά τις αλλαγές 
στις πολιτικές µας 
συµπεριφορές

Του Στράτου 
Φαναρά

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 
στάσεις εξελίσσονται σε µακρό χρόνο, πολλές φορές µέ-
σα στη διάρκεια των αιώνων. Έρχονται όµως συγκυρίες 
που τις πυροδοτούν ή τις επιταχύνουν. 
Η σηµερινή κρίση που προκαλεί η πανδηµία, έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά µιας τέτοιας συγκυρίας γιατί, ενώ είναι 
σε πλήρη εξέλιξη, παραµένει απρόβλεπτη. Και αυτή η 
διάστασή της σε συνδυασµό µε τη δυνατότητά της να α-
ναπτύσσεται εκθετικά, προκαλεί τεράστια αβεβαιότητα 
σε παγκόσµια κλίµακα και διαχειριστικό και πολιτικό 
φόβο.
∆εν µπορούµε εποµένως να έχουµε σήµερα µια σαφή 
εικόνα για τις τελικές επιπτώσεις που θα επιφέρει στις 
κοινωνίες µας. Ωστόσο κάποια αποτελέσµατα είναι ήδη 
ορατά. 
Πρώτα από όλα να σηµειώσουµε ότι η χρονικά ανισό-
µετρη εξέλιξη της αρχικής φάσης της ανάπτυξης της 
πανδηµίας, καθιστά σηµαντικές τις διαφοροποιήσεις 
από χώρα σε χώρα, αν και αυτό που δεσπόζει είναι η 
παγκόσµια τάση. 
Στην παγκόσµια διάσταση κυριαρχεί η αβεβαιότητα 
ακόµη και για το άµεσο µέλλον λίγων εβδοµάδων και 
ένα αίσθηµα αδυναµίας. Οι µεγάλες υπερδυνάµεις του 
πλανήτη δείχνουν να στέκουν σε πήλινα πόδια µπρο-
στά στην πανδηµία, µη έχοντας τρόπο αποτελεσµατικής 
αντιµετώπισής της µέχρι τώρα.  
Ας φανταστούµε τις χώρες, και κατ’ επέκταση τις κοινω-
νίες µας, σαν ένα νέφος σηµείων πάνω σε ένα επίπεδο 
που το ορίζουν δύο άξονες: Ο άξονας των αναγκών (από 
επιβίωση έως ελευθερία) και ο άξονας των αξιών (από 
παραδοσιακές αξίες έως κοσµικές ορθολογικές αξίες).

Η ιστορική κίνηση του νέφους των χωρών (ας την ονο-
µάσουµε µεγάλη κίνηση) αυτή τη στιγµή είναι να µετα-
τοπίζεται προς την αρχή των αξόνων αυτού του επιπέ-
δου. Μια κίνηση που αφενός περιγράφει τη σταδιακή 
µείωση των ελευθεριών προκειµένου να προταχθούν 
οι ανάγκες επιβίωσης και από την άλλη ισχυροποίηση 
αξιών και θεσµών όπως η οικογένεια, η πειθαρχία και η 
υπακοή στο κράτος.
Ωστόσο µέσα στο νέφος των χωρών υπάρχουν κι άλλες, 
εσωτερικές κινήσεις και αναδιατάξεις (ας τις ονοµάσου-
µε η µικρή κίνηση), οι οποίες συναρτώνται κυρίως µε 
τη σχετική επιτυχία αντιµετώπισης αυτής της πρώτης 
φάσης της πανδηµίας κάθε χώρας ξεχωριστά.
Ειδικά η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία των χωρών που 
νιώθουν ότι τα έχουν πάει καλά µέχρι τώρα. Κι αυτό 
όσο και να φαίνεται παράξενο –και παρά τις αγωνίες 
και τους φόβους που επικρατούν παγκόσµια– δίνει µία 
αίσθηση επιτυχίας έως και «νίκης» στους Έλληνες που 
είχαν ανάγκη από ένα τέτοιο συναίσθηµα µετά από χρό-
νια πολύπλευρης καχεξίας.
Μέσα λοιπόν στο «νέφος των χωρών», µέσα στην πα-
γκόσµια κοινότητα, η Ελλάδα µετατοπίζεται προς το άνω 
δεξιά σηµείο του, δηλαδή σε µια θέση όπου η κοινωνική 
αυτοπεποίθηση, από τη µια, και ο επιστηµονικός/ορθο-
λογικός λόγος, από την άλλη, ισχυροποιούνται.
Να και η σχηµατική αποτύπωση:
 

Η Ελλάδα κάνει σήµερα κίνηση, αντίθετη µε τη φορά 
της παγκόσµιας κοινότητας. 
• Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων στους πολιτικούς θε-
σµούς επιτέλους αυξάνεται µετά από χρόνια. Η δια-
χειριστική επάρκεια της Πολιτείας επιβραβεύεται µε 
θετικές αξιολογήσεις. Το κοµµατικό σύστηµα στο σύ-
νολό του «βάζει πλάτη» παρά τις επιµέρους διαφορές, 
για να βγούµε µε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές στην επόµενη ηµέρα.
• Κρίσιµοι θεσµοί κοινωνικής αποστολής που για χρό-
νια ήταν απαξιωµένοι (όπως το Εθνικό Σύστηµα Υγείας) 
αναβαπτίζονται στη συνείδηση των πολιτών. 
• Συνωµοσιολογίες, µεταφυσικές λύσεις στα προβλή-
µατα, αντιεπιστηµονικές πρακτικές, βρίσκουν όλο και 
µικρότερη αποδοχή.
∆ηµιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις ενίσχυσης του 
κοινωνικού κεφαλαίου (social capital) που αποτελεί τη 
βάση για να εµφανισθεί στον κόσµο µια Ελλάδα νέα, α-
νταγωνιστική, µε αυτοπεποίθηση και στόχους. 

Όµως, για να θυµηθούµε τον ποιητή, δεν ξέρουµε αν 
«κάνει άλµα πιο γρήγορο από τη φθορά». Η αλλαγή που 
συντελείται εν µέσω πανδηµίας δεν έχει αποκτήσει στα-
θερές βάσεις, ίσως αποδειχθεί ευκαιριακή και αδύνα-
µη µπροστά στην επερχόµενη οικονοµική ύφεση και να 
παρέλθει µαζί µε το τέλος της υγειονοµικής φάσης της 
πανδηµίας. 
Στην οικονοµική φάση της πανδηµίας «ήρωες» για να 
µας σώσουν δεν θα υπάρχουν, τα πράγµατα θα είναι πολύ 
πιο δύσκολα, η Ανεργία θα γίνει και πάλι η µεγάλη κοι-
νωνική απειλή. Βλέπουµε ωστόσο µια σηµαντική προ-
σπάθεια τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα 
να εκσυγχρονισθούν, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολο-
γίες, να µειώσουν όσο γίνεται τις επιπτώσεις σε µια ήδη 
επιβαρυµένη οικονοµία από τη µακροχρόνια κρίση.
Πώς θα καταλήξει λοιπόν αυτή η αντίρροπη κίνηση ανά-
µεσα στο παγκόσµιο και το τοπικό; Ποια σενάρια θα επι-
κρατήσουν τελικά; Κανείς δεν µπορεί να είναι βέβαιος. 
Όµως σήµερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόµαστε να 
ανανεώσουµε τη σκέψη µας, να γίνουµε αιρετικοί και 
ριζοσπάστες, να µην υποκλιθούµε στην «πεπατηµένη» 
γιατί πολύ απλά πεπατηµένη δεν υπάρχει.
Ας το προσπαθήσουµε. A

12 A.V. 7 - 13 ΜΑΪΟΥ 2020

Ηθικά και 
φιλοσοφικά 

διλήμματα σε 
ένα άγνωστο 

μέλλον



7 - 13 ΜΑΪΟΥ 2020 A.V. 13 

 



 

Ηθικά και 
φιλοσοφικά 

διλήμματα σε 
ένα άγνωστο 

μέλλον

5 Προβλέψεις 
για το Μέλλον

Η ζωΗ μου πριν τον κορωνοϊο ειχε πολλά υπεράτλάντικά τάξιδιά 
και πολύ φαγητό σε εστιατόρια, επομένως μπορώ να πω με σχετικά 
μεγάλη ασφάλεια πρόβλεψης ότι θα περάσει αρκετός χρόνος μέχρι 
να έχω ξανά τις ίδιες δυνατότητες. και λέω «δυνατότητες» γιατί πέρα 
από τις καταστροφικές αλλά σχετικά παροδικές επιπτώσεις του, ο 
κορωνοϊός έχει ήδη έντονες καταλυτικές επιδράσεις που επιταχύνουν 
τρέχουσες εξελίξεις. Η μελλοντική κανονικότητα θα είναι διαφορετική 
από τη σημερινή. 

Αερομεταφορές

οι προβλέψεις για τις αεροπορικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα δυσοίωνες 
δεδομένου ότι ακόμα και στο καλό σενάριο, όπου μέσα στο καλοκαίρι 
θα έχουμε σημαντική πρόοδο στα διαθέσιμα τεστ και φάρμακα και το 
εμβόλιο θα έρθει στις αρχές του επόμενου χρόνου, η επιβατική κίνη-
ση θα αργήσει πολύ να επανέλθει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά της 
δεκαετίας που μόλις πέρασε. το μέχρι σήμερα επιχειρηματικό μοντέλο 
του έντονου ανταγωνισμού με την ολοένα αυξανόμενη χωρητικότητα 
στις πτήσεις δεν μπορεί να εφαρμοστεί πλέον, τα αεροπλάνα θα πρέπει 
να πετάνε με λιγότερους επιβάτες, κάτι που θα φέρει άνοδο των τιμών 
και θα κάνει τα ταξίδια προσιτά σε μικρότερο κοινό. επιπρόσθετα οι 
απαραίτητες διαδικασίες υγειονομικού ελέγχου θα κάνουν τα αερο-
πορικά ταξίδια μια πιο χρονοβόρα και λιγότερο ευχάριστη εμπειρία για 
όλους τους επιβάτες. 
Στις Ηπά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχώρησε στην απευθείας 
επιδότηση της μισθοδοσίας των αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες 
εκτελούν σήμερα ένα πολύ μικρό μέρος του πτητικού τους έργου α-
ναγνωρίζοντας τη σημασία των αερομεταφορών και προστατεύο-
ντας τις θέσεις εργασίας σε αυτές. είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 
αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ξόδεψαν πολλά από τα μεγάλα 
κέρδη τους της περασμένης δεκαετίας αποσύροντας μετοχές τους 
από την κυκλοφορία, αυξάνοντας έτσι την αξία των μετοχών τους σε 
βάρος των ταμειακών τους αποθεμάτων. Στην ευρώπη η Lufthansa και 
η Air France γίνονται οι πρώτες που λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις 
και είναι σίγουρο πως θα τις ακολουθήσουν και πολλές άλλες. επίσης 
δυσοίωνες είναι και οι προοπτικές των κατασκευαστών αεροσκαφών 
οι οποίοι βλέπουν τις παραγγελίες τους να αναβάλλονται για το μέλλον 
ή να ακυρώνονται.

Τηλε-εργασία

Στον αντίποδα της εικόνας καταστροφής που παρουσιάζουν οι αερο-
μεταφορές, βρίσκεται η τηλε-εργασία και όλο το οικοσύστημα γύρω 
της. H σχετικά μικρή Zoom έχει γίνει συνώνυμη με την πολυμερή τη-
λεδιάσκεψη, η ανάγκη μιας ποιοτικής διαδικτυακής σύνδεσης έχει 
γίνει ξεκάθαρη σε όλους, τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκτελούν τη 
μεγαλύτερη μερίδα του λιανικού εμπορίου. Όλα καλά για όσους μπο-
ρούν να δουλέψουν από απόσταση αλλά και ταυτόχρονη ανάδειξη των 
έντονων διακρίσεων του κορωνοϊού σε βάρος αυτών που δεν μπορούν 
και αναγκαστικά εκτίθενται σε δυσανάλογα μεγαλύτερο κίνδυνο μό-
λυνσης.  
παρόλες τις αδυναμίες της, η τεχνολογία σήμερα μπόρεσε να υποστη-
ρίξει σε μεγάλο βαθμό σχετικά ικανοποιητικές επικοινωνιακές εμπει-
ρίες οι οποίες θα βελτιώνονται συνεχώς. μέσα στη δεκαετία, μέσω 
τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, θα έχουμε 
επικοινωνιακές εμπειρίες πιο πλούσιες από τις φυσικές οι οποίες δεν 
θα υποκαταστήσουν αλλά θα συμπληρώσουν την ανάγκη φυσικής 
συναναστροφής. 
Για πολλούς εργαζομένους σε ήδη κατανεμημένους οργανισμούς, η τη-
λε-εργασία ήταν ο κανόνας, για πολλούς άλλους ο κορωνοϊός την καθι-
έρωσε σαν τη νέα κανονικότητα. ο περιορισμός στις μετακινήσεις από 
και προς τους χώρους εργασίας είναι μια θετική εξέλιξη που θα παρα-
μείνει και μετά τον κορωνοϊό. εκτός από τις καθημερινές μετακινήσεις, 
πολλές επαγγελματικές συναντήσεις θα αντικατασταθούν με τηλεδι-
ασκέψεις σε μόνιμη βάση, κάτι που θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό 
επιφέροντας ένα ακόμα πλήγμα στις αεροπορικές εταιρείες. τα στρι-
μώγματα σε γραφεία ανοιχτού τύπου, που πολλές φορές πλασάρονται 
σαν συστατικά συνεργατικότητας (αντί της μείωσης κόστους που είναι 

ο κύριος λόγος ύπαρξης τους) θα μειωθούν δραστικά και οι εταιρείες 
θα επανεξετάσουν τις ανάγκες τους σε χώρους γραφείων καθώς και τη 
σκοπιμότητα των σημερινών εργασιακών ωραρίων. πολλές θα περά-
σουν από την εξ αποστάσεως εργασία στην πραγματικά κατανεμημέ-
νη, ασύγχρονη εργασία. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις καταστροφικές 
συνέπειες στις επιχειρήσεις εστίασης και λιανικής, θα δημιουργηθούν 
μεγάλες πιέσεις στις τιμές των επαγγελματικών χώρων.

Εκπαίδευση

Στην εκπαίδευση βλέπουμε μια βίαια μετάβαση στην εξ αποστάσεως 
μάθηση σε όλες τις βαθμίδες. Έτοιμοι ή όχι, μην έχοντας άλλη επιλογή, 
όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί έγιναν μέσα σε μικρό διάστημα διαδι-
κτυακοί. Η εμπειρία μπορεί να είναι δυσάρεστη σήμερα, αλλά σίγουρα 
είναι πολύτιμη για το μέλλον και είναι εδώ για να παραμείνει. άρκεί φυ-
σικά να επιβιώσουν, κάτι καθόλου σίγουρο για τους πιο αδύναμους.

Παγκοσμιοποίηση

επίσης καταλυτικά έδρασε ο κορωνοϊός στο διευρυνόμενο ρήγμα με-
ταξύ Ηπά και κίνας. ο τραμπ ήδη επιρρίπτει όλη την ευθύνη για τον κο-
ρωνοϊό στην κίνα ενόψει των εκλογών του νοεμβρίου, κάτι στο οποίο 
(εν μέρει δικαιολογημένα) δεν θα βρει πλέον αντίλογο. ο κορωνοϊός 
σπρώχνει την παγκοσμιοποίηση στην επόμενή της φάση. Η φάση αυτή 
θα χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση στη μετακίνηση ανθρώπων και α-
γαθών, καθώς πολλές χώρες θα επανεξετάσουν σοβαρά τις επιπτώσεις 
για την ασφάλεια που έχουν οι πολύ μακριές εφοδιαστικές αλυσίδες 
και από επιτάχυνση στη μετακίνηση της πληροφορίας. τα bits θα αφή-
σουν τα άτομα πίσω.

τα πολλά ερωτηματικά που χαρακτηρίζουν το σήμερα δεν βοηθούν 
στις προβλέψεις. οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες θα γίνουν διαθέ-
σιμα τεστ, φάρμακα και εμβόλια θα κρίνουν την πορεία της επιδημίας 
και τη διάρκεια των οικονομικών επιπτώσεων, καθώς και ένα άλλο 
μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει σχετικά με την έκταση της επι-
δημίας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει 
επηρεαστεί πολύ.

Κοινωνικές αντιλήψεις

καταλυτική ήταν και η επίδραση του κορωνοϊού στις κοινωνικές μας 
αντιλήψεις καθώς και στο πώς βλέπουμε το κράτος και τον ρόλο του. 
Στις θετικές του επιδράσεις θα πρέπει να προσμετρήσουμε τη συνειδη-
τοποίηση για το πόσο εξαρτημένοι είμαστε, εκτός από τους γιατρούς 
και τους νοσηλευτές, από μια σειρά άλλων «άορατων» μέχρι σήμερα 
εργαζομένων, χωρίς τους οποίους απλά δεν μπορεί να λειτουργήσει 
μια σύγχρονη κοινωνία. Στον αντίποδα, επίσης, συνειδητοποιήσαμε 
πόσο σημαντική είναι η ποιότητα της ηγεσίας ενός κράτους. Η αντιπα-
ράθεση της εικόνας του τραμπ να δηλώνει τη διακοπή της χρηματο-
δότησης του π.ο.υ με αυτή του κυριάκου μητσοτάκη να δηλώνει ότι 
είχε υποεκτιμήσει την σημασία του ε.Σ.υ. δεσμευόμενος να το κάνει 
υποδειγματικό, λέει πολλά.

άρκετός κόσμος έμαθε ότι οι συμβουλές των ειδικών πρέπει να αποτε-
λούν τη βάση γι’ αυτές των πολιτικών (και όλων των υπολοίπων) και όχι 
το αντίθετο. 
το ίδιο ισχύει και για τις διασημότητες. το ότι πολλοί ήξεραν για την 
προειδοποίηση του Bill Gates για πανδημία στο εγγύς μέλλον, αλλά 
ελάχιστοι για την ίδια προειδοποίηση που είχε κάνει ο κατεξοχήν αρμό-
διος Anthony Fauci είναι προβληματικό.
ο κορονωϊός, όντας ένας ακόμα ζωονοσογόνος ιός όπως και αυτοί των 
προηγουμένων πανδημιών, μας προτρέπει να επανεξετάσουμε και την 
αλληλεπίδρασή μας με τα άγρια ζώα, αλλά και τις σημερινές μεθόδους 
μαζικής εκτροφής, οι οποίες δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες 
για την εξάπλωσή τους.
Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας, οι «μαύροι κύκνοι» 
είναι πολύ περισσότεροι απ’ ό,τι νομίζαμε και θα πρέπει να προσαρμο-
στούμε σε αυτή την πραγματικότητα. A

Του Μιχάλη 
Μπλέτσα

Ο διευθυντής Πληροφορικής 
στο Media lab του MIT 
και ένας από τους εφευρέτες 
του Υπολογιστή των 
100 δολαρίων αναζητά 
τις τάσεις του μέλλοντος
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Το Παρίσι στέκεται όπως χθες
Του Νίκου ΑλίΑγΑ*

Ταμπουρωθήκαμε, περιμενονΤας Τους βαρβαρους, Τον «α-
όρατο εχθρό», όπως τον αποκάλεσαν οι ηγέτες του κόσμου λίγο 
πριν τον εγκλεισμό. μείναμε μέσα και σωπάσαμε, σοκαρισμένοι, 
ανήσυχοι, παρακολουθώντας τις ειδήσεις στην τηλεόραση και 
τις άδειες λεωφόρους απ’ το παράθυρο. είχαν περάσει 10 ημέρες, 
όταν αποφάσισα να βγω ξανά στον κόσμο. Έχοντας καλύψει το 
πρόσωπό μου μ’ ένα χειμωνιάτικο κασκόλ και ένα μπουκαλάκι οι-
νόπνευμα στην τσέπη έτοιμος να κάψω τον εχθρό με το εύφλεκτο 
υγρό. βγήκα από την πολυκατοικία σαν δεσμώτης που απελευθε-
ρώνεται από το ςπήλαιο του πλάτωνα. Ήθελα να δω με τα ίδια μου 
τα μάτια το αγνώριστο τοπίο, ήθελα να μοιραστώ την αγωνία μου 
με κάποιον γείτονα, μα δεν υπήρχε κανείς. οι αλυσοδεμένοι δε-
σμώτες είχαν μείνει στα σπίτια τους, άλλοι είχαν φύγει στην εξοχή 
και στις επαρχίες πριν το συναγερμό. «Όταν το πλοίο βουλιάζει», 
έλεγε ο παππούς μου, «τα ποντίκια φεύγουν πρώτα». αυτός ο αγέ-
ρωχος παππούς, ο Λευκαδίτης, που δάκρυζε όταν έκανε τον σταυ-
ρό του για να μη γνωρίσουμε ποτέ πολέμους και κακουχίες. μα δεν 
ζούμε σε πόλεμο, δεν πήραμε τα όπλα, δεν πήραμε τους δρόμους 
της προσφυγιάς, τα κτίρια δεν κατέρρευσαν, το παρίσι στέκεται 
όπως χθες. ςα να μην άλλαξε τίποτα, ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα 
μέσα μας. μείναμε μέσα. απέναντι στοn καθρέφτη του χρόνου και 
της συνείδησής μας. με έναν φόβο φωλιασμένο στην ψυχή μας. 
πού πήγαν όλα αυτά τα χρόνια που μας μετάλλαξαν σε βιαστικά 
ανθρωπάκια, με ατζέντες και βεβαιότητες. Άπειρες βεβαιότητες.
Πλατεία των Invalides. οφθαλμοσκοπώ, μια πόλη φάντασμα 
πίσω από τον φακό μου. αναζητώ μια γνώριμη εικόνα να πιαστώ, 
να αφουγκραστώ, να αισθανθώ πως είμαι ακόμα ζωντανός σ’ ένα 
τοπίο χωρίς ζωή. Άδεια η πόλη. Πού πήγαν όλοι. απέναντί μου ο 
Πύργος του Άιφελ αγέρωχος και σχεδόν αδιάφορος στην κατά-
ντια μας. ςτην κορυφή του ένας φάρος-κύκλωπας που διασχίζει 
τον συννεφιασμένο ορίζοντα. κι εγώ ο κανένας, φορτωμένος με 
σακούλες από σούπερ μάρκετ. ςούπερ ήρωας του τίποτα που κοι-
τάζει νευρικά στο τηλέφωνό του έναν χάρτη όπου προστίθενται 

κρούσματα και θύματα. μια μακάβρια «ζωντανή» καταμέτρηση 
όπου οι νεκροί δεν έχουν όνομα, πρόσωπο, ιστορία. Χιλιάδες τα 
θύματα του φονικού ιού. Συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε 
τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί.
Ένας παππούς με κοιτάζει μουδιασμένα. Διασχίζει τη Γέφυρα 
Iena με ένα αργό βάδισμα. Το πρόσωπό του κλειστό, με τα χέρια 
πίσω στην πλάτη. κοιτάζει το πεζοδρόμιο σα να μετράει τα βήματα 
που του απέμειναν. Ένας ηλικιωμένος περπατάει στα συντρίμμια 
της σιωπής μας. απέναντί του, στο αριστερό πόδι του πύργου στέ-
κεται το πέτρινο άγαλμα του Γαλάτη καβαλάρη με μια ασπίδα που 
απεικονίζει το φρικιαστικό πρόσωπο της μέδουσας. Δεν πέτρωσε 
ο κόσμος. πέτρωσαν οι ψευδαισθήσεις ενός κόσμου ανίκανου 
πλέον να προστατέψει τους παλιούς. παππούδες και γιαγιάδες 
που σβήνουν μόνοι, φυλακισμένοι σε γηροκομεία. Ξεχασμένοι 
πλάτανοι στην έρημο. και η γενιά μου, που θα ’πρεπε να τους προ-
στατέψει, τους κλαίει, ανήμπορη, πίσω από τζαμαρίες και χάρτινες 
μάσκες, κοιτάζοντας από τα θεωρεία της κακιάς ώρας τον ανάλγη-
το βαρκάρη να πλέει στον αχέροντα.

εκκωφαντική η σιωπή της πόλης. Έρημη η γαλλική εθνοσυνέλευ-
ση. μόνο τα κελαϊδίσματα των πουλιών μού κρατούν συντρο-
φιά,  naturam suam accipit lege. ςτον Σηκουάνα παραμονεύουν 
μικρά καράβια σα να περιμένουν ένα μυστικό σινιάλο να αρχίσουν 
ξανά να πλέουν, να αρχίσει ξανά η ζωή. Ένα κοπάδι με αγριόπαπιες 
πετάει πάνω από την Πλατεία της Κονκόρντ. Ένας ποδηλάτης 
ξεπροβάλλει απ’ το πουθενά με ανοικτό πουκάμισο και παντόφλες 
και τραγουδάει δυνατά Έλβις πρίσλεϊ, “It’s now or never”. 
εδώ και τώρα. ή Γέφυρα των Τεχνών, όπου έδιναν όρκο οι ε-
ρωτευμένοι, μοιάζει σαν ιπτάμενη φυλακή με χιλιάδες λουκέτα 
να κρέμονται πλέον σαν ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. κανείς δεν 
τολμά να σκεφτεί την επόμενη μέρα στη βαρύτητα που μας α-
γκυλώνει. Αισθάνομαι άστεγος και περιττός, έγραφε ο ελύτης. και 
πράγματι, σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό, μοιάζει σαν ουτοπία η 

ιδέα της επόμενης μέρας. πώς να βγει κανείς από το ςπήλαιο χωρίς 
να τυφλωθεί; πώς να συνδεθεί κανείς στην ουσία της ύπαρξής 
του και στους άλλους και στη φύση στην οποία ανήκει; ή επόμενη 
μέρα απαιτεί αυτογνωσία. εάν πήραμε τη ζωή μας λάθος, ας την 
αλλάξουμε επιτέλους. με συμπόνοια και συγνώμη.
Πλατεία του Τροκαντερό. εδώ έπινα καφέδες με τον Άρη Φακίνο, 
όταν ήμουνα φοιτητής. Δεν γεννιέσαι στο Παρίσι, έλεγε ο αείμνη-
στος φίλος μου. Ξαναγεννιέσαι στο Παρίσι. Κάθε πρωί που ξυπνάς 
κι αναπνέεις. ας ξαναγεννηθούμε, λοιπόν. ς’ αυτή τη νέα, σουρε-
αλιστική πραγματικότητα, όπου δεν μπορούμε να αγγίζουμε αυ-
τούς που αγαπάμε, όπου νίπτουμε τας χείρας μας για να έχουμε 
καλύτερη συνείδηση, όπου χειροκροτούμε στα μπαλκόνια για να 
αισθανθούμε χρήσιμοι, όπου ευγνωμονούμε τους ανθρώπους 
που αψηφούν τον φόβο κάνοντας το καθήκον τους, γιατί δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. ας ξεδιπλώσουμε τα φτερά 
που για χρόνια είχαμε κρύψει στο σακάκι μας, μακριά από μοιρο-
λάτρες, κυνικούς και κασσάνδρες, κι ας πετάξουμε ψηλά πάνω απ’ 
την πόλη μήπως βρούμε ξανά τον χαμένο μας εαυτό. θέλει τόλμη 
και αρετή η ελευθερία, αλλά θέλει και μνήμη. 
ς’ αυτή την πόλη όπου γεννήθηκα και ζω, ποιητές προσπάθησαν 
κάποτε να σώσουν τις ψυχές μας. ςτο παρίσι γεννήθηκε ο σουρεα-
λισμός, όχι μόνο σαν ποιητική μορφή, αλλά σαν κραυγή του πνεύ-
ματος που ξαναγυρίζει στον εαυτό του με την απεγνωσμένη από-
φαση να σπάσει τις αλυσίδες του. Χωρίς θυμό και εκδικητικότητα. 
Γιατί ένα ατυχές βήμα, εύκολα μπορεί να μετατρέψει τη σουρεαλι-
στική πραγματικότητα σε σουργελαστική φάρσα και τότε, η επό-
μενη μέρα, δεν θα είναι επίγνωση, αλλά απόγνωση.  A

*Ο Νίκος Αλιάγας είναι ελληνογάλλος δημοσιογράφος, φωτογράφος, 
ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής στη γαλλική τηλεόραση. Τις 
φωτογραφίες του μπορείτε να δείτε στον λογαριασμό του στο instagram 
@nikosaliagas .Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «L’épreuve du temps» (Η 
δοκιμασία του χρόνου) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις La Martinière.
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1. Τα κινεζικά εστιατό-
ρια έχουν κλείσει από 
τα μέσα Φεβρουαρίου. 
Η κινεζική κοινότητα 
πήρε πολύ νωρίτερα τα 
μέτρα που έχουν επι-
βληθεί σήμερα.

2. Oδός Μπισά: δεν 
έχω ιδέα τι κάνουν 
όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
αντάμα.

3. Ποτέ δεν βρίσκω 
ποδήλατο στο δημοτι-
κό ποδηλατοπάρκινγκ. 
Αυτές τις μέρες που 
δεν έχω καμιά όρεξη, 
το πάρκινγκ είναι γε-
μάτο.

4. Τα περισσότερα δι-
αμερίσματα στο Παρίσι 
είναι πολύ μικρά: σε 
κάθε κάτοικο αντιστοι-
χεί επιφάνεια περίπου 
25 τετραγωνικών μέ-
τρων. Ο περιορισμός 
στο σπίτι δυσκολεύει 
τις σχέσεις μεταξύ των 
συγκατοίκων. Ανα-
ρωτιέμαι αν υπάρχει 
έξαρση της ενδοοικο-
γενειακής βίας. Σίγου-
ρα υπάρχει έξαρση της 
γκρίνιας.

5. Κανάλι Σαιν Μαρτέν: 
στην απέναντι όχθη 
περιπολούσαν αστυ-
νομικοί. Άλλαξα όχθη, 
όπως λέμε άλλαξα πε-
ζοδρόμιο. Δεν τόλμησα 
να τους φωτογραφίσω. 

6. Το πάρκο Μπυτ Σω-
μόν έκλεισε. Κλείνει σε 
περίπτωση «ακραίων 
καιρικών φαινομένων: 
ισχυρών ανέμων, κα-
τακλυσμιαίων βροχών, 
θυελλών».

7. Φίλη μου μού γρά-
φει: «Ασχολούμαι με 
την κηπουρική. Κάθε 
μέρα, όλη μέρα, ασχο-
λούμαι με την κηπου-
ρική. Αλλάζω το χώμα, 
βάζω λίπασμα, ύστερα 
καθαρίζω και γυαλίζω 
το κάθε φυλλαράκι. Ο-
ρίστε το αποτέλεσμα».

8. Οι υπηρεσίες του 
δήμου λειτουργούν κα-
νονικά και παρ’ όλ’ αυτά 
υπάρχει ατμόσφαιρα 
εγκατάλειψης. Για τους 
αστέγους, η ζωή συνε-
χίζεται όπως πριν, με τη 
διαφορά ότι κανείς δεν 
τους πλησιάζει.

9. Στο ταχυδρομείο· 
ουρά με αποστάσεις 
ασφαλείας: τι μπορεί 
να είναι τόσο επείγον; 
Πήγα για να παραλάβω 
τεχνολογικό εξοπλισμό 
από την επιχείρηση 
επικοινωνιών η οποία 
με απειλεί με πρόστι-
μο, αν δεν κάνω την 
παραλαβή. Τα ηλεκτρο-
νικά συστήματα δεν 
συντονίζονται μεταξύ 
τους· πολλοί υπάλληλοι 
βρίσκονται σε μακρινές 
χώρες: στο τηλέφωνο 
δεν καταλαβαίνουν τι 
εννοώ με τον όρο «περι-
ορισμός κυκλοφορίας».

10. Είσοδος της στά-
σης του μετρό. Τα βα-
γόνια πηγαινοέρχονται 
μισοάδεια.

11. Εκκλησίες: Επι-
τρέπεται η ατομική 
προσευχή. Κρατήστε 
απόσταση ενός μέτρου 
από τον ιερέα.

12. Ψωμί ναι, κρουα-
σάν ναι, γλυκά όχι και 
τόσο. Το πρωί στον 
φούρνο ρώτησα τη 
φουρνάρισσα «Πώς 

τα πάτε;» «Χάλια, πολύ 
χάλια», μου απάντησε 
με φωνή που ακουγόταν 
παραμορφωμένη μέσα 
από τη μάσκα. Τώρα πα-
ραμονεύω από το παρά-
θυρο πότε θα μείνει μό-
νη για να πάω απέναντι 
να μιλήσουμε λιγάκι.

13. Τα φανάρια της 
τροχαίας αλλάζουν 
από κόκκινο σε πράσι-
νο αλλά είναι περιττά.

14. Στα φαρμακεία 
υπάρχει έλλειψη αντι-
σηπτικών και μασκών. 
(Οι μάσκες ίσως δεν 
είναι «απαραίτητες», 
αλλά είναι χρήσιμες). 
Οι φαρμακοποιοί παί-
ζουν ρόλο πρακτικού 
γιατρού· εργάζονται 
υπερωριακά καθησυ-
χάζοντας ανθρώπους 
που έχουν χαμηλό 
πυρετό ή πόνο στα 
κόκαλα. Τα φαρμακεία 
δεν έχουν δικαίωμα να 
πουλήσουν πάνω από 
δύο κουτιά παρακετα-
μόλη ανά άτομο.

15. Τα κατεβασμένα 
ρολά κάνουν το Πα-

ρίσι να μοιάζει με το 
Μπρονξ του 1980.

16. Eπτάμισι εκατομ-
μύρια σκυλιά στη Γαλ-
λία, 250.000 στο Παρίσι. 
Πάνω από 40.000 είναι 
μεσαίου και μεγάλου 
μεγέθους· ο εσωτερι-
κός χώρος δεν αρκεί. 
Τα κατοικίδια ζώα μοιά-
ζουν σαν να μεγεθύνο-
νται μέρα με τη μέρα.

17. Σ’ αυτό το δρομάκι 
τα υπαίθρια καφενεία 
είναι συνήθως γεμάτα 
από τις έντεκα το πρωί 
μέχρι τα μεσάνυχτα.

18. Πάντοτε υπάρ-
χουν σκουπίδια στις 
λαϊκές συνοικίες: συ-
νωστισμός, έλλειψη 
μητροπολιτικής συμπε-
ριφοράς, περισσότερη 
ανεκτικότητα στην ατα-
ξία και στη βρομιά.

Θα δούμε. Θα βοηθή-
σουμε όλοι· την πόλη 
κι ο ένας τον άλλον. Οι 
αρρώστιες ίσως καταρ-
γούν τις αρετές μας, 
ίσως καταργούν και τα 
ελαττώματά μας.

Σώτη 
Τριανταφύλλου, 
δείξε μας το Παρίσι 
την εποχή 
που «έμοιαζε με 
οποιαδήποτε 
πόλη του κόσμου»

«Όλες Όι πΌλεις ειναι ιδιες, όταν εί-
ναι άδειες» μας έστειλε μήνυμα η ςώτη από 
το αγαπημένο της παρίσι. πόσο δίκιο έχει, 
η ψύχη της κάθε πόλης είναι οι άνθρωποι 
που την κατοικούν, που την περπατάνε, 
που δουλεύουν, που βγαίνουν βόλτα με τον 
σκύλο τους, που κάθονται στα καφέ και στις 
πλατείες της. Όταν μας έστειλε 18 εικόνες 
το νιώσαμε, μαύρισε η ψυχή μας. «Θα δού-
με. Θα βοηθήσουμε όλοι· την πόλη κι ο ένας 
τον άλλον. Όι αρρώστιες ίσως καταργούν 
τις αρετές μας, ίσως καταργούν και τα ε-
λαττώματά μας» είπε στο τέλος. ναι, ςώτη, 
περιμένουμε να δούμε...

9

8

13 
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Μέρες καραντίνας, 
οι μέρες που ζήσαμε.

Μάνο 
Ματσαγγάνη, 
τι συμβαίνει 
στο Μιλάνο;

7 μέρες από 
τη ζωή της 
δημοσιογράφου 
Άννας Δάλλα  
στο Λονδίνο 
του κορωνοϊού

Λένέ πως η πιο ςκοτέινη ωρα 
έιναι Λιγο πριν το χαραμα.
κυριακή πρωί στο μιλάνο, η πόλη 
παραμένει σε κώμα. η παροιμιώδης 
ζωντάνια των κατοίκων και το βια-
στικό τους βήμα φαίνονται μακρινή 
ανάμνηση. πηγαίνουμε στο σού-
περ-μάρκετ (μια από τις τελευταίες 
δραστηριότητες που επιτρέπονται 
ακόμη) σέρνοντας τα πόδια μας, σαν 
να έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας 
(όπως άλλωστε ισχύει), σαν να θέ-
λουμε να παρατείνουμε τη διάρκεια 
της εξόδου μας από το σπίτι, και ί-
σως την οπτική έστω επαφή με άλ-
λους ανθρώπους.
Έξω από το Coop είκοσι περίπου πε-
λάτες περιμένουν υπομονετικά στην 
ουρά, σε απόσταση ενός μέτρου ο έ-
νας από τον άλλον. έίναι όλοι τους 
ψύχραιμοι και ευγενικοί, παραχω-
ρούν ευχαρίστως τη θέση τους σε 
πιο ηλικιωμένους, όμως κανείς δεν 
έχει όρεξη για αστεία. ςτα ταμεία 
οι εργαζόμενες εμψυχώνουν τους 
πιο κατηφείς από τους πελάτες: «να 
δείτε που θα περάσει και αυτό».
έντωμεταξύ, οι μέρες διαδέχονται 
απαράλλαχτες η μία την άλλη. ςτις 
6 το απόγευμα παρακολουθούμε την 
ανακοίνωση της Υπηρεσίας πολιτι-
κής προστασίας για την εξέλιξη της 
επιδημίας... η Corriere della sera και 
οι άλλες σοβαρές εφημερίδες απο-
στρέφονται την υστερία, όμως τις 
τελευταίες μέρες οι τόνοι είναι σχε-
δόν πένθιμοι. τα editorial και οι μό-
νιμες στήλες καλούν τους αναγνώ-
στες να αναλογιστούν ότι η ιταλία 
έχει περάσει χειρότερες μέρες, βγή-
κε από τον Δεύτερο παγκόσμιο πό-
λεμο κατεστραμμένη και πεινασμέ-

νη, αλλά γεμάτη ενθουσιασμό και 
δημιουργικότητα, που μέσα σε λίγα 
χρόνια έφερε το οικονομικό θαύμα 
που τη μεταμόρφωσε. Έτσι και τώρα 
θα βγούμε πιο δυνατοί κτλ. 
οι μέσα σελίδες αφηγούνται ιστο-
ρίες, με ιώτα μικρό. ο 48χρονος 
οδηγός ασθενοφόρου στη Brescia 
ξεψύχησε στο σπίτι του. H 17χρο-
νη από το Como είχε την ατυχία να 
πάθει καλπάζουσα μηνιγγίτιδα, και 
την ακόμη μεγαλύτερη ατυχία να 
την πάθει τώρα – εάν της συνέβαινε 
άλλη εποχή θα την είχαν σώσει, την 
κηδεία οι συμμαθητές την παρακο-
λούθησαν σε streaming.
ο δήμαρχος του Bergamo είναι υπό 
την επήρεια ισχυρού κλονισμού: 
στην πόλη του τα θύματα της επιδη-
μίας πάνε κυριολεκτικά άκλαυτα, 
από το νοσοκομείο απευθείας στο 
νεκροταφείο, μέχρι προχθές τα φέ-
ρετρα στοιβάζονταν στις εκκλησίες, 

τώρα γέμισαν και αυτές, τα γραφεία 
τελετών δουλεύουν τριπλοβάρδιες, 
με ελλείψεις στο προσωπικό τους λό-
γω της επιδημίας... από τους υπερά-
ριθμους ασθενείς επιλέγονται όσοι 
έχουν μια ρεαλιστική ελπίδα να ω-
φεληθούν περισσότερο. Όσοι έχουν 
προϋπάρχουσες παθήσεις και μεγάλη 
ηλικία (άνω των 70) κατατάσσονται 
στην κατηγορία NCR: μη υποψήφι-
οι για ανάνηψη... το προσωπικό των 
νοσοκομείων είναι στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης: «μη μας λέτε ήρωες. 
απλώς μείνετε στο σπίτι».
μου τηλεφωνούν φίλοι από την α-
θήνα. Υποψιάζομαι ότι έχουν αρχίσει 
να ανησυχούν στα σοβαρά. η φωνή 
τους ακούγεται πιο ευδιάθετη από 
ό,τι συνήθως. Όπως όταν επισκεπτό-
μαστε έναν ασθενή σε καταληκτική 
φάση. ας μην υπερβάλλουμε, παιδιά. 
το πιθανότερο είναι ότι θα επιζήσου-
με. έσείς να προσέχετε.

Όταν μας πήρε τηλέφωνο ο 
Μάνος Ματσαγγάνης, αντα-
ποκριτής μας στο Μιλάνο, για 
να μας προειδοποιήσει για αυ-
τό που ερχόταν, μόλις είχε ξε-
κινήσει η πανδημία στην Ιτα-
λία. Μας τρόμαξε, μας τάραξε, 
μας έκανε να πάρουμε από 
τους πρώτους την απόφαση να 
κλείσουμε τα γραφεία. Το επό-
μενο διάστημα δυστυχώς η α-
νησυχία του καθημερινά επι-
βεβαιωνόταν, το Μιλάνο, η Ιτα-
λία, η Ευρώπη έμπαινε σε κα-
ραντίνα, τα νέα ήταν όλο και 
πιο ζοφερά...

...Την Παρασκευή 13 Μαρτί-
ου αφήνοντας τα παιδιά στο 
σχολείο, συνάντησα τις αγ-
γλίδες φίλες μου, γέλασαν και 
μου είπαν ότι είμαι για άλλη 
μία φορά υπερβολική Ελλη-
νίδα. Η φίλη μου η Σάρα, που 
είναι ακτινοθεραπεύτρια στο 
NHS, μου φώναξε φεύγοντας: 
«Άννα, είναι σαν να τραβάς το 
χειρόφρενο στην ανηφόρα. 
Όταν το ξανακατεβάσεις το 
αυτοκίνητο και πάλι θα κυλή-
σει». Οι Άγγλοι θεώρησαν ότι 
έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
τον κορωνοϊό όπως το Blitz, 
με κουράγιο και κυρίως αξι-
οπρέπεια. Το βράδυ κάναμε 
σύσκεψη στο ελληνικό πα-
ροικιακό σχολείο, που πάνε 
τα παιδιά μου. Η πρότασή μας 
ήταν να κλείσει για να δώ-
σουμε ένα στίγμα στην ελλη-

νοκυπριακή κοινότητα ότι η 
κατάσταση είναι σοβαρή. Στη 
διάρκεια της σύσκεψης ένας 
μπαμπάς Κυπριακής καταγω-
γής, γεννημένος και μεγαλω-
μένος στην Αγγλία, μας είπε 
ότι εδώ είναι Αγγλία και αν 
δεν μας αρέσει να γυρίσουμε 
πίσω στη χώρα μας.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 
τα σούπερ μάρκετ δεν είχαν 
λεμόνια, κρέας, κοτόπουλο, 
σάλτσες ντομάτα, μακαρό-
νια… Ούτε και μουστάρδα… 
Δεν μπορώ να καταλάβω για-
τί δεν είχαν μουστάρδα.

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ήδη 
τα σχολεία είχαν απουσίες, οι 
δρόμοι και το μετρό ήταν πιο ά-
δεια, όλο και περισσότεροι άν-
θρωποι δούλευαν από το σπίτι.

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου το 
Λονδίνο ζει σε πολλές διαφο-
ρετικές ταχύτητες. Τα μεγά-
λα μαγαζιά, μουσεία, θέατρα 
κ.λπ. κλείνουν ένα ένα. Έξω 
από τα σούπερ μάρκετ υπάρ-
χουν τεράστιες ουρές και μέ-
σα δεν βρίσκεις τίποτε.
Στο Λονδίνο νομίζω ότι δεν θα 
κερδηθεί η μάχη. Γύρω μου 
έχουν πυκνώσει οι άνθρωποι 
που δεν μπορούν να αντιλη-
φθούν τι συμβαίνει.
Γυρίζω στο σπίτι τόσο κουρα-
σμένη... Το μόνο που σκέφτο-
μαι είναι το καλοκαίρι και τα 
μπάνια. Σκέφτομαι ότι όταν 
φτιάξουν τα πράγματα θα 
πάρω τα παιδιά, θα μπούμε 
σε ένα αεροπλάνο και θα κα-
τέβω στην Αθήνα. 3,5 ώρες 
δρόμος είναι άλλωστε...  A
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Επίσηµα είναι ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας και ∆ι-
αχείρισης Κρίσεων. Για µας τους 
έλληνες όµως είναι πια ο άνθρω-
πος µε τον οποίο έχουµε ένα καθηµε-
ρινό jourfixe, σχεδόν ένας φίλος, που 
µαζί µε τον καθηγητή Τσιόδα, µας ενηµε-
ρώνει για το πώς θα πορευτούµε και τι 
µας επιφυλάσσει η επόµενη µέρα, µας 
κάνει να νιώθουµε ασφαλείς, υπεύθυνοι 
και δυνατοί. ∆ιαβάστε µερικά από αυτά 
που είπε στη Γιούλη Τσακάλου.

Πώς είναι η καθηµερινότητά σας τώρα που έχουν αυ-

ξηθεί σε τόσο µεγάλο βαθµό οι ευθύνες σας; Θέλετε να 

µας περιγράψετε µια συνηθισµένη µέρα σας;

Αγχωτική, όπως όλων µας. Γιατί είτε βρισκόµαστε στην πρώ-

τη γραµµή είτε µένουµε σπίτι, όλοι µας ανησυχούµε για το 

µέλλον, για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγµατα. Τις τελευ-

ταίες εβδοµάδες, σταθερούς άξονες της καθηµερινότητας 

αποτελούν οι πρωινές τηλεδιασκέψεις και η επικοινωνία µε 

όλους τους εµπλεκόµενους στην προσπάθεια περιορισµού 

του κορωνοϊού, η απογευµατινή ενηµέρωση στο πλευρό 

του καθηγητή κ. Τσιόδρα, του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου, 

οι εντατικοί ρυθµοί δουλειάς µε µέτωπα σε όλη τη χώρα.  

Υπήρξε καµιά στιγµή που φοβηθήκατε ότι η κατάσταση 

µπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο;

Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακό-

µα! Είναι πολύ νωρίς για να πούµε ότι έχουµε διαφύγει τον 

κίνδυνο. Ό,τι έχουµε καταφέρει µέχρι στιγµής µπορεί πολύ 

εύκολα να ανατραπεί, αν δεν παραµείνουµε συνεπείς στην 

προσπάθειά µας. Η αντιµετώπιση αυτής της πανδηµίας είναι 

ουσιαστικά µια «άσκηση» υποµονής και επιµονής. ∆εν τρέ-

χουµε κατοστάρι, αλλά µαραθώνιο. Και η καλή εκκίνηση δεν 

προδικάζει σε καµία περίπτωση το τελικό αποτέλεσµα. Ακό-

µα έχουµε αρκετά χιλιόµετρα για να περάσουµε τη γραµµή 

του τερµατισµού. Το σηµαντικό είναι να επικεντρωνόµαστε 

κάθε φορά στο επόµενο χιλιόµετρο, στην επόµενη ηµέρα 

µέχρι να διανύσουµε όλη την απόσταση. Γιατί µόνο έτσι θα 

πετύχουµε το στόχο µας, µόνο έτσι θα σπάσουµε την αλυσί-

δα µετάδοσης του ιού και θα πάρουµε πίσω τις ζωές µας. 

O υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδα-

λιάς, στην προσωπική του ζωή είναι τόσο αυστηρός 

όσο και στην οθόνη της τηλεόρασης;

Αυτό που κάποιοι ερµηνεύουν ως αυστηρότητα είναι έκ-

φραση ευθύνης. Καταβάλλουµε όλοι µαζί µια τεράστια 

προσπάθεια, µια προσπάθεια που φαίνεται να αποδίδει. 

Θεωρώ χρέος µου να την προστατεύσω, γιατί η αβλεψία, 

οι λάθος επιλογές ελάχιστων συµπολιτών µας, θέτουν σε 

κίνδυνο την προσπάθεια που καταβάλλει µια ολόκληρη 

χώρα. Και αυτό δεν το θεωρώ ούτε πρέπον ούτε δίκαιο και, 

πιστέψτε µε, το βάρος της ευθύνης είναι µεγάλο.

Σας κατηγόρησαν πάντως κάποιοι ότι παίζετε το ρολό 

του παιδονόµου, ότι «µαλώνετε» τον ελληνικό λαό. Τι 

τους απαντάτε; 

Αστειότητες. Τρέφω απέραντο σεβασµό και ευγνωµοσύνη 

για τη µοναδική προσπάθεια που κάνει η συντριπτική πλει-

οψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αρνούµαι την ίδια στιγµή 

να αποδεχθώ τους ελάχιστους «πονηρούς», κοινωνικά α-

νεύθυνους, που µε τη στάση τους θέτουν σε κίνδυνο την 

εθνική προσπάθεια. Σ’ αυτούς απευθύνονται οι προειδο-

ποιήσεις και οι συστάσεις και µόνο.   

Μια τελευταία λέξη που θα θέλατε να πείτε στους συµπο-

λίτες µας που ακόµα αρνούνται να γίνουν υπεύθυνοι;

Κοιτάξτε, κάνουµε µια προσπάθεια από την οποία δεν περισ-

σεύει κανείς. Είµαστε όλοι απαραίτητοι για να σπάσει η αλυ-

σίδα µετάδοσης του ιού και πιστεύω ότι αυτό έχει γίνει αντι-

ληπτό. Αυτό που έχει σηµασία είναι να συνεχίσουµε την 

προσπάθειά µας, όσο και αν αυτό µας φαίνεται δύσκολο. Να 

µη βιαστούµε να θεωρήσουµε πως κερδίσαµε τον πόλεµο 

και µπορούµε να επιστρέψουµε στην κανονικότητα, γιατί 

αυτό µπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες, µπορεί να δυναµιτί-

σει την προσπάθειά µας. Για αυτό και συνεχίζουµε να τηρού-

µε τα µέτρα, να συνεχίζουµε να δίνουµε τη µάχη ενωµένοι, 

να συνεχίζουµε να µένουµε σπίτι. A

Νίκο 
Χαρδαλιά, 
πώς θα 
πάρουµε 
πίσω τις 
ζωές µας;

Η αβλεψία, 
οι λάθος 
επιλογές 
ελάχιστων 
συμπολιτών 
μας, θέτουν 
σε κίνδυνο 
την προ-
σπάθεια 
που κατα-
βάλλει μια 
ολόκληρη 
χώρα
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Σε µια χώρα σαν 
τη δική µας, τα-
λαιπωρηµένη 
από µια 10ετη 
κρίση, µια χώρα 
που οι αντιδρά-
σεις είναι συχνά 
έντονες και βασί-
ζονται στο θυµι-
κό, είδαµε για 
πρώτη φορά µια 
κυβέρνηση µε 
σχέδιο, µια αντι-
πολίτευση µε αί-
σθηµα ευθύνης 
και µια κοινωνία 
να προστατεύεται 
απέναντι στον 
κίνδυνο, µε τους 
πολίτες να δεί-
χνουν εµπιστο-
σύνη στους θε-
σµούς, στους επι-
στήµονες και να 
συσπειρώνονται 
γύρω από την η-
γεσία της χώρας. 
Σε αυτές τις δύ-
σκολες µέρες ζη-
τούσαµε από 
τους ειδικούς, πο-
λιτικούς, ιατρούς, 
καθηγητές, να 
µας ενηµερώ-
νουν. ∆ιαβάστε 
εδώ αποσπάσµα-
τα από µερικές 
από τις συνεντεύ-
ξεις που συζητή-
θηκαν και δείτε 
τις ολόκληρες και 
περισσότερες  στο 
athensvoice.gr
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Οι πρωταγωνιστές 
μάς μίλησαν

Υπάρχουν διεθνώς µοντέλα σχεδίων για την περίοδο η οποία 

θα ακολουθήσει την καραντίνα; Γνωρίζουν οι χώρες της Ε.Ε. τι 

πρέπει να κάνουν, µε ποιες προτεραιότητες και ποια προσοχή 

πρέπει να προχωρήσουν στο επόµενο βήµα ή… βλέποντας και 

κάνοντας;

Ποτέ άλλοτε ο µισός πλανήτης δεν ήταν κλειστός εξαιτίας µιας 
πανδηµίας. Εποµένως, δεν έχουµε προηγούµενο εφαρµογής 
πολιτικών αποκλιµάκωσης περιοριστικών µέτρων σε µεγάλη 
κλίµακα. Κάθε χώρα θα αποφασίζει τον ρυθµό και τον τρόπο 
της αποκλιµάκωσης, µε βάση τα δικά της χαρακτηριστικά...
(...) Μία «έξυπνη» στρατηγική θα ήταν η εξής: Προστατεύουµε 
τους ευπαθείς και τους ηλικιωµένους, διαµορφώνοντας συν-
θήκες ασφάλειας για εκείνους, επιστρέφουν όσοι δεν έχουν 
προβλήµατα υγείας και οι νεότεροι σε ηλικία στους χώρους 
εργασίας τους, διατηρούµε ταυτόχρονα σε ισχύ τα µέτρα φυ-
σικής αποστασιοποίησης και ατοµικής υγιεινής. Πρόκειται 
για  περίπλοκη και όχι απλή υπόθεση. Να το ξέρουµε αυτό. Θα 
είναι σαν να χορεύουµε εξ αποστάσεως τανγκό µε τον κορω-
νοϊό. Θα πρέπει να τον κοροϊδεύουµε σε αυτόν τον χορό, για 
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, µέχρι να έρθει η στιγµή κατά 
την οποία θα διαθέτουµε αποτελεσµατική φαρµακολογική 
αντιµετώπιση και, κατόπιν, το εµβόλιο.
(...) Προφανώς πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο. Εγώ έχω 
µέλος της οικογένειάς µου το οποίο ανήκει στις ευπα-
θείς οµάδες και ξέρουµε ότι θα είµαστε µέσα για πάρα 
πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Κανένα µέλος 
της οικογένειας δεν µπορεί να βγει έξω, γιατί 
µπορεί να φέρει τον κορωνοϊό στο σπίτι. Άρα, 
για ένα µέρος της κοινωνίας τα περιοριστι-
κά µέτρα θα συνεχισθούν για ένα ακόµη 
διάστηµα.

Θα έ χουµε, εκτιµάτε,  διαδοχικά 

lockdowns στην Ελλάδα;

Θα εξαρτηθεί από τον τρόπο µε τον 
οποίο θα αντιδράσουν οι Έλληνες 
πολίτες. Όλα θα κριθούν, δηλαδή, 
από την πειθαρχία και την πιστή 
εφαρµογή των µέτρων της φυσι-
κής αποστασιοποίησης που θα 
επιδείξουµε.

Εάν είναι έτσι, γιατί δεν επιλέγου-

µε να παρατείνουµε τα περιορι-

στικά µέτρα για όλους;

Μα, γιατί πρέπει να λάβουµε υπό-
ψη ότι το µέγεθος της οικονοµικής 
κρίσης, την οποία θα προκαλέσει ο 
κορωνοϊός, θα έχει επιπτώσεις στην 
υγεία των ανθρώπων. Συνεπώς, η ε-
πόµενη φάση είναι η διαχείριση του ρί-
σκου. Υπάρχει ρίσκο στη δηµόσια υγεία 
και ρίσκο στην οικονοµία. Ο επαπειλού-
µενος κίνδυνος για µεγάλη ύφεση µπορεί 
να αποτελέσει κίνδυνο και για την υγεία των 
ανθρώπων. ∆ηλαδή, να µη διαθέτουµε επαρκείς 

πόρους για το σύστηµα Υγείας, αλλά, ταυτόχρονα, επειδή έ-
νας σηµαντικός αριθµός συµπατριωτών µας θα µείνουν άνερ-
γοι, αυτό µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα υγείας. Πρέπει, 
λοιπόν, να βρούµε µια ισορροπία µεταξύ της προστασίας της 
δηµόσιας υγείας και της µείωσης της οικονοµικής ύφεσης. 
Θα είµαστε υποχρεωµένοι να επιτηρούµε διαρκώς την κατά-

σταση, προκειµένου να µη µας ξεφύγει και αναγκα-
στούµε να αντιµετωπίσουµε επικίνδυνες καταστά-
σεις, σαν εκείνες τις οποίες αντιµετώπισαν οι Ιταλοί, 
οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αµερικανοί.

(...) Άρα, η διαχείριση της επόµενης ηµέρας πρέπει να λάβει 
υπόψη επίσης τα προβλήµατα υγείας που δεν έχουν σχέση µε 
τον κορωνοϊό και µπορεί να επιταθούν, εξαιτίας του παρατε-
ταµένου εγκλεισµού. Να µη θεωρήσουµε ότι η αποκλιµάκω-
ση θα είναι χωρίς ρίσκο. Η αποκλιµάκωση έχει ρίσκο, γιατί 
δεν έχει εξαφανισθεί ο κορωνοϊός από τον πλανήτη. Όσο 
φεύγουµε από το «µένουµε σπίτι» και επιστρέφουµε στους 
εργασιακούς χώρους, ο κίνδυνος διασποράς της νόσου αυξά-
νει. Αυτό το ρίσκο µπορούµε να το περιορίσουµε, εάν συµπε-
ριφερθούµε πειθαρχηµένα και προστατεύουµε, ταυτόχρονα, 
τις ευπαθείς οµάδες και τους ηλικιωµένους.
Εάν αποφασίσουµε, αντιθέτως, να παρατείνουµε τα γενικά 
περιοριστικά µέτρα για άλλους τέσσερις µήνες, αναλαµβά-
νουµε ένα άλλο ρίσκο: Αυτό της µεγάλης οικονοµικής κατάρ-
ρευσης και των µεγάλων προβληµάτων υγείας και ψυχικής 
υγείας, εξαιτίας του παρατεταµένου εγκλεισµού.
Εποµένως διαχειριζόµαστε διαφορετικές µορφές ρίσκου. 
Χρειάζεται πολλή προσοχή για να διατηρήσουµε, όσο αυτό 
είναι δυνατόν, ό,τι έχουµε επιτύχει. A

Ηλία Μόσιαλε, 
πώς θα βγούµε 
από την καραντίνα;

Τον Μάρτιο του 
2020 ο καθη-
γητής της πο-
λιτικής της υ-
γείας στο LSE 
ανέλαβε αµι-
σθί θέση ως 
κεντρικός εκ-
πρόσωπος της 
κυβέρνησης 
του Κυριάκου 
Μητσοτάκη σε 
διεθνείς οργα-
νισµούς για 
την αντιµετώ-
πιση της παν-
δηµίας του κο-
ρωνοϊού. Σε 
συνέντευξή 
του στον Βασί-
λη Βενιζέλο 
προσδιορίζει, 
µεταξύ άλλων, 
τον χαρακτή-
ρα της εξόδου 
µας από το 
lockdown.

Μέρες 
καραντίνας, 

οι μέρες 
που ζήσαμε

Πρέπει να 
βρούμε μια 
ισορροπία 
μεταξύ της 
προστασί-
ας της 
δημόσιας 
υγείας 
και της 
μείωσης 
της οικονο-
μικής 
ύφεσης
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Γιώργο Παυλάκη, ο κόσµος 
θα αλλάξει σε πριν και µετά 
τον κορωνοϊό;

Ο διακεκρι-
µένος Έλλη-
νας γιατρός - 
ερευνητής 
εργάζεται για 
πολλά χρόνια 
στην Αµερική 
πάνω σε και-
νούριες ανο-
σοθεραπείες 
και εµβόλια 
για τον καρκί-
νο και το 
AIDS. Φάρµα-
κα και εµβό-
λια από το 
εργαστήριό 
του είναι σε 
κλινικές δο-
κιµές ή στην 
κλινική πρά-
ξη. Στη συνέ-
ντευξη που 
παραχώρησε 
στη Λίνα 
Παπαδάκη 
δίνει απαντή-
σεις σε βασι-
κά ερωτήµα-
τα που απα-
σχολούν όλο 
τον πλανήτη.

Θα περάσουµε ένα ελληνικό καλοκαίρι;

Ναι, λίγο φτωχότεροι, σε οικονοµική ύφεση, µε λίγους ή κα-
θόλου τουρίστες, ευκαιρία για πρώτη σειρά ξαπλώστρες στην 
Ψαρρού, για όσους νοσταλγούν την γκλαµουριά, όχι για µέ-
να. Το καλοκαίρι θα είναι εκεί, αλλά τίποτα δεν θα είναι πια το 
ίδιο. Ο κόσµος θα αλλάξει και θα ορίζουµε τον χρόνο σε πριν 
και µετά την επιδηµία. Όλοι θα ξέρουµε κάποιους που έφυγαν 
και ακόµα θα έχουµε τον φόβο.

Επειδή εµείς πήραµε µέτρα πιο γρήγορα και πιο αυστηρά από 

τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει περίπτωση να περάσουµε 

την επιδηµία ηπιότερα; Ναι, αν τα µέτρα εφαρµοστούν γρή-
γορα και καθολικά. Υπάρχουν ανησυχητικά φαινόµενα α-
νυπακοής που κινδυνεύουν να µαταιώσουν τις θυσίες που 
γίνονται. Πρέπει τα µέτρα να εφαρµοστούν, είναι µονόδρο-
µος. Πρέπει να βοηθήσουµε να αντέξει το σύστηµα υγείας, 
αποφεύγοντας τη µόλυνση. Πολύ απλό. Να το κάνουµε για το 

συµφέρον µας... Καλούµε τους 
φίλους µας και τους 

προστατευό-
µενούς 

µας 

στο τηλέφωνο, καθόµαστε στο ίντερνετ και κουβεντιάζουµε, 
δεν βρίζουµε  τους πάντες και τα πάντα. Ήρθε η ώρα να εξιλε-
ωθούν τα σόσιαλ µίντια για τις «αµαρτίες» τους. ∆εν γκρινιά-
ζουµε, το λέω εγώ που γκρινιάζω συνέχεια. 
Και όχι αισχρές κατηγορίες και συνωµοσίες για το ποιος έφε-
ρε τον ιό. Τα έζησα µε το AIDS, τα ξαναζώ και τώρα. Τίποτα 
δεν µάθαµε; Τον κορωνοϊό τον φέραµε όλοι µας ανεξαιρέτως 
επειδή ζούµε και κινούµαστε στην κοινωνία που φτιάξαµε. 
Κάθε εποχή έχει τις αρρώστιες της, και η ανθρώπινη κοινωνία 
βρήκε πάντοτε τρόπους να καταπολεµήσει άπειρες προηγού-
µενες επιδηµίες. Είµαστε εδώ γιατί νικήσαµε, σαν είδος, προς 
το παρόν. 
Κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες πήραν γρήγορα µέτρα, αλλά η Ελ-
λάδα είναι σίγουρα στην πρωτοπορία της µάχης κατά του ιού. 
Το διάγγελµα του πρωθυπουργού (17 Μάρτη) µε διαβεβαίωσε 
ότι η Ελλάδα είναι στο σωστό δρόµο. Σπάνια ένα διάγγελµα 
πολιτικού µε εξέφρασε τόσο καλά. Τα είπε όλα και πρέπει όλοι 
να στηρίξουµε. Έχουµε πόλεµο. 

Συµφωνείτε µε το µοντέλο που υιοθέτησε η Μεγάλη Βρετανία;

Όχι φυσικά. Αν είναι ακριβή αυτά που ακούω, αυτό είναι Ανο-
ησία Αγέλης, όχι Ανοσία Αγέλης. Ο Μπόρις πάει τη Μεγάλη 
Βρετανία αιώνες πίσω και θα το πληρώσει ή θα κάνει πίσω, 
ελπίζω για το καλό όλων. Η Μεγάλη Βρετανία ουσιαστικά 
παραδίνεται πριν τη µάχη στον εχθρό. ∆εν µπορεί να εί-

ναι σωστό αυτό, και θα τρίζουνε τα κόκαλα του Τσώρτσιλ. 
Πάντως, είναι πολλά που δεν ξέρουµε µε βεβαιότητα, η 

Μεγάλη Βρετανία διάλεξε έναν δρόµο. Γίνεται ένα τε-
ράστιο πείραµα µε µεγάλο ρίσκο και εγώ προτιµώ τη 

µέθοδο της Ελλάδας. Έχω εµπιστοσύνη ότι οι Έλ-
ληνες γιατροί και επιστήµονες, και η Ελλάδα έχει 
πολλούς και εκλεκτούς, ετοιµάζονται και κάνουν 
το καθήκον τους.

Τα εµβόλια και τα φάρµακα πότε να τα περιµέ-

νουµε; Ξεχάστε τα εµβόλια για το πρώτο κύµα 
της επιδηµίας. Πρέπει φυσικά να τα φτιάξουµε 
για το µέλλον, για τα επόµενα κύµατα.
Φάρµακα: Υπάρχει περιθώριο για µια ευχάρι-
στη έκπληξη, γιατί αρκετά υπάρχοντα φάρµα-
κα είναι σε δοκιµές. Θα ξέρουµε σε 1-3 µήνες 
αν κάτι δουλεύει. Τώρα που οι κορωνοϊοί, και 
είναι πολλοί, έδειξαν τα δόντια τους, αναµένω 
πολλά φάρµακα, αλλά θα πάρει χρόνια.
Η πιο ρεαλιστική ελπίδα είναι τα µονοκλωνικά 

αντισώµατα, δηλαδή ανοσοθεραπεία, που είναι 
περισσότερο στα χωράφια µου. Πάρα πολλές ε-

ταιρίες και οργανισµοί ψάχνουν για προστατευτι-
κά αντισώµατα που µπορούν να παραχθούν και να 

δοθούν για προστασία ή για θεραπεία. ∆εν είναι τόσο 
εύκολο όσο στις ταινίες του Χόλυγουντ, αλλά είναι ελ-

πιδοφόρο. Με συντονισµένη προσπάθεια η παραγωγή 
µπορεί να γίνει σε µερικούς µήνες, ώστε να είµαστε έτοιµοι 

αν ο ιός επιστρέψει το φθινόπωρο. A

Είναι πολλά 
που δεν ξέ-
ρουμε με 
βεβαιότη-
τα, η Μεγά-
λη Βρετα-
νία διάλεξε 
έναν δρό-
μο. Γίνεται 
ένα τερά-
στιο πείρα-
μα με μεγά-
λο ρίσκο 
και εγώ 
προτιμώ τη 
μέθοδο της 
Ελλάδας. 
Έχω εμπι-
στοσύνη 
ότι οι Έλλη-
νες γιατροί 
και επιστή-
μονες, και η 
Ελλάδα έ-
χει πολλούς 
και εκλε-
κτούς, ετοι-
μάζονται 
και κάνουν 
το καθήκον 
τους.
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Μέρες 
καραντίνας, 

οι μέρες 
που ζήσαμε

Ο καθηγητής 
φαρµακολο-
γίας στην Ια-
τρική Σχολή 
του πανεπι-
στηµίου Κρή-
της και συ-
νεργαζόµενος 
καθηγητής έ-
ρευνας στο 
Κέντρο Ανά-
πτυξης Φαρ-
µάκων στο 
Πανεπιστή-
µιο North-
eastern της 
Βοστώνης 
εξηγεί στη 
∆ήµητρα 
Γκρους τους 
λόγους για 
τους οποίους 
πρέπει να αι-
σιοδοξούµε: 
το καλοκαίρι 
µάλλον θα έ-
χουµε φάρ-
µακα, την ε-
πόµενη άνοι-
ξη εµβόλια.

(...) Από την αρχή επισήµανα δύο βασικά θέµατα. Το ένα είναι ότι το κα-

λύτερο διαθέσιµο σήµερα φάρµακο είναι η αποµόνωση, η κοινωνική 

αποστασιοποίηση για τον έλεγχο της διασποράς του ιού. Και το δεύ-

τερο, ο περιορισµός της διασποράς µάς δίνει τον χρόνο να κάνουµε τη 

λοίµωξη του κορωνοϊού να µοιάζει µε αυτή της γρίπης. Χρειαζόµαστε 

πολύτιµο χρόνο να µη χάσουµε πολλούς ασθενείς, και να έχουµε α-

σφαλή κλινική αξιολόγηση όλων αυτών των φαρµάκων που ανέφερα. 

Και θα ήθελα να το πούµε αυτό, θα ήθελα να το τονίσουµε γιατί µιλάει 

στην ψυχή µας. Σκεφτείτε έναν δικό σας άνθρωπο ο οποίος µολύνεται 

από εσάς, ή από κάποιον δίπλα, και τον χάνετε τον Μάιο, τον Ιούνιο, 

τον Ιούλιο. Πώς θα νιώσετε αν έρθω και σας πω ότι έχουµε πλέον φάρ-

µακα αποτελεσµατικά που θα βοηθούσαν τον άνθρωπο σας; Πώς θα 

νιώσετε αν ο άνθρωπος σας χάθηκε για µία ολιγωρία ένα-δύο µηνών, 

επειδή δεν τον προφυλάξατε, πώς θα σηκώσετε αυτό το βάρος;

(...) Αν ακολουθούµε τις οδηγίες της επιστηµονικής επιτροπής του 

Υπουργείου Υγείας και µείνουµε για ένα, ενάµιση µήνα σπίτι, κατά 

πάσα πιθανότατα θα επιτύχουµε την καθετοποίηση της καµπύλης 

της λοίµωξης µε περιορισµό των απωλειών σε ασθενείς, ώστε να 

έχουµε τη δυνατότητα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, να βοηθήσουµε 

πλέον αυτούς που νοσούν µε φαρµακευτική αγωγή. Αυτό θα µας 

δώσει τη δυνατότητα να κρατήσουµε την καµπύλη λοίµωξης ακό-

µα πιο κάτω µέχρι να έχουµε το εµβόλιο, τέλος του χρόνου, αρχές 

του επόµενου. Με τα αξιόπιστα τεστ ανίχνευσης θα µπορούµε να 

βάζουµε σε αποµόνωση τους ανθρώπους που είναι θετικοί στον ιό, 

και σε αυτούς που έχουν συµπτώµατα θα τους δίνουµε αγωγή όταν 

τα συµπτώµατα είναι ακόµα στην αρχή, οπότε θα είναι πολύ µικρό 

το ποσοστό των ασθενών που θα πηγαίνουν στη µονάδα, ακόµη και 

στο νοσοκοµείο.

Όπως ανέφερα πριν, στόχος µας είναι η νόσος να γίνει τον επόµενο 

χρόνο µία λοίµωξη που θα προσοµοιάζει στη γρίπη. Θα µας συντα-

γογραφούν οι γιατροί τα φάρµακα που πρέπει να πάρουµε, στη συ-

ντριπτική πλειοψηφία της θα είναι µια ασθένεια που θα την περνάµε 

στο σπίτι χωρίς να κινδυνεύουµε. 

(...) Αυτή η πανδηµία δεν θα είναι η τελευταία... Κάθε λίγα χρόνια εµ-

φανίζεται κι ένας ιός που µας απειλεί, και µάλιστα ο παράγοντας του 

κινδύνου κάθε φορά µοιάζει αυξηµένος. Πρέπει να θωρακιστούν τα 

συστήµατα υγείας, οι κοινωνίες να διαθέτουν πόρους στην Υγεία, 

αλλά όταν µια επιδηµία γίνει ανεξέλεγκτη κανένα σύστηµα υγείας 

δεν µπορεί να ανταπεξέλθει...

Η πανδηµία αυτή πράγµατι µας ζητάει να προετοιµάσουµε καλύτε-

ρα τα συστήµατα δηµόσιας υγείας για να µπορούµε να αντιµετωπί-

ζουµε αποτελεσµατικά τέτοιες µεγάλες προκλήσεις και στο µέλλον. 

Είναι µια µεγάλη ευκαιρία τώρα να ανοίξει µια συζήτηση παγκοσµί-

ως για το πώς θα αποτρέψουµε όσο το δυνατόν τέτοιες προκλήσεις 

από το να συµβαίνουν. Ένας από τους παράγοντες που τις δηµιουρ-

γούν είναι η φτώχεια. 

(...) Για να ελαττώσουµε τέτοιου είδους συµβάντα στο µέλλον πρέ-

πει να συζητήσουµε το θέµα της φτώχειας και της ποιότητας και 

επάρκειας της διατροφής σε όλο τον πλανήτη. Ο κορωνοϊός δεν θα 

είναι η τελευταία πρόκληση. Κάθε 10-20 χρόνια αντιµετωπίζουµε 

τέτοιους κινδύνους. Θυµάστε τα προβλήµατα µε τους ιούς EBOLA, 

SARS, MERS! Τι θα συµβεί αν, για παράδειγµα, εµφανιστεί ένας ιός 

100 φορές πιο λοιµοξιωγόνος, µε πολύ πιο υψηλή µεταδοτικότητα, 

που σε ελάχιστο χρόνο θα φτάσει παντού. ∆εν πρέπει να αφήσουµε 

λοιπόν αυτή την ευκαιρία προετοιµασίας να πάει χαµένη.  

Η επιστήµη, από την πλευρά της µπορεί να βοηθήσει καθοριστικά. 

Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Μέσα σε 3 µήνες από την εµφάνιση 

του κορωνοϊού έγινε κάτι συγκλονιστικό: χαρτογραφήσαµε το γενε-

τικό υλικό του, τη χηµική του σύσταση, τον µηχανισµό µε τον οποίο 

µολύνει τον άνθρωπο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε τόσο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα... Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε σήµερα κορυφαία επι-

στήµη, και γι αυτό πρέπει όλοι να αντιληφθούµε ότι η επένδυση 

στην επιστήµη και την έρευνα δεν αφορά µόνο στο να ικανοποιή-

σουν κάποιοι λίγοι άνθρωποι την επιθυµία τους για γνώση, είναι ση-

µαντικότατη για την ποιότητα της ζωής µας και για την επιβίωσή µας 

αυτή καθαυτή, είναι επένδυση ζωής. A

Μέσα σε 
3 μήνες 
από την 
εμφάνιση 
του κορω-
νοϊού 
έγινε κάτι 
συγκλονι-
στικό: χαρ-
τογραφή-
σαμε το 
γενετικό 
υλικό του, 
τη χημική 
του σύστα-
ση, τον 
μηχανισμό 
με τον 
οποίο 
μολύνει τον 
άνθρωπο. 
Αυτό δεν 
έχει ξαναγί-
νει σε τόσο 
σύντομο 
χρονικό 
διάστημα...

Αχιλλέα Γραβάνη, πότε θα έχουµε 
φάρµακα που θα µας θεραπεύουν 
από τον κορωνοϊό, 
πότε θα έχουµε εµβόλια;

Οι ειδικοί 
μας μίλησαν
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Τους αποκαλέσαµε 
αφανείς ήρωες και η-
ρωίδες, βγήκαµε στα 
µπαλκόνια και τους 
χειροκροτήσαµε γιατί, 
διακινδυνεύοντας τη 
ζωή τους, εργάστηκαν 
(και εργάζονται αφού 
τίποτα δεν έχει τελειώ-
σει ακόµα) µε αυτα-
πάρνηση κάνοντας ό,τι 
µπορούν για να ανα-
κουφίσουν τους ασθε-
νείς µένοντας δίπλα 
τους τις πιο δύσκολες 
στιγµές. Πώς αισθάνο-
νται και τι σκέπτονται 
οι επαγγελµατίες υ-
γείας της χώρας, όταν, 
φορώντας τη λευκή 
«πανοπλία», ξεκινούν 
την καθηµερινή µάχη 
στην πρώτη γραµµή 
κατά της πανδηµίας 
του κορωνοϊού; Και οι 
εργαζόµενοι που βρί-
σκονταν καθηµερνά 
εκεί έξω για να κρατά-
νε ζωντανές τις βασικές 
λειτουργίες της πόλης, 
να εξυπηρετούν τις 
ανάγκες µας και να 
εκτίθενται στον κίνδυ-
νο για να µη λείψει σε 
µας τίποτα; Αυτό είναι 
ένα αφιέρωµα φόρος 
τιµής και ελάχιστο 
δείγµα ευγνωµοσύνης 
σε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους. ∆ιαβάστε 
αποσπάσµατα από όσα 
εξοµολογήθηκαν στην 
Κατερίνα Καµπόσου. 

Φορώντας την 
πανοπλία στη 
µάχη κατά του 
κορωνοϊού

Μίνα Γκάγκα
∆ιευθύντρια της 7ης Πνευµονολογικής Κλινικής του Σωτηρία 

«…Παίζει µεγάλο ρόλο η προσέγγιση στους ασθενείς, που έχουν αγω-
νία και βλέπουν γύρω τους εµάς καλυµµένους µε σκούφους, γυαλιά, 
µάσκες, γάντια και ποδιές. Χρειάζονται να τους καθησυχάσουµε. Μιλά-
µε στον θάλαµο αλλά µιλάµε και πολλές φορές από το τηλέφωνο  – µι-
λάµε στο τηλέφωνο πρωί, απόγευµα και βράδυ µε τους ίδιους και τους 
δικούς τους που δεν επιτρέπεται να έρθουν στην κλινική. Οι νοσηλεύ-
τριες έβαλαν ταµπελάκια µε τα ονόµατά τους µετά τις πρώτες µέρες. 
Είναι πολύ σηµαντική η ανθρώπινη επαφή, το να ξέρεις µε ποιον µιλάς 
έστω κι αν δεν βλέπεις το πρόσωπό του πίσω από τη µάσκα!
Η κοινωνία µας νοµίζω ότι άλλαξε, µάλλον µας έ-
νωσε η πανδηµία. Πιστεύω ότι µας έχει κάνει να 
σκεφτούµε πόσο εξαρτιόµαστε από τους 
διπλανούς µας και πόσο µας επηρεάζει η 
συµπεριφορά όλων. Και µας έκανε να 
ξανασκεφτούµε τα καθηµερινά 
αγαπηµένα πράγµατα, όπως το 
να φας µε τους δικούς σου 
γύρω από ένα τραπέζι! 
Πράγµατα που θεωρού-
µε δεδοµένα και όµως 
τώρα δεν είναι…»

Σοφία 
Καλανταρίδου 
∆ευθύντρια της Γ΄ Πανεπιστηµιακής Μαιευτικής 
Κλινικής του Αττικού νοσοκοµείου

«...Ενηµερώνοµαι ξαφνικά στις 18-3-20 ότι 
το Θριάσειο Νοσοκοµείο παραπέµπει στην 
κλινική µας µία επίτοκο µε Covid-19, µέσω 
του ΕΟ∆Υ. Το προσωπικό βάζει τις ολόσωµες 
λευκές στολές. ∆εν υπάρχει χρόνος για άλλες 
σκέψεις, παρά µόνο µε στρατιωτική πειθαρχία 
να προσέξουµε τη µητέρα και το µωρό της 
και οι υπόλοιποι να έχουµε την απαραίτητη 
ασφάλεια. Η ηρεµία αυτή µεταδόθηκε και στη 
µητέρα, που ανησυχούσε και για την πρωτό-
γνωρη λοίµωξη και γιατί ήταν αναγκασµένη 
να γεννήσει χωρίς την παρουσία των αγαπη-
µένων της προσώπων. Ανακουφίζοµαι. Μόνο 
χαµόγελα υπάρχουν στα πρόσωπα όλων µας. 
Λίγες ώρες µετά την καισαρική τοµή επικοι-
νωνεί µαζί µου ο πρωθυπουργός, µε ρωτά για 
την υγεία του µωρού και της µητέρας, χαρού-
µενος που όλα πήγαν καλά».

έστω κι αν δεν βλέπεις το πρόσωπό του πίσω από τη µάσκα!
Η κοινωνία µας νοµίζω ότι άλλαξε, µάλλον µας έ-
νωσε η πανδηµία. Πιστεύω ότι µας έχει κάνει να 
σκεφτούµε πόσο εξαρτιόµαστε από τους 
διπλανούς µας και πόσο µας επηρεάζει η 
συµπεριφορά όλων. Και µας έκανε να 
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Για όσο διάστηµα κρατήσει η πανδηµία του κορονο-
ϊού, είναι παράδοξο, αλλά ο µόνος τρόπος να προ-

στατέψουµε τους αγαπηµένους µας και τους 
συµπολίτες µας, είναι να µείνουµε µακριά τους 
. Να αποµονωθούµ, χωρίς να νοιώθουµε µόνοι.

Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας



 

Οι ήρωές μας 
φορούν μάσκα

Μέρες 
καραντίνας, 

οι μέρες 
που ζήσαμε

Γιώργος Ίντας 
Νοσηλευτής στο Γενικό Κρατικό Νοσοκο-

µείο Νίκαιας

«...∆εν ξέρω αν το έχετε βιώσει, αλλά 
δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το 
να επιστρέφεις στο σπίτι σου από τη 
δουλειά, να ανοίγεις την πόρτα, να 
έρχονται τα παιδιά σου τρέχοντας µε 
σηκωµένα χέρια και µε φωνές να σε 
πάρουν αγκαλιά και εσύ να τα αποµα-
κρύνεις και να τους λες “µη µε ακου-

µπάτε αν δεν κάνω µπάνιο πρώτα”. Τό-
τε τα χαµόγελα µετατρέπονται σε θλί-

ψη. Τώρα βγαίνοντας από το ασανσέρ, 
βγάζω τα ρούχα µου έξω από το σπίτι, 

πλένω τα χέρια µου µε αντισηπτικό και στη 
συνέχεια µπαίνω µέσα. Tη ζεστή υποδοχή έ-

χει αντικαταστήσει ένα κρύο χαµόγελο». A

Ελευθερία Χάλαρη
Νοσηλεύτρια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

«Οι στιγµές που µε γεµίζουν δύναµη και αισιοδοξία στο 
επάγγελµά µου είναι φυσικά όταν αποχαιρετώ κάθε 

ασθενή που παίρνει εξιτήριο από τη στεφανιαία 
µονάδα, όπου εργάζοµαι, ο οποίος έχει ξεπεράσει 

τον κίνδυνο να χάσει τη ζωή του. Φυσικά, ακού-
γοντας ένα “ευχαριστώ” αποζηµιώνεται όλη η 

κούραση της νοσηλείας του...
Παρότι επαγγελµατίας υγείας, δεν παύω να 
είµαι άνθρωπος. Γνωρίζω την επικινδυνότη-
τα του να δουλεύεις στην πρώτη γραµµή και 
ασφαλώς φοβάµαι να µη νοσήσω, όπως και 
οι υπόλοιποι συνάδελφοί µου. Αυτό, όµως, 
σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί εµπόδιο να 
ασκήσω τα καθήκοντά µου και να είµαι δίπλα 

στους ασθενείς που µε έχουν ανάγκη...
Χαρακτηριστική είναι στη δουλειά η έλλειψη 

αέρα λόγω της συνεχούς χρήσης των ασφυκτι-
κών µασκών και τη στέρηση απτικής επαφής µε 

τους ασθενείς, εξαιτίας των µέτρων ασφαλείας, α-
φαιρώντας τη δυνατότητα να τους δώσω κουράγιο 

πιάνοντας απλά το χέρι τους για να συνεχίσουν τη δική 
τους προσπάθεια…»

Ελένη Πισιμίση
∆ιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στο Π.Γ.Ν. Αττικόν

«...Στις ηµέρες του κορωνοϊού δεν υπάρχει καµία τυπική βάρδια. 
Η µέρα µου ξεκινάει κάνοντας πρώτα απ’ όλα τον σταυρό µου για 
να έχουµε τη δύναµη, τόσο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και εγώ 
προσωπικά, ώστε να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στη νέα πραγ-
µατικότητα...
Οι νοσηλευτές καθηµερινά βιώνουµε µαζί µε τους ασθενείς µε κορω-
νοϊό µοναδικές ανθρώπινες στιγµές. Πρόσφατα µου ανέφεραν πόσο 
συγκλονιστική ήταν η στιγµή, όταν η κόρη, η οποία νοσηλευόταν µε 
τον σύζυγο και τον πατέρα της στην ίδια κλινική, είχε την “τύχη” µέσα 
στην ατυχία της λοίµωξής της να σταθεί δίπλα στον πατέρα της και 
να του κρατάει το χέρι στην τελευταία του αναπνοή. Άλλη µία επίσης 
συγκινητική ιστορία αφορούσε τη νοσηλεία µιας νέας µητέρας θετικής 
στον κορωνοϊό, η οποία γέννησε στο νοσοκοµείο µας και υποχρεώθηκε 
να παραµείνει αποµονωµένη στο θάλαµο της κλινικής µακριά από το 
νεογέννητο µωρό. Καθηµερινά ζητούσε να βλέπει το µωρό της και οι 
νοσηλευτές της Μονάδας Νεογνών που το φρόντιζαν, προσπαθούσαν 
στέλνοντας φωτογραφίες µέσω viber να την ενηµερώνουν και να την 
καθησυχάζουν…»

Ελευθερία Χάλαρη
Νοσηλεύτρια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

«Οι στιγµές που µε γεµίζουν δύναµη και αισιοδοξία στο 
επάγγελµά µου είναι φυσικά όταν αποχαιρετώ κάθε 

ασθενή που παίρνει εξιτήριο από τη στεφανιαία 
µονάδα, όπου εργάζοµαι, ο οποίος έχει ξεπεράσει 

Λιάνα Συμπάρδη
Λοιµωξιολόγος του Θριασίου 

«∆εν θεωρούµε τους εαυτούς µας ήρωες. Κάνουµε περίπου ό,τι  κάνουµε κάθε µέρα, εδώ και 
πολλές 10ετίες. ∆ουλεύουµε µε αυταπάρνηση και είµαστε αφανείς. Τώρα βέβαια διακινδυνεύου-
µε τη ζωή µας περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως και αναγκαζόµαστε να εργαζόµαστε συνεχόµενες 
ώρες µε τις άβολες, δύσχρηστες στολές-πανοπλίες. Με δεδοµένη βέβαια και τη χρόνια υποστε-

λέχωση του ΕΣΥ, κάνουµε περισσότερες βάρδιες, πολλές από αυτές και απλήρωτες...
Τώρα, λοιπόν, µας πρόσεξαν όλοι οι άλλοι… Πιστεύω ότι µέσα στην πρωτοφανή αυτή κρίση 

που υπήρξε η ανάγκη, κατάλαβε ο κόσµος ότι υπήρχαµε και εµείς και ότι χωρίς εµάς όρθι-
ους στις επάλξεις τίποτε δεν θα εξελισσόταν καλά. 

Πολλοί απέδειξαν έµπρακτα τη συµπαράστασή τους µε µεγάλες δωρεές για µέτρα ατο-
µικής προστασίας. Εύχοµαι να συνεχίσουν να µας θυµούνται όταν και όλο αυτό το κακό 
περάσει. Να µας σέβονται και να µας τιµούν για την αγάπη που τους δείχνουµε σε όλες 
τις δύσκολες συνθήκες της ζωής τους, γιατί κανείς άλλος δεν µπορεί να µας αντικατα-
στήσει στη δουλειά µας…»
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την πόλη ζωντανή

Νίκος 
Μουλιάτος 
Εργαζόµενος στη λαϊκή αγορά 

του Ζωγράφου

«...Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει 
στιγµή που δεν φοβόµαστε κι ας µην 
το δείχνουµε µε λόγια στον κόσµο. Εγώ 
σηκώνοµαι 01.30 τη νύχτα και πηγαί-
νω στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου να 
προµηθευτώ τα ψάρια. Φτάνω εδώ στη 
λαϊκή στις 06.00 το χάραµα και φεύγω 
στις 16.30 το απόγευµα. Όλη αυτή την 
ώρα βρίσκοµαι στην εξωτερική έκθεση 
και στην πίεση.
Μπορεί οι συνέπειες που θα φέρει το 
“µετά” να είναι τροµαχτικές από πολλές 
απόψεις αλλά τουλάχιστον η χώρα µας 
τα πήγε καλύτερα από οποιαδήποτε 
στον τρόπο που διαχειρίστηκε την ε-

ξάπλωση της πανδηµίας, και µε λίγη 
υποµονή ακόµα θα βγούµε ασφα-
λείς από όλο αυτό. Πειθαρχήσαµε 
στην πλειοψηφία µας, τόσο στις 
εντολές της κυβέρνησης και των 
υπουργείων όσο και στις παραινέ-

σεις των ειδικών, και µας αξίζει ένα 
µπράβο, πιστεύω». 

Μαρία
Νίκα 

Ταµίας σε σουπερµάρκετ

«...Υπάρχει κόσµος που δεν κατα-
λαβαίνει – δεν κρατάνε τις αποστά-
σεις ασφαλείας στα ταµεία, λέµε τα 
ίδια και τα ίδια συνέχεια. Εντωµετα-
ξύ, επειδή είναι συνοικιακό µαγαζί, 
έχουµε µεγαλύτερο θάρρος µε 
τους πελάτες και επειδή αρκετές 
φορές βλέπω µεγάλους σε ηλικία 
ρωτάω “καλά, δεν φοβάστε που εί-
στε συνέχεια έξω;” και η απάντηση 
ξέρεις ποια είναι; “Ε, σιγά, εγώ τα 
έφαγα τα ψωµιά µου”. Αλήθεια σου 
λέω, κάποιοι έρχονται κάθε µέρα! 
Κάθε µέρα! ∆εν ξέρω αν είναι για 
γέλια ή για κλάµατα!»

Μπάμπης 
Τυροβολάς 

∆ιανοµέας φαγητού

«...∆εν θα ξεχάσω την πρώτη µέρα που 
ανακοινωθήκαν τα µέτρα περιορισµού: 
Xτυπάω το κουδούνι σε ένα διαµέρισµα, 
µου λένε να περιµένω. Ανοίγει την πόρ-
τα ένας κύριος, φοράει µπροστά µου 
γάντια και τεντώνει το χέρι να δει ότι 
έχουµε πάνω από ένα µέτρο απόσταση. 
Μου υποδεικνύει να τοποθετήσω τον 
καφέ στο σκαλοπάτι και αυτός µε τη σει-
ρά του αφήνει ένα κυπελάκι µε βαµβάκι 
και οινόπνευµα και µου ζητάει να ρίξω 
εκεί τα κέρµατα που είχε για ρέστα.
Ένας άλλος µου κατέβασε κουβά µε 
σχοινί από το µπαλκόνι στο οποίο εί-
χε ρίξει µέσα τα χρήµατα. Έβαλα την 
παραγγελία µε τα ρέστα του και τα 
ανέβασε στο διαµέρισµά του. Αρκετοί 
δεν αφήνουν να µπούµε στο ανσασέρ 
µαζί κι ας πηγαίνουµε στον ίδιο όροφο. 
Επίσης έχει τύχει πελάτης που ήταν στο 
µαγαζί να µην αφήσει µια γιαγιά να πε-
ράσει µέσα ώσπου να πληρώσει και να 
φύγει πρώτα ο ίδιος, γιατί το θεώρησε 
επικίνδυνο. Κωµικοτραγικά σκηνικά 
όλα. Οι πελάτες πάντως που ανήκουν 
στις ευπαθείς οµάδες ήξεραν από πριν 
τον κορωνοϊό πώς να φυλάγονται».

Μιχάλης 
Παΐδας 

Καθαριστής του δήµου Αγίας Παρασκευής

«...Ο κίνδυνος υπήρχε ούτως η άλλως αφού 
κινούµαστε κυριολεκτικά µέσα σε σηµεία µό-
λυνσης. Τώρα όµως έχουµε να κάνουµε µε µια 
νέα πραγµατικότητα. Τα «κορωνοσκουπίδια». 
Στα τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, 
ποτέ δεν είχα δει τόσο µεγάλες ποσότητες 
από αυτά, πεταµένα. Μιλάω για γάντια, µά-
σκες, συσκευασίες αντισηπτικών, χαρτοµάντι-
λα. Ο κόσµος φοβάται να πιάσει τους κάδους 
ρίχνει τα κορωνοσκουπίδια του χύµα, τα δα-
γκώνουν τα αδέσποτα ζώα που δεν φταίνε σε 
κάτι και τα µεταφέρουν από δρόµο σε δρόµο. 
Αν αυτό δεν είναι υγειονοµική βόµβα τότε τι 
είναι; Νιώθω σαν να µη νοιάζεται ο δηµότης 
για όλους εµάς, αρκεί ο ίδιος να ξεφορτωθεί 
τα “επίφοβα” πράγµατα απ’ το σπίτι του. 
Σταδιακά, µαθαίνουµε να ζούµε µε καινούριες 
φοβίες. Τελειώνουµε από την υπηρεσία, επι-
στρέφουµε σπίτι και κάνουµε τον σταυρό µας. 
Λέµε “µακάρι να µην κολλήσαµε κάτι και αυτή 
τη φορά”. Ασυναίσθητα στη δουλειά µπορεί 
να πιάσουµε τα µαλλιά µας και µας πιάνει ο 
πανικός “ωχ τι πάθαµε!” Κάποιοι έχουν ηλικι-
ωµένους γονείς, τότε το στρες γίνεται ακόµα 
πιο ψυχοφθόρο. 
Έπειτα είναι κι ένα µικρό σφίξιµο στο στοµάχι 
που η πόλη είναι πιο άδεια από ποτέ».
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Ας µείνουµε µόνοι, αλλά όχι µοναχικοί.
Προστατευµένοι, αλλά 

όχι πολιορκηµένοι.
Και αποµονωµένοι, αλλά όχι αποξενω-
µένοι. Γιατί καλούµαστε να αλλάζουµε 
µόνο συνήθειες, όχι τον πολιτισµό µας. 
Να χτίσουµε, δηλαδή, µια νέα κοινωνι-
κότητα βασισµένη στην υπευθυνότητα. 

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Άρης 
Νικολάου 

Οδηγός αστικού λεωφορείου

«...Πάνω από το 90% του κόσµου που 
µπαίνουν µέσα φορούν µάσκα, κρα-
τούν αποστάσεις, συντονίζονται για να 
προστατεύσουν τους εαυτούς τους και 
τους άλλους, κάτι που δεν το περίµενα 
από τους Έλληνες. ∆εν ξέρω αν οφεί-
λεται στην ενηµέρωση γιατί είµαστε 
χύµα σαν λαός και ποτέ δεν ακούγαµε 
πραγµατικά τις συµβουλές των ειδικών. 
Πλέον όµως βλέπω επιβάτη να βήχει και 
οι άλλοι σπεύδουν µε υπευθυνότητα 
και του λένε “βάλε το χέρι σου, να σου 
δώσουµε λίγο οινόπνευµα;” 
Τις ώρες που οδηγώ στους άδειους 
δρόµους έχω την ευκαιρία να σκεφτώ 
ξανά και ξανά την κατάσταση και κυρί-
ως να κάνω υποθέσεις για το πώς θα εί-
ναι η επόµενη µέρα. Όλο αυτό θα κάνει 
τον κύκλο του κάποτε, αλλά όταν ξε-
µπερδέψουµε δεν θα είµαστε ίδιοι, θα 
είµαστε υγιείς αλλά φτωχότεροι. Φοβά-
µαι τον οικονοµικό αντίκτυπο, µη γίνουν 
απολύσεις στην εταιρεία ή µειώσεις µι-
σθών. Αλλά και οι ανθρώπινες σχέσεις 
δεν θα είναι όπως τις ξέρουµε».  A

Η Kατερίνα Τσάντου
υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση καρδιάς
«...Απογοητεύτηκα από τη στάση ορισµένων ανθρώπων. ∆υστυχώς µέσα σε αυ-
τούς και αρκετοί –ως επί το πλείστον– διαδικτυακοί φίλοι, οι οποίοι εξέφραζαν κα-
θηµερινά τη δυσαρέσκειά τους για τα µέτρα προστασίας. Μου είναι πολύ δύσκολο 
να δεχτώ ότι η ατοµική ανάγκη υπερκαλύπτει τη συλλογική και το κοινό καλό. 
Προς στιγµή, αισθάνθηκα µόνη. Τρόµαξα ότι δεν θα τα καταφέρουµε όλοι εµείς 
που ανήκουµε στις ευπαθείς οµάδες. Γιατί αν τα µέτρα δεν τηρηθούν τότε πραγ-
µατικά δεν έχουµε ελπίδες. Προφανώς, δεν αναφέροµαι στην ανάγκη ενός ανθρώ-
που να κάνει ένα περίπατο αλλά στην ηθεληµένη αδιαφορία και ανευθυνότητα για 
την υγεία και τη ζωή των ευάλωτων συνανθρώπων. Προσωπικά, δεν το βλέπω ως 
εγκλεισµό αλλά ως µέσο για να πάµε, σαν κοινωνία, παρακάτω».

Ο Δημήτρης Κοντοπίδης 
είναι ασθενής με κυστική ίνωση
«...Παρότι τηρούσα όλα τα µέτρα προστασίας και βρισκόµουν σε αυστηρή καρα-
ντίνα, την πάτησα. Έκανα την καθιερωµένη µου 15ήµερη ενδοφλέβια θεραπεία 
κατ’ οίκον. Ξαφνικά, ξυπνάω το προηγούµενο Σάββατο µε ρίγος, σπασµούς και πυ-
ρετό. Ειδοποιώ τη γιατρό µου, δίνω δείγµα για κορωνοϊό και περιµένω αγωνιωδώς 
να βγει το αποτέλεσµα. Με όση ψυχραιµία µπορώ να έχω, µιλάω µε τη λογίστριά 
µου και προσπαθώ να κλείσω τις υποχρεώσεις µου και ενηµερώνω τους δικούς 
µου. Ξέρω πως αν το τεστ βγει θετικό, θα είναι οι τελευταίες ώρες που θα µπορώ 
να αξιοποιήσω, µιας και µπορεί να µην υπάρξει επιστροφή. Πριν προλάβουν να 
περάσουν λίγες ώρες έρχεται ένα δεύτερο επεισόδιο, πολύ πιο δυνατό. Σπασµοί 
και ρίγος, το οξυγόνο µου πέφτει, παρότι έχω βάλει τη συσκευή οξυγόνου που 
έχω µόνιµα σπίτι στο τέρµα. Η καρδιά µου έχει ανέβει στους 175 παλµούς και είµαι 
στα όρια της ανακοπής. Επί 20 λεπτά οι δικοί µου έχουν παγώσει. ∆εν ξέρουν τι να 
κάνουν, ενώ το ΕΚΑΒ είναι σίγουρο πως δεν θα µε προλάβει. ∆εν ξέρουν αν έχω κο-
ρωνοϊό και κατά πόσο κινδυνεύουν να µε πλησιάσουν. Ευτυχώς η µάνα µου ρισκά-
ρει και τελευταία στιγµή µου βαράει µια ένεση κορτιζόνης, υπό τις τηλεφωνικές 
οδηγίες των γιατρών µου. Ήταν σωτήριο. Σε µερικά λεπτά άρχισαν να πέφτουν οι 
παλµοί και µπόρεσα να συνέλθω µέχρι να µε παραλάβει το ΕΚΑΒ.
Εκεί ξεκινάει µια νέα περιπέτεια, µιας και αν είµαι θετικός πρέπει να πάω σε µονά-
δα για  COVID, αλλά αν είµαι αρνητικός και µε πάνε στην COVID θα κολλήσω χωρίς 
λόγο µε ολέθριες συνέπειες. Για να µην τα πολυλογώ µε άµεσους χειρισµούς από 
τους γιατρούς µου, µπήκα σε αποµόνωση µέχρι να βγουν τα αποτελέσµατα. Ευτυ-
χώς βγήκαν αρνητικά».

Η Βασιλική-Ραφαέλα 
Βακουφτσή είναι ασθενής με Νόσο Crohn
«...Αντιλαµβάνοµαι πως δεν είναι εύκολο να είµαστε επί µέρες κλεισµένοι στο σπίτι, 
αλλά σκεφτείτε πόσοι –µεταξύ αυτών κι εγώ– έχει χρειαστεί να µείνουµε επί µέρες 
στο σπίτι µας για λόγους υγείας ή ακόµα χειρότερα για µέρες ή και µήνες σε ένα δω-
µάτιο νοσοκοµείου. Στη δεδοµένη στιγµή, το «µένουµε σπίτι» είναι το µόνο µας όπλο 
ενάντια στο COVID-19, γιατί µόνο έτσι µπορεί να σταµατήσει η αλυσίδα µετάδοσής 
του. 
Άλλες µέρες τα συµπτώµατα δε σε αφήνουν ούτε να βγεις από το σπίτι, ενώ άλλες 
µέρες τα συµπτώµατα είναι ήπια. Ακολουθείς µια χρόνια φαρµακευτική αγωγή, 
όχι για να θεραπευτείς, δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά για να κρατήσεις τη 
νόσο σε ύφεση. Έχεις µια ρουτίνα µε γιατρούς, εξετάσεις. Όλο αυτό µπορεί να είναι 
κουραστικό καµιά φορά, αλλά µε τον καιρό συνηθίζεις, προσαρµόζεσαι και βρί-
σκεις τρόπους να παλεύεις και τις άσχηµες µέρες. Αυτό το διάστηµα, οι άνθρωποί 
µου µε προσέχουν λίγο περισσότερο, είµαι ευπαθής, βλέπεις, κι αυτό ακούγεται 
κάπως τροµακτικό, ενώ παράλληλα νιώθω πως βιώνουν ένα άγχος για το αν είµαι 
καλά, αν έχω όλα όσα χρειάζοµαι, όπως τρόφιµα και φάρµακα».

Η Αρετή Φούντα είναι καρκινοπαθής

«...Μάσκα φοράω πολλά χρόνια την εποχή ειδικά που υπάρχει έξαρση ιώσεων, 
όπως και στο νοσοκοµεία ή στους χώρους µε συνωστισµό και καπνό, γι’ αυτό και 
έµενα αρκετά σπίτι σε ένα πλαίσιο αυτοπεριορισµού. Έπρεπε να αντιµετωπίσω 
έναν δύσκολο αρχικά καρκίνο, αυτό του στήθους που όµως πλέον έκανε µεταστά-
σεις. Το τελευταίο διάστηµα ωστόσο καλούµαι να τα βγάλω πέρα και µε µια θανα-
τηφόρα πανδηµία. ∆εν παλεύω, όµως, τόσα χρόνια µε τον καρκίνο για να πεθάνω 
τώρα από κορωνοϊό.
Εµείς που έχουµε πεσµένο ανοσοποιητικό σύστηµα πρέπει να ζούµε αποµονωµέ-
νοι και ξέρουµε πόσο σηµαντικό είναι, για τους υγιείς είναι πρωτόγνωρο να τηρή-
σουν τα µέτρα, που όµως αποδεικνύονται αποτελεσµατικά όπως φαίνεται. ∆εν 
χρειάζεται να µοιρολατρούµε και να κινδυνολογούµε, τα πράγµατα είναι απλά. 
Πρέπει να µείνουµε µέσα για να προστατεύσουµε τον εαυτό µας και να στηρίζουµε 
ο ένας τον άλλον. Είµαστε κοµµάτι µιας ιστορίας που γράφεται αυτή τη στιγµή και 
αυτό που χρειάζεται στην ουσία είναι να υπερβούµε τον καταναλωτισµό µας.
Εντύπωση όµως µου κάνει και το ότι υπήρξαν κράτη που δεν αντιµετώπισαν σοβα-
ρά το θέµα προκειµένου να µην πληγεί η οικονοµία τους, λες και αδιαφορούσαν 
για την ανθρώπινη ζωή». A
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Αν ανήκες και εσύ στις
ευπαθείς ομάδες;



 

Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ, ΣΤΑ 59 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΕΓΙΝΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 

89. Ή 88, δεν είµαι σίγουρος, έφυγαν άλλοι δύο µαζί 

της την ίδια µέρα. Σε µια πανδηµία οι νεκροί απο-

κτούν αριθµούς. Σε αντίθεση µε µία µαζική κατα-

στροφή ή τραγωδία που οι ζωές µας χάνονται στιγ-

µιαία, παράλληλα, εδώ ο αριθµός σού ανήκει, είναι 

αναµφισβήτητος. Αριθµός 89, λοιπόν.

Η µαµά το πάλεψε όσο µπορούσε. Ένα βηχαλάκι στο σπίτι, λίγος 

πυρετός. Την εποµένη βγήκε θετική στον ιό. Εντάξει, θα το παλέ-

ψουµε. Ύστερα δύσπνοια, πεσµένο οξυγόνο. Νοσηλεία στον Ευ-

αγγελισµό για αποφυγή κάθε ρίσκου. Ένα σύντοµο τηλεφώνηµα 

να δω τι κάνει, 40 δευτερόλεπτα, το θυµάµαι γιατί µετάνιωσα που 

της το έκλεισα στα γρήγορα. Αλλά έβηχε και δεν έκανε καλό να 

βγάζει τη µάσκα οξυγόνου για να µου µιλήσει. Λίγες µέρες µετά 

έστειλε το τελευταίο της µήνυµα στο WhatsApp: «Θα µε βάλουν 

σε καταστολή γιατί τα επίπεδα οξυγόνου δεν είναι επαρκή. ΜΕΘ». 

Ίσως το ήξερε τότε.   

Ήµουν αισιόδοξος. Άκουγα ιστορίες για 70χρονους που έβγαιναν 

«καθαροί». ∆ιάβασα επιστηµονικά άρθρα που παρουσίαζαν τις πι-

θανότητες µε το µέρος της. Πέρασαν οι πρώτες µέρες όµως και η 

λοίµωξη δεν έφευγε, το οξυγόνο δεν ανέβαινε. Καθησύχαζα τους 

ανάστατους συγγενείς, γιαγιά και πεθερά, ότι είναι αναµενόµενο 

και ότι ο ιός θα «κάνει τον κύκλο του». Έµενα ψύχραιµος για εκεί-

νες και κρυφά για µένα. 

Τη δέκατη µέρα τα ξηµερώµατα µε ξυπνάει το κινητό γύρω στις 

5.30 ώρα Λονδίνου, αναγνώριση κλήσης το σταθερό στην Αθήνα. 

Θυµάµαι φορές που έχω σηκώσει το τηλέφωνο σαν κεραυνός, 

µε την προσµονή και το άγχος καλών νέων, όπως όταν πήρα την 

πρώτη µου δουλειά. Αυτή τη φορά το σηκώνω και πάλι αµέσως, ό-

µως χωρίς καµία προσµονή ή άγχος. Ξέρω τι θα ακούσω και απλώς 

πρέπει να το ακούσω. Αριθµός 89, λοιπόν.

Η κηδεία γίνεται άµεσα, το επόµενο πρωί. Λόγω του ιού το σώµα 

δεν επιτρέπεται να διατηρηθεί σε ψυγείο για περισσότερες µέρες. 

Η µισή οικογένεια βρίσκεται εκτός Ελλάδας οπότε δεν είµαστε 

εκεί. Συνδεόµαστε µε βιντεοκλήση, καλώς ή κακώς. ∆έκα άτοµα 

στην αυλή της εκκλησίας σε απόσταση 4-5 µέτρων ο καθένας, η 

νεκροφόρα µε ανοιχτό το πορτ-µπαγκάζ και ο παπάς µόνος µέσα 

στην εκκλησία ψέλνει τα δικά του. Έπειτα, πέντε απρόσωποι ά-

ντρες οδηγούν στον τάφο και κατεβάζουν το φέρετρο που είναι 

τυλιγµένο µε µαύρο πλαστικό. Είναι ντυµένοι στις λευκές στολές, 

καλυµµένοι από πάνω µέχρι κάτω, και φορούν µπλε γάντια. Σαν 

σε µετα-αποκαλυπτική ταινία. Άχαρο θέαµα, µας πονάει.

Σήµερα διαβάζω ότι η Ελλάδα υποχώρησε στον παγκό-

σµιο χάρτη κρουσµάτων. Χαίροµαι, µε κάνει περήφα-

νο και αισιόδοξο. Αλλά µετά σκέφτοµαι τον αριθµό 89 

και δεν µε νοιάζει πια τίποτα.

Η µητέρα µου ήταν ο αριθµός 89. Την αγαπούσα πολύ.

Η µητέρα µου 
είναι ο αριθµός 89

Ο Μιχάλης Κρέστας µάς έστειλε ένα συγκινητικό αντίο 
για τη µητέρα του που την έχασε στα 59 της χρόνια 
από την πανδηµία του κορωνοϊού. 

Μέρες 
καραντίνας, 

οι μέρες 
που ζήσαμε

Είναι µανάδες και πατεράδες µας, είναι γιαγιάδες 
και παππούδες. Η απάντηση είναι πως τιµούµε 
όλους, σεβόµαστε όλους, προστατεύουµε όλους 

αλλά κατεξοχήν αυτούς. ∆εν µπορούµε να υπάρχου-
µε ή να έχουµε ταυτότητα χωρίς αυτούς. 

-Σωτήρης Τσιόδρας
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Μέρες 
καραντίνας, 

οι μέρες 
που ζήσαμε

ΑΚΟΥΓΕ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΙΟ, 
για τον «αόρατο εχθρό» που βύθισε στο πένθος τους Ιταλούς... 
Κάπου κάπου έβλεπε εικόνες από την Κίνα µε τον κόσµο να 
περιµένει στις ουρές για να θερµοµετρηθεί πριν µπει στα σού-
περ µάρκετ. Αλλά όλα αυτά ήταν κάπου µακριά, σε µια άλλη 
χώρα, σε µια άλλη ήπειρο... Κι έπειτα ήρθαν πιο κοντά. Ποτέ 
όµως δεν σκέφτηκε ότι ο «εχθρός» θα χτυπούσε και τη δική 
του πόρτα. Έτσι είναι οι άνθρωποι, ίσως από ένστικτο, νοµί-
ζουν ότι τα προβλήµατα είναι για τους άλλους. Πέρασε νύχτες 
να σκέφτεται πού µπορεί να είχε κολλήσει τον 
ιό. «Στο νοσοκοµείο», κατέληξε. «Ίσως ό-
ταν πήγα να δείξω στον γιατρό κάτι εξετάσεις 
της γυναίκας µου».
Ο κύριος ∆ηµήτρης Γιοβανόπουλος είναι 
γουνοποιός από την Καστοριά. Το τελευ-
ταίο διάστηµα όµως δεν δούλευε και δεν 
είχε έρθει σε επαφή µε κανέναν γουνέ-
µπορο από το εξωτερικό, γι’ αυτό το πώς 
κόλλησε τον ιό βασάνιζε για µέρες το µυα-
λό του.
Ο πυρετός δεν έπεφτε. Έπαιρνε αντιπυρετι-
κά κάθε 4 µε 5 ώρες και έβηχε ασταµάτητα. 
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Από το νοσοκο-
µείο της Καστοριάς βρέθηκε στο νοσοκο-
µείο της Κοζάνης.Ένιωθε σαν παρατηρητής 
σε όσα του συνέβαιναν. Όταν ο γιατρός τού 
είπε ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό δεν το 
πίστεψε... ήταν σαν να συνέβαινε σε κάποιον 
άλλον. Νοσηλεύτηκε στον θάλαµο αποµόνω-
σης και από την Κοζάνη µεταφέρθηκε µε α- σθενοφόρο 
στη Θεσσαλονίκη. Οι εικόνες είναι µπερδεµένες στο µυαλό 
του. Θυµάται τον γιατρό στη Θεσσαλονίκη να του λέει ότι 
πρέπει να µπει στη ΜΕΘ και κάπου εκεί οι µνήµες σταµατούν.
«Πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα µου να της πω ότι θα µπω στην εντα-
τική» λέει ο κύριος ∆ηµήτρης. «Πώς αντέδρασε;» τον ρωτάω 
αλλά δεν ξέρει να µου απαντήσει. «∆εν θυµάµαι» µου λέει, «δεν 
θυµάµαι τι µου είπε».
Μετά, θυµάται τον εαυτό του να κλαίει χωρίς να ξέρει γιατί. 
Απλά ένιωθε τα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό του. «Έ-
κλαιγα. Ένας γιατρός µου κρατούσε το χέρι και µου µιλούσε. ∆εν 
θυµάµαι τι µου έλεγε. Είχαν περάσει 25 ηµέρες. Ήµουν 25 µέρες 
στην εντατική! Έπαθα σοκ! ∆εν κατάλαβα πώς πέρασαν... Μονάχα τα 
όνειρα θυµάµαι που έβλεπα τη νύχτα. Καλά όνειρα, όµορφα όνειρα, 
όχι εφιάλτες. Έβλεπα ότι έπαιζα ποδόσφαιρο και σούταρα, όπως 
όταν ήµουν νέος. Μετά, είδα ότι γύρισα στην Αυστραλία, στην Αυ-
στραλία γεννήθηκα! Έχω συγγενείς εκεί, έχω θείους. Μετά είδα ότι 
πήγα στην Αµερική! Στον ύπνο µου όλα αυτά».
Όταν βγήκε από την εντατική, κάποιος «κάρφωσε» στους 
γιατρούς ότι είχε γενέθλια. Το µυαλό του πηγαίνει στην α-
δερφή του.  Έτσι µια µέρα γιατροί και νοσηλευτές ήρθαν στο 
δωµάτιό του µε ένα κοµµάτι τούρτα και ένα κεράκι! «Ωραία 
πρωτοβουλία αυτή» µου λέει σαν να µονολογεί, σαν να κάνει 
flash back στη στιγµή. «∆εν ξέρω ποιοι είναι. Ούτε τα µάτια τους 
δεν έβλεπα. Μόνο τη φωνή τους άκουγα και τα ονόµατά τους. Όταν 
όλα τελειώσουν θα επιστρέψω στο ΑΧΕΠΑ, στην Ά  Παθολογική. 
Θέλω να τους γνωρίσω και να τους κεράσω για όσα έκαναν για µένα. 
Βοήθησε και ο οργανισµός µου που ήταν δυνατός, αλλά κι αυτοί 
έκαναν τα πάντα. Πήγα και ήρθα! Αναστήθηκα! Σαν να έγινε θαύµα. 
Αλλά ποτέ από το µυαλό µου δεν πέρασε το κακό. Πάντα ήξερα ότι 
θα τα καταφέρω!»
Όταν πήρε εξιτήριο, γιατροί και νοσηλευτές τον χειροκρο-
τούσαν στον διάδροµο συγκινηµένοι. Τα είχε καταφέρει! Θα 

επέστρεφε στο σπίτι του νικητής!
«Τι σας έλειψε πιο πολύ όσο ήσασταν στο νοσοκοµείο; Ποιο 
ήταν το πρώτο πράµα που θέλατε να κάνετε µόλις γυρίσετε 
στο σπίτι;» Ο ∆ηµήτρης µού απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη 
και οµολογώ πως την απάντηση που πήρα δεν την περίµενα. 
«Να κάνω µπάνιο! 35 ηµέρες δεν είχε πλυθεί! Ήθελα µόλις µπω στο 
σπίτι να κάνω µπάνιο!»
Ανέβηκε 20 σκαλιά, όταν το ασθενοφόρο τον άφησε πίσω στο 
σπίτι του. «Λαχάνιασα», λέει. Αλλά όσο περνούν οι µέρες, εί-
ναι όλο και καλύτερα.
Τώρα είναι σε καραντίνα στο σπίτι του στην Καστοριά µε τη 
γυναίκα του και την 22χρονη κόρη του που είναι φοιτήτρια 
στο Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων. Είναι και οι δύο περήφανες 
για εκείνον. 
«Άλλαξα σαν άνθρωπος», συνειδητοποιεί. «∆υνάµωσε η πίστη 
µου, αναθεώρησα. Σκεφτόµουν πολύ τη δουλειά, αγχωνόµουν για 
τα χρήµατα... Τώρα πια όχι. Από εδώ και πέρα θα προσέχω και τον 
εαυτό µου», λέει,  «γιατί πριν δεν τον πρόσεχα...»
Ο ∆ηµήτρης θέλησε να µοιραστεί την εµπειρία του για να µην 
επαναπαυτεί κανείς. Για να συνειδητοποιήσουµε όλοι ότι τα 
προβλήµατα δεν είναι για τους άλλους. Να αρχίσουµε κι εµείς 
να προσέχουµε τους εαυτούς µας λίγο περισσότερο... Και τώ-
ρα, που η ζωή θα επιστρέψει σιγά-σιγά στην κανονικότητά 
της, να τηρούµε τις οδηγίες των ειδικών και να µη θεωρούµε 
τίποτα δεδοµένο.  A

∆ηµήτρη, 
τι θυµάσαι 
απο τις 25 
µερες στην 
Εντατική; 
Ο ∆. Γιοβανό-
πουλος 
έφυγε και 
ξαναγύρισε 
στη ζωή και 
µας περιγρά-
φει τη 
δραµατική 
εµπειρία του

Της ΒΕΛΙΚΑΣ 

ΚΑΡΑΒΑΛΤΣΙΟΥ

να σκέφτεται πού µπορεί να είχε κολλήσει τον 

µείο της Κοζάνης.Ένιωθε σαν παρατηρητής 
σε όσα του συνέβαιναν. Όταν ο γιατρός τού 
είπε ότι είναι θετικός στον κορωνοϊό δεν το 
πίστεψε... ήταν σαν να συνέβαινε σε κάποιον 
άλλον. Νοσηλεύτηκε στον θάλαµο αποµόνω-

Μονάχα τα όνειρα θυµάµαι
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Στις 8 Απριλιου τριΑ Απο τΑ κΑλυτερΑ εςτιΑτοριΑ της ΑθηνΑς 
–η Cookoovaya, το Basegrill και ο Travolta– ανακοίνωσαν ότι θα μαγει-
ρεύουν εθελοντικά για το προσωπικό των νοσοκομείων αναφοράς για τον 

Covid-19. η πρωτοβουλία ονομάστηκε #cookforheroes και αμέσως αγκαλιάστηκε 
από τα πιο γνωστά ονόματα της αθηναϊκής γαστρονομίας. το ένα μετά το άλλο, 
κορυφαία εστιατόρια και διάσημοι σεφ άρχισαν να μαγειρεύουν για τους ήρωες 
των ημερών της πανδημίας, γιατρούς και νοσηλευτές. Για να πουν το δικό τους 
«ευχαριστώ», ενώνοντας τις κουζίνες τους, ξεπερνώντας εμπόδια, με αίσθημα 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Ήταν συγκινητικό, βαθιά ανθρώπινο και αποκάλυψε 
το δυναμικό, ευέλικτο  και με γρήγορα αντανακλαστικά πρόσωπο της σημερινής 
γαστρονομίας και των ανθρώπων που τη στελεχώνουν.    

Μ ετΑ τους κλεομενη ΖουρνΑτΖη, περικλη κοςκινΑ, ΒΑΓ-
γέλη λιάκο και ςπύρο λιάκο (τους ιδιοκτήτες - σεφ των Cookoovaya, 
Basegrill, Travolta) την ίδια μέρα τη σκυτάλη παίρνει η Φωτεινή πα-

ντζιά και με την πρωτοβουλία «meal4heroes» βάζει στο μαγείρεμα αλληλεγγύ-
ης τα εστιατόριά της By the Glass, Cardinale και Boccanegra. ςτις μέρες που 
ακολουθούν ολοένα και περισσότεροι σεφ αφήνουν τα σπίτια τους, φορούν τις 
ποδιές τους, μπαίνουν στις κλειστές για το κοινό κουζίνες τους και αρχίζουν να 
προσφέρουν ζεστό, προσεγμένο, σπιτικό φαγάκι στους ήρωες με τις μάσκες. Δεν 
είναι ότι δεν υπάρχει φαγητό, είναι όμως ο δικός τους τρόπος να ζεστάνουν τις 
ψυχές αυτών που στέκονται όρθιοι για να μας φροντίζουν. Ό Άρης Βεζενές συμ-
μετέχει στο #cook4heroes με τα εστιατόριά του Vezene και Birdman, ο Λευτέρης 
λαζάρου με το Varoulko, ο Έκτορας Μποτρίνι με τα Botrini’s Restaurant και 
Etrusco, ο Γιάννης μπαξεβάνης  με το Ark, ο Γιάννης λουκάκος με τα εστιατό-
ρια Alio, Ψωμί Και Αλάτι και Buddha’s Hand, ο Γκίκας Ξενάκης με το Aleria, ο 
Χριστόφορος πέσκιας με το Balthazar και το Different & Different Catering, ο 
Γιάννης ςαπουντζής με το Sapou, ο Αλέξανδρος τσιοτίνης με το CTC και ο νίκος 
ρούσσος με τη Γεωργιάννα Χειλιαδάκη με τα εστιατόρια Funky Gourmet, Opso 
London και Pittabun. το ιστορικό εστιατόριο Βασίλαινας με τους ιδιοκτήτες του 
θανάση Βασίλαινα και Βενιαμίν Δασκαλάκη και τους σεφ μάνο Γαρνέλη και 
Βασίλη παπαδόπουλο εκφράζει την επιθυμία για κοινωνική προσφορά μαγει-
ρεύοντας εθελοντικά για τους πωλητές του περιοδικού Σχεδία, οι πιο πολλοί άν-
θρωποι άστεγοι, άνεργοι, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και που με την 
αναστολή του περιοδικού λόγω της πανδημίας δεν είχαν κανένα εισόδημα για 
να εξασφαλίσουν την τροφή τους. ςτην πορεία πολλοί δήλωσαν πως θέλουν να 
προσφέρουν όπου χρειάζεται και είναι σίγουρο πως αν η καραντίνα συνεχιζόταν 
θα βλέπαμε τσουνάμι συμμετοχών από πολλά μικρά-μεγάλα εστιατόρια.
η τεράστια πρωτοβουλία που απέδωσε χιλιάδες μερίδες φαγητού δεν θα κατά-
φερνε ποτέ να πραγματοποιηθεί παρόλη την καλή διάθεση των ανθρώπων που τη 
σκέφτηκαν, αν δεν είχε την υποστήριξη και άλλων φορέων: του Δήμου Αθηναί-
ων που ανέλαβε τη διανομή των γευμάτων στα νοσοκομεία, των μεγάλων super 
market, των παραγωγών, των γνωστών delicatessen, των εταιρειών packaging.
Αυτό το διάστημα έλειψαν σε όλους μας τα εστιατόρια και τα bar της πόλης. τα 
φωτεινά σποτ μέσα στον αστικό ιστό που μας ταΐζουν, μας διασκεδάζουν, μας 
περιποιούνται, μας χαλαρώνουν, μας κοινωνικοποιούν, μας αλλάζουν μια βα-
ρετή καθημερινότητα. η Αθήνα δεν θα ήταν ποτέ ίδια χωρίς αυτά. με την επι-
στροφή στην κανονικότητα στα εστιατόρια επικρατεί αναβρασμός μια και οι 
πιο πολλοί, ακούγοντας τα νέα μέτρα και τους περιορισμούς βλέπουν το μέλ-
λον δυσοίωνο. ςε λίγες μέρες θα ανοίξουν πάλι και όσο κι αν τα νέα δεδομένα 
φαντάζουν πρωτόγνωρα και σκοτεινά, όλοι μας ανυπομονούμε να βρεθούμε 
ξανά εκεί. μας λείψατε πολύ... A

#cook4heroes
Μαγειρεύοντας 
για ήρωες
Οι άνθρωποι της γαστρονομίας 
είπαν «ευχαριστώ»  
με τον δικό τους τρόπο
Της ΝΕΝΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΕΛΕ

cookoovaya
Οι φωτιές ξανάναψαν 
στις κουζίνες του 
εστιατορίου, που 
ήταν μέρες κλειστό, 
και ξεκίνησαν να 
μαγειρεύουν πολλές 
μερίδες ζεστού 
σπιτικού φαγητού
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Bασιλαινασ 
Τo εστιατόριο 
μπήκε στην κουζίνα 
και έφτιαξε 
μαγειρίτσα και 
σπιτικά φαγητά για 
τους πωλητές της 
Σχεδίας

BY THE GLASS
Η Φωτεινή Παντζιά με τα 

εστιατόριά της By the 
Glass, Boccanegra, 

Cardinale, μαγείρεψαν 
«meals for heroes» από 

την πρώτη στιγμή

BALTHAZAR
Ο Χριστόφορος 

Πέσκιας με μάσκα-
γάντια προσφέρει  

σ’ αυτούς που 
παλεύουν την 

πανδημία

FUNKY GOURMET
Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και 
Νίκος Ρούσσος, δύο αστέρια 
Michelin σε μαγειρικές 
στιγμές με ευγνωμοσύνη 
στο νοσηλευτικό 
προσωπικό της χώρας



Κάθε φορά που προΚυπτει μιά πολυ σοβάρή Κρισή 
την οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε συλλογικά, η 
σκέψη μου για απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύ-
πτουν πηγαίνει στον επίκουρο καθηγητή Κοινωνιολογίας 
του πανεπιστημίου άθηνών, παναγή παναγιωτόπουλο. 
Ως μελετητής έχει διευρευνήσει τους όρους διαχείρισης 
των καταστροφών αλλά και ευρύτερα των κινδύνων 
στην ελλάδα στο βιβλίο του «τεχνολογικές καταστρο-
φές και πολιτικές του κινδύνου - παλινδρομήσεις του 
κοινωνικού εκσυγχρονισμού στην ελλάδα 1947-2000» 
(εκδ. πόλις, 2013). άλλά και με το βιβλίο του το «το Γεγο-
νός - βαναυσότητα, πόλεμος και πολτική μετά την 11 σε-
πτεμβρίου» (εκδ. βιβλιόγραμα, 2002) ερμήνευσε –προέ-
βλεψε, θα μπορούσαμε να πούμε– την 11η σεπτεμβρίου 
σαν ένα Γεγονός που βγαίνει έξω από την ιστορία, που 
δεν παραπέμπει παρά μόνο στον εαυτό του και δεν εκλο-
γικεύεται με βάση όσα γνωρίζουμε, «βυθίζοντάς μας στο 
άγνωστο και την ανασφάλεια για την ασφάλειά μας, μας 
επιτρέπει μόνο να σκεφτούμε ότι αποτελεί μια κορυφαία 
στιγμή αλλαγής του πολιτικού σε πλανητικό επίπεδο». 
τώρα έχουμε έρθει πάλι αντιμέτωποι με ένα τέτοιο Γεγο-
νός που μας βυθίζει στον φόβο και την ανασφάλεια, ανα-
τρέποντας ό,τι ξέραμε σε επίπεδο κοινωνίας, οικονομίας 
και διαπροσωπικών σχέσεων. Έχοντας περάσει από την 
απειλή της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του νέου κορωνο-
ϊού παγκοσμίως και λίγο πριν δοκιμάσουμε να επιστρέ-
ψουμε σε μια νέα κοινωνία «περιορισμένης οικειότητας» 
και «αλληλέγγυας καχυποψίας», παρακολουθούμε σε 
εξέλιξη κάτι που θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο 
καθοριστικές στιγμές του αιώνα μας και θα προκαλέσει 
ενδεχομένως άνευ προηγουμένου αλλαγές στον κόσμο 
μας όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Συμφωνείτε ότι η πανδημία του κορωνοϊού είναι ένα 
κοσμοϊστορικό γεγονός, το πιο σημαντικό μετά τον 
Β΄ ΠΠ; Τότε είχαμε 60 εκ. νεκρούς, δικαιούμαστε τώ-
ρα να μιλάμε για πόλεμο; Πώς θα περιγράφατε στον 
ιστορικό του μέλλοντος αυτό που ζούμε;
οποιαδήποτε οριστική απόφανση για το τι είναι αυτό 
που ζούμε είναι επισφαλής. μου κάνει δε εντύπωση η 
ευκολία με την οποία οι διανοούμενοι διεθνώς αλλά και 
στην ελλάδα περιγράφουν επιπτώσεις πριν τις δουν, 
ονοματίζουν τη φύση ενός φαινομένου που δεν έχει 
παγιωθεί. Νομίζω, με άλλα λόγια, ότι βιαζόμαστε πολύ. 
βέβαια η ιστορία της σκέψης έχει πολλά παραδείγματα 
του στοχασμού του επείγοντος, όμως εγώ βλέπω εδώ 
περισσότερο αδράνειες των παλαιών βεβαιοτήτων και 
υπεραναπληρώσεις για έναν φόβο που πολλοί δεν ο-
μολογούν. οι τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν με κάποιον 
τρόπο εκείνες που κατασκεύασαν ισχυρές πολιτισμικές 
εντυπώσεις αθανασίας και μια εφηβεία διαρκείας, που 
κάνει τους ανθρώπους συγκεκριμένων γενεών να νιώ-
θουν ταυτόχρονα παντοδύναμοι και μαζί πολύ εύθραυ-
στοι. Και δεν αναφέρομαι στους μιλένιαλς, παραδόξως, 
μα σε υπερνάρκισσους διανοουμένους σχετικά προχω-
ρημένης ηλικίας που έσπευσαν να μας πουν διάφορα, 
την ώρα που δίπλα τους δεκάδες άνθρωποι βίωναν τον 
συλλογικό θάνατο στα γηροκομεία, εγκαταλελειμμένοι 
διότι γέροι. Για το γεγονός αυτό δεν μιλούν και πολύ οι 
νέοι προφήτες.
άς κρατήσουμε λοιπόν μια πιο σεμνή στάση απέναντι 
σε κάτι που δεν γνωρίζουμε και που η κινηματογραφική 
του προ-οικονόμηση δεν μας βοηθάει και πολύ για να 
το αντιμετωπίσουμε. είναι νομίζω εντούτοις προφανές 
ότι πρόκειται για κάτι εφιαλτικό, για κάτι τεράστιο και 
εξαιρετικά τρομακτικό. Δεν είναι κακό να λέμε τα πράγ-
ματα όπως είναι ακόμα και αν, κατόπιν, αφού τα πούμε, 
πρέπει να επιβιώσουμε, να αντιμετωπίσουμε την απειλή 
και να προσπαθήσουμε να νικήσουμε τον παραλυτικό 
μας φόβο. Άρα, ναι, η απειλή του αόρατου εισβολέα που 
καταστρέφει την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και υ-
πονομεύει όλα τα μοντέλα κατανόησης, δράσης, επέν-
δυσης, κοινωνικής εξισορρόπησης, είναι κάτι μείζον και 
ιστορικά ανεπανάληπτο μετά το πέρας του β΄ παγκοσμί-
ου πολέμου.

Σ χετικά με αυτή την «κινηματογραφική προ -
οικονόμηση» στην οποία αναφέρεστε, είναι η δεύ-
τερη φορά που η πραγματικότητα μιμείται πιστά τη 

μεγάλη οθόνη. Βρεθήκαμε ο καθένας από μας πρω-
ταγωνιστές μιας ταινίας φαντασίας με θέμα έναν ιό 
που ερημώνει τις πόλεις και απειλεί την ανθρώπινη 
ζωή. Την πρώτη φορά, όπως το επισημάνατε στο βι-
βλίο σας για την 11η Σεπτεμβρίου, παρακολουθήσα-
με στην τηλεόραση ένα «κινηματογραφικό» Γεγονός 
που σφράγισε την είσοδό μας στον 21ο αι. Θα κάνατε 
μια αντίστοιχη ανάλυση και τώρα, στο κλείσιμο της 
20ετίας;
Ναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ζούμε και αυτή τη φο-
ρά κάτι που είχαμε «δει» και που επειδή το είχαμε δει 
θεωρούσαμε αδιανόητο ότι μπορεί και να το ζήσουμε. 
μια τραγική ρωγμή στην πολιτισμική σύμβαση της νε-
ωτερικότητας – βλέπω μια φρίκη για να μη χρειαστώ να 
τη ζήσω. τώρα τα πράγματα είναι χειρότερα, όμως, γιατί 
δεν υπάρχει στον μοντέρνο άνθρωπο πεπατημένο μονο-
πάτι για να εκλογικεύσει αυτό που συμβαίνει και δεν υ-
πάρχει τρόπος να το πολιτικοποιήσει επίσης. Δηλαδή δεν 
υπάρχει τρόπος να μεσολαβήσει τον κίνδυνο. άκόμα και 
αν είχε μεγάλη δόση βαναυσότητας το να θεωρείς τον 
άλλον απειλή, αυτός ο άλλος τότε, με τον ισλαμιστικό 
ολοκληρωτισμό, είχε κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά. 
τώρα είναι η αγκαλιά του οικείου σου και το φτάρνισμα 
του συνεργάτη σου και τα άπλυτα χέρια κάποιου τρίτου. 
άυτό δεν μπορεί να αποκτήσει τις πολιτικές μεσολαβή-
σεις που γνωρίζαμε. άν παλιότερες απειλές μπορούσαν 

να οργανωθούν νοηματικά, ψυχικά και κοινωνικά μέσα 
από κάποια μορφή ομαδοποίησης των «κακών», τώρα 
αυτό δεν υπάρχει. τώρα δεν υπάρχουν κακοί – και δεν 
υπάρχουν και καλοί.

Αυτή η καινούργια απειλή μάς έδειξε με μοναδικό 
τρόπο, ανελέητο και αποκαλυπτικό μαζί, τι σημαί-
νει παγκοσμιοποίηση, τι σημαίνει να ζούμε όλοι το 
ίδιο πράγμα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε αντιμετωπίσει 
σε τέτοιο βαθμό τους ίδιους κινδύνους, τους ίδιους 
φόβους, τους ίδιους περιορισμούς και αγωνίες τόσα 
δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.
Και ποτέ άλλοτε δεν είχαμε καταλάβει πόσο συνδεθήκα-
με όλοι με όλους σε μια κοινωνία παγκόσμιων ανταλλα-
γών και παγκόσμιας εμπιστοσύνης από τη μία, και υπερ-
οικειότητας σε τοπικό επίπεδο από την άλλη. Και μιλάω 
για παγκόσμια εμπιστοσύνη διότι ο διεθνής καταμερι-
σμός εργασίας, όπως διαρθώθηκε με την εκτόξευση της 
παγκοσμιοποίησης, σήμαινε ότι ουδείς φοβάται ότι δεν 
θα έχει υλικά για να φτιάχνει αντισηπτικό τζελ ή μάσκες 
ή φάρμακα, παρότι αυτά ή οι πρώτες ύλες τους κατα-
σκευάζονται στην ινδία και την Κίνα. Και είδαμε τώρα ότι 
αυτή η παγκόσμια εμπορική εμπιστοσύνη δοκιμάζεται 
αγρίως. είδαμε επίσης ότι σε αντίθεση με την ηθικολο-
γική φιλολογία περί αποξένωσης και αλλοτρίωσης, η 
κοινωνία της οικειότητας ήταν η δική μας κοινωνία, η 
κοινωνία του ύστερου καπιταλισμού. Κοινωνία της συ-
ναισθηματικής εγγύτητας, της τρυφερότητας και της 
αγκαλιάς – με όλα τα αρνητικά που κρύβονται σε αυτή τη 
διαπροσωπική εγγύτητα. Ήταν όμως. τώρα καλείται αυ-
τό το συναισθηματικό κοινωνικό μοντέλο να ανασταλεί 
ή και να τελειώσει οριστικά. Και για να έρθω στην ερώ-
τησή σας πιο συγκεκριμένα, πράγματι η ανθρώπινη ζωή 
και η βίαιη διακοπή της αποδείχθηκε γενικώς ότι είναι 
ένας νέος μεγάλος ανθρωπολογικός κανόνας.
άς κρατήσουμε όμως και λίγο χώρο για μελλοντικές α-
ναλύσεις σχετικά με την ίση κατανομή αυτής της αξίας. 
είδαμε παράξενα ποσοστά ανοχής στον θάνατο σε δι-
άφορες χώρες. Και εν γένει λέγαμε ότι δεν είναι και η 

ευτυχέστερη 
σ τ ι γ μ ή  τ η ς 
παγκοσμι-
οποίησης 
α υ τ ό  π ο υ 
ζούμε, ούτε 

η ευτυχέστερη στιγμή υπε-
ρεθνικών οργανισμών, είτε 

είναι ο που, ο οήε ή και 
η ευρωπαϊκή Ένωση. 
το εθνοκρατικό μόρ-
φωμα, το εθνικό κρά-
τος, μοιάζει μάλλον πιο 
προστατευτικό από τη 

συνεργασία των πολιτικών ηγεσιών. με εξαίρεση τη με-
γάλη επικοινωνία των επιστημόνων που οφείλεται στην 
παγκοσμιοποιημένη επιστήμη και στην παράδοση ενός 
άτυπου έθνους των γιατρών, όπως θα το ονόμαζα, το 
κλείσιμο των συνόρων σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι αυ-
τό που πολλοί θεωρούσαν νεκρό, ψευδές, κάκιστο και 
αντιδημοκρατικό, ήταν σε μια πρώτη φάση αντιμετώπι-
σης της επιδημίας η πιο προστατευτική δομή και το πιο 
ασφαλές πεδίο για την άσκηση μιας πολιτικής αναχώ-
ματος μπροστά στον θάνατο. στο στάδιο που μπαίνουμε 
τώρα, σε εκείνο της αναζήτησης μια νέας ευημερίας, 
οι εθνοκρατικοί περιορισμοί δεν θα είναι το κατάλληλο 
όχημα. ο πλούτος των εθνών θα παραχθεί αναγκαστικά 
διεθνώς και πάλι. το ζήτημα είναι πότε μπορεί να ξαναγί-
νει αυτό με τόσο μεγάλους κινδύνους να ελλοχεύουν σε 
κάθε μεταφορά και μετακίνηση.

Σε ένα βαθμό δεν είχαμε τα δεδομένα βλέποντας τι 
συμβαίνει στην Κίνα; Γιατί δεν αξιολογήσαμε εγκαί-
ρως τον κίνδυνο;
Δεν ξέρω αν είχαμε τα δεδομένα, να σας πω την αλήθεια. 
Ξέρω ότι οι κοινωνίες μας είχαν μάθει τις τελευταίες δε-
καετίες να διαχειρίζονται το ρίσκο, να το υπολογίζουν 
και να το μετριάζουν. Ξαφνικά βρέθηκαν μέσα σε ένα 
σύμπαν που το είχαν απωθήσει. συναντήθηκαν πάλι με 
την απειλή, την επιδημική ασθένεια – σε συνθήκες δε 

Παναγής Παναγιωτόπουλος 
Ευημερία στην εποχή της  
αλληλέγγυας καχυποψίας;

Της Δήμήτρας 
Γκρους
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όπου ο μεγάλος και καθολικός κοινωνικός κανόνας του 
παγκοσμιοποιημένου ατομικισμού ήταν η ιδέα της α-
πρόσκοπτης επιδίωξης του εαυτού και το δικαίωμα στην 
εκπλήρωση ενός προσωπικού σχεδίου ζωής. Με αυτούς 
τους όρους ήταν, όπως καταλαβαίνετε, λίγο δύσκολο 
η πληροφορία του κινδύνου να γίνει πολιτική πράξη υ-
γειονομικής προστασίας. Όσο για την ιδιαιτερότητα της 
σχέσης υπαίθρου και πόλης, παράδοσης και νεωτερι-
κότητας, πείνας και βαναυσότητας απέναντι στα ζώα 
στη σύγχρονη Κίνα, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να 
κάνουμε μεγάλους και σταθερούς συσχετισμούς.

Είπατε πριν ότι τα εθνικά κράτη αναδιπλώθηκαν στην 
πρώτη φάση της επιδημίας για να λειτουργήσουν 
σαν προστετυτικό ανάχωμα απέναντι στον θάνατο. 
Από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι εθνικές 
κυβερνήσεις εξαρτήθηκαν οι μέχρι τώρα επιπτώσεις 
της πανδημίας στους πολίτες της κάθε χώρας. Νιώ-
σαμε ανακουφισμένοι, για παράδειγμα, που είμαστε 
Ελληνες και όχι Βρετανοί ή Ιταλοί. Ζούμε μία εποχή 
ενίσχυσης των εθνικών ταυτοτήτων;
Ναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, το εθνικό κράτος με τις 
δομές του και τη συνοριακή του σύσταση είναι που με-
τριέται σήμερα και συγκρίνεται, κάθε τέτοιο κράτος, 
τουλάχιστον στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ τα πράγματα 
θα μετρηθούν διαφορετικά. Η αυθόρμητη επιθυμία επα-
ναπατρισμού χιλιάδων Ελλήνων από χώρες πιο αναπτυγ-
μένες από τη δική μας είναι ένας ιστορικός σταθμός στην 
κρίση αντιμετώπισης της μεγάλης επιδημίας. Δεν ξέρω 
βέβαια τι θα πει ανακουφισμένοι, πάντως πέρα από την 
ανάγκη να είσαι κοντά στους δικούς σου την ώρα του 
κινδύνου, πολλοί, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού 
επέστρεψαν και για τη δική τους ασφάλεια βλέποντας 
ότι το ελληνικό κράτος προστατεύει τον πολίτες του.

Αυτό που ζούμε συνιστά και μια επιστροφή των συ-
νόρων; Πώς να το σκεφτούμε αυτό;
Ναι, αλλά τα πράγματα δεν είναι απλά. Ζούμε μια επι-
στροφή του συνόρου, του ορίου, της τοιχοδομής, που 
θα έλεγαν και οι αρχιτέκτονες. Δεν είναι απλά και μόνο 
μια επιστροφή των εθνοκρατικών συνόρων των δύο 
προηγούμενων αιώνων. Αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυ-
τό και λειτουργεί, όπως αναμενόταν, ανακουφιστικά 
εν πολλοίς. Επιτρέπει δε την άσκηση πολιτικής επί των 
πληθυσμών, κοντολογίς την άσκηση πολιτικής στις πιο 
θεμελιώδεις και πυρηνικές της διαστάσεις, όπως αυτή 
διαμοφώνεται από τον μεσαίωνα σταδιακά για να απο-
θεωθεί στη βιομηχανική νεωτερικότητα και στα βίαια 
μεταναστευτικά κύματα του 20ού αιώνα ή τις τεράστιες 
εμβολιαστικές καμπάνιες του μεταπολέμου.
Επιμένω όμως ότι δεν ζούμε μια επισ τροφή των 
συνόρων βγα λμένη από το «εγ χειρίδιο της απο-
παγκοσμιοποίησης». Για ένα διάστημα, για παράδειγμα, 
στην Ελλάδα, την ώρα της κινηματικής επιτυχίας του 
συνθήματος «Μένουμε σπίτι», το έθνος έγινε το σπίτι μας 
και το σπίτι μας έγινε το έθνος μας, αλλά μαζί με αυτά 
τα πολλαπλά και κάπως γνώριμα σύνορα μπορεί αύριο 
να έχουμε νέες υγειονομικές ζώνες και συνοριακούς 
φραγμούς εντός της εθνικής επικράτειας. Ένα νησί covid 
free π.χ. που δεν θέλει επικοινωνία με την ηπειρωτική 
χώρα και επιλέγει με ιικούς όρους την τουριστική του 
πελατεία πολυτελείας. Ή ένας συνοικισμός που υποχρε-
ούται σε απομόνωση. Ή αλλιώς χώρες ελεύθερες ιών 
που επικοινωνούν μεταξύ τους φτιάχνοντας νέες ενώ-
σεις. Γειτονιές πλουσίων που τεστάρονται καθημερινά 
και ζουν ανέμελη υπερσωματική ζωή μεταξύ τους μέσα 
στο όμορφο και υγιεινό κάστρο τους, για παράδειγμα. Η 
βασική εθνική οριοθέτηση στο μέτρο που διασφαλίζει 
την υγεία, αλλά και τη δημοκρατική ισότητα των πολι-
τών έναντι του κράτους, θα πρέπει να καταπολεμήσει 
αυτούς τους νέους υποχρεωτικούς ή αλαζονικούς απο-
μονωτισμούς.

Οι ευρωπαϊκές χώρες λειτούργησαν με γνώμωνα 
ότι η δημόσια υγεία αφορά αποκλειστικά το κάθε 
κράτος μέλος. Τώρα, στην επόμενη φάση, στην προ-
σπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα, δεν είναι 
αναγκαίο ένα άλλο είδος αλληλεγγύης; Μπορεί ο 
καθένας μόνος του;

Η Ευρώπη για λίγο καιρό ακόμα θα είναι το μεγάλο ερω-
τηματικό. Θεωρώ πάντως απίθανη μια συστηματική και 
αποφασιστική νέα πολιτική οικονομία της Ευρώπης για 
την αντιμετώπιση της μεγάλης ύφεσης στην οποία έχου-
με μπει. Ένας από τους λόγους είναι η πολύ διαφορετική 
αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής σε κάθε κράτος και 
σε κάθε κοινωνία. Δεν θα είναι εύκολο να συνεργαστού-
με όταν έχουμε τόσο διαφορετικούς προσανατολισμούς 
στο τι είναι τελικά άξιο προστασίας και τόσο μεγάλες 
αποκλίσεις στη διαχείριση του πρώτου κύματος της ε-
πιδημίας.
Με ανησυχεί, να σας ομολογήσω, η μεγάλη παράκαμψη 
της φρίκης σε εμβληματικές ευρωπαϊκές δυνάμεις και 
στη δημόσια σφαίρα τους. Για παράδειγμα, οι απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές στη Γαλλία δεν συζητούνται συστη-
ματικά. Παράγεται ένα απωθημένο και ένα μελλοντικό 
τραύμα, φτιάχνεται, τώρα που μιλάμε, μια νέα μεγάλη 
ενοχή για το μέλλον. Χωρίς καθαρή εικόνα του τι πήγε 
τόσο στραβά ή χωρίς μια ωμή ομολογία ότι ο θάνατος 
των γέρων δεν μας νοιάζει, δεν θα μπορεί να υπάρξει 
κοινή αλληλεγγύη. Μην εκπλαγείτε αν στις εκκλήσεις 
της Ελλάδας για ενίσχυση λόγω μεγάλης ύφεσης ακου-
στούν αρνήσεις με χολερικά σχόλια του τύπου: δεν θα 
πληρώσουμε εμείς την ελληνική γεροντοκρατία.

Να έρθουμε σε εμάς. Η απαγόρευση της κυκλοφορί-
ας, που σήμαινε προσωρινή παύση της οικονομίας, ή-
ταν υποχρεωτική για να μη φτάσουμε στο σημείο να 
πεθαίνουν άνθρωποι επειδή δεν θα υπήρχαν μάσκες 
και κρεβάτια εντατικής θεραπείας;
Όχι δεν ήταν υποχρεωτική επειδή δεν υπήρχαν μάσκες 
και κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Δεν μπορώ να δεχτώ 
αυτή τη διατύπωση σαν αφετηρία ενός ορθολογικού 
συλλογισμού. Διαψεύδεται εξάλλου από την εκατόμβη 
νεκρών σε χώρες όπου υπήρχαν όλα αυτά. Η απαγόρευ-
ση ήταν υποχρεωτική εφόσον θέλαμε να μη νοσήσουν 
και πεθάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Η Ελλάδα κατάφε-
ρε κάτι που πολλοί προσπάθησαν. Η διαφορά της ήταν 
ότι το έκανε εγκαίρως, ότι το εφάρμοσε με εξαιρετικό 
τρόπο και ότι είχε τις προϋποθέσεις να το αποδεχτεί λο-
γικά, να το αντέξει συναισθηματικά και να το υπηρετήσει 
οργανωτικά και οικονομικά. Τώρα στην έξοδο από τη 
συλλογικο-ατομική καραντίνα, από τον ολικό και εξατο-
μικευμένο περιορισμό, τα δεδομένα αυτά, όλα, θα δοκι-
μαστούν ξανά βεβαίως.

Αν είχαμε καθυστερήσει έστω και μια εβδομάδα ή 
κάποιες μέρες, θα ζούσαμε σκηνές Ιταλίας;
Ιταλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Νέας Υόρκης... Φυσικά και θα 
είχαμε ζήσει ανεξέλεκτες καταστάσεις θανάτου. Επιμέ-
νω ότι δεν ήταν μόνο μια απόφαση και η συμμόρφωση 
των πολιτών, αλλά το άπλωμα ενός πλέγματος που έκα-
νε εξαιρετικές ιχνηλατήσεις από την πρώτη ώρα και που 
οργάνωσε μια πολύ κρίσιμη εποπτεία της σχέσης χώρου 
και επιδημίας. Δηλαδή γεωγραφίας και χρόνου μετάδο-
σης. Επειδή όμως μιλήσατε για την Ιταλία, μπορεί κανείς 
να κάνει πολλές υποθέσεις για τον ρόλο της ιταλικής 
τραγωδίας στην αντιμετώπιση της επιδημίας. Ίσως αξίζει 
να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο ομάδες χωρών ως 
προς την τοποθέτησή τους σχετικά με την Ιταλία. Εκείνες 
που ένιωσαν την Ιταλία ως παρόμοια ή ισχυρότερη χώρα 
και εκείνες που την έβλεπαν υποτιμητικά. Οι πρώτοι, που 
παρεμπιπτόντως βρίσκονται κατά κανόνα ανατολικά της 
Ιταλίας, τα κατάφεραν πολύ καλύτερα από τους άλλους.

Για τη χώρα μας, μέχρι στιγμής, αυτή η εξαιρετικά 
πρωτόγνωρη κατάσταση εξελίχθηκε σε ένα ανέλπι-
στο, διεθνών διαστάσεων, success story. Από μαύρο 
πρόβατο γίναμε παράδειγμα προς μίμηση. Ο ελληνι-
κός εξαιρετισμός από την ανάποδη;
Ίσως να περιμένετε να διαψεύσω αυτή την εντύπωση. 
Θα το κάνω, εν μέρει όμως. Νομίζω ότι οι αιτίες της απί-
στευτης πράγματι επιτυχίας αντιμετώπισης του πρώτου 
επιδημικού κύματος είναι πολλές, κάποιες αφορούν την 
πρόσφατη ιστορία μας, κάποιες το πόσο σύγχρονοι εί-
μαστε, και κάποιες ότι δεν είμαστε και τόσο σύγχρονοι. 
Θα αναφερθώ σε ορισμένα κοινωνιολογικά δεδομένα 
που θεωρώ ότι έπαιξαν ρόλο καθοριστικό σε αυτή την 
ξεχωριστή στιγμή της ελληνικής ιστορίας – που πολύ 

εύκολα από σεμνό χαμόγελο επιτυχίας και υπερηφά-
νειας μπορεί να μετατραπεί σε διασπορά θανάτου και 
μαυρισμένων ψυχών.
Το πρώτο και μακροσκοπικό στοιχείο της πολύ οργανω-
μένης, συνειδητής, έλλογης και ψυχικά ισχυρής εφαρ-
μογής της καραντίνας είναι η πρωτόγνωρη εμπιστοσύ-
νη των Eλλήνων στους ειδικούς και στην πολιτική τους 
ηγεσία. Η εμπιστοσύνη αυτή έχει να κάνει με τη λήξη 
της δεκαετούς παραμυθίας του αντιμνημονίου και της 
συνωμοσιολογίας. Η φαντασίωση του αντισυστημισμού 
τελείωσε. Η κοινωνία ήταν αυτή τη φορά έτοιμη να αντι-
μετωπίσει την πραγματικότητα έτσι όπως την παρουσί-
αζαν οι ειδικοί και να πιστέψει τα μάτια της. Oι εικόνες 
από τον υπόλοιπο πλανήτη μεσολαβήθηκαν ορθολογικά 
από τους επιστήμονες και το κράτος, που ουσιαστικά 
ενώθηκαν σε μια ιδιότυπη επιστημονικο-πολιτική δομή 
εξουσίας. Η ισχυρή ιατρικοποίηση της ελληνικής οικογέ-
νειας και η μεγάλη εμπιστοσύνη στον ιατρό, η συνεχής 
επαφή μαζί του, λειτούργησαν στην ίδια κατεύθυνση. 
Οι ιδιώτες γιατροί των Ελλήνων είχαν αντιληφθεί το μέ-
γεθος της απειλής και έδιναν συστάσεις στους ασθενείς 
και πελάτες τους, όλες εναρμονισμένες με τις κεντρικές 
οδηγίες. Τις οποίες έδινε στο όνομα ενός πολύ σοβαρού 
επιτελείου επιστημόνων ένας χαρισματικός άνθρωπος, 
ο Σωτήρης Τσιόδρας.
Εδώ όμως καταλυτική είναι η πρωτόγνωρη πρακτική 
του ίδιου του πρωθυπουργού που εκχωρεί σε έκτακτες 
συνθήκες ένα σημαντικό μέρος της εξουσίας του στους 
ειδικούς και θέτει όλο το κράτος στην υπηρεσία στόχων 
που αυτοί έχουν θέσει. Αυτό δείχνει μεγάλη ηγετική 
εμβέλεια και παράγει εμπιστοσύνη. Μια εμπιστοσύνη 
σε ένα ανιδιοτελές πλέγμα υπηρέτησης του ελάχιστου 
καλού που είναι η επιβίωση και η υγεία σε συνθήκες πο-
λεμικής σχεδόν απειλής. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση, 
χωρίς την ιδιοτελή εξουσιαστικότητα που χαρακτηρί-
ζει παραδοσιακά τις ελληνικές κυβερνήσεις, κατάφερε 
να κάνει την εμπιστοσύνη προς την κρατική εξουσία 
να εξαπλώνεται πιο γρήγορα από τον ιό. Από εκεί και 
πέρα ο μικροκαπιταλισμός, ο πλούσιος τεχνολογικός 
εξοπλισμός των ελληνικών νοικοκυριών, η οικογενειακή 
συσπείρωση και άλλα στοιχεία της οικονομίας που δεν 
θεωρούνται μοντέρνα, βοήθησαν πολύ ώστε να είναι α-
νεκτή μία υπό άλλες συνθήκες ανυπόφορη κατάσταση.

Σε αυτό τον «πόλεμο» οι Έλληνες στη συντριπτική 
πλειοψηφία δείξαμε εμπιστοσύνη και συλλογική 
υπευθυνότητα. Είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρο για 
μια κοινωνία που είχε μάθει τα τελευταία χρόνια να 
λειτουργεί με όρους πολεμικής, με χαμηλή αυτοπε-
ποίθηση και μικρά ποσοστά εμπιστοσύνης στους 
θεσμούς.
Ναι είναι, αυτό προσπάθησα να περιγράψω και πριν. 
Τώρα όμως καλούμαστε να κινηθούμε πάλι στο σκοτά-
δι για ένα διάστημα. Δεν θα είναι απλό για την πολιτική 
εξουσία να φτιάξει ένα συνεκτικό και νοηματοδοτημένο 
σχέδιο επιστροφής στην έστω σχετική ευημερία μαζί 
με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση μιας απειλής που δεν 
έχει παρέλθει. Είμαστε πιο σκληροί και πιο ευέλικτοι 
από άλλους και έχουμε μια παρακαταθήκη υψηλού αν-
θρωπισμού της αντιμετώπισης του θανατικού που ήρθε 
να μας βρει. Τώρα όμως πρέπει να αρχίσουμε πάλι να 
παράγουμε, να ερωτευόμαστε, να διαφωνούμε, και να 
μείνουμε και ασφαλείς μαζί. Δηλαδή να λειτουργήσουμε 
αποδοτικά με όρους μεγάλης ανασφάλειας και να μην 
παράγουμε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Η άσκηση είναι ιστορικά πρωτόγνωρη. Και όλο αυτό σε 
μια νέα κοινωνία μετριασμένης οικειότητας, που θα την 
περιέγραφα, παίζοντας λίγο με τα θεμέλια της κοινω-
νιολογίας, ως κοινωνία της αλληλέγγυας καχυποψίας. 
Σχήμα οξύμωρο που πρέπει να δούμε αν έχει εφαρμογή: 
η καχυποψία έναντι του άλλου είναι τρόπος οργάνωσης 
της οργανικής μας αλληλεγγύης, της αλληλεξάρτησής 
μας. Είμαστε εξαρτημένοι ο ένας από τη δουλειά του 
άλλου και ταυτόχρονα είμαστε εξαρτημένοι και από την 
υγειονομική του συμπεριφορά.
Δεν είναι κοινωνικό πείραμα, όπως λένε ορισμένοι ανόη-
τοι, γιατί κανένας πειραματικός ερευνητής δεν θα διατύ-
πωνε ποτέ μια τόσο τρελή υπόθεση εργασίας. Και όμως 
συμβαίνει.  A
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Μέρες καραντίνας,
Ένας μελετητής ειδικός στη διαχείριση κρίσεων αναλύει 

μία από τις πιο καθοριστικές στιγμές του αιώνα μας 

Ένας μελετητής ειδικός στη διαχείριση 
κρίσεων αναλύει την εποχή Covid-19
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διαµόρφωση των όρων διαχείρισης της κρίσης. Και αυτό 
της πιστώνεται από την κοινή γνώµη. ∆ιέγνωσε σε καλό 
χρόνο το µέγεθος της επερχόµενης υγειονοµικής κρίσης 
και αναγνώρισε µε ειλικρίνεια τα όρια αντοχής του συ-
στήµατος, αλλά και την ιδιοσυγκρασία του πληθυσµού. 
Και γι’ αυτό πήρε µέτρα αυστηρά, νωρίτερα από άλλες 
χώρες σε σχέση µε την εξάπλωση του ιού. Και πέτυχε τους 
βασικούς στόχους που έθεσε. Πέτυχε να περιορίσει την 
ευρεία διάδοση στον πληθυσµό αλλά και να προστατεύσει 
το σύστηµα υγείας από υπερφόρτωση που θα οδηγούσε 
σε δραµατικά αποτελέσµατα, όπως είδαµε σε γειτονικές 
µας χώρες.  Είναι, νοµίζω, χαρακτηριστικό, ότι σε αυτή την 
πρώτη φάση της αναχαίτισης της πανδηµίας, η πληρότητα 
των κλινών στις ΜΕΘ δεν υπερέβη το 50% σε καµία φάση. 
Κακά τα ψέµατα, η πανδηµία βρήκε τη δηµόσια διοίκηση 
της χώρας απροετοίµαστη. Στο δελτίο υποθέσεων που 
αναρτούµε κάθε τετράµηνο στην ιστοσελίδα µας, πα-
ρουσιάζουµε, παράλληλα µε την συνήθη ύλη, δηλαδή τη 
συνοπτική καταγραφή επιλεγµένων υποθέσεων που η 
παρέµβαση της Αρχής ολοκληρώθηκε εντός της συγκε-
κριµένης περιόδου, και ένα ειδικό ένθετο, µε αναφορές 
σε υποθέσεις που ανέκυψαν εξαιτίας της πανδηµίας, των 
µέτρων που ελήφθησαν για την αντιµετώπισή της και των 
δυσλειτουργιών που καταγράφηκαν σε διάφορες δηµό-
σιες υπηρεσίες. Προοδευτικά, επιδεικνύονται αντανα-
κλαστικά. Οι υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα 

προσπαθούν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα µέσα 
στην κρίση. Συστήµατα εξ αποστάσεως µαθητείας ή ερ-
γασίας στον δηµόσιο τοµέα, για παράδειγµα, κατ’ ουσίαν 
δεν υπήρχαν. ∆ιαµορφώνονται τώρα, εν µέσω της κρίσης. 
Πολλές από τις δηµόσιες υπηρεσίες, που δεν ανήκουν σε 
όσες βρίσκονται στην πρώτη γραµµή αντιµετώπισης της 
πανδηµίας βρίσκονται σε, µερική τουλάχιστον, αναστο-
λή λειτουργίας και προσπαθούν να προσαρµοστούν στα 
νέα δεδοµένα, µε ταχεία, ίσως και «βίαιη» σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, εισαγωγή εφαρµογών των νέων τεχνολογιών. 
Και αυτό, όπως είναι επόµενο, προκάλεσε αρρυθµίες. Για 
παράδειγµα, σειρά προβληµάτων παρουσιάστηκαν στην 
απρόσκοπτη παροχή προνοιακών επιδοµάτων, επιδοµά-
των αναπηρίας ή επιδοτήσεων ανεργίας, στην προστασία 
των ωφελούµενων κοινωφελών προγραµµάτων. Ίσως να 
είναι µία ευκαιρία, έστω και υπό αυτές τις συνθήκες, η χώ-
ρα να καλύψει µέρος του χαµένου χρόνου στην ευρύτερη 
χρήση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών. Αλλά αυτό 
θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, µε σχέδιο. Ώστε αφενός να 
µη µείνει κανείς πίσω, και αφετέρου να διαµορφώσουµε 
τις κατάλληλες θεσµικές εγγυήσεις, ώστε να ανταποκρι-
θούµε µε επάρκεια στις νέες προκλήσεις, στην οικονοµία, 
στη κοινωνία, στα δικαιώµατά µας, στη δηµοκρατία.

Σας ανησυχεί η επόµενη περίοδος; Ακούµε ότι η «κα-
νονικότητα» που γνωρίζαµε θα είναι τελείως διαφορε-

Η ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ:
ευλογία 
ή απειλή;
Ο Ανδρέας Ποττάκης, 
συνήγορος του Πολίτη - 
Ανεξάρτητη Αρχή, 
µιλάει στην ATHENS VOICE

Του ΤΑΚΗ ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ
Φωτό: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ

TΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
η τεχνητή νοηµοσύνη σε µια σειρά θεµάτων και πώς 
επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τις ζωές µας, 
εκφράζει ο Ανδρέας Ποττάκης, Συνήγορος του Πολίτη - 
Ανεξάρτητη Αρχή. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «έχουµε 
ήδη την εµπειρία του πώς οι εφαρµογές της τεχνητής 
νοηµοσύνης µπορούν να φανούν εκπληκτικά χρήσιµες 
στις απόπειρες χειραγώγησης της κοινής γνώµης, των 
πολιτικών µας πεποιθήσεων, των κοινωνικών µας προ-
βολών και στερεοτύπων». Παράλληλα, ο Συνήγορος του 
Πολίτη - Ανεξάρτητη Αρχή εξηγεί πού οφείλεται η βαθιά 
ριζωµένη σχέση καχυποψίας ανάµεσα στον πολίτη και 
το κράτος, «βαθµολογεί» τη δηµόσια διοίκηση την περί-
οδο προ της πανδηµίας και στη διάρκεια αυτής και ανα-
φέρεται στο τι θα πρέπει να γίνει την επόµενη ηµέρα. 

Οι αναφορές στον Συνήγορο το 2019 ήταν 9% περισ-
σότερες σε σχέση µε το 2018. Και 50% περισσότερες 
σε σχέση µε το 2015. Αυτό σηµαίνει ότι αυτό που λέµε 
Κράτος αντί να βελτιώνεται γίνεται περισσότερο δυ-
σλειτουργικό και µη φιλικό προς τον πολίτη ή αυτή 
είναι µια απλοϊκή, ίσως, ανάγνωση; 
Είναι, αναµφίβολα, µία ανάγνωση. Όπως ανέφερα, οι 
απαιτήσεις των πολιτών από το κράτος σε παροχές και 
προστασία αυξάνονται διαρκώς. Ιδίως των πολιτών της 
χώρας µας που τα τελευταία χρόνια αντιµετώπισαν µία 
βίαιη µεταβολή των συνθηκών ζωής τους, του επιπέδου 
διαβίωσής τους, µία συρρίκνωση των δικαιωµάτων τους. 
Εκτιµώ ότι υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις. Μετά από 
µία δεκαετία, σχεδόν, «µνηµονιακής» διακυβέρνησης, 
πολλοί από τους συµπολίτες µας αναζητούν την άρση 
των αδικιών που υπέστησαν, την επανόρθωση µέρους 
της ζηµίας, την αποκατάσταση των δικαιωµάτων τους. 
Και είναι ιδιαίτερα τιµητικό για την Αρχή να προστρέχουν 
για συνδροµή στον Συνήγορο του Πολίτη. Αποτελεί για 
εµάς και µία ένδειξη εµπιστοσύνης και αναγνώριση της 
προσφοράς µας. Είναι και αυτή µια ανάγνωση – καθηµε-
ρινή για εµάς. 

Τώρα, σε αυτή την περίοδο της πανδηµίας, πώς λει-
τούργησε η δηµόσια διοίκηση; Πού τα πήγε καλά και 
πού υστέρησε; 
Υπήρξε µία έγκαιρη αντίδραση από την κυβέρνηση στη 
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τική την επόμενη ημέρα. Σε ποιους τομείς θα λέγατε 
ότι χρειάζεται μεγαλύτερη επαγρύπνηση και ποιος 
θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Πολιτείας; 
Με ανησυχεί το επίπεδο ετοιμότητας που θα έχουμε για 
να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της επόμενης πε-
ριόδου. Ήδη, η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την ε-
πόμενη μέρα εστιάζει στις προκλήσεις για την οικονομία 
και τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. 
Η επερχόμενη, σύμφωνα με τις προγνώσεις, παγκόσμια 
οικονομική ύφεση αναπόφευκτα θα επαναπροσδιορίσει 
σχέσεις και λειτουργίες σε ευρύ φάσμα, από τα περιθώ-
ρια της παροχικής διοίκησης μέχρι και τις εργασιακές 
σχέσεις. Ήδη καταγράφουμε στο δελτίο υποθέσεων 
του 1ου τετραμήνου του έτους σημαντική αύξηση σε 
καταγγελίες για εργοδοτική αυθαιρεσία, είτε αυτή α-
φορά σε μη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού, είτε και 
σε καταχρηστικές απολύσεις. Η παροχή βοηθημάτων, 
επιδομάτων και διευκολύνσεων στην αποπληρωμή ο-
φειλών, αναγκαία αναμφίβολα, δεν μπορεί παρά να α-
ποτελεί πρόσκαιρη αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών 
που ανέκυψαν από τη διάδοση του ιού και τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την αναχαίτισή της. Αλλά δεν μπορούν 
να έχουν διάρκεια. Στη περίπτωση της χώρας μας, μάλι-
στα, με τη δεδομένη δημοσιονομική στενότητα που μας 
κληροδότησε η δεκαετής σχεδόν μνημονιακή περιπέ-
τεια, είναι αμφίβολο σε ποιο βαθμό θα είναι διαθέσιμα σε 

ένα ενδεχόμενο νέο lockdown τους επόμενους μήνες. 
Πιθανότατα, θα πρέπει να υπάρξει πιο γενναία παρέμ-
βαση του κράτους στους μηχανισμούς λειτουργίας της 
οικονομίας, με παροχή αναγκαίων εγγυήσεων μεσοπρό-
θεσμης προοπτικής, προκειμένου να κρατηθούν στα 
πόδια τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομικές 
δραστηριότητες της χώρας. Και αυτό θα επαναφέρει 
τον κίνδυνο του λεγόμενου δημοσιονομικού εκτροχι-
ασμού. Χρειάζεται, συνεπώς, συνεκτική πολιτική και 
συντονισμένες δράσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φοβά-
μαι, ωστόσο, ότι τα δείγματα γραφής της ΕΕ στη δια-

χείριση κρίσεων δεν μας επιτρέπουν να 
είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Και στην 
παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπα-
σε το 2008 και στην ανθρωπιστική κρίση 
της μαζικής μετακίνησης μεικτών πληθυ-
σμών προσφύγων και μεταναστών, η ΕΕ 
δεν έδειξε ικανή, ή και πρόθυμη, να αντα-
ποκριθεί συνεκτικά, αποτελεσματικά και 
αποφασιστικά. Δυστυχώς, κάποια κράτη 
μέλη στον πυρήνα του ευρωπαϊκού εγ-
χειρήματος εξακολουθούν να θέλουν να 
βλέπουν την ΕΕ πρωτίστως ως μία κοινή 
αγορά και δευτερευόντως ως μια κοινό-
τητα αλληλέγγυων λαών.
Σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου, στη δη-
μοκρατία, οφείλω να πω, ότι δεν συμμε-
ρίζομαι κάποιες από τις όψιμες ανησυχίες 
πολλών, και έγκριτων, αναλυτών. Γιατί, 
πόσο ικανοποιημένοι ήμασταν, άραγε, 
πριν τη πανδημία από τη λειτουργία του 
κράτους, των θεσμών; Πόσο «δημοκρα-
τική» θεωρούσαμε τη δημοκρατία μας; 
Και φυσικά, δεν αναφέρομαι σε περιορι-
σμούς ή και αναστολή σε απόλαυση συ-
γκεκριμένων δικαιωμάτων, που εντάσ-
σονται στο σχεδιασμό για την αναχαίτιση 
της εξάπλωσης της πανδημίας. Εύλογα 
υποχωρούν, πρόσκαιρα και αναλογικά, 
ασφαλώς, μπροστά στο μείζον, τη διαφύ-
λαξη της δημόσιας υγείας, της υγείας κα-
θενός και καθεμιάς από εμάς. Αντιθέτως, 
μάλιστα, νομίζω, ότι η παρούσα κρίση α-
ποτελεί ευκαιρία να επανεξετάσουμε το 
επίπεδο της δημοκρατίας μας, του κρά-
τους δικαίου, και να λάβουμε τα κατάλλη-
λα μέτρα για αποτελεσματικότερη θωρά-

κισή τους. Η διαπίστωση του πόσο εύθραυστο μπορεί να 
είναι όλο το δικαιοπολιτικό μας οικοδόμημα μπορεί να 
λειτουργήσει και θετικά. Να αυξήσει τα επίπεδα εγρή-
γορσής μας, να μας καταστήσει πιο ενεργούς, ευαισθη-
τοποιημένους και ενημερωμένους πολίτες. Να ενδυνα-
μώσει το αίτημα ουσιαστικής ενίσχυσης των φορέων 
εποπτείας και ελέγχου της δημόσιας εξουσίας, διεύρυν-
σης του πεδίου δράσης των θεσμικών αντίβαρων. Ήδη, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επεξεργαστεί και υιοθε-
τήσει σειρά αρχών για την ενδυνάμωση του θεσμού του 
Συνηγόρου του Πολίτη, του κατεξοχήν ανεξάρτητου, 
αμερόληπτου εξωδικαστικού θεσμού προστασίας των 
δικαιωμάτων, καταπολέμησης της κακοδιοίκησης και 
διαφύλαξης της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, 
θεσμού με παρουσία σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και 
στις περισσότερες ανά την υφήλιο.
Οι σοβαρότερες, κατά τη γνώμη μου, ανησυχίες για τα 
απότοκα της πανδημίας δεν είναι καινούριες, δεν τις 
έφερε η πανδημία. Και δεν είναι πρόσκαιρες. Υπήρχαν 
και υπονόμευαν τους θεσμούς, τις δημοκρατικές λει-
τουργίες, το κράτος δικαίου, το επίπεδο προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών μας. Θα 
έλεγα, μάλιστα, ότι η προσοχή μας θα πρέπει να εστιάσει 
περισσότερο από πριν σε εκείνες που δεν προκαλού-
νται πρωτίστως από ρυθμίσεις κυβερνητικές. Για αυτές 
υπάρχει τουλάχιστον η δημόσια κριτική και σε, περισσό-
τερο ή λιγότερο συστηματικό βαθμό, ο έλεγχος νομιμό-
τητας. Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας είναι οι 
κίνδυνοι που πηγάζουν μέσα από εφαρμογές φαινομε-
νικά ακίνδυνες, εφαρμογές άρρηκτα συνδεδεμένες με 
την καθημερινότητά μας και τον τρόπο ζωής μας. Που 
καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις καταναλωτικές μας 
συνήθειες και προτιμήσεις, τις κοινωνικές μας προσλαμ-
βάνουσες, ακόμη και τις πολιτικές μας πεποιθήσεις. Που 
μας αναγνωρίζουν όχι ως υποκείμενα δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, αλλά ως φορείς δεδομένων. Οι εξελί-
ξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών είναι ραγδαίες, 
σίγουρα πολύ σημαντικές για να τις αγνοούμε ή να τις 
εξωραΐζουμε ως αποκυήματα επιστημονικής φαντασί-
ας. Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προ 
πολλού ξεπεράσει το στάδιο των αυτοματοποιημένων, 
μηχανικών λειτουργιών. Οι προκλήσεις μιας αρρύθμι-
στης εφαρμογής τους είναι παρούσες και είναι ιδιαιτέ-
ρως σύνθετες. Μέσα σε συνθήκες μάλιστα, αποστασι-

οποίησης, καραντίνας, γίνονται πιο εμφανείς. Και δεν 
αφορούν μεμονωμένες χώρες, ούτε περιορίζονται μέσα 
στα σύνορα κάθε κράτους. Γι’ αυτό και αποτελούν βα-
σική εστία προβληματισμού για όλους τους ομολόγους 
μου στην Ευρώπη.
 
Είστε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνηγόρων 
και της Μεσογειακής Ένωσης Συνηγόρων. Γιατί το θέ-
μα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί θέμα αιχμής; 
 Γιατί οι εφαρμογές της είναι πλέον παντού. Αξιοποιώ-
ντας την πρόσβαση που έχει στα μεγάλα δεδομένα που 
παράγουμε. Και είναι σε θέση να καθορίζει όχι μόνο τη 
καταναλωτική μας συμπεριφορά. Έχουμε ξεπεράσει 
το επίπεδο που οι αγοραστικές μας συνήθειες, οι προ-
τιμήσεις μας στην απόλαυση μορφών τέχνης, η κάθε 
μας αναζήτηση στον εικονικό κόσμο του διαδικτύου ε-
νημερώνουν και τις επόμενες επιλογές μας, μέσα από 
την επεξεργασία τους ως δεδομένων. Έχουμε, επίσης, 
ήδη, την εμπειρία του πώς οι εφαρμογές της τεχνητής 
νοημοσύνης μπορούν να φανούν εκπληκτικά –και ανη-
συχητικά- χρήσιμες και αποτελεσματικές στις απόπειρες 
χειραγώγησης της κοινής γνώμης, των πολιτικών μας 
πεποιθήσεων, των κοινωνικών μας προβολών και στερε-
οτύπων. Σας θυμίζω, ως παράδειγμα και μόνο που έλαβε 
δημοσιότητα, το σκάνδαλο της Cambridge Analytica και 
των μεθόδων προπαγάνδας σε βαθμό που δεν είχαμε 
αντιληφθεί μέχρι πρόσφατα. Αυτή τη στιγμή, σε διάφο-
ρες χώρες είναι σε λειτουργία και χρήση αλγόριθμοι για 
την υποστήριξη των σωφρονιστικών πολιτικών ή και της 
απονομής της δικαιοσύνης, με profiling παραβατών ως 
προς τη πιθανότητα να εγκληματήσουν ξανά και συνα-
κόλουθη εκτίμηση επί της επιβαλλόμενης ποινής. Η ΕΕ 
αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί την μελέτη και ανάπτυξη 
κατάλληλων αλγορίθμων για profiling αλλοδαπών, με-
ταναστών και αιτούντων άσυλο, με στόχευση την ανί-
χνευση εκείνων που θα ‘ενσωματωθούν ευκολότερα’ 
στις κοινωνίες μας. Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και είσπραξης δημοσίων εσόδων βασίζονται 
σε αλγοριθμικές εφαρμογές. Μεγάλοι πολυεθνικοί κο-
λοσσοί χρησιμοποιούν αλγόριθμους για την επιλογή των 
στελεχών τους, ή ακόμη και για δημιουργία μοντέλων 
με τα οποία καθορίζουν τις προοπτικές της εργασιακής 
σταδιοδρομίας καθενός και καθεμίας. Και οι αλγόριθμοι 
αυτοί δεν είναι ‘ουδέτεροι’. Αντιθέτως, φαίνεται, ότι ανα-
παράγουν στερεότυπα και επιτείνουν τις διακρίσεις. Και 
δεν είναι διαφανείς, δεν υπόκεινται σε έλεγχο, ούτε κατά 
τη σχεδίαση, ούτε κατά την εφαρμογή τους.
Είναι γεγονός, ότι πολλές από τις εφαρμογές της τεχνητής 
νοημοσύνης είναι αναγκαίες, απαραίτητες σε διάφορους 
τομείς για την καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα, ο τομέας της υγείας, όπου η τε-
χνητή νοημοσύνη έχει συμβάλει και μπορεί να συμβάλλει 
στην ανίχνευση και ταυτοποίηση ασθενειών ή γενετικών, 
γονιδιακών αποκλίσεων και την θεραπεία τους. Αλλά και 
στην υπηρεσία της προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι 
ήδη σε χρήση εφαρμογές που εγείρουν ζητήματα ως προς 
τους μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων. Για παρά-
δειγμα, οι πολυσυζητούμενες εφαρμογές σε κινητά για 
την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19 θα επεξερ-
γάζονται μία τεράστια βάση με δεδομένα που ο καθένας 
μας παράγει. Το ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι τα προ-
σωπικά δεδομένα, αυτά θα προστατεύονται, υπάρχει 
πλαίσιο που μπορεί να αξιοποιηθεί. Άλλωστε, δεν είναι αυ-
τό που ενδιαφέρει. Είναι τα δεδομένα αυτά καθεαυτά, η 
πρόσβαση στη βάση τους και ο τρόπος και ο σκοπός επε-
ξεργασίας τους. Και φυσικά, υπάρχουν και εφαρμογές της 
τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τομείς, υψηλής επι-
κινδυνότητας, όπως η πολεμική βιομηχανία, για τη δημι-
ουργία τρομακτικών πολεμικών μηχανών, χωρίς καν την 
παρέμβαση ή και επιτήρηση από ανθρώπινο παράγοντα: 
τα λεγόμενα killer robots, για την ανάπτυξη των οποίων έ-
χει αναπτυχθεί ήδη ένας ανηλεής ανταγωνισμός μεταξύ 
των τεχνολογικά ανεπτυγμένων χωρών και οικονομιών. 
Κάτι σαν το doomsday σενάριο του Dr. Strangelove του 
Κιούμπρικ. Ο μεγάλος ανταγωνισμός Ανατολής και Δύσης 
αυτή τη στιγμή εστιάζει στον έλεγχο των μεγάλων δεδο-
μένων και στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύ-
νης. Είναι, πάντως, θετικό, ότι, έστω και με καθυστέρηση, 
η Ευρώπη δείχνει τα πρώτα σημάδια αφύπνισης. Λίγο πριν 
το ξέσπασμα της πανδημίας, η ΕΕ δημοσιοποίησε τη Λευκή 
Βίβλο της για τη τεχνητή νοημοσύνη, όπου παρουσίασε 
τους βασικούς άξονες στρατηγικής της. Και χαρτογράφη-
σε και σειρά κινδύνων, την ανεπάρκεια του υφιστάμενου 
νομικού οπλοστασίου για την προστασία των δικαιωμά-
των μας, την έλλειψη διαφάνειας, ρυθμιστικού πλαισίου 
και μηχανισμών εποπτείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
υπερ-εθνικό, Ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η αναγνώριση του 
προβλήματος είναι πάντα μία καλή αρχή, έστω και καθυ-
στερημένη. Η προώθηση πραγματικά αποτελεσματικών 
μεθόδων και μηχανισμών που θα απαντούν στις προκλή-
σεις αυτές θα πρέπει να είναι απαίτηση όλων μας. A

Οι σοβαρότε-
ρες, κατά τη 
γνώμη μου, 

ανησυχίες για 
τα απότοκα 

της πανδημί-
ας δεν είναι 
καινούριες, 

δεν τις έφερε 
η πανδημία. 
Και δεν είναι 
πρόσκαιρες. 
Υπήρχαν και 
υπονόμευαν 

τους 
θεσμούς, τις 

δημοκρατικές 
λειτουργίες, 
το κράτος 
δικαίου, το 

επίπεδο προ-
στασίας των 
θεμελιωδών 
δικαιωμάτων 
και ελευθερι-

ών μας.

Ποιος είναι 
ο Ανδρέας 
Ποττάκης 

Το καλοκαίρι του 2016 ο Αν-
δρέας Ποττάκης εξελέγη από 
τη Διάσκεψη των Προέδρων 
της Βουλής με πλειοψηφία 
4/5 ο νεότερος στην ιστορία 
του θεσμού Συνήγορος του 
Πολίτη. Νομικός, με σπουδές 
στα Πανεπιστήμια των Αθη-
νών και της Οξφόρδης όπου 
του απονεμήθηκε ο διδακτο-
ρικός τίτλος στο Ευρωπαϊκό 
Δημόσιο Δίκαιο, έχει διδάξει 
σε Πανεπιστήμια στο Ην. 
Βασίλειο, στην Ιταλία, στην 
Τουρκία και στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του, οι αναφορές πολιτών και 
επιχειρήσεων στον Συνήγο-
ρο έχουν παρουσιάσει αλμα-
τώδη αύξηση. Παράλληλα, 
έχει αναπτύξει έντονη διεθνή 
δράση. Το 2018 εξελέγη από 
30 συναδέλφους του από 
τη Νότια Ευρώπη, τη Βόρεια 
Αφρική, τη Μέση Ανατολή, 
τα Βαλκάνια και τη Μαύρη 
Θάλασσα, Πρόεδρος Ένωσης 
Συνηγόρων του Πολίτη της 
Μεσογείου, ενώ πριν από ένα 
μήνα εξελέγη Πρόεδρος και 
του ευρωπαϊκού τμήματος 
της Διεθνούς Ένωσης των 
Συνηγόρων του Πολίτη που 
αριθμεί 90 μέλη από 48 χώ-
ρες της Ευρώπης.
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Εγκλεισμός. Αγωνία. Φό-
βος. Και ύστερα ήρθαν η 
πίστη, η υπομονή, η α-
γάπη, η ενότητα. Κάπως 
έτσι φτάσαμε τις 42 ημέ-
ρες εγκλεισμού. Κάπως 
έτσι ήρθαμε πιο κοντά. 
Κάπως έτσι μπήκαμε 
στη διαδικασία να σκε-
φτόμαστε την επόμενη 
μέρα ξανά και ξανά. Σχε-
διάζοντάς τη στο μυαλό 
μας όπως θα έρθει αλλά 
και όπως θα θέλαμε ι-
δανικά να είναι. Παρότι 
οι καιροί δεν είναι οι 
καλύτεροι, θα λέγαμε 
ότι τώρα ήταν και είναι 
η πιο σωστή ώρα για 
να ονειρευτούμε και να 
ονειρευόμαστε. Σε αυτό 
το πλαίσιο, λοιπόν, άν-
θρωποι της τέχνης και 
του Πολιτισμού αναλαμ-
βάνουν να μοιραστούν 
μαζί μας τις δικές τους 
φαντασιώσεις και ιστορί-
ες για την επόμενη ημέ-
ρα. Την ημέρα μετά από 
εκείνον τον πρωτόγνωρο 
σε όλους εγκλεισμό που 
έκανε τη γη να ησυχάσει 
για λίγο αλλά να συνεχί-
σει ακάθεκτη να γυρίζει.



Ο συγγραφέας του εµβληµατικού «Πεθαίνω σαν χώρα» γράφει για το πώς οι λέξεις καλούνται να 
συντονιστούν µ’ αυτή την απότοµη παγκόσµια πραγµατικότητα της πανδηµίας, να επινοήσουν 

τρόπους για να αντιστοιχήσουν µε τα πράγµατα 

Ο συγγραφέας του εµβληµατικού «Πεθαίνω σαν χώρα» γράφει για το πώς οι λέξεις καλούνται να 
συντονιστούν µ’ αυτή την απότοµη παγκόσµια πραγµατικότητα της πανδηµίας, να επινοήσουν 

τρόπους για να αντιστοιχήσουν µε τα πράγµατα 

Mais qu’y a-t-il de si périlleux dans le fait que les gens parlent et que 
leur discours indéfiniment prolifèrent ? Où donc est le danger ?

Michel Foucault, L’ordre du discours, 2.12.1970

Το ζητούµενο: να µιλήσουν οι λέξεις, δεν βρίσκει, αν θέλουµε να είµα-
στε ουσιαστικά επίκαιροι, ανταπόκριση.
Το αίτηµα δεν ικανοποιείται, εκκρεµεί ανανταπόδοτο. Ο συρµός των λέ-
ξεων, όλων των ηλικιών, σύµπας και πυκνός, σε στάση διαθεσιµότητας 
αλλά και αναµονής. 
Η λέξη και το πράγµα, η λέξη και το γεγονός, η λέξη και η κατάσταση, κι 
ακόµα: η λέξη και το αίσθηµα, η λέξη και η σκέψη, σε στάση εκκρεµότη-
τας.
Μιλάµε για το σήµερα. Οι λέξεις και τα πράγµατα σήµερα.
Η µία πλευρά, η δεύτερη, ζητά να ειπωθεί τι είναι αυτό που η ίδια είναι. 
η άλλη πλευρά, η πρώτη, εκείνη από την οποία ζητείται να πει τι είναι 
η δεύτερη, δεν είναι πλέον σε θέση να το κάνει όπως το έκανε µέχρι 
τώρα.
Φυσικά, και οι δύο πλευρές υπάρχουν όπως τις ξέρουµε και όπως υπήρ-
χαν ανέκαθεν, εξακολουθούν να κάνουν αυτό που έκαναν από κατα-
βολής τής γλώσσας, η µία πλευρά µιλάει για την άλλη, οι λέξεις λένε τα 
πράγµατα, οι ίδιες λέξεις τα ίδια πράγµατα, µε όλες τις µεταλλάξεις που 
έχουν προκύψει στη διαδικασία της ονοµασίας των πραγµάτων.
Πρόκειται όµως για φαινοµενικώς µόνο αδιατάρακτη συνέχεια, για ου-
σιαστικώς ρήξη της συνέχειας.
Οι λέξεις και τα πράγµατα, οι λέξεις και τα πρόσωπα, οι λέξεις και τα θέ-
µατα, δεν συνοµιλούν όπως συνοµιλούσαν. λέξεις και πράγµατα, λέξεις 
και πρόσωπα, λέξεις και θέµατα, στέκονται απέναντι εκείνες σ’ εκείνα, 
αλλά δεν επικοινωνούν όπως γινόταν πάντα, δεν έχουν σχέση άµεσης 
αντιστοιχίας, ευθείας συνεννόησης.
Οι λέξεις δεν συµπίπτουν µε τα πράγµατα. τα πράγµατα δεν υποδέχο-
νται στις λέξεις. 
Αυτό που έλεγαν οι λέξεις µέχρι τώρα για τα πράγµατα, δεν ισχύει πλέ-
ον, δεν λένε το είναι των πραγµάτων. λέξεις και πράγµατα διίστανται, η 
προηγούµενη σύµπτωσή τους έχει κλονιστεί, το αυτονόητο της σχέσης 
τους διασαλεύεται, οι λέξεις δεν σηµαίνουν πλέον για τα πράγµατα 
εκείνο που σήµαιναν πριν γι’ αυτά, το είναι των πραγµάτων (γεγονότων, 
αισθηµάτων, καταστάσεων), όχι µόνο παµπάλαιων αλλά κυρίως νέων, 
πρόσφατων, καινοφανών αλλά και αφανών, δεν βρίσκει κυριολεκτική 
την ονοµασία που αντιστοιχούσε σ’ αυτά. το είναι των πραγµάτων έχει 
άλλες πλέον απαιτήσεις, έχει τις πιεστικές απαιτήσεις τού θερµού σή-
µερα.
Οι λέξεις, οι νοηµατοδοτήσεις, οι σηµασίες, στέκονται αµήχανες, σχε-
δόν ακυρωµένες, απέναντι στο σύνολο των πραγµάτων, το σύνολο των 
πραγµάτων στέκεται κι αυτό σε αναµονή απέναντι στις λέξεις, στις νοη-
µατοδοτήσεις, στις σηµασίες τους, µε την ονοµασία τους από αβέβαιη, 
διαταραγµένη, έως ακυρωµένη.
Οι δύο πλευρές αλληλοκοιτάζονται ως εάν η µέχρι σήµερα συνάφειά 
τους να έχει υπονοµευτεί σε βαθµό κατάργησής της. 
Ό,τι έλεγε µία λέξη για ένα αίσθηµα δεν το λέει πια. 
Ένα συµβάν, το ίδιο εδώ και χιλιετίες, δεν αναγνωρίζεται στην περιγρα-
φή από τη λέξη που το βάφτιζε ως τώρα. 
Ένα αντικείµενο, φυσικό ή τεχνητό, χρειάζεται άλλον χαρακτηρισµό 
που να προκύπτει από τη σηµερινή του ανάγκη ονοµασίας του. 
Μία πράξη που διατηρούσε επί αιώνες τον ίδιο επιθετικό της προσδιο-
ρισµένο, τώρα δεν βρίσκει σ’ αυτόν τον προσδιορισµό εκείνο που η ίδια 
πράξη σήµερα είναι. 
Όσο για τα εντελώς καινοφανή πράγµατα, αυτά που η εµφάνισή τους 
είναι ζήτηµα λίγων ετών, λίγων ηµερών, ακόµα και λίγων ωρών, θέτουν 
ένα αίτηµα, πανάρχαιο κι αυτό, επινόησης της λεκτικής τους ύπαρξης. 
Οι λέξεις είναι δηµιουργήµατα των εποχών οι οποίες, για δική τους ανά-
γκη, τις δηµιούργησαν. 
Ακόµα και οι κορυφαίες λέξεις που συνιστούν τα εννοιολογικά θεµέλια 
των πολιτισµών, δεν µπορούν να ισχύσουν σήµερα όπως ίσχυαν στις 
εποχές που χρειάζονταν τη δηµιουργία τους. 
Όταν µάλιστα οι άνθρωποι ζουν, όπως σήµερα, µία ακροτελεύτια στιγ-
µή ενός πολιτισµού τού οποίου η ουσιαστική σύσταση είναι οι λέξεις . 
όταν η εµφάνιση πρωτοφανών συµπτωµάτων τα οποία πλήττουν τους 
πάντες ανεξαιρέτως και η συνθήκη της ζωής, ιδιωτικής και δηµόσιας, 

καταστρατηγείται από τη διέγερση αντίστοιχων σε πρωτοφανή µορφή 
µε τα συµπτώµατα αισθηµάτων, σκέψεων, βιωµάτων. τότε η γλώσσα 
δοκιµάζεται στην πιο καίρια διάστασή της: στο να εκφράσει, να ονο-
µάσει, να νοηµατοδοτήσει, να συντάξει, να οργανώσει, να καταδείξει, 
να περιγράψει, να πει τα πράγµατα µε το αντίστοιχο κατά τη χρονική 
εκείνη στιγµή όνοµά τους, δραστηριοποιηµένη σε όλες τις εκδοχές της 
λειτουργίας της.
Η τοµή που έχει επιφέρει η τρέχουσα πανδηµία, τοµή που ίσως πολλοί 
δεν την έχουν αντιληφθεί στο αληθινό µέγεθός της και αποδεχθεί στις 
καίριες συνέπειές της, είναι µέγα ιστορικό γεγονός, όπου το αµιγώς 
ανθρώπινο, το µη εξαιρετέο και µη ανυπέρθετο, η περατότητα του αν-
θρώπου, κρίνει τα πάντα, επιτεύγµατα και αξίες, δοκιµάζει την αντοχή 
και την εγκυρότητά τους, αποκαλύπτει, µε τρόπο εξόφθαλµο, τι µένει 
όρθιο, τι παραµένει αναγκαίο, τι είναι ζωντανό και τι νεκρό.
Ένα από αυτά είναι, στην πρώτη γραµµή, η γλώσσα.
Όλα είναι ζήτηµα γλώσσας. 
Από την στιγµή που κατ’ εξοχήν ανθρώπινη ιδιότητα είναι η οµιλία, οι 
λέξεις συνθέτουν αυτό που αποκαλείται ανθρώπινη δηµιουργία. 
Χωρίς τις λέξεις δεν θα υπήρχε τίποτα από όσα συναποτελούν τον πολι-
τισµό, από τα ιερά βιβλία µέχρι οτιδήποτε συνιστά την προφορική και τη 
γραπτή παράδοση. 
Τα πάντα υπάρχουν επειδή είναι λέξεις. 
Θρησκείες, ιδεολογίες, πολιτικά και φιλοσοφικά συστήµατα, αποτελούν 
γλωσσικές κατασκευές, αποκυήµατα ιστορικώς καθορισµένων συνθη-
κών, χρονικώς προσδιορισµένων εποχών. 
Και αυτά που έχουν ονοµαστεί και αυτά που θα ονοµαστούν, είναι δέ-
σµια της περίφραξης µέσα στην οποία τα κρατά η γλώσσα. 
Τίποτα ανθρώπινο που δεν θα ανήκει στη γλωσσική επικράτεια, της 
οποίας όρια είναι τα όρια του ανθρώπου – όρια που επιτρέπουν την υ-
πέρβασή τους αλλά εντός των ορίων τους.
Αυτό ως συνέπεια να έχουν και οι λέξεις την ιστορικότητά τους, άρα να 
υπόκεινται στον χρόνο, να εξαρτάται η διάρκεια και η ισχύς τους από 
το πόσο ο χρόνος τις έχει φθείρει και εξαντλήσει ώστε να παραµένουν 
έγκυρες και  να εξακολουθούν να σηµαίνουν ακόµα κάτι από αυτά που 
σήµαιναν κάποτε.  
Η κρίσιµη στιγµή για την εγκυρότητα των λέξεων και των σηµασιών που 
αποδίδουν στα πράγµατα, είναι εκείνη όταν, το άλλο όριο, το όριο της 
ανθρώπινης ζωής, η θνητότητα, έρχεται, όπως ήρθε σήµερα, να δείξει 
–αν χρειαζόταν, κι όµως χρειάστηκε– πως όλα όσα δεν είχαν ως προϋ-
πόθεση τη θνητή φύση του ανθρώπου, ως αφετηριακή αρχή τους το 
ότι ο άνθρωπος είναι θνητός, και µόνο θνητός, καταρρέουν ως ανυπό-
στατα, ως εφευρήµατα που το υλικό τους ήταν χωρίς καµία εµπράγµατη 
διάσταση, κοινώς φούµαρα.    
Τώρα που η πραγµατικότητα έρχεται µε το πρόσωπο του θανάτου και 
σαρώνει οικοδοµήµατα αιώνων τα οποία µε τα κηρύγµατά τους παρα-
πλάνησαν διαµορφώνοντας νοοτροπίες, εκτίθεται ωµή η θεµελιακή 
γύµνια τους, το αστήρικτο και το ανυπόστατό τους.
Οι λέξεις καλούνται να συντονιστούν µ’ αυτή την απότοµη παγκόσµια 
πραγµατικότητα, να επινοήσουν τρόπους για να αντιστοιχήσουν µε τα 
πράγµατα όπως αυτά γεννιούνται στο και από το σήµερα, έτσι ώστε και 
οι λέξεις να βγουν κερδισµένες από αυτή την επιχείρηση και τα πράγµα-
τα, η πραγµατικότητα που βιώνουµε.
Εάν συµβεί αυτό, εάν υπερισχύσει η επίγνωση ότι τα σηµαίνοντα και τα 
σηµαινόµενα πρέπει να αποκτήσουν την επίκαιρη συνεννόηση που α-
παιτεί η επικαιρότητα, προκειµένου λέξεις και πράγµατα να συµπέσουν 
κι αυτό που λέει η λέξη για το πράγµα να είναι αυτό που είναι όντως το 
πράγµα µε τη σηµερινή αναγκαιότητά του, τότε ίσως θα µείνουν για 
πάντα πίσω όσα έχουν πεθάνει αφήνοντας συγχρόνως ανοιχτό και 
διαθέσιµο το πεδίο για όλα εκείνα που περιµένουν να ζήσουν από εδώ 
και πέρα. 
Έτσι, ο νέος ιστορικός κύκλος που µόλις άρχισε, θα πρέπει, ως νέος, 
να έχει τη δική του γλώσσα, να µιλήσει µε τις δικές του λέξεις, εναρµο-
νισµένες µε τη δική του πραγµατικότητα, λέξεις κι αυτές θνητές, άρα 
προσωρινές, αφού θα είναι δηµιουργήµατα του έγχρονου όντος που 
είναι ο άνθρωπος, του οποίου η θνητή φύση θα εµφυσήσει τη δική της 
προσωρινή πνοή στον νέο κόσµο.
Αυτός ο κόσµος, επειδή ακριβώς τον εγκαινίασε ο θάνατος, θα είναι αυ-
τός που θα αναδείξει µε τον πιο θετικό, δηλαδή γήινο, τρόπο, τη ζωή.  A

Οι θνητές λέξεις
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«Έχω “αποκλειστεί” στην Ελλάδα 
και αισθάνομαι τυχερός»
Γράφει Το ελληνάκι*

Ζω και εργαΖομαι στην ισπανία εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου και 
την Τετάρτη στις 11 μαρτίου είχα ένα εισιτήριο για να επιστρέψω ελλά-
δα για λίγο καιρό. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαν ανακοινωθεί 
ήδη 360 κρούσματα στην ισπανία, αλλά χωρίς να έχει γίνει κάποια ενη-
μέρωση ή να έχουν ληφθεί επίσημα μέτρα. Τη Δευτέρα τα κρούσματα 
είχαν σκαρφαλώσει στα 1.204 και η εταιρία μάς ανακοίνωσε ότι από Τε-
τάρτη θα μπορούμε προαιρετικά να δουλεύουμε από το σπίτι. Την Τρίτη 
φτάσαμε στα 1.639 κρούσματα όπου και ξεκίνησαν οι πρώτες επίσημες 
συζητήσεις για ενδεχόμενο lockdown. Τετάρτη που έφυγα, η ισπανία 
είχε ηδη 2.140 κρούσματα και 55 νεκρούς, τα σχολεία έκλεισαν εντέλει 
στις 13 και το lockdown μπήκε την κυριακή 15 μαρτίου όπου τα κρού-
σματα είχαν φτάσει τα 7.753 και οι νεκροί τους 294. Φυσικά από τότε έχω 
«αποκλειστεί» στην ελλάδα, εργάζομαι από εδώ και δεν περνάει μέρα 
που δεν αισθάνομαι τυχερός για το timing της αναχώρησης.
γιατί τα γράφω όλα αυτά; γιατί αυτή η τελευταία εβδομάδα στην ισπανία 
απέδειξε πόσο σημαντικός ήταν ο χρόνος, όχι μόνο στη λήψη μέτρων 
από πλευράς πολιτείας, αλλά και στην έγκαιρη πληροφόρηση των πολι-
τών για την ταυτότητα της πανδημίας. Το τι επακολούθησε στην ισπανία 
λόγω αυτής της κωλυσιεργίας των 5-6 ημέρων είναι πλέον γνωστό.
Δεν είμαι εγώ ο ειδικός που θα αναλύσει τι πήγε καλά στην ελλάδα. 
Υπήρξε τύχη, υπήρξε πολιτική βούληση, υπήρξε αρχικά και μία πρω-
τόγνωρη κοινωνική πειθαρχία και πολιτική συναίνεση και εν πάση 
περιπτώσει υπήρξαν χειρισμοί που είναι ήδη διεθνώς αναγνωρισμένοι. 
Θεωρώ ότι καλύτερος κριτής για όλα αυτά είναι οι αριθμοί και οι αριθμοί 
μέχρι στιγμής είναι με το μέρος μας.
Δεν κρύβω όμως την ανησυχία μου απέναντι στο γεγονός ότι οι επόμενες 
φάσεις θα είναι πολύ πιο σύνθετες και θολές. Ήδη διαφάνηκε η πρώτη 
χαλάρωση την εβδομάδα του Πάσχα και μόλις πριν λίγες μέρες τελείωσε 
πανηγυρικά και η πολιτική συναίνεση. Το να μένεις σπίτι υπό τον φόβο 
της μόλυνσης είναι σχετικά εύκολο. Το να κυκλοφορείς πλέον έξω, να 
συναλλάσσεσαι πάλι με ανθρώπους και να πρέπει να νιώθεις υπεύθυνος 
τόσο για την ασφάλειά σου όσο και για την ασφάλεια των άλλων, ανά πά-
σα στιγμή, είναι μία πολύ δύσκολη δοκιμασια. είναι ευκολότερο –σχε-

δόν αυτονήτο– οι άνθρωποι να κλείνονται στα σπίτια τους στο πρώτο 
κύμα μιας νέας και άγνωστης πανδημίας. είναι πολύ πιο δύσκολο όμως 
να πάρουν πρωτοβουλίες πάνω στην προσωπική τους ευθύνη. ανάμεσά 
μας κυκλοφορούν άνθρωποι που δεν έχουν πεισθεί καν για την ύπαρξη 
του ιού, πιτσιρικάδες που σκοτώνουν τη βαρεμάρα τους σε μπουλούκια, 
συνωμοσιολόγοι διαφόρων «ειδικοτήτων», άνθρωποι που απλά δεν 
έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ατομικής και κοινωνικής προστασίας και 
εντέλει δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν για επιδημιολογικά μο-
ντέλα, σενάρια, κατανομές και το διάσημο πλέον R0. κοινώς, υπάρχουν 
άνθρωποι που όλες αυτές τις μέρες είχαν περιορίσει τις μετακινήσεις 
τους απλά και μόνο υπό τον φόβο των προστίμων και αυτό δεν υποδηλώ-
νει την απαραίτητη ωριμότητα για τις επερχόμενες φάσεις.
κάθε μέρα θα είναι μια λεπτή ισορροπία σε ατομικό και κοινωνικό επί-
πεδο και, καθώς η οικονομική ύφεση θα αρχίσει να δείχνει τα «δόντια» 
της, είναι πολύ πιθανό η πειθαρχία για την οποία αισθανθήκαμε περή-
φανοι πριν ένα μήνα να αντιστραφεί σε κάτι πιο χαοτικό. αυτή τη φορά 
όμως δεν είμαστε μόνοι. Στην ίδια λεπτή ισορροπία βρίσκονται ήδη και 
άλλες χώρες. με εύθραυστες οικονομίες και μία διαρκή στάση αναμονής 
για την επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ είναι πολύ πιθανά δεύτε-
ρα και τρίτα κύματα στα οποία θα κληθούμε να κλειστούμε πάλι σπίτι. 
ενδεχομένως αυτή η παγκοσμιοποιημένη κατάσταση να λειτουργήσει 
θετικότερα στη συνειδητοποίηση της πραγματικής κατάστασης.
Τελευταία κάνω συχνά αφελείς σκέψεις που ενδεχομένως κάνουν και 
άλλοι, τύπου θα μας μείνει το «κουσούρι» να κάνουμε περισσότερο πο-
δήλατο ή να αθλούμαστε γενικά στα πάρκα και τις παραλίες, όπως θα έ-
πρεπε να κάνουμε ούτως ή άλλως, αλλά αυτό που πραγματικά σκέφτομαι 
είναι πως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει ο καθένας μας λίγο πιο 
πολύ υπεύθυνος. Να βγούμε λίγο από την ευκολομάσητη θεώρηση των 
πολιτικών αντιπαραθέσων και συνωμοσιών και να δούμε στην πράξη 
πώς η ατομική ευθύνη διαμορφώνει τη συλλογική. αυτή θα έπρεπε άλ-
λωστε να είναι και η λογική σειρά. A
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Oh, where have you been, my blue-eyed 
son?
Oh, where have you been, my darling 
young one?
Στο σπίτι, κυρίως. Ξεκαθάρισα το πατά-
ρι μου. Ξεσκόνισα τις βιβλιοθήκες μου. 
Άκουσα κάτι ξεχασμένους δίσκους. Κι 
ευτυχώς, είχα την τύχη να μπορώ να 
δουλεύω. Τα Πρωινά, στο Τρίτο. Με 
την ελπίδα ότι κατάφερνα να κάνω για 
όσους με άκουγαν, τη δυστοπία κάπως 
πιο υποφερτή. 

Storm, in the morning light
I feel…
Τα φανάρια των δρόμων της πόλης ε-
ναλλάσσουν τα χρώματά τους: πράσι-
νο, πορτοκαλί, κόκκινο. Μπορείς να κοι-
τάζεις για ώρα τις αντανακλάσεις στην 
άσφαλτο μετά την καταιγίδα.

The life I love is makin’ music with my 
friends
And I can’ t wait to get on the road again
Χάσαμε πολλά με τούτον εδώ τον ιό. Α-
νάμεσά τους, και τη χαρά της άσκοπης 
μετακίνησης. Τη χαρά της περιπλάνη-
σης: να βγεις στον δρόμο χωρίς προο-
ρισμό. Να σε φέρουν οι πατούσες σου 

στη Φωκίωνος Νέγρη για γρήγορο κα-
φέ, στην Εμμανουήλ Μπενάκη (ψηλά) 
για φαγητό, στη Λέκκα για ποτό. Κι αν 
γίνεται, να είναι πάλι όλα ανοιχτά. Κι αν 
γίνεται, να μην είσαι μόνος.

All alone am I ever since your goodbye 
All alone with just a beat of my heart
Οι δρόμοι της πόλης πάλλονται. Θυμά-
σαι; Σάββατο νύχτα προς Κυριακή –Ερ-
μού, Αθηνάς, Ομόνοια– εφημερίδες. 
Μεσημέρι καθημερινής, Πανεπιστημίου 
για βιβλία και δίσκους. Απόγευμα Κυρια-
κής, Ανδρέα Μεταξά, Διδότου, Ιπποκρά-
τους, Καλλιδρομίου. 
(Άσκοπη μετακίνηση)

Gold and silver is the autumn
Soft and tender are her skies
Θυμάμαι ένα φθινόπωρο χωρίς βροχές, 
ένα φθινόπωρο σκληρό, ένα φθινόπω-
ρο θλιμμένο, αλλά κι ένα ένα χειμώνα 
ελαφρύ, τρυφερό, ήρεμο, γεμάτο ελ-
πίδες κι αρώματα. Άνοιξη, δε θυμάμαι 
– σαν μια μαύρη κουρτίνα να πέφτει, 
Παρασκευή 12 Μαρτίου, ακριβώς. 

I don’t believe there’s such a thing as TV
I mean – they just keep showing
The same pictures over and over

Κάτι φορές παραλογίζομαι: ότι να κολ-
λήσεις τον ιό –τον κάθε ιό– είναι θέμα 
απόφασης. Όπως το να μαγειρεύεις ικα-
νοποιητικά. Ή να πλένεις τα πιάτα δύο 
φορές τη μέρα. Ή να βρίσκεις πάντα το 
σωστό πρόγραμμα του πλυντηρίου. Ή 
να κοιμάσαι νωρίς. Κάτι φορές με βρί-
σκω λογικό. Κι ύστερα παραλογίζομαι 
ακόμα πιο πολύ: ότι, λέει, ακόμα κι ο θά-
νατος είναι θέμα απόφασης.

Well he won’t give you time to get ready 
in this land
Ποτέ δεν ένιωσα έτοιμος για τίποτα. 
Πρώτα με διέλυαν οι «πραγματικό-
τητες» κι ύστερα έβγαζα τα αναγκαία 
δόντια και νύχια για να τις αντιμετωπί-
σω. Οι έρωτες, οι χωρισμοί, τα μέτρια 
βιβλία, οι κακές διασκευές, οι ξαφνικές 
καταιγίδες, οι αφρόντιστοι κήποι...

I’m planting myself in the garden
Between the potatoes and parsley
And I’ll wait for the rain to anoint me
And the frost to awaken my soul
I’m looking for lasting relations
With a greenfly, spider or maggot
Μαθαίνεις: να φροντίζεις τον κήπο σου, 
να βοηθάς τις σχέσεις να κρατάνε, να 
παραγγέλνεις τα πάντα μέσω διαδικτύ-

Σημειώσεις ενός μονομανούς τον καιρό        της πανδημίας
Ο Γιώργος Φλωράκης μάς στέλνει μια «εκπομπή» με στίχους και σκέψεις για τις ημέρες που χάσαμε τη χαρά της «άσκοπης                  μετακίνησης» 
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ου, να φοράς μάσκες, να έχεις 
υπομονή, να μην αγκαλιάζεις, 
να κρατάς αποστάσεις, να συ-
νηθίζεις τη δυστοπία, να περι-
μένεις το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι θα ’ρθει και θα πά-
ρει κι εσένα μαζί
Στην ομορφιά του θα γίνεις χα-
ζούλα, όπως ήσουν μικρή

Θα διαλέξεις νησί, αντηλια-
κό και βατραχοπέδιλα και θα 
ξεχάσεις ιούς, πατέρες, άγια 
πνεύματα και την Άνοιξη που 
ήδη από τώρα δεν θυμάσαι.
(Αλήθεια;)

There are two suns in the sky 
today
The one is shining all over your 
head
Κι όταν επιστρέψεις, οι δρόμοι 
της πόλης θα καίνε ακόμα στις 
νυχτερινές σου βόλτες, στις 
άσκοπες μετακινήσεις, στις μο-
ναχικές διαδρομές.

At the end of a storm
There’s a golden sky

And the sweet silver song of a lark
Τελικά 
Τι έμαθες; 
Να ζωγραφίζεις;
Να τραγουδάς;
Να μένεις μόνος αλλά να μην 
είσαι μόνος;
Να περπατάς με το μυαλό σου 
στους δρόμους της πόλης;
Να πετάς, έστω;

There’s no sensation to compare 
with this
Suspended animation, a state of 
bliss
Can’t keep my mind from the 
circling skies
Τελικά, τι έμαθες;
Ότι, ας πούμε, η περιπλάνηση, 
η «άσκοπη μετακίνηση» είναι 
πιο σημαντική από κάθε προ-
ορισμό.

Κίτρινα σαρακοφαγωμένα 
φύλλα
παλιά μου αρβύλα
με της φυσαρμόνικας τα πρίμα 
μπάσα
τροφή κι ανάσα.
[en d]

(Δεν) ακούστηκαν κατά σειρά τα 
τραγούδια:
Bob Dylan: A Hard Rain’s 
A-Gonna Fall
Portishead: Roads
Willie Nelson: On The Road 
Again
Brenda Lee: All Alone Am I
Jackson C. Frank:  Milk And 
Honey
Laurie Anderson: Language Is 
A Virus
Reverend Gary Davis: Death 
Don’t Have No Mercy
Bill Fay: The Garden Song
Φοίβος Δεληβοριάς: Το καλο-
καίρι θα ’ρθει
1000 Mods: Road Burn
Gerry And The Pacemakers: 
You’ll Never Walk Alone
Pink Floyd: Learning To Fly
Βαγγέλης Γερμανός: Περιπλά-
νηση  A

Ο Γ.Φ. μας έστειλε ένα έργο μικτής 
τεχνικής, από αυτά που δημι-
ουργεί καθημερινά για τις ραδιο-
φωνικές εκπομπές του στο Τρίτο 
Πρόγραμμα 

Σημειώσεις ενός μονομανούς τον καιρό        της πανδημίας
Ο Γιώργος Φλωράκης μάς στέλνει μια «εκπομπή» με στίχους και σκέψεις για τις ημέρες που χάσαμε τη χαρά της «άσκοπης                  μετακίνησης» 

«Θα τραγουδάμε 
χωρίς κοινό 

αλλά με κοινό»
Της Δήμητρας Γαλάνη

Θέλω να παω μια έκδρομή. έχω τέραστια αναγκή 
να βρεθώ κοντά στη φύση. να αισθανθώ κομμάτι της. αυ-
τό δηλαδή που πρέπει να είμαι σαν άνθρωπος. να νιώσω το 
πραγματικό μου μέγεθος και να αισθανθώ την ασφάλεια που 
μου δίνει η μητέρα φύση. αυτό θέλω. ο φόβος. Άσχημο πράγ-
μα ο φόβος. πρέπει να παλέψουμε να τον νικήσουμε, χωρίς 
αυτο να σημαίνει βέβαια άγνοια του κινδύνου. πρέπει να μά-
θουμε να τον διαχειριζόμαστε. Θέλει προσοχή και συνειδητές 
κινήσεις ώστε να προφυλάσσουμε τον εαυτο μας και τους γυ-
ρω μας. 
το φαινόμενο «κορωνοϊός» με επηρεάζει ανθρώπινα, όπως 
επηρεάζει όλους μας. ή απόσταση. πρώτα από όλα αυτή η α-
πόσταση που δημιουργείται ανάμεσα στους ανθρώπους είναι 
τόσο δύσκολη και βρίσκεται τόσο σε απόλυτη κόντρα με τη 
ζεστασιά που έχουμε γενικότερα σαν λαός. συνηθίζουμε να 
αγκαλιαζόμαστε και να φιλιόμαστε και αυτό είναι τώρα απα-
γορευμένο. έίναι σχεδόν απίστευτο αλλά έτσι είναι.  
το σάββατο κλήθηκα να δώσω μια διαφορετική συναυλία στο 
κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα σταύρος νιάρχος χωρίς κοινό αλ-
λά με κοινό. γιατί θα υπάρχει κοινό απλά δεν θα έχουμε τη 
ζεστασιά του χειροκροτήματός του. και αυτό είναι πραγματι-
κά ένα μεγάλο κενό. έίναι πρώτη φορά που μας συμβαίνει 
κάτι τέτοιο και θέλει χρόνο και επαναληπτικότητα για να κα-
ταλάβω το αίσθημα και να σας το περιγράψω ακριβώς. δεν έ-
χει γίνει ακόμα εμπειρία για μένα. Όμως θα γίνει. πολλά 
πράγματα θα αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε 
καινούργιες καταστάσεις και συνθήκες. αυτό δεν θα είναι εύ-
κολο. πιστευω όμως πολύ στην προσαρμοστικότητα που έ-
χουμε σαν λαός. ή ιστορία μάς το έχει δείξει αυτό. Θα βρούμε 
τον βηματισμό μας πάλι. δεν θα είναι εύκολο αλλά είμαι σί-
γουρη ότι θα τα καταφέρουμε τελικά. Υγεία, δύναμη κι αγάπη. 
ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί και όλα θα πάνε καλά. A

Info: Η Δήμητρα Γαλάνη το Σάββατο 9/5 θα συμμετάσχει στη νέα σειρά ζωντανών 

διαδικτυακών συναυλιών στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ 

Πώς 
φαντάζεστε 
την επομένη 

μέρα;
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Α
Πολλές επόµενες µέρες. 
Η πρώτη επόµενη µέρα βρίσκει όλους τους ανθρώπους παγωµένους. Σαν 
την πρώτη µέρα µετά την χειµερία νάρκη. Το πρώτο άνοιγµα µατιών µετά 
από ατύχηµα. Η διαπίστωση ότι «είµαι ακόµη εδώ, ζω. Καλό αυτό». 
Η επόµενη επόµενη µέρα βρίσκει όλους τους ανθρώπους να τους έχει 
κόψει η πείνα. Και εκεί αρχίζει να υποχωρεί η χαρά. Και εκεί αρχίζουν τα 
δύσκολα.
Το κόκκαλο που πετάγεται αυτή τη φορά στον αέρα το αρπάζουν δύο η-
θοποιοί ντυµένοι µαϊµούδες που ξέρουν να πηδούν ψηλά και που το προ-
ηγούµενο απόγευµα µε την ίδια στολή χοροπηδούσαν σε ένα κορόνα-φρι 
παιδικό πάρτι – ούτε καν τις χαµογελαστές φατσούλες τους δεν µπορούσε 
κανείς να δει πίσω απ’ τις µάσκες.
Και το κόκκαλο γίνεται και πάλι το µήλον της έριδος. 
Και πάλι χωρίζει τα στρατόπεδα των µαϊµούδων στα δύο. 
Οι µεν προστατεύουν το κόκκαλο από τις επιθέσεις των δε. 
Καθώς η πείνα µεγαλώνει οι επιθέσεις τους δε γίνονται όλο και πιο βίαιες, 
όλο και πιο απελπισµένες. Και κανείς δεν έχει τον χρόνο ή την πολυτέλεια 
να σκεφτεί – εξάλλου οι «µαϊµούδες δεν σκέφτονται τόσο λογικά όπως οι 
άνθρωποι, είναι κυρίως ένστικτο» σκέφτεται ο εξίσου πεινασµένος µε την 
µαϊµού ηθοποιός που την παίζει. 
Κανείς δεν προλαβαίνει να σκεφτεί ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει µόνο 
ένα κόκκαλο για όλες αυτές της µαϊµούδες και σίγουρα από κάποιο µεγάλο 
ζώο θα προήλθε και αν απλά κάποιος τους σταµάταγε από όλο αυτό το πό-
λεµο µεταξύ τους και τους έδειχνε από που έπεσε το κόκκαλο θα είχαν όλα 
λυθεί. Αλλά κανείς δεν το κάνει. Ούτε αυτό το µαύρο.
Γιατί δεν απαντάει αυτό το µαύρο τοτέµ στη µέση αυτή της ερήµου; 
Θα µπορούσε να είναι θεότητα, µια απλή «καληµέρα», αν έλεγε. 
Θα καταλάβαιναν οι µαϊµούδες. 
Θα πέταγαν το κόκκαλο, θα έβγαζαν τις στολές τους και θα έπιαναν µε τις 
λαξευµένες τους χορδές, λεπτοκαµωµένοι και ηµίγυµνοι, τραγούδια που 

2 αντανακλάσεις       μιας ιστορίας 
για την «επόμενη      μέρα»
Του Αργύρη Ξάφη

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ATHENS VOICE ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΒΛΕ-
πω τη ζωή µετά την καραντίνα, µετά τον αυτο-
περιορισµό.
Η απάντηση µου ήρθε αυθόρµητα, άρα από µέσα 
µου είναι… 
Θα ήθελα να ήµουν ζωγράφος. 
Να δούλευα στο ατελιέ µου και να ζωγράφιζα 
γκουέρνικες όλο αυτό το διάστηµα. 

Θα µου πεις, γιατί δεν κάθισες να γράψεις; 
Για ποιον να γράψω; θα σου πω εγώ, ποιος θα 
’ρθει να δει αυτό που θα ανεβάσω;
Είναι µια δουλειά η δική µου φτιαγµένη για να 
είµαστε όλοι µαζί. 
Είτε για να γελάµε είτε για να κλαίµε. 

Αφέθηκα που λες στον καναπέ, ούτε συρτάρια 
και ντουλάπες συµµάζεψα ούτε σχέδια για το 
µέλλον έκανα ούτε Netflix είδα. 
Βιντεοκλήσεις συνέχεια και σόσιαλ. Έτσι πέρα-
σαν οι πενήντα µέρες της καραντίνας. 
Χωρίς ενοχή, σαν έφηβος που του αρέσουν τα 
θρίλερ και οι ταινίες καταστροφής µπήκα στο 
κ λίµα µε µια υπολανθάνουσα ηδονή τύπου 
todestrieb, που έλεγε κι ο Φρόιντ, και περίµενα...

Έβαζα να δω κονσέρβα µπάλα και µελαγχολού-
σα στα τάκλιν ή τα τζαρτζαρίσµατα. Πόσο κοντά 
ερχόντουσαν κάποτε οι άνθρωποι, έλεγα µε µια 
σιγουριά ότι αυτά πάει πια, τελείωσαν. 

Άκου τώρα ένα περίεργο. 
Όσο ατένιζα την άβυσσο και µε ατένιζε κι αυτή, 
εκεί κοντά στην αποδοχή ότι µετά τους δεινό-
σαυρους ήρθε κι η σειρά µας, σιγά-σιγά απο κει 
βαθιά, εµφανίζονταν αχνά σαν ιδέα αρχικά, σαν 
µια µέδουσα αναδυόµενη να λαµπυρίζει, ανα-
τρέποντας το µελανό σκοτάδι του βυθού, λικνι-
ζόµενη ναρκισσιστικά, µια αναίτια αισιοδοξία. 

Νάτη, έλεγα, ήρθε. 
Η πίστη µου είναι;
Ρώταγα. 
Η αλήθεια;  
Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό;
Η απάντηση είναι, ναι, έπρεπε να γίνει αλλά δεν 
ξέρω για ποιο λόγο. 
Θα σου πω µετά, όταν θα µπορώ γι’ αυτό να γρά-
ψω.     
Πάντως όλα γίνονται γιατί πρέπει να γίνονται, γι’ 
αυτό γίνονται. Κάτι τέτοιο ή κάπως έτσι το λέει 
ο Σπινόζα ή ο Σοπενάουερ. Τους µπερδεύω αυ-
τούς τους δύο ίσως γιατί δεν τους έχω διαβάσει 
µάλλον. 

Σηµασία έχει ν’ αγαπάς πάντως αυτό είναι το πιο 
σίγουρο. Γιατί αν αγαπάς τον άλλον θα τον βρεις 
ακόµα κι αν δεν κάνει. Ακόµα κι αν απαγορεύε-
ται.  
∆εν υπάρχει περίπτωση να µη γίνει σαφές µετά 
απ’ όλο αυτό που περνάµε πως το νόηµα της ζω-
ής µας «είναι ο άλλος». A

Το νόημα της Ζωής 
μας είναι ο «Άλλος»
Του Θοδωρή Αθερίδη
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Πώς 
φαντάζεστε 
την επομένη 

μέρα;

όµοιά τους δεν θα είχαν ξανακουστεί. 
Και θα κοίταγε κάποιος προς τα πάνω και θα πίστευε. 
Και θα κοίταγε κάποιος προς τα µέσα και πίστευε.

Β
Στο θέατρο δεν έχει δουλειά. 
∆εν θα έχει για πολύ καιρό. 
Στην αρχή δεν θα το πιστεύουµε. 
Θα αρνηθούµε, θα κατηγορήσουµε ο ένας τον άλλο, θα θυµώσουµε και 
µπορεί να διαγράψουµε πρώην φίλους. 
Μπορεί να βρούµε καταφύγιο σε παράπλευρες ιδέες ή τέχνες ή αγάπες. 
Για πόσο; Κανείς δεν ξέρει. 
Μέχρι να βαρεθούµε ίσως αυτή την άθλια γλώσσα που ανακαλύψαµε στα 
σόσιαλ, αυτή την ψευδή δύναµη του άβαταρ, την αίσθηση παντοδυναµίας 
και απόλυτης ελευθερίας λόγου και άποψης –ακόµη και αν καταλαµβάνει 
τον ζωτικό χώρο του άλλου– και να ξαναδούµε τι χρειαζόµαστε. Τι µας έλει-
πε και αποφασίσαµε να αφοσιωθούµε σε αυτό το αόρατο θαύµα της συνύ-
παρξης επ’ ευκαιρία κάποιου µύθου που λέµε εν συντοµία «θέατρο»; 
Και ίσως τότε να βρούµε την ευγένεια και την αυτοεκτίµηση που απωλέσθη 
λόγω της ανέχειας τον «χειµώνα του ιού».
∆εν έχω καµία διάθεση να παραθέσω αριθµούς κτλ. όσο κι αν µου αρέσουν 
γιατί δεν είναι ρεπορταζιακού χαρακτήρα το άρθρο και επίσης οι υπεύθυνοι 
τους ξέρουν τους αριθµούς. 
Και ακριβώς επειδή τους ξέρουν η συνεχιζόµενη αδιαφορία τους ή αίσθηση 
της εκπλήρωσης του σκοπού τους µοιράζοντας κάποια χρήµατα άστοχα και 
άσφαιρα, χωρίς ούτε µια κουβέντα προς τον κόσµο του Πολιτισµού, πονάει. 
Πολύ. Και µέρα µε τη µέρα µεγαλώνει αυτός ο πόνος και η αίσθηση ότι απλά 
δεν γνωρίζει τον κόσµο αυτόν που εκπροσωπεί και υπουργεύει. Φύση αισι-
όδοξος, χωρίς µια στάλα αισιοδοξίας, περιµένω.
Αυτός είναι ο πλανήτης µου καλώς ή κακώς. Αυτόν ξέρω καλύτερα, αυτόν 
αφηγούµαι. A

2 αντανακλάσεις       μιας ιστορίας 
για την «επόμενη      μέρα»
Του Αργύρη Ξάφη

Ο πολιτισμός 
δεν είναι πολυτέλεια
Του Λευτέρη Γιοβανίδη

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΝΟΙΞΕ ΜΕ 
έκδηλη την αγωνία για το αβέβαιο αύριο που διαγράφεται µπροστά µας. Για µια ακόµα φορά είναι 
εµφανής η έλλειψη σχεδιασµού από την πολιτεία για τον πολιτισµό. Κάτι που φυσικά έχει ρίζες σε 
περασµένες δεκαετίες. ∆ηµιουργία δεν µπορούµε να έχουµε, αν δεν υπάρχει ξεκάθαρος σχεδιασµός 
από την πολιτεία. Κι αυτή η έλλειψη σχεδιασµού έγινε εµφανής σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κρίση 
που περνάµε τώρα. Μια κρίση παγκόσµια.
Σταθερές και δεδοµένα ξαφνικά καταργήθηκαν. Είµαστε µπροστά σε διλήµµατα τα οποία χρειάζονται 
άµεσα απαντήσεις. Πρέπει να δούµε µε τόλµη την πραγµατικότητα και να διεκδικήσουµε αυτό που 
αξίζει ο κλάδος µας. Μήπως εντέλει µπορεί αυτή η κρίση να γίνει αφετηρία για νέο ξεκίνηµα, µε και-
νούργιες βάσεις για την επανεξέταση αιτηµάτων τα οποία έµεναν δεκαετίες σε εκκρεµότητα; Μήπως 
τελικά πρέπει να καταλάβουµε την αξία του να συνεργαστούµε στην επίτευξη του όποιου στόχου;
Είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση που δεν έχουµε περιθώριο να µην είµαστε απαισιόδοξοι. Το οφεί-
λουµε στην ιστορία που έχει στον τόπο µας το θέατρο, στις προσπάθεια που έχουµε κάνει όλοι για να 
φθάσουµε εδώ αλλά και στις επόµενες γενιές που θα έρθουν µετά από εµάς. Ας πιστέψουµε ότι τα ω-
ραιότερα ο άνθρωπος τα πετυχαίνει πάντα στα δύσκολα. Όλοι διαµαρτυρόµαστε ότι πολλά πράγµατα 
δεν λειτουργούν, ότι χρειάζονται να γίνουν γενναίες τοµές παντού. Μήπως η επόµενη ηµέρα είναι ευ-
καιρία να µπούµε σ’ αυτή την πρόκληση; Ας µην εθελοτυφλούµε, το παρελθόν σίγουρα έχει παθογέ-
νειες. Τι κάνουµε µε αυτές; Ας συναντηθούµε µε ειλικρίνεια, αξιοποιώντας την εµπειρία και τη γνώση 
που έχει ο καθένας από τον χώρο του για να επανατοποθετηθούµε και γιατί όχι να ανασυνταχτούµε σε 
ζητήµατα ταµπού. Αν αγαπάµε τη δουλειά µας οφείλουµε να το κάνουµε αυτό.
Είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι γενικότερα η κοινωνία µας πλήττεται από αυτή την κρίση. Οι ειδικοί µι-
λάνε για εφιαλτικά νούµερα ανεργίας. Αλλά και σε όλους είναι ξεκάθαρο ότι το θέατρο είναι από τους 
χώρους που θα ανακάµψει τελευταίο. Έχουµε όλοι οδηγηθεί σε µια υποχρεωτική ανεργία. Ζούµε µε 
τον φόβο ότι δεν θα µας δοθεί η δυνατότητα να εργαστούµε άµεσα αλλά µήνες αργότερα. Τι σηµαίνει 
αυτό; Από τον κλάδο αυτό ζούνε πολλές οικογένειες, πέρα από τους ηθοποιούς. Είναι σηµαντικό η 
πολιτεία οργανωµένα να ενισχύσει την πολιτιστική δηµιουργία. Να αγκαλιάσει τους καλλιτέχνες και 
να καταλάβουν όλοι τις ιδιαιτερότητες αυτού του κλάδου.
Ο πολιτισµός δεν είναι πολυτέλεια είναι ανάγκη. Ας σκύψουµε όλοι πάνω από τα προβλήµατα µας, ας 
τα καταγράψουµε και ας  διεκδικήσουµε αυτή την πολυπόθητη επανεκκίνηση σε όλα. A

* Ο Λευτέρης Γιοβανίδης εδώ και οκτώ µέρες περίπου είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου Πειραιά. 
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Λένα Μαντά 
Ήμουν τυχερή διότι για το δικό μου βιβλίο «Οι τρεις Άσοι» (εκδ. Ψυχογιός) υπήρξε 

μόνο μια μικρή αναβολή μιας εβδομάδας στην κυκλοφορία του. Ήταν κάτι που 

περίμενα να συμβεί, δεδομένου ότι τόσο εγώ όσο και οι εκδόσεις Ψυχογιός θέ-

λαμε ν’ ανοίξουν όλα τα ανεξάρτητα μικρά βιβλιοπωλεία, πριν βγούμε στις προ-

θήκες. Τώρα που έγινε και αυτό, νιώθω όπως κάθε φορά… Ανυπόμονη να φτάσει 

στα χέρια των αναγνωστών! 

Σχετικά με την ιστορία: «Τρεις άντρες. Φίλοι από παιδιά, 

γεννημένοι όλοι την 1η ενός μήνα. Αυτοαποκαλούνται λοι-

πόν οι “τρεις Άσοι” και κάνουν τατουάζ από έναν άσο της 

τράπουλας. Μεγαλώνοντας οι καριέρες τους γίνονται το 

πρώτο εμπόδιο για τη φιλία τους. Ο ένας, ακολουθώντας 

τη δουλειά του πατέρα του, γίνεται νονός της νύχτας, ο 

δεύτερος αναρριχάται ραγδαία στην ιεραρχία του αστυ-

νομικού σώματος και ο τρίτος, στην ιεραρχία της εκκλησί-

ας. Πόσες πιθανότητες έχει η φιλία τους, ειδικά όταν στο 

τραπέζι, με το φουλ του Άσου, πέφτει και μια Ντάμα;» 

Μερικές σκέψεις για το μέλλον των εκδόσεων μετά την καραντίνα; Στη διάρκεια 

της δεκαετούς κρίσης που περάσαμε ως χώρα, το βιβλίο δοκιμάστηκε πολύ 

σκληρά, αυτό είναι η αλήθεια, αλλά άντεξε, έστω και με απώλειες. Χωρίς να έχω 

τις γνώσεις, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις ούτε άκυρα προγνωστικά για το μέλ-

λον των εκδόσεων υπό τη νέα οικονομική συνθήκη της ζωής μετά το λοκντάουν. 

Μόνο να ελπίζω μπορώ ότι πάνω και πέρα απ’ όλα όσα περάσαμε, το βιβλίο, αυτό 

το ταξίδι μυαλού και ψυχής, θα συνεχίζει ν’ αρμενίζει! Το πρόβλημα με την καρα-

ντίνα δεν ήταν ότι δεν μπορούσα να διαβάσω (που δεν μπορούσα), ούτε ότι το 

μυαλό μου αρνιόταν να συγκεντρωθεί σ’ ένα κείμενο (τέτοια απεργία δεν μου εί-

χε ξανατύχει!), το πρόβλημα ήταν πως για ένα διάστημα δεν συνεργαζόταν ούτε 

η φαντασία μου και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το βιβλίο που είχα αρχίσει να 

γράφω προ κορωνοϊού! Το αντίδοτο λεγόταν και για μένα: ώρες μπροστά στην 

ανοιχτή τηλεόραση, με… σβησμένο τον εγκέφαλο! Δεκάδες σειρές που είχα σε 

dvd επιστρατεύτηκαν, ένα Τούρκικο (μέχρι εκεί έφτασα) στο Netflix και κέντημα 

μέχρι τελικής πτώσεως. Μετά από 10 μέρες, πήρε και πάλι μπροστά το σύστημα 

και ξαναβρήκα μια νέα καθημερινότητα που έγινε αγαπημένη ρουτίνα…

Νικολαΐδου, 
Χωμενίδης, Μαντά 
Τα πρώτα βιβλία
μετά το lock down

Μια πρωτιά και κάτι κοινό. Τρεις ευπώλητοι Έλληνες συγγραφείς με δι-
αφορετική θεματολογία, πλοκή, ύφος και στιλ κυκλοφορούν με το ίδιο 
πρόσημο: τα βιβλία τους είναι τα πρώτα δυνατά χαρτιά που τυπώνονται 
υπό τη νέα συνθήκη της εκδοτικής ζωής μετά το lockdown. Τους ζητάμε 
να μας δώσουν μια πρόγευση για τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, αλλά και 
μια πρόγνωση για τη λογοτεχνία και τα εκδοτικά μετά την καραντίνα. 

Toυ Στέφανου τΣιτΣοπουλου 

Λένα Μαντά

Σοφία Νικολαΐδου 
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Χρήστος Χωμενίδης 

«Ο βασιλιάς της» (εκδ. Πατάκη), συναντώντας τους αναγνώστες στα βιβλιοπω-

λεία, έχει να τους υπενθυμίσει δύο σημαντικές αλήθειες. Πρώτον, ότι η ζωή συ-

νεχίζεται. Δεύτερον ότι τα θεμελιώδη ζητήματα που μας ταλανίζουν, αυτά που 

καθορίζουν τις ζωές μας, βρίσκονται εδώ από την αρχή του Χρόνου... 

Δίνω, στο νέο μου μυθιστόρημα, φωνή στον πιο παρεξη-

γημένο ήρωα όλων των καιρών. Στον Μενέλαο. Ο Μενέ-

λαος διηγείται τον βίο του από τη δική του σκοπιά. Ανα-

σκευάζοντας πολλά, αποκαλύπτοντας κρυφές πτυχές, 

αποκαθιστώντας όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και την 

Ελένη. Ας τον ακούσουμε. Ας πάψουμε να αρκούμαστε 

στην επικρατούσα εκδοχή, πως ο Μενέλαος ήταν ένας κε-

ρατάς, η Ελένη μια άστατη/άπιστη/προδότρα γυναίκα, ο 

Πάρης ένα κωλόπαιδο… Η δύναμη άλλωστε του ομηρικού 

μύθου, όπως και όλων των μεγάλων, αρχετυπικών μύθων, 

είναι πως επιδέχονται πολλών ερμηνειών. 

Μη νομιστεί ότι απλώς παραλλάσσω μια πανάρχαια ιστορία. Για το σήμερα γράφω, 

για το πάντα. Μενέλαοι ζουν, πάσχουν, ανδραγαθούν ανάμεσά μας. Και Πάρηδες. 

Και Ελένες. Και εξουσιομανείς Αγαμέμνονες και διαόλου κάλτσες Οδυσσείς. Και 

παθιασμένες μέχρις αίματος Κλυταιμνήστρες… Καθένας μας μάλιστα μπορεί, κα-

τά τη διάρκεια της ζωής του, να επωμιστεί όλους τους παραπάνω ρόλους.  

Ειλικρινά δεν γνωρίζω τι μεταβολές θα συμβούν στον εκδοτικό χώρο και πόσο μό-

νιμες θα αποδειχθούν. Είμαι στο κουρμπέτι από το μακρινό 1993 – έχω δει ανθρώ-

πους να παραφρονούν από την επιτυχία τους ή να βυθίζονται σε μαύρη απελπισία. 

Αμφότερα λάθος. Ένα ξέρω εγώ. Ότι ο κόσμος έχει, πάντα θα έχει, ανάγκη από α-

φήγηση, σχολιασμό, εμβάθυνση, λοξές ματιές στην ανθρώπινη κατάσταση. Όσοι 

μπορούν να βλέπουν κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων και να ανατρέπουν 

προσωπικές και συλλογικές βεβαιότητες δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν.  

Είχα την τύχη όταν ξέσπασε η πανδημία να έχω ήδη ολοκληρώσει τον «Βασιλιά 

της». Εάν τον έγραφα ακόμα, ίσως η λαίλαπα των γεγονότων να με αποσυντόνιζε. 

Σοφία Νικολαΐδου 

Για την κυκλοφορία νιώθω τη γλυκιά προσμονή που με πιάνει πάντα, όταν ετοι-

μάζεται να βγει ένα καινούργιο βιβλίο. Ίσως λιγάκι παραπάνω αυτή τη φορά, γιατί 

«Το χρυσό βραχιόλι» (εκδ. Μεταίχμιο) ήθελα να το γράψω εδώ και πολλά πολλά 

χρόνια. Μάζευα ιστορίες και περίμενα. Τα τελευταία επτά χρόνια ταξίδεψα συ-

στηματικά στην Ελλάδα και πήρα πολλές συνεντεύξεις για το θέμα. 

Εδώ τίποτα δεν είναι επινοημένο. Αληθινοί άνθρωποι αφηγούνται τις ιστορίες τους 

και ζωντανεύουν μια χώρα και μια εποχή. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι πρώτοι στην 

οικογένειά τους που σπούδασαν. Όλοι τους φόρεσαν το χρυσό βραχιόλι. Το πτυχίο 

είναι χρυσό βραχιόλι στο χέρι του παιδιού, έτσι δεν έλεγαν οι παλιές γιαγιάδες;

Στο βιβλίο παρουσιάζονται με τα δικά τους λόγια άνθρω-

ποι που έφυγαν από το χωριό και ήρθαν στην πόλη για 

να σπουδάσουν. Άνθρωποι που γεννήθηκαν στη φτώ-

χεια από γονείς που ήξεραν λίγα ή ελάχιστα γράμματα. 

Διάβασαν, πέρασαν στο πανεπιστήμιο, απέκτησαν αξι-

οσέβαστο επάγγελμα και άνετη ζωή. Αγροτόπαιδα που 

έγιναν γιατροί, εργατόπαιδα που σπούδασαν δικηγόροι. 

Κορίτσια που πάλεψαν για το αυτονόητο: μια δουλειά και 

το δικό τους πορτοφόλι. 

Πρόκειται για μια ειρηνική επανάσταση που ζήσαμε στην 

Ελλάδα του 20ού αιώνα: μια επανάσταση με όπλο τις 

σπουδές και τα γράμματα. Ένα πανόραμα του 20ού και του 21ου αιώνα σε μια 

χώρα που άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει. Μέσα από τις σελίδες του μιλούν τρεις 

γενιές Ελλήνων: η γενιά των γονιών μας, η δικιά μας γενιά και η γενιά των παιδιών 

μας. Όλες μαζί φτιάχνουν ένα μωσαϊκό από φωνές – σαν τα παλιά μωσαϊκά στα 

σπίτια που μεγαλώσαμε.

Μπορεί να είναι η ιδέα μου, όμως πίσω από τις ιστορίες τους ακούγεται ένα μουρ-

μούρισμα που χάνεται σιγά-σιγά. Είναι οι φωνές των παλιών που πίστευαν ότι τα 

γράμματα σε κάνουν άνθρωπο. Ένα τραγούδι που το ρεφρέν του το ξέρουμε καλά. 

Είναι η φωνή που λέει, εμείς μπορεί να πεινάσουμε, αλλά το παιδί θα σπουδάσει.

Ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλει κάποιος χρησμό για τα εκ-

δοτικά μετά το λοκντάουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, όταν τα πράγματα 

ζορίζουν γύρω μου, νιώθω να απομακρύνομαι συγγραφικά από τη μυθοπλασία. 

Άλλωστε κανείς δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη ζωή. Αυτή γράφει τις καλύτερες 

ιστορίες. 

Προχωράμε βήμα-βήμα και βλέπουμε. Διαδικτυακά βιβλιοπωλεία με δυναμική 

παρουσία, διαδικτυακές παρουσιάσεις… Το τοπίο φαίνεται να αλλάζει. Όμως οι 

εκδόσεις και τα βιβλία σαν να ξαναπαίρνουν μπρος. Θα είναι δύσκολα, αλλά η 

ζωή συνεχίζεται. Γίνεται αλλιώς; A

Χρήστος Χωμενίδης
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στην Αθήνα 
τις μέρες της 
καραντίνας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΕΝΕ

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ, διατρέχοντας 
ανάµεσα σε χιλιάδες φωτογραφίες στα κοινωνικά δί-
κτυα καλλιτεχνών και µη, µε έκπληξη είδαµε έναν από 
τους πιο θετικούς και ανοιχτόκαρδους ποπ σταρς, τον 
Βρετανο-Λιβανέζο Mika να φωτογραφίζεται σε ένα 
αθηναϊκό µπαλκόνι, λέγοντας πώς περνάει στο σπίτι 
στην Αθήνα, διαβάζοντας, µαγειρεύοντας και απολαµ-
βάνοντας την πόλη.
Μετά από τη δηµοσίευσή µας στο site της Athens Voice 
και µε αρκετές µέρες καθυστέρηση, πήραµε και τις α-
παντήσεις στις ερωτήσεις που του είχαµε στείλει. Ξεκι-
νώντας µε ένα ευγενικό, απολογητικό σηµείωµα:
«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώµη για την αργοπορία 
στην απάντησή µου. Η αλήθεια είναι ότι έχω αρνηθεί 
όλες τις συνεντεύξεις αυτή την περίοδο. Είδα όµως 
το ένθερµο κείµενο που ανεβάσατε πριν λίγες µέρες 
και την αναφορά στο τέλος του άρθρου ότι ακόµα πε-
ριµένετε τις απαντήσεις µου. Αυτό µε έκανε να χαµο-
γελάσω και αποφάσισα να απαντήσω στις ερωτήσεις 
σας. Νιώθω πολύ τυχερός που βρίσκοµαι σε ένα τόσο 
όµορφο µέρος αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τις καλύτε-
ρες ευχές µου. M.» 

Πώς προέκυψε και βρίσκεσαι στην Αθήνα µε την κα-
ραντίνα;  Ο σύντροφός µου, που είναι µισός Έλληνας, έ-
χει ένα σπίτι εδώ. Εγώ βρισκόµουν στη µέση της παγκό-
σµιας περιοδείας µου. Μόλις είχαµε τελειώσει από την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όταν όλη η ασιατική 
περιοδεία ακυρώθηκε. ∆εν µπορούσαµε να γυρίσουµε 
πίσω στην Ιταλία εξαιτίας του πλήρους lockdown, και 
δεν ήθελα να µείνω µόνος µου στις ΗΠΑ γιατί θα ήµουν 
πολύ µακριά από την οικογένειά µου που βρίσκεται στο 
Παρίσι. Έτσι, λοιπόν, ήρθα στην Αθήνα πριν 6 εβδοµά-
δες χωρίς να ξέρω καλά-καλά τι πρόκειται να γίνει. 

Σε ποιο µέρος της Αθήνας είναι το διαµέρισµα που 
µένεις; Είναι στο Παγκράτι. Φαίνεται να έχω βρεθεί σε 
µία περιοχή όπου ζουν τουλάχιστον 4 µουσικοί στον 
δρόµο µου. ∆εν τους έχω συναντήσει, αλλά τους α-
κούω να εξασκούνται κάθε µέρα. Πιανίστες, τραγουδι-
στές, σαξοφωνίστας. Έχω τζάµπα συναυλίες µε Bach, 
Cole Porter, πορτογαλέζικα Fado και κάποιους µάλλον 
αβέβαιους αυτοσχεδιασµούς. Πρέπει να οµολογήσω 
ότι τα µέλη αυτής της «ανεπίσηµης ορχήστρας» είναι 
πολύ καλύτεροι µουσικοί από άλλους! Ακόµα όµως κι 
αν το παίξιµο δεν είναι πάντα καταπληκτικό, µου αρέ-
σει πολύ που βρίσκοµαι σε έναν δρόµο όπου δεν βλέ-
πεις κανέναν αλλά ακούς τη µουσική που παίζουν. Είναι 
πολύ όµορφο και ποιητικό. 

Έχεις ξαναβρεθεί στην Αθήνα; Πολλές φορές. Αν και 

Ο
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Ένας pop star πέρασε τις μέρες του 
κορωνοϊού στην Αθήνα και την αγάπησε

πάντα ήμουν πολύ βιαστικός. Πριν από αυτό, η μεγα-
λύτερη διάρκεια παραμονής μου ήταν 4 μέρες. Μπορώ 
να πω ότι την ανακαλύπτω για πρώτη φορά κανονικά, 
τώρα. Είναι ειρωνεία· έπρεπε να είναι τα πάντα κλειστά 
για να μπορέσω να συνδεθώ κανονικά με την πόλη. 
Να καθίσω, να περπατήσω, να ακούσω, να την κατα-
λάβω καλύτερα, χωρίς να πέφτω στην παγίδα να πάω 
στα ίδια εστιατόρια και ξενοδοχεία. Είμαι γοητευμένος 
με αυτή την πόλη και αρχίζω να την αγαπάω αληθινά, 
μάλιστα σκέφτομαι να την κάνω πιο μόνιμο μέρος της 
ζωής μου. 
 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην Αθήνα; 
Μου αρέσουν οι λαϊκές της Παρασκευής στις διάφορες 
γειτονιές, ειδικά αυτή στο Μετς. Αυτή την εποχή, το 
να μπορείς να τρέξεις γύρω από την Ακρόπολη και το 
Aστεροσκοπείο χωρίς τους χιλιάδες τουρίστες, είναι 
καταπληκτικό. Νιώθω πολύ πολύ τυχερός που μπορώ 
να τα δω με αυτό τον τρόπο. Τρέχω πάνω κάτω στου 
Φιλοπάππου και η θέα της πόλης με γοητεύει κάθε φο-
ρά. Η Αθήνα είναι γεμάτη urban μυστικά που δεν είναι 
φανερά στον τουρίστα με την πρώτη ματιά· τα μαγαζιά 
με τις έθνικ κουζίνες και τα εστιατόρια στην Ομόνοια, 
την πλατεία Βικτωρίας, τη Δημοτική Αγορά και το γε-
γονός ότι η θάλασσα και τα βουνά είναι εδώ δίπλα σου. 
Βρίσκω αυτή την πόλη μοναδική. Το πιο αγαπημένο μου 
πράγμα όμως είναι οι ταράτσες. Κάθομαι στο μπαλκό-
νι μου και κατασκοπεύω τους άλλους ανθρώπους να 
ζουν τη ζωή τους. Έχω συνδεθεί πολύ με αυτόν τον ω-
κεανό από ταράτσες και χαμηλά κτίρια. Τα μεσάνυχτα, 
στην Ανάσταση, ήταν θεαματικό να βλέπεις την πόλη 
να ζωντανεύει με τον τρόπο που έγινε. 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό στην Αθήνα; 
Όλες αυτές τις περασμένες εβδομάδες μαγείρευα στο 
σπίτι. Κουράζεσαι πολύ γρήγορα από το ντελίβερι! Επί-
σης, πολλά καλά εστιατόρια όπως φαίνεται, δεν στέλ-
νουν στο σπίτι. Έτσι λοιπόν έγινα εξπέρ στα μανάβικα 
της περιοχής μου! Ξέρω ποιος κρεοπώλης είναι καλός 
και ποιος στριμένος. Ξερω ποιος μανάβης στον δρόμο 
μου πουλάει ντομάτες που διατηρούνται περισσότε-
ρο. Ακόμα έχω μάθει  ποιοι υπάλληλοι είναι φιλικοί και 
ποιους να αποφεύγω! Η κυρία που έχει τον φούρνο 
εδώ κοντά με κάνει και χαμογελάω κάθε φορά που 
πάω. Στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί δεν μιλάω ελληνικά 
αλλά τώρα, όποτε βγαίνω για ψώνια, λέω καλημέρα σε 
δέκα διαφορετικούς ανθρώπους. 

Έχουμε δει ότι τις ημέρες της καραντίνας διαβάζεις 
κάποια πολύ ενδιαφέροντα βιβλία. Μπορείς να μου 
μιλήσεις για αυτά τα βιβλία; Απολαμβάνω πραγματικά 
ένα βιβλίο με τον τίτλο «Δαμασκός» ενός αυστραλι-
ανού συγγραφέα, του Χρήστου Τσιόλκα. Πρόκειται 
για ιστορίες γύρω από τη ζωή διάφορων χαρακτήρων, 
μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Παύλος, μία γενιά μετά 
τον θάνατο του Χριστού. Είναι ένα πολύ όμορφο βι-
βλίο και, μέσα από αυτές τις ιστορίες, μεταφέρεσαι σε 
μία κρίσιμη στιγμή της γέννησης του Χριστιανισμού. 
Ταιριάζει να διαβάζεις κάτι επικό αυτή την περίοδο, 
καθώς η πραγματικότητά μας έχει κατά κάποιο τρό-
πο ανασταλεί. Διαβάζω επίσης ένα βιβλίο του Ismail 
Kadare, το «Chronicle in Stone». Πρόκειται για ένα αγό-
ρι που μεγαλώνει στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του 
Δεύτερου Παγκοσμίου Πόλεμου. Δεν γνωρίζω πολλά 
για την Αλβανία, αλλά είμαι πολύ περίεργος. Τα Βαλκά-
νια γενικά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω ότι, 
τουλάχιστον στη Μεγάλη Βρετανία, δεν μαθαίνουμε 
πολλά για αυτό το μέρος του κόσμου, και είναι κρίμα. 
Το αγαπημένο μου βιβλίο όμως αυτή τη στιγμή είναι η 
«Πανούκλα» του Αλμπέρ Καμί. Είναι ένα καταπληκτικό 
βιβλίο. Είμαι εντυπωσιασμένος από τις εκπληκτικές 
ομοιότητες ανάμεσα σε αυτό που περιγράφει ο Camus 
σε μία φανταστική του επιδημία στη δεκαετία του 1940 
και σε αυτό που περνάει ο κόσμος τώρα. Στα πάντα, 
από τα συναισθήματα μέχρι την πολιτική, τις συνθήκες 
στο φαγητό, το ποτό, και το σεξ. Αυτό που το κάνει ακό-
μα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η επιδημία, έτσι όπως την 

περιγράφει ο Καμί, στην πραγματικότητα δεν συνέβη 
ποτέ. Θεωρώ ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου που συνδέ-
εται τόσο πολύ με αυτό που ζούμε, είναι κάτι εξαιρετικά 
παρήγορο.
Άρχισα να το διαβάζω και μετά άρχισα να το ακούω κα-
θώς τρέχω στο δρόμο, κάνοντας την καθημερινή μου 
άσκηση. Αυτό το βιβλίο, σε συνδυασμό με τα αρχαία 
μνημεία γύρω μου, με έχει κάνει να ενδιαφερθώ πολύ 
για τη φιλοσοφία. Βρήκα λοιπόν έναν καθηγητή πα-
νεπιστημίου από το UCL του Λονδίνου ο οποίος έχει 
αρχίσει και μου κάνει μαθήματα μέσω FaceTime. Μελε-
τάω εις βάθος τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη αυτή την 
περίοδο. Είναι καταπληκτικό να σκέφτεσαι ότι κοιμάμαι 
μόνο μερικά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρι-
σκόταν η Ακαδημία του Πλάτωνα. 

Έχεις επίσης σχεδιάσει ένα ρολόι Swatch και πένες 
Pilot. Ζωγραφίζεις καθόλου όσο είσαι εδώ, με την 
καραντίνα;
Έχω μία μικρή σχεδιαστική εταιρεία με την αδερφή μου 
Yasmine. Μόλις έχουμε ολοκληρώσει ένα μεγάλο σχε-
διαστικό πρόγραμμα για ένα προϊόν που θα κυκλοφο-
ρήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Το έργο κατέληξε να 
είναι πολύ πιο περίπλοκο από όσο περιμέναμε, γιατί έ-
χουμε τόσο πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας! 
Μάλλον στάθηκαν τυχεροί (οι πελάτες). Ζωγραφίζω, 
περίεργα πράγματα μερικές φορές που δεν ξέρω γιατί 
τα ζωγραφίζω καταρχάς. Διαβάζω μία ιστορία για τους 
Ιθαγενείς Ινδιάνους της Αμερικής και τα πιστεύω τους, 
οπότε ζωγράφισα αυτό πριν λίγες μέρες: 
Πάντα ζωγραφίζω με το ίδιο μολύβι και με την τεχνική 
της πένας που βουτάς στο μελάνι.  

Πώς νιώθεις για όλη αυτή την κατάσταση με τον κο-
ρωνοϊό; Πιστεύεις ότι θα αλλάξει μακροπρόθεσμα τις 
ζωές μας; Είσαι αισιόδοξος; Είμαι αισιόδοξος, έστω κι 
αν είμαι ρεαλιστής σχετικά με τα επίπονα κοινωνικά και 
οικονομικά αποτελέσματα που θα προκαλέσει και θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για μένα προσωπικά, όλη 
αυτή η κατάσταση μου έδωσε την ευκαιρία για αποσυ-
μπίεση, τόσο πολύ ώστε να είμαι περίεργος και γεμάτος 
ανυπομονησία να μάθω για τα καινούργια πράγματα 
που έρχονται, με έναν τρόπο που είχα να νιώσω έτσι 
από έφηβος! Οικονομικά, στη δουλειά μου, έχω υπο-
στεί μεγάλη ταλαιπωρία αλλά πιστεύω ότι δημιουργικά 
θα βγω από αυτή την ιστορία, καλύτερος. Τουλάχιστον 
το ελπίζω! Και αυτή η ελπίδα με κρατάει αισιόδοξο. Εί-
ναι ένας τρομερός ιός, και έχοντας περάσει από αυτό 
που μπορεί να προκαλέσει στους αγαπημένους σου 
ανθρώπους, μπορώ να σας πω ότι είναι τρομακτικό το 
πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να καταρρεύσει. Νομίζω 
ότι είναι η ώρα για ερωτήσεις προς τον εαυτό μας και 
τον κόσμο γύρω μας, όσο το δυνατόν περισσότερες 
ερωτήσεις. Νομίζω ότι οι απαντήσεις μπορούν και θα 
έρθουν αργότερα. 

Μόλις κυκλοφόρησες το άλμπουμ σου τον Οκτώ-
βριο του ’19 και η καραντίνα ξεκίνησε ακριβώς μόλις 
άρχιζες την περιοδεία σου. Μίλησέ μου για το άλ-
μπουμ και την τουρνέ.  Το άλμπουμ ήταν μία δική μου 

αντίδραση σε μία στιγμή αστάθειας στην προσωπική 
μου ζωή. Μία πολύ δυνατή, δημιουργική αντίδραση σε 
διάφορες προκλήσεις μεταξύ των οποίων τον θάνατο 
αρκετών ανθρώπων της οικογένειάς μου και φίλων, 
τον αγώνα της μητέρας μου με μία ανίατη ασθένεια, αλ-
λαγές στη ζωή μου και το γεγονός ότι έπρεπε να αντι-
μετωπίσω το ότι μεγαλώνω σε μία βιομηχανία που έχει 
εμμονή με τη νεότητα. Η αντίδρασή μου ήταν να αρπά-
ξω τα χρώματά μου και να τα κάνω ακόμα πιο φωτεινά 
και όχι ξεθωριασμένα. Στη μουσική, η μελωδία είναι 
χρώμα, έτσι λοιπόν ήθελα ένα άλμπουμ γεμάτο μελω-
δία και ασεβείς στίχους που να είναι τόσο προσωπικοί 
όσο και παιχνιδιάρικοι. Η περιοδεία ήταν μία συνέχιση 
αυτού. Πρόκειται για ένα τεράστιο σόου που αν και έχει 
σκηνικά και φωτισμούς που γεμίζουν 6 νταλίκες είναι 
χτισμένο γύρω από εμένα σαν one man παράσταση. 
Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που θα ήταν θεαματικό 
αλλά και ενδόμυχο. Ένα είδος τσίρκου του ενός. Μέχρι 
τώρα ήταν η πιο αγαπημένη περιοδεία της καριέρας 
μου και επρόκειτο να είναι και η μεγαλύτερή μου. Θα 
παίζαμε σε μεγάλες αρένες στη Νότια Κορέα καθώς 
και στα φεστιβάλ Loolapaloza στη νότια Αμερική και 
στο Coachella και μετά, επί δύο μήνες, θα κάναμε περι-
οδεία στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Και ΟΛΑ ΑΥΤΑ ακυρώ-
θηκαν! Και όπως φαίνεται τώρα θα ακυρωθούν και όλα 
τα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης που θα έπαιζα. 
Έτσι, λοιπόν, πήρα μία απόφαση. Όταν τα πράγματα θα 
ξαναφτιάξουν, θα συνεχίσω από το σημείο που είχα 
σταματήσει, και θα παίξω σε όλα τα φεστιβάλ της επό-
μενης χρονιάς, εκεί που ήταν να παίξω φέτος. Και θα 
είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον καθώς θα έχω συνεχίσει 
να αλλάζω και να κάνω περισσότερη μουσική. Αυτό 
σημαίνει ότι η ιδέα του σόου θα έχει εξελιχθεί και θα 
είναι πιο δελεαστική του χρόνου. Αυτή η παύση μπο-
ρεί πραγματικά να είναι ένα από τα πιο σημαντικά και 
παραγωγικά πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή 
μου, από δημιουργική άποψη. Είμαι σίγουρος ότι θα 
υπάρξει ένα τεράστιο κομμάτι δημιουργικότητας που 
θα βγει από αυτή τη φάση. Ελπίζω ότι αυτό που συμβαί-
νει στη δική μου διεργασία να συμβαίνει και με άλλους 
καλλιτέχνες… πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε πολ-
λές εκπλήξεις και ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε να 
κυκλοφορούν τα επόμενα χρόνια. 
                                                                        
Τα τελευταία 7 χρόνια ζεις και δουλεύεις στην Ιταλία. 
Πώς νιώθεις για τη χώρα αυτή και τι έχεις να πεις για 
την τραγωδία που ζει τελευταία;
Περνάω πολύ χρόνο εκεί αλλά δεν ζω μόνιμα. Είναι τρο-
μερά λυπηρή η κατάσταση και οι επιπτώσεις δεν είναι 
ακόμα ξεκάθαρες νομίζω. Βρισκόμαστε ακόμα μέσα 
στην καταιγίδα και αντιμετωπίζουμε αυτή την ταραχώ-
δη κατάσταση. Αυτό που με φοβίζει είναι τι θα συμβεί 
μετά… πώς θα διατηρηθεί το ηθικό και η ελπίδα όταν 
οι άνθρωποι θα είναι κουρασμένοι, θα έχουν λιγότερα 
αποθέματα, όταν ο θυμός θα αντικαταστήσει την αδρε-
ναλίνη. Υπάρχουν τόσες πολλές ψυχολογικές συνέπει-
ες που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Για αυτόν το λόγο πι-
στεύω ότι είναι πραγματικά η ώρα να αναρωτηθούμε. Η 
Ιταλία έχει υποφέρει πολύ, και σε πολιτικό επίπεδο δεν 
νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε αυτή την 
κρίση με τον σωστό τρόπο, ειδικά τις πρώτες μέρες. Η Ι-
ταλία θα χρειαστεί βοήθεια, αυτό είναι σίγουρο. Ελπίζω 
να μπορέσω να πάω εκεί σύντομα. Οι Ιταλοί είναι πολύ 
ανθεκτικοί και είναι υπερήφανοι για αυτό. 

Με ποιους τρόπους σε έχει αλλάξει αυτή η πανδημία, 
σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνη;
Με πάρα πολλούς τρόπους. Το νιώθω. Νιώθω το μυαλό 
μου να αναπνέει. Προσέχω περισσότερο τους ανθρώ-
πους που αγαπώ, ακόμα κι αν υπάρχει η ανησυχία… υ-
πάρχει επίσης η διασύνδεση. Επίσης είμαι πολύ προσε-
κτικός με τους ανθρώπους που δεν θέλω να είμαι σε ε-
παφή! Η περιέργειά μου πραγματικά έχει οξυνθεί και 
είμαι σίγουρος ότι αυτό θα με αλλάξει πολύ. Πώς ακρι-
βώς; Δεν ξέρω και προς το παρόν δεν μου χρειάζεται να 
ξέρω. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε ερωτήσεις. Οι απα-
ντήσεις θα έρθουν αργότερα. A
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5 τρόπόι
 που δείχνουν

ότι φοράς λάθος 
τη μάσκα 

Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΚΑΜΑΓΚΑ

Εικονογράφηση: HYPOKONDRIAK

Από αυτή την εβδομάδα και μέχρι νεωτέρας η ζωή 
μας θα καλυφθεί με μία μάσκα. Μάσκες παντού, λοι-
πόν. Τα καλά νέα είναι πως ο κόσμος προσπαθεί να 

κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, με τα μέσα που διαθέτει, 
ώστε να ανακόψει τη μετάδοση του ιού. Τα κακά νέα 
είναι πως πάρα πολλοί είναι εκείνοι που δεν γνωρί-

ζουν ότι φορούν τη μάσκα τους με λάθος τρόπο. 
Δείτε τα σκίτσα που σας παρουσίαζουμε με τα «μη» 

και τα «πρέπει» στη χρήση της μάσκας.
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ΜΗΝ αφήνεις
 τη μύτη ακάλυπτη

ΜΗΝ κρατάς τη μάσκα σου 
κατεβασμένη κάτω από 

το πηγούνι

  Πλένεις πάντα τα χέρια σου πριν τη φορέσεις 
και αφού τη βγάλεις
 Πιάνεις πάντα τη μάσκα από τα δεσίματα για να 
τη φορέσεις, ποτέ δεν ακουμπάς το εσωτερικό της 
ή την μπροστινή επιφάνεια
 Πιάνεις πάντα τη μάσκα από τα δεσίματα για να 
τη βγάλεις, δεν την πιάνεις από μπροστά
 Βγάζεις τη μάσκα αφού μπεις στο σπίτι σου. Τα 
ασανσέρ ακόμη και οι σκάλες ενός κτιρίου θεωρού-
νται πιθανά σημεία μετάδοσης του ιού.
 Εάν η μάσκα σου είναι πλενόμενη, την πλένεις 
και την αφήνεις να στεγνώσει καλά πριν την επό-
μενη χρήση
 Οι μάσκες δεν υποκαθιστούν τους αυστηρούς 
κανόνες υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζεις. Μην 
ξεχνάς λοιπόν να πλένεις τακτικά και σχολαστικά τα 
χέρια σου, να κρατάς τις προβλεπόμενες αποστά-
σεις και να περιορίζεις τις εξόδους σου στα απολύ-
τως απαραίτητα. Είναι ο συνδυασμός όλων αυτών 
που έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τίποτε από 
τα παραπάνω δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμο-
νωμένα.

τι πρέπει να προσέχω
Για να σε προστατεύει μια μάσκα θα πρέπει…
*Να μπορείς να αναπνέεις σωστά και χωρίς δυσκο-
λία. Εάν η μάσκα δυσκολεύει την αναπνοή σου, εν-
δεχομένως να αναγκαστείς, τη λάθος στιγμή, να 
τη βγάλεις προσπαθώντας να πάρεις μια κανονική, 
βαθιά ανάσα. Και οι κινήσεις σου εκείνη η στιγμή 
θα είναι αντανακλαστικές, ασυναίσθητες και χωρίς 
την απαιτούμενη προσοχή.

* Να τη νιώθεις άνετα στο πρόσωπό σου. Εάν η μά-
σκα δεν σου είναι άνετη, θα βρεθείς να την ακου-
μπάς συνέχεια προσπαθώντας να την ισιώσεις, 
να την κρατήσεις, να την εφαρμόσεις... με τον κίν-
δυνο κάποια στιγμή να ακουμπήσεις άθελά σου 
και το πρόσωπό σου. Έτσι, λοιπόν, η μάσκα σου θα 
πρέπει…
*Να μπορεί να πλυθεί (εάν δεν είναι μιας χρήσης) 
χωρίς να καταστρέφεται ή να αλλοιώνεται το σχή-
μα της.

Μάσκα και γυαλιά
 οράσεως

Η χρήση της μάσκας για όσους φορούν γυαλιά είναι 
ένα πρόβλημα, λόγω του θαμπώματος των φακών. 
Ένας τρόπος να το αποφύγεις είναι το σαπουνό-
νερο. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Royal 
College of Surgeons of England το 2011, γιατροί που 
έπλεναν τα γυαλιά τους με σαπούνι και νερό και δεν 
τα ξέπλεναν, αλλά τα άφηναν απλά να στεγνώσουν 
πριν τα φορέσουν πάνω από τις μάσκες τους, δεν 
αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα. Το σαπουνόνε-
ρο δημιουργεί μια λεπτή «μεμβράνη» που επιτρέπει 
στα μόρια του νερού να απλώνονται ομοιόμορφα 
στη διάφανη επιφάνεια των γυαλιών, μειώνοντας 
έτσι σημαντικά το φαινόμενο. Ένας άλλος τρόπος 
είναι να χρησιμοποιήσεις ένα χαρτομάντηλο το ο-
ποίο διπλώνεις και τοποθετείς κάτω από τα γυαλιά 
στο σημείο της μύτης που ακουμπάει η μάσκα. Το 
χαρτομάντηλο θα απορροφήσει μεγάλο μέρος της 
υγρασίας από την αναπνοή.

πρΕπΕι να φοράς πάντα τη μάσκα σου έτσι ώστε 
να καλύπτει προς τα πάνω ολόκληρη τη μύτη και 
προς τα κάτω και το πηγούνι σου. Φρόντισε να 
είναι σφιχτά και σταθερά τα δεσίματά της ώστε 
να εφαρμόζει απόλυτα στο πρόσωπο και να μην 

αφήνει κενά.

Και τώρα που ξέρεις πώς να τη φοράς σωστά, 
ακολούθησε τις παρακάτω σημαντικές οδηγίες
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ΜΗΝ αφήνεις 
εκτεθειμένο το πηγούνι σου

Μια χειροποίητη μάσκα θα πρέπει 
να αποτελεί την «έσχατη λύση». Οι α-
πόψεις διίστανται όσον αφορά στην 
αποτελεσματικότητα των υφασμά-
των που μπορεί να έχεις εύκαιρα σπί-
τι σου για να χρησιμοποιήσεις και δεν 
έχει αποδειχθεί εάν όντως κάποιο 
ύφασμα είναι απόλυτα ασφαλές για 
μια τέτοια χρήση. Μάλιστα, σε έρευνα 
που έγινε το 2013 για την προστασία 
αυτοσχέδιων μασκών από τον ιό της 
γρίπης διαπιστώθηκε ότι οι υφασμάτι-
νες μάσκες που φτιάχνουμε σπίτι μας 
(από t-shirt, μαξιλαροθήκες, πετσέτες 
κουζίνας) φιλτράρουν μόλις το ένα 
τρίτο των σωματιδίων της ασθένειας 
στην ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με μια 
χειρουργική μάσκα. Επίσης υπάρχουν 
κίνδυνοι από τη χρήση μια χειροποί-
ητης μάσκας, πέρα από τον κίνδυνο 
μόλυνσης από τον ιό, όπως α) δερμα-
τικά προβλήματα και ερεθισμοί που 
μπορεί να προκαλέσει η επαφή του υ-
φάσματος με το πρόσωπο β) κίνδυνος 
μόλυνσης από ιούς και βακτήρια, κα-
θώς οι υφασμάτινες μάσκες μπορεί να 
μην έχουν καλή απορροφητικότητα 
και η υγρασία να μαζεύεται ταχύτερα 
πάνω στο ύφασμα, καθιστώντας την 
επιφάνειά της ένα τέλειο περιβάλλον 
ανάπτυξης και συγκράτησης ιών που 
θα εισχωρήσουν ευκολότερα στις ίνες 
της γ) γίνεται επίσης λόγος για τις υ-
φασμάτινες σακούλες της ηλεκτρικής 
σκούπας, οι οποίες μπορούν να αποτε-

λέσουν την εσωτερική επένδυση μιας 
χειροποίητης υφασμάτινης μάσκας. 
Ωστόσο, πρέπει να είσαι απόλυτα σί-
γουρη για τη σύνθεσή τους πριν προ-
χωρήσεις, καθώς μπορεί να περιέχουν 
επιβλαβείς για την υγεία ουσίες, όπως 
συμβαίνει με τα φίλτρα της ηλεκτρι-
κής σκούπας που πολλοί θεωρούν 
πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως 
μάσκα, αλλά δεν πρέπει.

Ποιο είναι το καλύτερο ύφασμα για 
να φτιάξω τη δική μου μάσκα: Όλοι 
πάντως συμφωνούν πως η χρήση τους 
είναι «καλύτερη από το τίποτα». Όσο πιο 
«πυκνή» η ύφανση τόσο καλύτερα. Ένα 
τεστ στο φως θα σε βοηθήσει. Αν κρατή-
σεις το ύφασμα στο φως, όσο λιγότερο 
φως περνάει τόσο καλύτερα. Ιδανικό-
τερα είναι τα ανώτερης ποιότητας βαμ-
βακερά υφάσματα (100% βαμβάκι), ενώ 
πρέπει να αποφεύγεις τα «ελαστικά».

Πόσο συχνά πρέπει να πλένεις τη 
μάσκα σου: Μια επαναχρησιμοποι-
ούμενη μάσκα καλό είναι να πλένεται 
ανά δύο χρήσεις με χλιαρό νερό και 
σαπούνι (ή σε ένα κανονικό πρόγραμ-
μα πλυντηρίου) και να στεγνώνει καλά 
πριν την επόμενη χρήση. Ωστόσο εάν 
έρθεις σε επαφή με κάποιο άτομο που 
νοσεί, θα πρέπει να την πλύνεις αμέ-
σως μόλις τη βγάλεις, ακολουθώντας 
φυσικά όλες τις παραπάνω οδηγίες 
προφύλαξης βγάζοντάς τη.

Η χρήση μάσκας για τους πολίτες είναι 

υποχρεωτική σε:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Η-

λεκτρικός, Τραμ, Προαστιακός, Λεωφο-

ρεία, Τρόλεϊ)

Ταξί

Ανελκυστήρα

Νοσοκομεία

 Ιατρεία

Διαγνωστικά κέντρα

Η χρήση μάσκας για τους εργαζόμενους 

είναι υποχρεωτική σε:

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μετρό, Η-

λεκτρικός, Τραμ, Προαστιακός, Λεωφο-

ρεία, Τρόλεϊ)

Ταξί

Νοσοκομεία

 Ιατρεία

Διαγνωστικά κέντρα

 Κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αι-

σθητικής

Σούπερ μάρκετ και καταστήματα τρο-

φίμων, σε τομείς που αφορούν σε διαχεί-

ριση μη τυποποιημένων τροφίμων (σ.σ. 

φρούτα, κρέας, ψάρι)

Σημειώνεται ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση 
για μάσκα από τους πολίτες σε όλους τους 
κλειστούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, αν εντοπιστεί πολίτης να μη φορά 
μάσκα σε χώρο όπου η χρήση της δεν είναι 
υποχρεωτική, δεν υπάρχει περίπτωση να 
του επιβληθεί πρόστιμο.

ΜΗΝ αφήνεις χαλαρή 
τη μάσκα στο πρόσωπό σου 

ώστε να δημιουργούνται κενά
ΜΗΝ καλύπτεις μόνο τα 

ρουθούνια σου

Να φτιαξω τΗ δικΗ Μου Μασκα;
ΕπικιΝδυΝΗ  ψευδαίσθηση

Το επιχείρημα πίσω από τη «χρήση μάσκας από όλους» δεν είναι πώς θα 
μας προφυλάξει από το να μην αρρωστήσουμε, αλλά πώς θα επιβραδύνει 
τη μετάδοση του ιού στην κοινότητα. Η μάσκα δεν πρέπει ποτέ να θεωρη-
θεί «υποκατάστατο» μιας ρουτίνας προσωπικής υγιεινής. Οι ειδικοί μάλι-
στα φοβούνται πως η χρήση μάσκας μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδή 
αίσθηση ασφάλειας, κάνοντας όσους τη χρησιμοποιούν να αδιαφορούν 
για τα μέτρα προσωπικής ευθύνης, δηλαδή το σχολαστικό πλύσιμο των 

χεριών, την τήρηση των αποστάσεων και τον αυτοπεριορισμό.
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Για τη χώρα που πέτυχέ μια απο τις καλυτέρές έπιδοςέις 
διεθνώς στη διαχείριση της πρώτης φάσης της κρίσης του κορωνοϊού, η 
διατήρηση της ίδιας βαθμολογίας και στη δεύτερη φάση, στην επιστρο-
φή την κανονικότητα, διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο στοίχημα. ςτοίχημα 
που δεν εξαρτάται πια μόνο από τις σωστές αποφάσεις της πολιτείας και 
την αυτοπειθαρχία των πολιτών, αλλά και από την πληρότητα σε μέσα 
προστασίας. πολλοί έλληνες επιχειρηματίες, από τις πρώτες ημέρες έ-
ξαρσης της πανδημίας, σήκωσαν τα μανίκια για να στηρίξουν την εθνι-
κή προσπάθεια. μικρές και μεγάλες εταιρείες, την ώρα που οι πολίτες 
έπρεπε να «μείνουν σπίτι», άνοιξαν τις γραμμές παραγωγής, ρίχνοντας 
στην αγορά γάντια και αντισηπτικά για να καλύψουν το «σοκ της ζήτη-
σης» που έφερε ο φόβος για τον «αόρατο εχθρό». πριν μερικές ημέρες 
η προσπάθεια αυτή έκανε ένα επενδυτικό άλμα προθέτοντας στο οπλο-
στάσιο κατά του κορωνοϊού μάσκες ελληνικής παραγωγής. ςε ποσό-
τητες που μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση, διασφαλίζοντας δηλαδή 
την εγχώρια επάρκεια. και δίνοντας στη μάχη που θα ακολουθήσει ένα 
ιδιαίτερο στίγμα: ότι η «απάντηση» μπορεί να είναι made in Greece.
ανάμεσα στις ελληνικές βιομηχανίες που ηγούνται στη «μάχη της μά-
σκας», η Laripast και η πλαστικά Θράκης σήκωσαν από τις πρώτες η-
μέρες το βάρος της παραγωγής, φέρνοντας  τους απαιτούμενους «αριθ-
μούς» για να ξεκινήσει από την περασμένη δευτέρα το project «μέ-
νουμε ασφαλείς» χωρίς την ανάγκη εισαγωγών. και οι δύο εταιρείες 
προχώρησαν σε επενδύσεις «αμέσου επιδόσεως» για την παραγωγή 
χειρουργικών μασκών τύπου 2, στις οποίες υπήρχε και η μεγαλύτε-
ρη έλλειψη. μέχρι πρόσφατα, οι προστατευτικές μάσκες εισάγονταν 
κυρίως από την κίνα και ήταν τύπου 1. δηλαδή με βαθμό προστασίας 
έως 95% (αλλά πρακτικά αρκετά χαμηλότερα) και προορίζονται για 
πολίτες. ςήμερα, όμως, τα ελληνικά εργοστάσια μπορούν να καλύψουν 
τη ζήτηση όχι μόνο στις μάσκες τύπου 1, αλλά και στις τύπου 2, οι 
οποίες έχουν δείκτη προστασίας άνω του 98% και χρησιμοποιούνται 
κατά κόρον από το υγειονομικό προσωπικό. και, αν απαιτηθεί, θα 
προχωρήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις και νέες γραμμές παραγωγής 
για μάσκες τύπου 2R και 3, οι οποίες εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο 
βαθμό προστασίας. 
και για τον λόγο αυτό, έλαβαν και τα εύσημα του πρωθυπουργού: «Θέ-
λω πραγματικά από καρδιάς να σας συγχαρώ για την ταχύτητα με την οποία 
κινηθήκατε και για το γεγονός πια ότι παντρεύονται δύο σημαντικές ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, με μεγάλη προϋπηρεσία στον κλάδο, με εξαιρετική 
φήμη εντός και εκτός Ελλάδας, για να μπορούν να παράγουν πρώτες ύλες και 
κυρίως μάσκες χειρουργικές, που τόσο μας είναι και θα μας είναι απαραίτητες, 
σε χρόνο ρεκόρ και σε ποσότητες πολύ σημαντικές για να καλύψουν ένα όχι 
ευκαταφρόνητο κομμάτι της ελληνικής αγοράς, αλλά γιατί όχι, και της αγοράς 
του εξωτερικού». Ήταν η δήλωση του κυριάκου μητσοτάκη προς τους 
επικεφαλής των δύο επιχειρήσεων που σήκωσαν το βάρος των πρωτο-
βουλιών, αλλά και της ευθύνης.

Πώς ο Γιάννης Τσερέπας της Lariplast 
και ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής της Πλαστικά Θράκης 
επένδυσαν σε χρόνο μηδέν για να αποκτήσει 
η χώρα αυτάρκεια σε μάσκες προστασίας

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η μάχη της μάσκας 
είναι… ελληνική υπόθεση

LARIPLAST

δύο επιχειρηματίες «γέννημα - θρέμμα» του Θεσσα-
λικού κάμπου ένωσαν τις δυνάμεις τους στο εγχείρη-
μα που έφερε τη Lariplast στην «πρώτη γραμμή» της 
μάχης της μάσκας. ο Γιάννης Τσερέπας, διάδοχος 
της οικογένειας που ίδρυσε τη θεσσαλική εταιρεία, 
είναι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στη δουλειά του, 
αλλά με ανήσυχο πνεύμα, έχοντας πάντα στο νου του 
να διευρύνει τις δραστηριότητές της. η «ιστορία» 
λέει ότι ακριβώς εκεί στόχευε το τηλεφώνημα που 
δέχθηκε ένα μεσημέρι, τις πρώτες κιόλας ημέρες της 
υγειονομικής κρίσης, από τον φίλο του Αχιλλέα Ντα-
βέλη, πρόεδρο του ςυνδέσμου Θεσσαλικών έπιχει-
ρήσεων και επικεφαλής του κέντρου αποκατάστασης 
«κυανούς ςταυρός».
η πρόταση ήταν απλή και συνάμα εξαιρετικά περίπλο-
κη: Να στήσουν μια γραμμή παραγωγής πιστοποιημέ-
νων προστατευτικών μασκών. ο χρόνος ήταν εκτός 
οποιωνδήποτε «λογικών» επιχειρηματικών δεδομέ-
νων. κάτι λιγότερο από ένας μήνας. και η εξωτερική 
χρηματοδότηση, ακριβώς για τον ίδιο λόγο, αδύνατη. 
έπομένως θα έπρεπε να κάνουν τα αδύνατα δυνατά. 
παρ’ όλα αυτά συμφώνησαν και ρίχτηκαν στη δουλειά 
για να στήσουν τη γραμμή από την οποία θα βγαίνουν 
300.000 μάσκες την ημέρα, ή συνολικά εννέα εκα-
τομμύρια μάσκες τον μήνα. μια παραγωγή ικανή να 
καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής ζήτησης. 
Βάση της προσπάθειας είναι βέβαια η Lariplast με 
την παραγωγική μονάδα στη λάρισα (και τη Γαλλία), 
γνωστή για την εξωστρέφειά της αφού το 60% της 
παραγωγής της διοχετεύεται στις ηπα, την έυρώ-
πη και τη μέση ανατολή. ώστόσο αυτό δεν αρκούσε. 
χρειάζονταν τα μηχανήματα και η πιστοποίησή τους. 
και αυτά βρίσκονταν στη μακρινή κίνα…
οι δύο συνεταίροι της προσπάθειας μετέθεσαν αμέ-
σως 20 άτομα για τη νέα γραμμή παραγωγής. χρειά-
στηκε, όμως, να επιστρατεύσουν όλο τους το επιχει-
ρηματικό δαιμόνιο για να μπορέσουν να αποσπάσουν 
από την κινεζική αγορά τον απαραίτητο εξοπλισμό, ο 
οποίος προοριζόταν για άλλες χώρες. και κατάφεραν 
μέσα στο ασφυκτικά στενό περιθώριο να τον απο-
κτήσουν αλλά και να τον μεταφέρουν στην έλλάδα, 
σε μια περίοδο που οι αεροπορικές συνδέσεις είχαν 
πρακτικά διακοπεί. 
με τους χρονικούς στόχους να καλύπτονται, οι θεσ-
σαλοί επιχειρηματίες κατάφεραν πριν μερικές ημέρες 
να ξεκινήσουν την πιλοτική παραγωγή πιστοποιημέ-
νων προστατευτικών μασκών μιας χρήσης και μπαί-
νουν πλέον στη φάση της κανονικής παραγωγής με 
τον ημερήσιο στόχο των 300.000 μονάδων. και όπως 
έχει δηλώσει ο Γιάννης τσερέπας, «είμαστε η Ελλάδα 
που δεν φοβάται»…

ο σχεδιασμός προβλέπει οι ελληνικής παραγωγής 
μάσκες να φτάσουν πρώτα στους ανθρώπους που 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης στον πό-
λεμο κατά του κορωνοϊού, δηλαδή το υγειονομικό 
προσωπικό, και στη συνέχεια σε όλους τους Έλληνες 
πολίτες. μάλιστα ο αχιλλέας Νταβέλης, δίνει και τη 
διάσταση του κόστους σε αυτή την προσπάθεια με 
το εθνικό πρόσημο: «Θα προχωρήσουμε σε μία εθνική 
τιμολόγηση, η οποία θα επιτρέπει τόσο στο κράτος όσο και 
στους πολίτες να αποκτήσουν φθηνή πρόσβαση σε πιστο-
ποιημένες προστατευτικές μάσκες».

Ανάμεσα στις 
ελληνικές βιο-
μηχανίες που 
ηγούνται στη 
«μάχη της μά-

σκας», η 
Laripast και η 

Πλαστικά Θρά-
κης σήκωσαν 

από τις πρώτες 
ημέρες το βά-
ρος της παρα-
γωγής, φέρνο-
ντας  τους α-
παιτούμενους 
«αριθμούς» 

για να ξεκινή-
σει από την πε-
ρασμένη Δευ-
τέρα το project 
«Μένουμε Α-
σφαλείς» χω-
ρίς την ανάγκη 

εισαγωγών

Γιάννης 
Τσερέπας
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ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Για την Πλαστικά Θράκης, της οικογένειας Χαλιωρή, η είσοδος της 
Lariplast στην κατασκευή υγειονοµικού προστατευτικού υλικού έ-
δωσε σχεδόν ταυτόχρονα το έναυσµα και για τη δική της εµπλοκή, 
στις διαδικασίες παραγωγής για made in Greece µάσκες. Άλλωστε, 
είναι ένας «χώρος» τον οποίο η ίδια γνωρίζει καλά, αφού η εταιρεία 
δραστηριοποιείται εδώ και 20 χρόνια στην παραγωγή µη υφαντών 
υφασµάτων από πολυπροπυλένιο. Πρόκειται για το ειδικό υλικό που 
προµηθεύεται και η ίδια η Lariplast από τα Πλαστικά Θράκης και χρη-
σιµοποιείται ευρύτερα ως πρώτη ύλη από τους παραγωγούς χειρουρ-
γικών µασκών και ιατρικών ειδών προστασίας.
Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι και η εισηγµένη βιοµηχανία δεν προχώ-
ρησε στις δικές της επενδύσεις για την απόκτηση ειδικού εξοπλισµού 
και των σχετικών πιστοποιήσεων. Χάρη στις επενδύσεις αυτές, ύψους 
200.000 ευρώ, η θρακιώτικη βιοµηχανία κατάφερε σε µηδενικούς 
χρόνους να µεταφέρει, να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τον απαι-
τούµενο τεχνολογικό εξοπλισµό για την παραγωγή χειρουργικών µα-
σκών Tύπου 1, Tύπου 2 και Tύπου 2R, στις εγκαταστάσεις των θυγατρι-
κών της στην Ξάνθη, µε δυναµικό παραγωγής που φτάνει τα 100.000 
κοµµάτια σε ηµερήσια βάση. Και περισσότερα από 3.000.000 το µήνα. 
Για το επίτευγµα αυτό, σαν αναπόσπαστο τµήµα µιας εθνικής προσπά-
θειας, είχε τη στήριξη του κράτους, στις γραφειοκρατικές διαδικασί-
ες. Ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
του Οµίλου Πλαστικά Θράκης, δεν έκρυψε όµως την έκπληξή του για 
τις πρωτόγνωρες συνέργειες:
«Βίωσα µια καταπληκτική εµπειρία µετά από τόσα χρόνια που δουλεύω: το 
τελωνείο να περιµένει εµάς και µετά να κλείσει. Φανταστείτε, το αεροπλά-
νο προσγειώθηκε στις 17.00, η µηχανή εκτελωνίστηκε εκείνη την ηµέρα, 
το φορτηγό περίµενε, και ήταν στην Ξάνθη στις 08.30 το (επόµενο) πρωί» 
ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεδιάσκεψη που είχε µε τον πρωθυ-
πουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής έχει αναλάβει το «τιµόνι» της επιχείρησης 
που ιδρύθηκε πριν από 40 και πλέον χρόνια, το 1977, από τον πατέρα 
του, τον Πολίτη επιχειρηµατία Σταύρο Χαλιωρή, ο οποίος «έστησε» 
το πρώτο εργοστάσιο στην Ξάνθη παράγοντας υφαντά σακιά πολυ-
προπυλενίου, σχοινιά και σπάγκους. Η εταιρεία είχε µια αλµατώδη 
εξέλιξη που κορυφώθηκε µε την εισαγωγή της στο Χρηµατιστήριο, το 
1995, και της έδωσε το εφαλτήριο για µια εξέλιξη σε νέους παραγωγι-
κούς τοµείς.
Τα προϊόντα της συνοδεύουν την καθηµερινότητα επαγγελµατιών και 
πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, µε χρήσεις από το σπίτι, και τα 
µέσα µαζικής µεταφοράς, µέχρι τις κατασκευές και το …χωράφι. Και 
αυτό, αφού η εταιρεία παράγει από πλαστικά κιβώτια, και µπουκάλια, 
µέχρι συνθετικά δίχτυα, φιλµ συσκευασίας, και ό,τι τεχνητό ύφασµα 
κυκλοφορεί στην αγορά. 
Η επιχείρηση της οικογένειας Χαλιωρή πέρασε τις συµπληγάδες της 
κρίσης, στηριζόµενη στον εξαγωγικό της προσανατολισµό. Έδειξε και 
στην περίπτωση αυτή να γνωρίζει τη συνταγή  της «επαναφοράς», επε-
κτείνοντας τις δραστηριότητές της και σε άλλους τοµείς ή κατηγορίες 
προϊόντων, όπως η δηµιουργία θερµοκηπίων για την παραγωγή ντοµά-
τας (µε θυγατρική στην Κίνα) µε υδροπονική καλλιέργεια, αλλά και το 
real estate, και από το 2017 έχει επιστρέψει σε δυνατά αποτελέσµατα. A
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«Μετά την
καραντίνα
θα…»
Τέσσερις κορυφαίοι 
αθλητές μοιράζονται 
την πρώτη τους σκέψη 
Tης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΜΠΟΣΟΥ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ µάς βρή-
καν στο σπίτι, τους περισσότερους κουρασµένους από 
τους περιορισµούς των µέτρων προστασίας αλλά και 

συνεπείς στην τήρησή τους. Κυρίως όµως µας βρήκαν να ανα-
πολούµε παλιές µας συνήθειες, µικρά καθηµερινά πράγµατα 
που µας περιµένουν εκεί έξω και µας έχουν λείψει. Η φράση 
«Μετά την καραντίνα θα…» ήταν από τις αγαπηµένες φράσεις 
όλων όσο µετρούσαµε αντίστροφα για την ηµέρα της άρσης 
των µέτρων, έχοντας στο µυαλό µας φυσικά και όλα όσα πρέ-
πει να προσέχουµε την επόµενη µέρα. Οκτώ αγαπηµένοι µας 
αθλητές µοιράστηκαν µαζί µας το πρώτο πράγµα που ήθελαν 
να κάνουν µετά την καραντίνα, στέλνοντάς µας και µια φω-
τογραφία τους από µέρες ξεγνοιασιάς. Κάποιος ανυποµονεί 
για περπάτηµα στη φύση µε καφέ στο χέρι, άλλος για ψάρεµα, 
πέρασµα από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, ακόµα και επί-
σκεψη σε κοµµωτήριο. Όλοι, πάντως, περιµένουν µε λαχτάρα 
την επιστροφή στα στάδια!

Άννα Κορακάκη
«Το πρώτο πράγµα που ανυποµονώ να κάνω µε το πρώτο στάδιο 

άρσης των µέτρων την 4η Μαΐου είναι να πάω στο αγαπηµένο βι-

βλιοπωλείο της πόλης µου να προµηθευτώ καινούργια βιβλία. Με 

την παραµονή στο σπίτι όλο αυτό το διάστηµα βρήκα την ευκαι-

ρία να διαβάσω ό,τι υπήρχε στη βιβλιοθήκη µου! Αν όλα πάνε κα-

λά και έχουµε τη δυνατότητα να ταξιδέψουµε και µακρύτερα από 

τον τόπο κατοικίας µας θα ήθελα πολύ να πάω στην Καβάλα µε 

τον πατέρα µου για το κοινό αγαπηµένο µας χόµπι, το ψάρεµα».

Κατερίνα Στεφανίδη
«Ειλικρινά αλλά και µε µια δόση χιούµορ το πρώτο πράγµα που 

θα κάνω είναι ένα κούρεµα. Το λένε πολλοί και είναι αστείο. Όταν 

ήρθαµε στις αρχές Μαρτίου για τη λαµπαδηδοδροµία ήταν κάτι 

που δεν το σκεφτόµουν, αλλά τελικά µερικές φορές θες να κάνεις 

εκείνο που δεν µπορούσες να κάνεις όλο αυτό το διάστηµα. Μετά 

κάποιον καθαρισµό προσώπου. Και σίγουρα να µπω σε ένα στά-

διο, ανυποµονώ γι’ αυτή τη µέρα».

Ελευθέριος 
Πετρούνιας
«Το πρώτο πράγµα που θα 

κάνω όταν βγω απο την καρα-

ντίνα είναι να πάρω τη µικρή 

µου και να πάµε να περπατή-

σουµε σε µια θάλασσα κοντά, 

µε έναν ωραίο καφέ στο χέρι, 

και στη συνέχεια να επισκε-

φτώ τη µητέρα µου και την 

οικογένειά µου.

Αµέσως µετά, όµως, ηµέρα 

Τρίτη, ξεκινάω προπονήσεις 

για να επιστρέψω µε επιτυχία 

µόλις ξεκινήσει η αγωνιστική 

δραστηριότητα».
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Απόστολος 
Παπαστάμος

«Προσωπικά όταν τελειώσει η καρα-

ντίνα, πρώτα από όλα θα επιλέξω να 

βρεθώ µε φίλους που έχω να τους 

δω καιρό. Το επόµενο που θα κάνω 

είναι να δω τον προπονητή µου, να 

µοιραστούµε τις σκέψεις µας για 

την ολυµπιακή χρόνια που ακολου-

θεί και να βάλουµε τους πρώτους 

στόχους για την καινούργια σεζόν. 

Υποθέτω ότι θα ακολουθήσουν και 

οι πρώτες “βουτιές’’ στην πισίνα µε-

τά από αρκετό καιρό».





54 A.V. 7 - 13 ΜΑΪΟΥ 2020

Ελένη Χατζηλιάδου
Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

«Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι η προπόνηση στον σύλ-

λογο και στο γυμναστήριό μου μαζί με τον προπονητή και τους 

συναθλητές μου, τα οποία ανοίγουν στο 7ο στάδιο της άρσης των 

μέτρων. Λόγω κορωνοϊού είχαν σταματήσει και τα γυρίσματα του 

ντοκιμαντέρ γύρω από τη ζωή μου και ανυπομονώ να ξεκινή-

σουν. Θα ήθελα επίσης να κάνω σύντομα διακοπές σε ένα νησί! 

Ευελπιστώ να βγούμε όλοι νικητές από αυτή την περιπέτεια και 

να γυρίσουμε σύντομα στην «κανονικότητά» μας έχοντας πάνω 

από όλα την υγεία μας και αισιοδοξία για το μέλλον».

Μαρία Μπελημπασάκη
Αθλήτρια στίβου

«Θα μπω στα αυτοκίνητό μου και χωρίς να χρειάζεται να στείλω SMS στο 

13033 θα πάω μια βόλτα προς την παραλία, στο ύψος της Βούλας. Εκεί θα 

σταματήσω σε ένα σημείο που πάντα πηγαίνω μετά από έντονη προπό-

νηση για να αδειάσει το μυαλό μου,  κοιτώντας τη θάλασσα». 

Μίλτος Τεντόγλου
Πρωταθλητής στίβου

«Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να κάνω μόλις είμαστε “ελεύθε-

ροι” είναι κάτι που κάνουμε συχνά με τους φίλους μου και περνά-

με πολύ καλά. Να πάμε σε ένα ίντερνετ καφέ και να παίξουμε 2-3 

ώρες μαζί κάποιο video game και να πιούμε καφέ. Μου έχει λείψει 

λίγο αυτό. Αλλά μάλλον θα αργήσει...» 

Πάνος Τριανταφύλλου
Ασημένιος παραολυμπιονίκης του Ρίο, ξιφασκία με αμαξίδιο

«Ένα από τα πράγματα που θα κάνω είναι να δω συγγενείς που δεν μπορούσα να λόγω της καραντίνας και να πάω 

κατευθείαν για ψάρεμα, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα. Είμαι λάτρης της θάλασσας και τυχερός 

που μένω σε παραθαλάσσια περιοχή, στο Πόρτο Ράφτη. Ανυπομονώ βέβαια να γυρίσω στον αθλητισμό, στη ξιφα-

σκία και το μπάσκετ, αλλά παρόλο που θα ανοίξουν τώρα κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, για τα άτομα με ανα-

πηρίες δεν έχουν γίνει ακόμα ενημερώσεις για να ξέρουμε πότε θα αρχίσουμε προπονήσεις».  A
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