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Γ. Κύρτσος 
ΗΠΑ: ∆υστυχώς, 
ο τραµπισµός 
απέκτησε ρίζες

 σελ. 8-10

Ελένη Σκότη 
«Πρέπει 

να ακολουθούµε 
την ψυχή µας» 

Θέµα
Το ζήτηµα της ασφάλειας στα ΑΕΙ παραµένει 

και ζητά λύση επιτακτικά 

Σχολιάζουν οι: 
Αχ. Ζαπράνης, Γ. Τσιάκαλος, Θ. Χατζηπαντελής 

 σελ. 36-37

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

l  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

l  Κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ: ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΥΣ 
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

l  ∆. ΓΑΛΛΗΣ: ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΘΑΡΧΩΝ

σελ. 4-7, 14

 σελ. 11-13

Αφιέρωµα Υγεία 
Ένας ιδιαίτερος 
χειµώνας 

σελ. 15-31

LOCKDOWN LOCKDOWN 



02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 561η
08//11//20

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ
marketing@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Εurokinissi

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
IRIS ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!για το
αυτοκίνητο!για το

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν

 δίκτυο διανομής
FREE SUNDAY

από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel 
 Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;στην Αθήνα;

• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

issuu.com/autosunday 
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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VOLVO S90

 Made in USA
 µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster ››››››››  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto
  Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Είναι το Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS,o βασιλιάς των hot hatches;

Ford Focus RS, Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda CivicHonda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS

AUTO
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ΝΕΟ MITSUBISHI 
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La vie est belle!
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• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, 
•  Έρχεται χειµώνας, 
•  

πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-XOpel Mokka-X›››››› Toyota CH-R Toyota CH-R Toyota CH-R ›››››› Skoda Octavia 1.0 TSI 

Skoda Octavia 1.0 TSI 
Skoda Octavia 1.0 TSI ›››››› Opel Adam 1.4 Easytronic 

Opel Adam 1.4 Easytronic 
Opel Adam 1.4 Easytronic ›››››› Renault Kadjar 1.2 TCe 130

Renault Kadjar 1.2 TCe 130
Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ
CITROEN C3

ΘΕΜΑΤΑ

04-06 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
Ευρω-έξαρση της πανδηµίας
07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Κ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ «Στους αρνητές 
του κορονοϊού δεν χρειάζεται 
κατανόηση»
08-10 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ 
∆υστυχώς, ο τραµπισµός απέκτησε 
ρίζες
11-13 // ΘΕΜΑ Το θέµα της 
ασφάλειας στα ΑΕΙ παραµένει και ζητά 
λύση επιτακτικά
ΑΧ. ΖΑΠΡΑΝΗΣ «Κατανοώ αλλά 
δεν δικαιολογώ την απροθυµία των 
πρυτάνεων να εκτεθούν»
Γ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Πανεπιστηµιακή 
αστυνοµία;
Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Πανεπιστηµιακή φύλαξη: Ιδέα ή 
ανάγκη;

14 // ΑΠΟΨΗ ∆. ΓΑΛΛΗΣ Ήττα 

οριστική

15-31 // ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ Ένας 

ιδιαίτερος χειµώνας µε συνύπαρξη 

Covid-19 και γρίπης

33 // ΑΠΟΨΗ Φ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η 

ψευδεπίγραφη ήττα του φασισµού

34 // ΠΑΙ∆Ι Πολυαισθητηριακά 

παιχνίδια για τη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών

FREE TIME
35 // ΑΤΖΕΝΤΑ Τα πολιτιστικά 

δρώµενα της εβδοµάδας

36-37 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛ. ΣΚΟΤΗ 

«Πρέπει να ακολουθούµε την ψυχή µας»

38 // ΠΡΟΣΩΠΟ Χ. ΜΑΚΡΗΣ «Η 

µουσική είναι στα κύτταρά µου»

39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για 

καλύτερη ζωή

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδη-
µοσίευση, η αναπαραγωγή, 
ολική, µερική ή περιληπτική, ή 
κατά παράφραση, ή διασκευή 
απόδοσης του περιεχοµένου της 
εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. 
Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 
Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 
και 4254, 1962 και κανόνες του 
∆ιεθνούς ∆ικαίου.



Τόσο ξεχωριστό, τόσο δικό μας

Τόσο ξεχωριστό, τόσο δικό μας

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πρότυπος χώρος Τουρισμού και Ψυχαγωγίας στο Μαρούσι
Επένδυση 200 εκατ. ευρώ
Συγκρότημα με πολυτελές ξενοδοχείο, χώρους εστίασης, αναψυχής και πολιτισμού, καζίνο, υπόγεια στάθμευση

Έργο «πνοής» για την ελληνική οικονομία, με κέντρο τον άνθρωπο
Αύξηση εσόδων Δημοσίου
Ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης - Διεθνές κάλεσμα για νέες επενδύσεις 
Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αττικής σε μια κατηγορία υψηλής ζήτησης
Δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας και ασφάλεια για τις 1.000 θέσεις εργασίας που συντηρεί σήμερα το 
καζίνο της Πάρνηθας

Με το βλέμμα στραμμένο στα Βόρεια  
Σημαντική υπεραξία στην ευρύτερη περιοχή
Απελευθέρωση της κυκλοφορίας στον κόμβο Σπ. Λούη & Κηφισίας - Νέοι πεζόδρομοι και πεζογέφυρα
Σταθερή πηγή εσόδων για τον Δήμο Αμαρουσίου
Παραχώρηση έκτασης 25.000 τ.μ. για κοινωφελείς χρήσεις & κοινόχρηστους χώρους
Ενίσχυση της τοπικής αγοράς
Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με βάση τις τοπικές ανάγκες

«Πνεύμονας πρασίνου» στην Αττική
30.000 τ.μ. χώροι πρασίνου και πανέμορφοι κήποι
Βιοκλιματική κατασκευή με πράσινο ακόμη και στις οροφές
Μικρός συντελεστής κάλυψης με ύψος αισθητά χαμηλότερο από τα άλλα κτήρια της περιοχής

by Regency

des t ina t ion



Τ
ο δεύτερο κύμα της πανδη-
μίας χτυπάει ιδιαίτερα σκληρά 
την Ε.Ε. και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Για δεύτερη φορά μέσα 
στο 2020 η Ευρώπη μετατρέ-
πεται σε επίκεντρο της πανδη-
μίας. Δημιουργείται μια κατά-

σταση που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα είναι πιο 
δύσκολη και από αυτήν που αντιμετωπίσαμε την περα-
σμένη άνοιξη.
Σε αυτές τις συνθήκες, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτά-
κης πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην εφαρμογή 
μιας παραλλαγής του lockdown της περασμένης άνοι-
ξης, με βασική διαφορά τη συνέχιση της λειτουργίας 
του δημοτικού και του νηπιαγωγείου με φυσική πα-
ρουσία των παιδιών.

Αβάσιμη κριτική
Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης 
προσπαθούν να αποδώσουν τις ευθύνες για το νέο 
lockdown στην κυβέρνηση και εμφανίζουν τον 
Μητσοτάκη σαν έναν ηγέτη που έχει χάσει τον 
έλεγχο των εξελίξεων.
Μια απλή σύγκριση του τι ακριβώς συμ-
βαίνει σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών 
και της ελληνικής πραγματικότητας 
αρκεί για να φανεί η έλλειψη αξι-
οπιστίας των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης. Δεν είναι η ώρα για 
εύκολη και αβάσιμη κριτική, 
αλλά για μια συστράτευση 
στην εθνική και ευρωπαϊκή 
προσπάθεια για να βγούμε 
από τον «Λαβύρινθο της παν-
δημίας», όπως είναι ο χαρα-
κτηριστικός τίτλος του νέου 
μου βιβλίου (405 σελίδες, 
εκδόσεις Κλειδάριθμος).
Η πανδημία σαρώνει την Ευ-
ρώπη, η οποία, μαζί με τη Βό-
ρεια Αμερική και τη Λατινική 
Αμερική, είναι αυτή την περίοδο 
η περιοχή που δίνει τα περισσό-
τερα νέα κρούσματα και τους περισ-
σότερους θανάτους.
Τα προβλήματα της Ε.Ε. και του Ηνω-
μένου Βασιλείου επηρεάζουν και τον διε-
θνή συσχετισμό δυνάμεων. Με βάση τα στοι-
χεία της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2020, στις ΗΠΑ 
είχαμε 108.000 νέα κρούσματα και 1.616 θανάτους 
από κορονοϊό. Επρόκειτο για ένα από τα πιο δύσκολα 
24ωρα, που δείχνει την αρνητική δυναμική που ανα-
πτύσσεται. Συνολικά στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 9,58 
εκατομμύρια κρούσματα και 234.000 θάνατοι από κο-
ρονοϊό.
Η κατάσταση στην Ε.Ε. είναι ίδια και χειρότερη, με 
βάση τα στοιχεία που θα παρουσιάσω αναλυτικά. Αντί-
θετα, η Κίνα φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της την παν-
δημία, εφόσον την ίδια ημέρα κατέγραψε μηδέν θανά-
τους και 28 νέα κρούσματα. Τα νέα κρούσματα αντι-
μετωπίζονται στην Κίνα με ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
τρόπο, με ένα μείγμα μαζικών τεστ στον πληθυσμό και 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης και καταγραφής των 

ΕΥΡΩ-ΕΞΑΡΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ
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Ο Μητσοτάκης 
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τα χειρότερα.
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ευρωπαϊκές χώρες.
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κοινωνικών επαφών όσων έχουν νοσήσει.
Όσο πιο βαθιά βυθίζονται στην κρίση της πανδημίας οι 
ΗΠΑ και η Ευρώπη, τόσο πιο πολύ μένουν πίσω από 
την Κίνα, η οποία έχει επιστρέψει στην κανονικότητα 
και έχει μπει σε φάση οικονομικής ανάκαμψης.

Ο συμβολισμός του Βελγίου
Το Βέλγιο, μια χώρα με πληθυσμό συγκρίσιμο με της 
Ελλάδας, συμβολίζει με τα αρνητικά ρεκόρ του τα προ-
βλήματα της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της 
πανδημίας.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Βέλγιο είχαμε 5.186 
νέα κρούσματα και 268 θανάτους. Συνολικά στο Βέλ-
γιο έχουν καταγραφεί 468.000 κρούσματα και 12.311 
θάνατοι.
Η συγκεκριμένη χώρα διεκδικεί παγκόσμιο ρεκόρ 
στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, οι οποίοι 
είναι γύρω στους 1.100. Αν σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα 
έχουμε γύρω στους 70 θανάτους ανά εκατομμύριο κα-
τοίκους, καταλαβαίνουμε ότι οι επιδόσεις μας είναι ε-

ξαιρετικά θετικές συγκρινόμενες με τις επιδόσεις 
της χώρας που φιλοξενεί στην πρωτεύουσά της 

τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η σύγκριση επιβάλλεται, όχι τόσο για να 

φανεί η προχειρότητα της επιχειρημα-
τολογίας της αντιπολίτευσης όσο για 

να προετοιμαστούμε για τα εξαιρε-
τικά δύσκολα που έχουμε μπρο-

στά μας.
Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη πε-
ρίοδο έχοντας συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα.
Πρώτον, οι απώλειες που έ-
χουμε υποστεί –γύρω στους 
700 θανάτους– είναι πολύ λι-
γότερες από τις απώλειες που 
καταγράφουν σχεδόν όλες 
οι ευρωπαϊκές χώρες, αναλο-
γικά με τον πληθυσμό.
Δεύτερον, παρά τις δυσάρε-

στες εξελίξεις των τελευταίων ε-
βδομάδων, η αρνητική δυναμική 

που εκδηλώνεται είναι αρκετά πιο 
ήπια απ’ ό,τι στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα 
να αντιδράσουμε.

Τρίτον, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 
και βασικοί συνεργάτες του έχουν αποδείξει 

στην πράξη ότι ξέρουν να κινούνται γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Είμαστε, λοιπόν, σε καλύτερη κατά-

σταση από τους άλλους Ευρωπαίους, λιγότερο καταπο-
νημένοι με βάση τον αριθμό των ασθενών και των θανά-
των και πιο σίγουροι από τους άλλους για την αποτελε-
σματικότητα της αντίδρασής μας.

Οι δυσκολίες των μεγάλων
Σε πολύ χειρότερη κατάσταση από την Ελλάδα βρίσκο-
νται οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει 47.742 θανάτους 
από κορονοϊό και 1,1 εκατομμύρια κρούσματα. Μόνο 
την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο εί-
χαμε 492 θανάτους από κορονοϊό και 25.117 νέα κρού-
σματα.
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Οι Βρετανοί συνδυάζουν τις χειρότερες επιδόσεις σε 
ό,τι αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας με τις 
χειρότερες επιδόσεις στην οικονομία. Η πανδημία δι-
έλυσε τον μύθο του Brexit, σύμφωνα με τον οποίο η α-
ποδέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. θα 
οδηγούσε στην ανάδειξη μιας «παγκόσμιας» Μεγάλης 
Βρετανίας.
Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στις μεγάλες ευρω-
παϊκές χώρες που παραμένουν στην Ε.Ε.
Η Ιταλία έχει 39.764 θανάτους από τον κορονοϊό και 
790.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Την Τετάρτη 4 
Νοεμβρίου κατέγραψε 352 θανάτους και 30.548 νέα 
κρούσματα. Παρόμοιες είναι οι επιδόσεις στη Γαλλία 
και στην Ισπανία, με συνολικό αριθμό κρουσμάτων 
λίγο κάτω από τις 40.000 και θανάτους –κατά το 24ωρο 
που εξετάζουμε– της τάξης των 350-400.
Ραγδαία επιδείνωση παρατηρείται στην Πολωνία, η 
οποία δεν είχε σημαντικό πρόβλημα στο πρώτο κύμα 
της πανδημίας την περασμένη άνοιξη. Έχουν καταγρα-
φεί ήδη 6.475 θάνατοι και 440.000 κρούσματα, ενώ α-
ναπτύσσεται μία εξαιρετικά αρνητική δυναμική. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στην Πο-
λωνία είχαμε 373 θανάτους και 24.692 νέα κρούσματα.
Καλύτερη είναι η κατάσταση στη μεγαλύτερη χώρα της 
Ε.Ε., τη Γερμανία, η οποία έχει καταγράψει πάνω από 
11.000 θανάτους και πάνω από 600.000 κρούσματα. 
Την περασμένη Τετάρτη στη Γερμανία είχαμε 151 θα-
νάτους και 17.217 νέα κρούσματα. Οι αριθμοί παραμέ-
νουν καλύτεροι στη Γερμανία σε σχέση με τις άλλες με-
γάλες χώρες της Ε.Ε., αλλά η δυναμική είναι αρνητική, 
γι’ αυτό και η καγκελάριος Μέρκελ προειδοποιεί για 
δύσκολους μήνες που έρχονται.

Η Ελλάδα μεταξύ των καλύτερων
Ευνοϊκή για την πατρίδα μας είναι η σύγκριση και με τις 
περισσότερες μεσαίες και μικρές χώρες της Ε.Ε.
Χαρακτηριστικό του δεύτερου κύματος είναι ότι χτυ-
πάει και τις ανατολικές χώρες της Ε.Ε., οι οποίες είχαν 
περάσει τη δοκιμασία του πρώτου κύματος με συγκρι-
τικά λίγες απώλειες.
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στη Ρουμανία είχαμε 146 
θανάτους και 8.651 νέα κρούσματα. Στην Τσεχία οι θά-
νατοι του 24ώρου έφτασαν τους 123 και τα νέα κρού-
σματα τα 15.729. Αρνητική η εξέλιξη και στην Ουγγα-
ρία, η οποία κατέγραψε το ίδιο 24ωρο 90 θανάτους και 
4.219 νέα κρούσματα. Μεγάλη δοκιμασία περνάει και η 
Βουλγαρία, όπου μόνο την περασμένη Τετάρτη είχαμε 
63 θανάτους και 4.041 νέα κρούσματα.
Άλλες χώρες που με τις επιδόσεις τους στέλνουν το μή-
νυμα ότι στην Ελλάδα είμαστε –προς το παρόν– σχε-
τικά καλά είναι η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, 
η Αυστρία και η Ιρλανδία.
Στην Ολλανδία έχουν καταγραφεί 7.682 θάνατοι από 
κορονοϊό, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχο-
νται σε 383.523. Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στην Ολ-
λανδία είχαμε 102 θανάτους από κορονοϊό και 7.633 
νέα κρούσματα.
Στην Πορτογαλία ο συνολικός αριθμός των θανάτων 
είναι 2.694, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 59 το 24ωρο 
που εξετάζουμε. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τη Σουηδία 
είναι 5.997 και 28, για την Αυστρία 1.227 και 35, για την 
Ιρλανδία 1.930 και 8.
Μόνοι οι μικρές δημοκρατίες της Βαλτικής μαζί με τη 

Μάλτα και την Κύπρο έχουν να επιδείξουν καλύτερες 
επιδόσεις από την Ελλάδα στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας.
Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους Ευ-
ρωπαίους και μπορούμε καλύτερα. Οι μεγαλύτερες δυ-
σκολίες, όμως, των άλλων αποτελούν προειδοποίηση 
γι’ αυτά που έχουμε μπροστά μας.

Η δεύτερη προσπάθεια
Με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη 
πηγαίνουμε σε μια νέα περίοδο εγκλεισμού διάρκειας 
τριών εβδομάδων. Η βασική επιδίωξη είναι να σπάσει 
η αρνητική δυναμική, που μπορεί να φέρει το ΕΣΥ στα 
όριά του τις επόμενες 10-15 ημέρες, και να δημιουργη-
θούν γρήγορα οι προϋποθέσεις για κάποιου είδους κα-
νονικότητα την περίοδο των Χριστουγέννων, η οποία 
θα βοηθήσει την οικονομία να περιορίσει τις απώλειές 
της.
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι ο συνδυασμός πανδημίας 
και κανονικής λειτουργίας της οικονομίας οδηγεί γρή-
γορα σε αδιέξοδο.
Την περασμένη άνοιξη χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά 
από την πανδημία οι χώρες που προσπάθησαν να κρα-
τήσουν ανοιχτή την οικονομία τους παρά τη διάδοση 
του κορονοϊού. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ι-
ταλίας, ο Βορράς της οποίας αποτελεί το οικονομικό-ε-
ξαγωγικό κέντρο της. Δόθηκε απόλυτη προτεραιότητα 

στη λειτουργία της οικονομίας, με αποτέλεσμα να απει-
ληθεί η δημόσια υγεία και να φτάσει σε πλήρες αδιέ-
ξοδο το σύστημα υγείας.
Το άνοιγμα του τουρισμού στην Ελλάδα έγινε σε συν-
θήκες αρκετά αποτελεσματικής προστασίας της δημό-
σιας υγείας, γι’ αυτό και δεν παρατηρήθηκε μεγάλη 
αύξηση του αριθμού των θανάτων και των νέων κρου-
σμάτων από κορονοϊό. Τα προβλήματα προέκυψαν αρ-
γότερα –τον Οκτώβριο και στις αρχές Νοεμβρίου– εξαι-
τίας της συνολικής οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Το νέο lockdown μάς δίνει τη δυνατότητα να κερδί-
σουμε χρόνο. Θεωρώ όμως ότι η προσέγγισή μας πρέ-
πει να είναι διαφορετική απ’ ό,τι την περασμένη άνοιξη 
και να αξιοποιεί την εμπειρία χωρών που αντιμετώπι-
σαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά την πανδημία.
Πρώτον, η εφαρμογή των μέτρων και ο μερικός εγκλει-
σμός πρέπει να γίνουν χωρίς εκπτώσεις. Διαφορετικά, 
δεν θα επιτύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και 
απλώς θα συντηρήσουμε τη δημόσια συζήτηση για την 
έλλειψη αποτελεσματικότητας ή και τη ματαιότητα των 
μέτρων.
Δεύτερον, η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει τις ε-
πιφυλάξεις της και να περάσει στα μαζικά έως εξαντλη-
τικά τεστ κορονοϊού, τα οποία εννοείται ότι θα πρέπει 
να είναι δωρεάν.
Με βάση τον περιορισμένο αριθμό τεστ που γίνονται –
μάξιμουμ 20.000 την ημέρα– και τη μεγάλη θετικότητα 
που παρατηρείται, γίνεται φανερό ότι πρέπει να ελεγ-
χθεί όλος ο πληθυσμός που απειλείται, μία και δύο και 
τρεις φορές, για να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκό-
μαστε και πού πηγαίνουμε.
Πρόκειται για μία εξαιρετικά σύνθετη και δαπανηρή υ-
πόθεση. Χωρίς όμως μαζικά τεστ είναι πολύ δύσκολο να 
εντοπίσουμε και να περιορίσουμε το πρόβλημα. Τα πα-
ραδείγματα της Κίνας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊβάν 
και της Νέας Ζηλανδίας είναι διαφωτιστικά.
Τρίτον, πρέπει να υπάρξει αναλυτική ψηφιακή ιχνη-
λάτηση των κάθε είδους επαφών όσων έχουν μολυνθεί 
από τον κορονοϊό. Η ιχνηλάτηση παραμένει μια θεω-
ρητική υπόθεση στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. Είναι χαρα-
κτηριστική η δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ, σύμ-

Το lockdown έχει μεγάλο 
οικονομικό κόστος, αλλά για να 
λειτουργήσει η οικονομία πρέπει να 
αφήσουμε την πανδημία πίσω μας.
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φωνα µε την οποία το 75% των κρουσµάτων στη Γερµα-
νία ουσιαστικά δεν παρακολουθείται. Υποθέτω ότι το 
ποσοστό θα είναι ακόµη υψηλότερο στην Ελλάδα.
Χωρίς αυστηρή και πλήρη εφαρµογή των περιοριστι-
κών µέτρων, χωρίς µαζικά και φυσικά δωρεάν τεστ και 
χωρίς ψηφιακή ιχνηλάτηση των επαφών όσων έχουν 
προσβληθεί από τον ιό, θα οδηγηθούµε σε µια προσω-
ρινή βελτίωση, η οποία στη συνέχεια θα δώσει τη θέση 
της σε ένα νέο lockdown. Αναλύοντας τις δηλώσεις των 
Ευρωπαίων ηγετών καταλήγω στο συµπέρασµα ότι θε-
ωρούν ότι τη λύση θα δώσει το εµβόλιο, πιθανότατα 
εντός του 2021.
Τα ίδια έλεγαν για το 2020, ενώ δεν υπάρχει καµία εγ-
γύηση για την παρασκευή ασφαλούς και αποτελεσµα-
τικού εµβολίου πριν από το 2022, ίσως και αργότερα.
Το βασικό σενάριο της κυβέρνησης πρέπει να είναι η 
αντιµετώπιση της πανδηµίας σε όλη τη διάρκεια του 
2020 και του 2021 χωρίς την ύπαρξη του πολυπόθητου 
εµβολίου. Στις εκθέσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Υγείας (ΠΟΥ) επισηµαίνεται ότι ένα ασφαλές και απο-
τελεσµατικό εµβόλιο δεν πρόκειται να είναι διαθέσιµο 
στο σύνολο του πληθυσµού πριν από το 2022.
Η προσµονή του εµβολίου τείνει να µετατραπεί σε πο-
λιτική παγίδα που περιορίζει την αποτελεσµατικότητα 
των µέτρων που εφαρµόζονται. Όπως οι Κινέζοι αντιµε-
τώπισαν την πανδηµία χωρίς τη βοήθεια του εµβολίου, 
στην αναζήτηση του οποίου έχουν επενδύσει τεράστια 
κεφάλαια και προσπάθεια, έτσι κι εµείς πρέπει να αντι-
µετωπίσουµε την πανδηµία και χωρίς το εµβόλιο.
Το εµβόλιο πρέπει να είναι η εγγύηση ότι δεν θα βρε-
θούµε στο µέλλον αντιµέτωποι µε την ίδια δοκιµασία. 
∆εν µπορεί όµως να µετατραπεί σε άλλοθι για την έλ-
λειψη στρατηγικής σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας.
Η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει την εξαίρεση στον 
ευρωπαϊκό και αµερικανικό κανόνα, σύµφωνα µε τον 
οποίο γίνεται µια απλή διαχείριση της πανδηµίας µε 
στόχο να µη χαθεί ο έλεγχος στα νοσοκοµεία και τις 
ΜΕΘ και όχι να αντιµετωπιστεί η πανδηµία µε τον µη-
δενισµό θανάτων και κρουσµάτων.

Μετρώντας το κόστος
Ένας από τους λόγους για τους οποίους έγραψα το βι-
βλίο «Στον λαβύρινθο της πανδηµίας» ήταν η προσπά-
θεια να απαντήσω –από τον περασµένο Απρίλιο– στις 
υπερβολικά αισιόδοξες εκτιµήσεις αρµοδίων και µη για 
οριακή ύφεση της οικονοµίας, γρήγορη και δυναµική 
ανάκαµψη σε σχήµα V, γρήγορη ανάπτυξη νέων θερα-
πειών και του εµβολίου.
Η υπερβολική αισιοδοξία ήταν ένας πρόχειρος τρόπος 
να καλυφθεί επικοινωνιακά το µεγάλο κενό στρατηγι-
κής. ∆εν πρέπει να επαναλάβουµε το ίδιο λάθος, γιατί 
κάθε νέος γύρος περιοριστικών µέτρων γίνεται σε χει-
ρότερες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.
Οι αρχικές εκτιµήσεις για οριακή ύφεση της τάξης του 
2% το 2020 έδωσαν τη θέση τους σε βασικό σενάριο για 
µείωση του ΑΕΠ κατά 4%-5%. Μετά ανεβήκαµε στο 8% 
και τώρα οι αρµόδιοι αρχίζουν να ψιθυρίζουν εκτιµή-
σεις για διψήφια πτώση του ΑΕΠ το 2020 και µερική ή 
και αναιµική ανάκαµψη το 2021. ∆εν υπάρχουν πολλοί 
αναλυτές στους διεθνείς οργανισµούς που να θεωρούν 
ότι η ελληνική οικονοµία µπορεί να καλύψει το χαµένο 
έδαφος του 2020 πριν από το 2023 ή το 2024.

Το νέο βασικό σενάριο για το 2020 στηρίζεται σε πτώση 
του ΑΕΠ της τάξης του 10%, σε δηµοσιονοµικό έλ-
λειµµα που θα είναι διψήφιο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 
και σε δηµόσιο χρέος της τάξης του 205% του ΑΕΠ.
Το επιτελικό κράτος πρέπει να λειτουργεί και σαν συλ-
λογικός αναλυτής, διανοούµενος. Έχει τεράστια σηµα-
σία να µπορεί, σε γενικές γραµµές, να προβλέπει τις ε-
ξελίξεις και να προετοιµάζεται έγκαιρα αντί να πέφτει 
κάθε 2-3 µήνες έξω στους υπολογισµούς του και να αλ-
λάζει µε προκλητική ευκολία το βασικό σενάριο.
Η οικονοµία κινείται σε µια γκρίζα περιοχή µε ορι-
σµένα θετικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η αξιοπιστία 
Μητσοτάκη, η εµπιστοσύνη στην προοπτική της και η 
δυνατότητα δανεισµού του ελληνικού ∆ηµοσίου από 
τις διεθνείς αγορές µε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια. Ε-
πιβαρυντικά στοιχεία όµως είναι η συρρίκνωση του 
ΑΕΠ στα 165 δισ., η εκτόξευση του χρέους του ∆ηµο-
σίου στο 205% του ΑΕΠ και η τεράστια εκκρεµότητα 
του ολοένα αυξανόµενου ιδιωτικού χρέους.
Τους τελευταίους µήνες η κυβέρνηση προσπάθησε να 
αποφύγει το lockdown, γιατί είχε ένα πρόσθετο σηµα-
ντικό κόστος. Είχα επισηµάνει ότι χωρίς τη δραστική 
αντιµετώπιση της πανδηµίας θα καταλήγαµε σε νέο 
lockdown ύστερα από ένα διάστηµα οικονοµικής και 
κοινωνικής ταλαιπωρίας. Είχα επιχειρηµατολογήσει 
υπέρ ενός γρήγορου lockdown, γιατί, όσο δαπανηρό 
και να ήταν, θα κόστιζε λιγότερο από το άθροισµα του 
κόστους µιας αβέβαιης πορείας της οικονοµίας σε συν-
θήκες έξαρσης της πανδηµίας και του κόστους ενός κα-
θυστερηµένου lockdown.

Η απόφαση Μητσοτάκη για γρήγορο lockdown προ-
τού αποκτήσουµε χαρακτηριστικά Βελγίου ή Ισπανίας 
είναι απόλυτα σωστή από την άποψη της προστασίας 
της δηµόσιας υγείας και του σχετικού περιορισµού του 
κόστους για την οικονοµία.
Κινούµαστε σωστά –όπως την άνοιξη του 2020– και το 
πιθανότερο είναι ότι θα ενισχύσουµε το συγκριτικό µας 
πλεονέκτηµα, σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της παν-
δηµίας, σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επι-
βάλλεται όµως να συµπληρώσουµε την πολιτική που ε-
φαρµόζεται, ώστε το δεύτερο lockdown να αποδειχθεί 
και το τελευταίο.

Τα προβλήµατα του Βελγίου, 
ενδεικτικά της κρίσης της 
πανδηµίας στην Ε.Ε.
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Το νέο βιβλίο 
του Γιώργου Κύρτσου 
«Στον λαβύρινθο 
της πανδηµίας» µπορείτε
να το βρείτε σε όλα 
τα βιβλιοπωλεία και τα e-shops:
www.klidarithmos.gr
www.public.gr
www.ianos.gr
www.politeianet.gr
www.e-shop.gr
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Στους αρνητές των εμβολίων 
συμπεριλαμβάνονταν δύο 
νομπελίστες και ένας τρίτος 
αρνείται την ύπαρξη του 
AIDS, άρα δεν είναι θέμα εκ-
παίδευσης και γνώσης.

Σ
ε κανονικές συνθήκες οι αρνη-
τές του κορονοϊού είναι μόνο 
λόγια, ένα σχετικά ήρεμο κί-
νημα που δημιουργεί πολύ μι-
κρότερο impact από τη μαζι-
κότητά του, λέει ο καθηγητής 

Ψυχιατρικής στο ΑΠΘ Κώστας Φουντουλά-
κης, ο οποίος όμως προειδοποιεί ότι αν στους 
αρνητές του κορονοϊού αθροιστεί ο παράγο-
ντας της οικονομικής κρίσης, τότε μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα δεύτερο κύμα Αγανακτι-
σμένων, σαν αυτό του 2012, και προτείνει 
να γίνει προσπάθεια οι αρνητές να εν-
σωματωθούν στη mainstream πο-
λιτική σκηνή.

Υπάρχει επιστημονική ερμηνεία 
γιατί κάποιοι αρνούνται την ύ-
παρξη της πανδημίας, την ώρα 
που υπάρχουν θύματα;
Υπάρχει μία κατηγορία θεωριών συ-
νωμοσίας που ονομάζονται ιατρικές. Ι-
στορικά, ξεκινούν με το αντιεμβολιαστικό 
κίνημα, το οποίο εμφανίστηκε με τα πρώτα 
εμβόλια, εδώ και παραπάνω από 200 χρό-
νια. Το επιχείρημα ήταν πως είναι αφύσικο 
να βάζεις μέσα στο σώμα μία ουσία η οποία 
προέρχεται από ένα ζώο, ή έναν σκοτωμένο 
ιό, το οποίο σου δημιουργεί μακροχρόνια προ-
βλήματα. Και στον 19ο και στον 20ό αιώνα 
υπάρχουν πολλοί αντιεμβολιαστές. Ανάμεσά 
τους και ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, ο νομπελί-
στας της Λογοτεχνίας.

Ποια είναι η λογική;
Οι αντιεμβολιαστές έχουν μια απλοϊκή λο-
γική, που λέει ότι, αφού το εμβόλιο προστα-
τεύει, κάν’ το εσύ, εμένα δεν με ενδιαφέρει.

Και μετά τα εμβόλια αλλά πριν τον κο-
ρονοϊό;
Στα τελευταία χρόνια ακολουθήθηκε με την 
άρνηση του AIDS. Μία Ελληνίδα δημοσιο-
γράφος, η οποία πέθανε από AIDS το 2006, 
είχε γράψει το βιβλίο, «Αποχαιρετισμός στο 
AIDS που δεν υπήρξε ποτέ». Ο νομπελίστας, 
ο Λουκ Μοντανιέ, ο οποίος είχε τη βασική 
συνεισφορά στην ανακάλυψη του ιού του 
AIDS, αρνείται ότι το AIDS είναι μία πραγμα-
τική νόσος. Έχουμε δηλαδή στους συνωμο-
σιολόγους και δύο νομπελίστες της Ιατρικής. 
Άρα δεν είναι θέμα εκπαίδευσης και γνώσης.

Τι οδηγεί τον άνθρωπο σε τέτοιου είδους 
αρνήσεις;
Η συνωμοσιολογία είναι μία βαθιά ανθρώ-
πινη ανάγκη απέναντι στο άγχος, στον φόβο 
και στη μελαγχολία, απέναντι σε μια πολύ α-
πειλητική πραγματικότητα, όπως την αντιλαμ-
βάνεται ο καθένας. Άλλοι την αντιλαμβάνονται 
απειλητική σε κανονικές συνθήκες και άλλοι 
όταν πέφτει μια επιδημία, γι’ αυτό και φου-
ντώνει τότε. Είναι ένας ανθρώπινος ψυχο-
λογικός μηχανισμός προσαρμογής, δυσπρο-
σαρμοστικός βέβαια, αλλά είναι μια ψυχολο-

Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι θεω-
ρίες συνωμοσίας;
Κατ’ αρχάς, όλοι όσοι έχουμε φωνή πρέπει 
να βγούμε και να πούμε τα πράγματα με το 
όνομά τους, καυτηριάζοντας και πολιτικούς, 
όπως αυτόν που πρόσφατα είπε, και μάλιστα 
όχι αυθόρμητα, ότι η επιστημονική κοινότητα 
δεν στάθηκε στο ύψος της. Δεν χρειάζεται κα-
τανόηση. Το να τους δείξεις με λογικά επι-
χειρήματα και δεδομένα ποια είναι η πραγ-
ματικότητα επίσης δεν λειτουργεί, γιατί αυτές 
οι απόψεις είναι θρησκευτικού τύπου, είναι 
μονόλογοι και δεν ανταποκρίνονται στην ε-
πιχειρηματολογία. Πρέπει να υπάρξουν ορ-
γανωμένες εκστρατείες, που μόνο τα κράτη 
μπορούν να κάνουν, οι οποίες να βασίζονται 
στην εικόνα, στο συναίσθημα και στις διαση-
μότητες. Να βγει ο x ποδοσφαιριστής σε ένα 
πολύ καλό διαφημιστικό σποτ, να έχει συναί-
σθημα, να απευθυνθεί στο ακροατήριο που 
είναι στην κόψη του ξυραφιού και θα μπο-
ρούσε και να αλλάξει λίγο ή να μετακινη-
θεί και να πει ότι όλα αυτά είναι μπαρούφες.

Μπορεί το κράτος να επιβάλει την υπο-
χρεωτικότητα του εμβολίου;
Η πολιτεία είναι αναγκασμένη να το κάνει υ-
ποχρεωτικό με τον α ή τον β τρόπο. Υπάρχει 
περίπτωση το ιατρικό προσωπικό που δου-
λεύει στο νοσοκομείο να μην είναι εμβολι-
ασμένο και να διασπείρει τον ιό; Όποιος δεν 
θέλει θα πρέπει να πάει σπίτι του. Υπάρχει 
περίπτωση σε δεύτερο χρόνο οι εργαζόμε-

γική προσπάθεια επιβίωσης, η οποία οδηγεί 
στην άρνηση της πραγματικότητας.

Όμως υπάρχει και μια πολιτική διάσταση 
σε αυτό.
Υπάρχει πολιτική διάσταση που συνδέει α-
κραίες πολιτικές απόψεις με θρησκευτικότητα 
και συνωμοσιολογία. Οι ακροδεξιού τύπου 
αρνητές είναι συνήθως αρνητές του Covid 
τώρα και αρνητές της κλιματικής αλλαγής. 
Οι αριστερού τύπου αρνητές είναι συνήθως 
αντιεμβολιαστές. Και η Εκκλησία της Ελλά-
δος ουσιαστικά κάνει άρνηση.

Έγιναν διαδηλώσεις και από τον χώρο της 
Αριστεράς χωρίς μέτρα προστασίας.
Το πώς αυτοπροσδιορίζεται κάποιος δεν έχει 
καμία απολύτως ανταπόκριση στο τι πραγμα-
τικά είναι πολιτικά. Υπάρχει μια περίεργη κί-
νηση των πολιτικών απόψεων από την άκρα 
Αριστερά μέχρι την άκρα Δεξιά, υπάρχουν πε-
ρίεργα συγκοινωνούντα δοχεία που περνάνε 
κάτω από τα ραντάρ και δεν μπορούμε να 
τα δούμε καθαρά. Μια μεγάλη μάζα, η οποία 
κινείται ριζοσπαστικοποιημένη, έχει μια πε-
ρίεργη θρησκευτικότητα, κάνει άρνηση και 
αγανακτεί εύκολα. Πάρα πολλές φορές αντι-
λαμβάνομαι την αγανάκτηση ανθρώπων, οι 
οποίοι είναι χτυπημένοι από την οικονομική 
κρίση ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά εδώ είναι 
πολλές φορές αγανάκτηση για την αγανά-
κτηση. Μας αρέσει - δεν μας αρέσει, αυτή 
είναι η ανθρώπινη φύση.

νοι στην εστίαση και στα μπαρ να μην είναι 
εμβολιασμένοι;

Μπορεί αυτό το κίνημα να μετουσιωθεί σε 
πολιτική πράξη ή θα ψάχνει πάντα ευκαι-
ρίες έκφρασης;
Αυτό το κίνημα πάντα υπήρχε και θα υπάρχει. 
Θα μπορούμε να το μειώσουμε, αλλά πάντα 
θα υπάρχει η μαγιά και θα βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος να αναπτύσσεται. Σε κανονικές συν-
θήκες είναι μόνο λόγια, είναι σχετικά ήρεμο 
και δημιουργεί πολύ μικρότερο impact από 
τη μαζικότητά του. Αν το 50% πιστεύει σε μια 
θεωρία συνωμοσίας, ούτε το 10% δεν ακο-
λουθεί πρακτικές οι οποίες να είναι συμβα-
τές με αυτή τη θεωρία. Ένα 50% ή 60% δεν 
πιστεύει ιδιαίτερα στον κορονοϊό, αλλά η μη 
συμμόρφωση είναι πολύ χαμηλή, της τάξης 
του 10%. Δεν έχει τη δυναμική που δείχνουν 
τα νούμερα. Ωστόσο, αν αθροιστεί ο παρά-
γοντας της οικονομικής κρίσης, τότε μπορεί 
να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κύμα Αγανα-
κτισμένων, σαν αυτό του 2012.

Ποια πρέπει να είναι η διαχείρισή τους;
Όπως και των ακραίων των πολιτικών ιδεο-
λογιών. Είτε τους εντάσσεις σε μεγαλύτερους 
πολιτικούς σχηματισμούς και τους χαϊδεύεις 
τα αφτιά με mainstream συστημικούς πολι-
τικούς, έτσι ώστε να μην απομονωθούν, είτε 
τους απομονώνεις επιθετικά και δημιουργούν 
δικά τους μορφώματα, τα οποία μετά είναι α-
νεξέλεγκτα, τύπου Χρυσής Αυγής.

Εσείς πώς απαντάτε;
Επειδή πιστεύω ότι είναι μέσα στην ανθρώ-
πινη φύση και δεν μπορεί να εκριζωθεί τε-
λείως, είναι καλό να ενσωματωθούν στη 
mainstream πολιτική σκηνή. Αυτό διδά-
σκει η Ιστορία των τελευταίων 50-70 ετών. 
Όλα τα ριζοσπαστικά κινήματα τελικά ενσω-
ματώθηκαν στη mainstream πολιτική σκηνή, 
δίνοντάς της μια απόχρωση. Βέβαια, ορισμέ-
νες φορές η απόχρωση ήταν δηλητηριώδης, 
αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος. 
Θα έλεγα ότι θα είναι μια άχαρη αποστολή 
πολιτικών όλων των αποχρώσεων να εν-
σωματώσουν στις βασικές μεγάλες πολιτι-
κές κινήσεις αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε να 
είναι υπό έλεγχο αυτό που κάνει.

«Στους αρνητές  
του κορονοϊού  

δεν χρειάζεται κατανόηση»
 ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

Κώστας  
Φουντουλάκης, 

καθηγητής  
Ψυχιατρικής 

στο ΑΠΘ
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Ο
ι προεδρικές εκλο-
γές της 3ης Νοεμ-
βρίου εξελίχθηκαν 
σε μια σκληρή ανα-
μέτρηση για το απο-
τέλεσμα και την κα-

τεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ.
Οι επιλογές του προέδρου Τραμπ κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τετραετίας επη-
ρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηρι-
στικά της ισχυρότερης Δημοκρατίας στον 
κόσμο και άλλαξαν τον διεθνή της ρόλο.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τελικά θα 
μπορέσουν οι ΗΠΑ να αφήσουν πίσω 
τους τον τραμπισμό.

Φυλετικός διαχωρισμός
Η συμμετοχή στις προεδρικές εκλο-
γές στις ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ. 
Ξεπέρασε το 66%, ενώ στις εκλογές του 
2016 ήταν στο 59% και του 2012 στο 57%.
Ο Μπάιντεν είναι ο προεδρικός υποψή-

ρία του συστήματος της σκλαβιάς, που 
πυροδότησε και τον Εμφύλιο. Οι μαύροι 
ψηφοφόροι, οι οποίοι μέχρι πριν από με-
ρικές δεκαετίες αναφέρονταν ως νέγροι, 
υφίστανται κοινωνικές και οικονομικές 
διακρίσεις που έχουν σχέση με το πα-
ρελθόν των ΗΠΑ.
Το απότομο έως βίαιο στιλ διακυβέρνη-
σης που υιοθέτησε ο Τραμπ συνέβαλε 
στην παραδοσιακή αστυνομική βία σε 
βάρος των μαύρων, γεγονός που προκά-
λεσε τη δυναμική λαϊκή αντίδραση. Οι 
μαύροι διαπίστωσαν για μία ακόμη φορά 
ότι στην αντίληψη της αστυνομίας μπορεί 
να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας με 
περιορισμένα δικαιώματα.
Αναπτύχθηκε το κίνημα «Black lives 
matter» με δυναμικές διεκδικήσεις, 
αλλά και ακρότητες. Ο πρόεδρος Τραμπ 
δεν θέλησε να συμβάλει στη συμφιλί-
ωση. Αντίθετα, προσπάθησε να αντλή-
σει πολιτικά οφέλη από τις ταραχές που 
ξέσπασαν σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ 
και φάνηκε να καλύπτει λευκούς ακρο-
δεξιούς που κινήθηκαν απειλητικά κατά 
των μαύρων.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 
ήταν μια πρωτοφανής συσπείρωση των 
μαύρων ψηφοφόρων υπέρ των Δημοκρα-
τικών και σε βάρος των Ρεπουμπλικάνων.
Η πόλωση που προκάλεσε ο Τραμπ δεν 
περιορίζεται στους μαύρους ψηφοφό-
ρους. Δυναμική ήταν και η αντίδραση 
των γυναικών στις πολιτικές επιλογές και 
στο στιλ του.
Με βάση τα exit polls, 56% των γυναι-
κών που ψήφισαν υποστήριξαν τους Δη-
μοκρατικούς και 43% του Ρεπουμπλικά-
νους. Αντίθετα, οι άνδρες ψήφισαν 48% 
υπέρ του Τραμπ και 47% υπέρ του Μπάι-
ντεν.
Η αντίληψη που προβάλλει ο Τραμπ για 
τις γυναίκες θεωρείται προσβλητική από 
πολλές Αμερικανίδες, ενώ οι πολωτικές 
του επιλογές και η φραστική του βιαιό-
τητα αξιολογούνται αρνητικά.

Η αμφισβήτηση
της νομιμότητας
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραμπι-

φιος ο οποίος ιστορικά πήρε τις περισσό-
τερες ψήφους, 3,5 εκατομμύρια περισσό-
τερες από τον αντίπαλό του, Τραμπ.
Το αποτέλεσμα, όμως, των προεδρικών ε-
κλογών στις ΗΠΑ κρίνεται από τον αριθμό 
των εκλεκτόρων και όχι από τον αριθμό 
των ψήφων. Σε κάθε Πολιτεία αναλογεί 
αριθμός εκλεκτόρων ίσος με το άθροισμα 
των εκπροσώπων της στο Κογκρέσο και 
των δύο γερουσιαστών που έχει καθεμιά 
τους. Κατά συνέπεια, πρόεδρος εκλέγεται 
αυτός που εξασφαλίζει τουλάχιστον 270 
εκλέκτορες μέσα από μία διαδικασία που 
δίνει όλους τους εκλέκτορες κάθε Πολι-
τείας στον υποψήφιο που θα έρθει πρώτος 
σε ψήφους σε αυτήν.
Το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ έχει με-
τατραπεί σε παράγοντα πολιτικής πόλω-
σης, εφόσον για καθαρά δημογραφικούς 
λόγους οι Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει 
να χάνουν προεδρικές εκλογές ακόμη και 
όταν ο προεδρικός υποψήφιός τους εξα-

σφαλίζει τις περισσότερες ψήφους.
Η μεγάλη αύξηση του ποσοστού συμ-
μετοχής οφείλεται στις συνθήκες πόλω-
σης που δημιουργήθηκαν. Από τη μια ο 
Τραμπ ήταν αποφασισμένος να επανα-
λάβει με κάθε τρόπο τη νίκη του 2016, 
οπότε επικράτησε στους εκλέκτορες ενώ 
ήρθε δεύτερος στις ψήφους. Από την 
άλλη οφείλεται στη δυναμική αντίδραση 
των Δημοκρατικών, οι οποίοι κινητοποι-
ήθηκαν για να αλλάξουν την σε βάρος 
τους εκλογική αριθμητική.
Η μέθοδος του Τραμπ είναι πολωτική και 
διχαστική. Αυτό αναδεικνύεται και μέσα 
από την ανάλυση των εκλογικών αποτε-
λεσμάτων. Σύμφωνα με exit polls, 80%-
85% των μαύρων ψηφοφόρων προτίμη-
σαν τον Μπάιντεν, ενώ το ποσοστό αυτών 
που προτίμησαν τον Τραμπ περιορίζεται 
στο 12%-15%.
Πρόκειται για μία εντυπωσιακή εξέλιξη 
σε μια χώρα που βαρύνεται με την ιστο-

ΗΠΑ, Ε.Ε. 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠΙΣΜΟΥ

Οι επιλογές της τετραετίας επηρέασαν αρνητικά την 
κατάσταση στις ΗΠΑ και τον ρόλο τους.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Εκλογική ήττα του 
Τραμπ δεν σημαίνει και 
αυτόματη κατάρρευση 
του τραμπισμού.
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σµού είναι η διαρκής αµφισβήτηση της 
νοµιµότητας µέχρις ότου αυτή προσαρ-
µοστεί στη σκοπιµότητα και στην ιδιοτέ-
λεια του Τραµπ.
Ορισµένοι αναλυτές αποδίδουν αυτή την 
τάση του Τραµπ στο επαγγελµατικό του 
παρελθόν, οπότε χρησιµοποίησε µε επι-
τυχία οµάδες ικανών και επιθετικών νο-
µικών συµβούλων για να διαµορφώσει το 
νοµοθετικό πλαίσιο –ιδιαίτερα στη Νέα 
Υόρκη– σύµφωνα µε τα επενδυτικά του 
σχέδια στο real estate. ∆ιέπρεψε ως επι-
χειρηµατίας, εξασφαλίζοντας µέσα από 
σκληρές νοµικές µάχες εντυπωσιακές ε-
πιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές.
Παρακολουθώντας τις κινήσεις του κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας κα-
ταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι χρησιµο-
ποιεί και στην πολιτική τη δοκιµασµένη 
επαγγελµατική του µέθοδο. Οι κανόνες ι-
σχύουν κυρίως για τους άλλους και όταν 
εµποδίζουν τις κινήσεις του φροντίζει να 
τους παρακάµπτει ή και να τους αλλάζει.
Ακόµη και κατά τη διάρκεια της καταµέ-
τρησης των ψήφων ο Τραµπ προσπάθησε 
να αλλάξει, προς όφελός του, τους εκλο-
γικούς κανόνες. Θεώρησε ότι δεν τον ευ-
νοεί η επιστολική ψήφος και γι’ αυτό ξε-
κίνησε µια καµπάνια µε στόχο να την 
ταυτίσει µε τη… νοθεία. Ταυτόχρονα πα-
ρενέβη σε δικαστήρια Πολιτειών, σε µια 
προσπάθεια να τερµατίσει την καταµέ-
τρηση των ψήφων προτού ολοκληρωθεί 
η καταµέτρηση των επιστολικών ψήφων. 
Έφτασε στο σηµείο να αυτοανακηρυ-
χθεί σε νικητή των εκλογών χωρίς να υ-
πάρχουν οριστικά αποτελέσµατα και ενώ 
το προβάδισµα του Μπάιντεν στη λαϊκή 
ψήφο έπρεπε να του επιβάλει µια διαφο-
ρετική, πιο συγκρατηµένη πολιτική συ-
µπεριφορά.
Η µεθοδολογία του Τραµπ, ο οποίος αυ-
τοεξυπηρετείται σε βάρος των δηµοκρα-
τικών θεσµών και του δηµόσιου συµ-
φέροντος, διχάζει την αµερικανική κοι-
νωνία. Από τη µια έχουµε αυτούς που 
ακολουθούν το κακό παράδειγµά του και 
θεωρούν ότι µπορούν να παρακάµψουν 
τους κανόνες ή να τους διαµορφώσουν 
σύµφωνα µε τις επιδιώξεις τους. Από την 
άλλη έχουµε αυτούς που υποστηρίζουν 
µια πιο θετική προσέγγιση στην πολιτική 
και στην κοινωνία και νιώθουν να ασφυ-
κτιούν στο περιβάλλον που δηµιουργεί ο 
τραµπισµός.
Οι Αµερικανοί πολίτες πήγαν στις προε-
δρικές εκλογές διαπιστώνοντας ότι ο πρό-
εδρος Τραµπ, αν και αυτοπροβάλλεται 
ως δισεκατοµµυριούχος, έχει χρόνια να 
πληρώσει φόρο εισοδήµατος στο αµερι-
κανικό ∆ηµόσιο. Αποφεύγει τη βασική υ-
ποχρέωση που είναι η συµµετοχή µέσω 
της φορολογίας στη χρηµατοδότηση του 

κράτους και των λειτουργιών του και εµ-
φανίζει τη µη φορολόγησή του ως επιχει-
ρηµατικό επίτευγµα.
Ο τραµπισµός –µε τις επιλογές του– ενι-
σχύει τις φυλετικές εντάσεις, προκαλεί τη 
δικαιολογηµένη αντίδραση πολλών γυ-
ναικών, εξασθενίζει την κοινωνική συ-
νοχή και µεγαλώνει τις κοινωνικές ανι-
σότητες και την πόλωση. Τέλος, καθιε-
ρώνει µια αντίληψη στην πολιτική όπου 
αυτός που έχει τα µέσα µπορεί να κάνει 
ό,τι θέλει και να στήσει το παιχνίδι σε 
βάρος των αντιπάλων του ή του κοινωνι-
κού συνόλου.

Εµπόδιο στη συνεργασία
Ο Τραµπ κάλυψε στη διάρκεια της τετρα-
ετίας την αυθαιρεσία του σε ζητήµατα διε-
θνών σχέσεων και συνεργασίας πίσω από 
το σύνθηµα «Πρώτα η Αµερική». Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις το «Πρώτα η Α-
µερική» µετατράπηκε σε «Ό,τι θέλει ο 
πρόεδρος Τραµπ».
Ενδεικτική η περίπτωση της Συµφωνίας 
του Παρισιού για την αποτροπή της κλι-
µατικής αλλαγής. Ο Τραµπ αποφάσισε 
την αποδέσµευση των ΗΠΑ από τη συµ-

Παρισιού ενώ ήταν σε εξέλιξη η καταµέ-
τρηση των ψήφων. Από την πλευρά του, ο 
Μπάιντεν δήλωσε ότι σε περίπτωση που 
τελικά εκλεγεί αυτός πρόεδρος οι ΗΠΑ 
θα επιστρέψουν στη Συµφωνία του Πα-Black lives matter. 

Το έδειξε η συσπείρωση 
των µαύρων υπέρ του 
Μπάιντεν.

φωνία, παρουσιάζοντας τους κινδύνους 
από την υπερθέρµανση του πλανήτη σαν 
ένα είδος fake news.
Ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απο-
χώρησης των ΗΠΑ από τη Συµφωνία του 
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ρισιού.
Ανάλογη προσέγγιση του Τραμπ και στο 
θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υ-
γείας (ΠΟΥ). Στην προσπάθειά του να 
πείσει ότι δεν φταίει αυτός που υποτί-
μησε την απειλή της πανδημίας αλλά ο… 
κινεζικός ιός, για τον οποίο ευθύνονται 
η Κίνα και ο «ΠΟΥ που την καλύπτει», 
προχώρησε πρώτα στη μείωση της χρη-
ματοδότησης και στη συνέχεια στην ορι-
στική αποχώρηση των ΗΠΑ από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό.
Έτσι, έχουμε μία υπερδύναμη η οποία 
λέει «όχι» στη διεθνή συνεργασία προ-
κειμένου να αποτραπεί η κλιματική αλ-
λαγή, να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο η πανδημία και για διάφορους άλ-
λους κοινούς σκοπούς μεγάλης σημασίας.
Ο τραμπισμός μετέτρεψε τις ΗΠΑ, οι ο-
ποίες πρωταγωνίστησαν στη δημιουργία 
και στην ανάπτυξη του διεθνούς συστή-
ματος πολυμερούς συνεργασίας, σε παρά-
γοντα αποσταθεροποίησής του. Η άλλοτε 
μοναδική υπερδύναμη περνάει κρίση ε-
σωστρέφειας, που συμπληρώνει την εσω-
τερική φυλετική, κοινωνική και θεσμική 
κρίση που διέρχεται.

Αυθαίρετη διπλωματία
Ο τραμπισμός χαρακτηρίζεται και από 
την απόλυτη σύγχυση μεταξύ του εθνι-
κού συμφέροντος που πρέπει να εκφρά-
ζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και των προσω-
πικών, οικογενειακών συμφερόντων ή 
προτιμήσεων του προέδρου Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια της τετραετίας προτί-
μησε τη συνεννόηση ή την ψευδαίσθηση 
της συνεννόησης με ηγέτες των οποίων το 
αυταρχικό «προφίλ» τον ικανοποιούσε ή 
του δημιουργούσε την εντύπωση ότι πρό-
βαλλε έμμεσα τη δική του προσωπικό-
τητα.
Έτσι, στο State Department αναλύουν 
την πολιτική του Ερντογάν με τους όρους 
της αμερικανικής στρατηγικής και κα-
ταλήγουν συχνά σε αρνητικά συμπερά-
σματα. Αντίθετα, ο Τραμπ δείχνει μεγάλη 
κατανόηση σε επιλογές του Ερντογάν και 
σε κρίσιμες περιπτώσεις τού προσφέρει 
πολιτική κάλυψη. Ρόλο στην προσέγγισή 
του φαίνεται να παίζουν τα επιχειρημα-
τικά του συμφέροντα και η καλή συνεν-
νόηση –πάλι σε επιχειρηματική βάση– 
του γαμπρού του με τον γαμπρό του Ερ-
ντογάν, ο οποίος είναι και υπουργός 
Οικονομικών της Τουρκίας.
Ο Τραμπ τα πηγαίνει καλά με τον Ερντο-
γάν, καταλαβαίνει τον Όρμπαν, ενθουσι-
άζεται με τον Φάρατζ, διευκολύνει τον 
Πούτιν, αλλά δεν αντέχει τη Μέρκελ και 
δύσκολα δίνει κάποια σημασία στον Μα-
κρόν. Κατά περιόδους εμφανίζεται και ι-
κανοποιημένος με την ανύπαρκτη, όπως 

τον Τούρκο πρόεδρο από βασικές υπο-
χρεώσεις του. Η Τουρκία –με ευθύνη 
του Ερντογάν– δεν συμμετέχει στο ε-
μπάργκο σε βάρος της Ρωσίας για την 
Κριμαία και την ανατολική Ουκρανία, 
ενώ έσπαγε συστηματικά και το σκληρό 
εμπάργκο σε βάρος του Ιράν. Αντίστοι-
χες πρωτοβουλίες από άλλους ηγέτες 
θα είχαν αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα αυ-
στηρά από τον Τραμπ, αλλά στην περί-
πτωση του Ερντογάν επικράτησαν άλλα 
κριτήρια.
Ο Ερντογάν ενθαρρύνεται ταυτόχρονα 
από την κάλυψη που του προσφέρει σε 
πολλές περιπτώσεις ο Τραμπ αλλά και 
από τη σταδιακή απόσυρση των ΗΠΑ 
από στρατηγικής σημασίας περιοχές. Η 
Τουρκία σπεύδει –όπου μπορεί– να κα-
λύψει τα κενά. Ενδεικτικό του κυνισμού 
που χαρακτηρίζει τον τραμπισμό στην ε-
ξωτερική πολιτική ήταν το άδειασμα από 
την Ουάσινγκτον των Κούρδων της Συ-
ρίας που είχαν πρωταγωνιστήσει στη 
μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους σε ό-
φελος του Ερντογάν. Ο τελευταίος κατέ-
λαβε τα εδάφη της Συρίας που κατοικού-
νται από τους Κούρδους σε συνεννόηση 
και με την άδεια του Τραμπ.

Κρίσιμη περίοδος
Οι ΗΠΑ έχουν μπροστά τους μια κρί-
σιμη περίοδο, στη διάρκεια της οποίας θα 
φανεί αν ο τραμπισμός έχει γίνει μόνιμο 
χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής και 
της παγκόσμιας στρατηγικής των ΗΠΑ.
Δύο είναι τα κρίσιμα ερωτήματα που πρέ-
πει να απαντηθούν.

αποδεικνύεται, συνεννόησή του με τον 
σταλινικό δικτάτορα της Βόρειας Κορέας.
Όπως στο εσωτερικό των ΗΠΑ οι επιλο-
γές του προκαλούν κρίση αξιών και κοι-
νωνική και θεσμική αποσταθεροποίηση, 
έτσι και οι επιλογές του στο εξωτερικό 
προκαλούν κρίση αξιών σε αυτό που α-
ποκαλούμε Δύση και αδυναμία αποτελε-
σματικής συνεργασίας.
Με ευθύνη του τραμπισμού η Δύση α-
παξιώνεται και η επιρροή των δυνάμεων 
που θεωρητικά την αποτελούν περιορίζε-
ται δραστικά. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμ-
φανές σε σχέση με την Κίνα, που είναι η 
ανερχόμενη υπερδύναμη.
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική «Πρώτα η 
Αμερική», ο Τραμπ επιδίδεται σε έναν δι-
μέτωπο αγώνα, κατά της Κίνας αλλά και 
κατά της Ε.Ε., με μεγάλη κερδισμένη την 
ίδια την Κίνα. Ενώ η Δύση στο σύνολό της 
θα μπορούσε να βάλει σε ένα γενικό πλαί-
σιο την άνοδο της Κίνας, με τις ΗΠΑ να κι-
νούνται μόνες τους και τις άλλες δυτικές 
δυνάμεις να αντιμετωπίζονται με αρνητική 
διάθεση από τον Τραμπ χάνεται κάθε πι-
θανότητα σοβαρής και αποτελεσματικής 
αντιπαράθεσης με την Κίνα σε ζητήματα 
της οικονομίας, της ψηφιακής οικονομίας, 
της πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής.

Ίδια γεύση με Ερντογάν
Ανάλογες είναι οι εξελίξεις –σε μικρό-
τερη κλίμακα– και με τον Ερντογάν. 
Τα επιχειρηματικά συμφέροντα του 
Τραμπ και της οικογένειάς του, όπως 
και η συνεννόηση μεταξύ δύο «ισχυ-
ρών» προσωπικοτήτων, απαλλάσσουν 

Το πρώτο είναι αν μπορεί να υπάρξει 
ομαλή δημοκρατική μετάβαση χωρίς 
σκόπιμη αποσταθεροποίηση του συστή-
ματος με πρωτοβουλία του Τραμπ.
Το δεύτερο έχει να κάνει με τις δυνάμεις 
που θα στηρίζουν τις επιλογές και τη με-
θοδολογία του Τραμπ ακόμη και στην 
περίπτωση που αυτός απομακρυνθεί από 
την εξουσία.
Υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των χαρα-
κτηριστικών της ισχυρότερης Δημοκρα-
τίας στον κόσμο εξαιτίας της τετραετίας 
Τραμπ. Μπορεί, λοιπόν, να υπάρξουν σο-
βαρές δυσλειτουργίες στην πολιτική ζωή 
των ΗΠΑ και την παγκόσμια στρατηγική 
τους στη βάση της νοοτροπίας και της με-
θοδολογίας του τραμπισμού.
Κανείς δεν ξέρει αν το Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα θα επιβιώσει, ως οργανωμένη δύ-
ναμη, της περιπέτειας του Τραμπ και αν 
θα μπορέσει να παίξει εποικοδομητικό 
ρόλο στη σταθεροποίηση του πολιτικού 
συστήματος.
Ούτε μπορούμε να ξέρουμε αν το Δημο-
κρατικό Κόμμα θα μπορέσει να επιβά-
λει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες καλής 
πολιτικής συμπεριφοράς και συναίνεσης. 
Στην εικόνα του έμπειρου αλλά εμφανώς 
κουρασμένου Μπάιντεν προσπαθούμε 
να διακρίνουμε τις δυνατότητες αλλά και 
τους περιορισμούς των Δημοκρατικών.
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου το βράδυ –που 
γράφονται αυτές οι γραμμές– δεν έχει α-
νακοινωθεί το τελικό αποτέλεσμα των 
προεδρικών εκλογών. Ο Μπάιντεν απέ-
χει μερικούς κρίσιμους εκλέκτορες από 
την προεδρία, ενώ ο Τραμπ προσπαθεί να 
αξιοποιήσει τις ιδιαιτερότητες του εκλο-
γικού συστήματος και ίσως να οργανώσει 
μια δικαστική αντεπίθεση, με στόχο να 
παραμείνει στην προεδρία.
Η πολιτική εικόνα των ΗΠΑ είναι ήδη 
γκρίζα και ορισμένοι αναλυτές καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι έχει μπροστά 
της μια περίοδο σκληρών αντιπαραθέ-
σεων, ενδεχομένως και πολιτικής αστά-
θειας.
Αν απομακρυνθεί ο Τραμπ από την προ-
εδρία, αυτό θα είναι ένα εξαιρετικά σημα-
ντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Όμως 
η εκλογική ήττα του Τραμπ δεν σημαί-
νει αυτόματα και κατάρρευση του τραμπι-
σμού, ο οποίος απέκτησε βαθιές ρίζες στις 
ΗΠΑ στη διάρκεια της τελευταίας τετρα-
ετίας.
Αν υπάρξει μία ακόμη ανατροπή στο βα-
σικό σενάριο και εξασφαλίσει ο Τραμπ 
και δεύτερη τετραετία, τότε ο τραμπισμός 
θα μετατραπεί σε κυρίαρχη ιδεολογία και 
καθεστώς στις ΗΠΑ, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την κοινωνία, την πολιτική, τους 
δημοκρατικούς θεσμούς αλλά και τον 
κόσμο ολόκληρο.

Στην εξωτερική πολιτική ο Τραμπ 
κάνει συχνά αυθαίρετες επιλογές και 
προτιμά να συνεννοείται με άλλες 
«ισχυρές» προσωπικότητες.



«Κατανοώ αλλά δεν δικαιολογώ  
την απροθυμία των πρυτάνεων να εκτεθούν»

«Τ
ο βασικότερο που έχει αλλάξει είναι 
ότι η νυν υπουργός Παιδείας δεν κά-
λεσε τον κ. Μπουραντώνη να “σκε-
φτεί τι έχει κάνει ώστε να προκα-
λέσει αυτή την αντίδραση”, όπως 
έκανε ο προκάτοχός της, κ. Γα-

βρόγλου, μ’ έμενα» δηλώνει στη συνέντευξή του στην F.S. 
o πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθη-
γητής Αχιλλέας Ζαπράνης, σχολιάζοντας την επίθεση κατά 
του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δη-
μήτρη Μπουραντώνη.

Σας ικανοποιεί το ότι η επίθεση κατά του κ. Μπουρα-
ντώνη έτυχε ομόθυμης καταδίκης;
Το ότι υπήρξε ομόθυμη καταδίκη μόνο ως καλό μπορεί να 
εκληφθεί. Ακόμη και όταν αυτή ήρθε με κάποιους, ίσως α-
ναμενόμενους, αστερίσκους από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση, η οποία ναι μεν καταδίκασε τη διαπόμπευση του 
πρύτανη, αλλά όχι συνολικά και απερίφραστα τη βία. Εξα-
κολουθεί, λοιπόν, να προωθεί την άποψη ότι η βία σε όλες 
τις εκφάνσεις της δεν είναι απαραίτητα καταδικαστέα. Η δι-
άκριση ανάμεσα σε καλή και κακή βία είναι πιο επικίνδυνη 
απ’ ό,τι ίσως εκλαμβάνεται σε πρώτη ανάγνωση – και δεν 
αφορά μόνο τα πανεπιστήμια.

Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την αντιμετώπιση των επι-
θέσεων που είχατε δεχτεί εσείς όταν ήσασταν πρύτανης;
Το βασικότερο που έχει αλλάξει είναι ότι η νυν υπουργός 
Παιδείας δεν κάλεσε τον κ. Μπουραντώνη να «σκεφτεί τι 
έχει κάνει ώστε να προκαλέσει αυτή την αντίδραση», όπως 
έκανε ο προκάτοχός της, κ. Γαβρόγλου, αναφερόμενος σ’ 
εμένα. Η στάση της πολιτείας απέναντι σε τέτοιου είδους 
φαινόμενα σήμερα είναι ξεκάθαρη, ειλικρινής και συμ-
βαδίζει με την κοινή λογική. Από την άλλη, η κατακραυγή 
αυτού του βίαιου περιστατικού ακολούθησε την κοινοποί-
ηση από τους ίδιους τους δράστες της άθλιας φωτογραφίας 
των κατορθωμάτων τους. Τις πρώτες δύο ημέρες δεν υ-
πήρξε καμία ουσιαστική αντίδραση, όπως άλλωστε ούτε για 
το αντίστοιχο περιστατικό που είχε συμβεί στο ΕΜΠ τρεις ε-
βδομάδες νωρίτερα. Φαίνεται ότι η πολυετής ανοχή αυτού 
του είδους των φαινομένων λειτούργησε ως διαδικασία μι-

θριδατισμού, με αποτέλεσμα να μη θε-
ωρούνται τόσο εξωφρενικά και απα-
ράδεκτα όσο πραγματικά είναι. Η ου-
σιαστική απονομιμοποίησή τους από 
τη συνείδηση της κοινωνίας απαιτεί η-

γεσία και τομές.

Τι έχουν να μοιράσουν με τις διοικήσεις των 
πανεπιστημίων αυτές οι βίαιες ομάδες;

Με τις διοικήσεις δεν έχουν τίποτα να «μοιράσουν» και 
δεν θα μπορούσαν να έχουν. Οι εκάστοτε διοικήσεις δεν 
έχουν ουσιαστικό λόγο για το ύψος των κονδυλίων για σί-
τιση, στέγαση και κάθε είδους φοιτητικές παροχές, ούτε 
φυσικά σχετίζονται με τις προοπτικές απασχόλησης των 
φοιτητών και πολύ περισσότερο με γενικότερα κοινωνικά 
θέματα. Πόσο μάλλον με ζητήματα όπως η κατάληψη κά-
ποιου κτιρίου, η καταδίκη από τα δικαστήρια κάποιου ατό-
μου του αντιεξουσιαστικού χώρου κ.ο.κ. Πρόκειται για ανα-
γκαίο, κατά τη γνώμη τους, ακτιβισμό για την προσέλκυση 
και εκπαίδευση σε αυτές τις τακτικές νεαρών ατόμων. Οι 
διοικήσεις είναι ένας εύκολος και αυτονόητος στόχος, αν 
και εντελώς άσχετος, καθώς τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυ-
στυχώς, είναι στις τελευταίες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ 
αναφορικά με τον βαθμό αυτοδιοίκησης. Και αυτό δεν φαί-
νεται να αλλάζει, σύντομα τουλάχιστον.

Η κυβέρνηση λέει ότι οι πρυτάνεις φοβούνται να αντι-
δράσουν στη βία. Έχει δίκιο ή είναι πρόφαση;
Φυσικά και δεν είναι στην τυπική περιγραφή των αρμοδι-
οτήτων και υποχρεώσεων του πρύτανη ότι πρέπει να ζει 
με τον φόβο των διάφορων τραμπούκων που λυμαίνονται 
τους πανεπιστημιακούς χώρους. Όμως, αν και κατανοώ 
την απροθυμία των πρυτάνεων να εκτεθούν, δεν τη δικαι-
ολογώ. Δεν τη δικαιολογώ, γιατί όταν αναλάμβαναν τις θέ-
σεις τους γνώριζαν τι είδους πανεπιστημίων θα ηγούνταν. 
Αν δεν ήθελαν να αγωνιστούν και να εκτεθούν για το αυ-
τονόητο, τότε κακώς ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Από την 
άλλη, κατανοώ ότι δεν έχουν και κανένα απολύτως κίνητρο 
να συγκρουστούν για την επικράτηση του αυτονόητου. Και 
θα το εξηγήσω αυτό με ένα παράδειγμα από το παρελθόν. 
Πρύτανης ζητά άμεση σύγκληση έκτακτης συνόδου πρυ-
τάνεων από τον πρόεδρο της συνόδου (εμένα) για να κα-
ταδικάσει περιστατικό βίας στο πανεπιστήμιό του. τη συ-
γκαλώ, αλλά δεν πραγματοποιείται λόγω έλλειψης απαρ-
τίας. Ο ίδιος τη συγκεκριμένη ημέρα είχε χτυπήσει το πόδι 
του και δεν μπορούσε να παρασταθεί, όπως και άλλοι συ-
νάδελφοι, οι οποίοι εισάκουσαν τις εκκλήσεις της τότε υ-
πουργού κ. Αναγνωστοπούλου για τη μη πραγματοποίηση 
της συνόδου. Ο αγαπητός κατά τα άλλα συνάδελφος χρη-
σιμοποιείται από την παρούσα κυβέρνηση σε θέση ευθύ-
νης. Αυτό και πολλά άλλα παρόμοια περιστατικά με έκαναν 
να απέχω από τη σύνοδο πρυτάνεων το τελευταίο εξάμηνο 
της θητείας μου. Μπορεί να μου πει όμως κάποιος, αυτό 
το διδακτικό παράδειγμα και άλλα παρόμοια, που τα γνω-
ρίζουν οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ποια ακριβώς κί-

νητρα δημιουργούν στους νυν πρυτάνεις ώστε να μην πε-
ριορίζονται σε ανούσιες ανακοινώσεις και καλές σχέσεις 
με τους ένθεν κακείθεν πολιτικούς;

Μπορεί να είναι χρήσιμο το πανεπιστημιακό σώμα φύλαξης;
Τα θέματα της ασφάλειας των πανεπιστημιακών χώρων τα 
έχουμε συνδέσει κυρίως με τις επιθέσεις διάφορων τρα-
μπούκων και την κλοπή-καταστροφή εξοπλισμού και υπο-
δομών. Η ασφάλεια, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετο θέμα, 
γιατί αφενός αφορά ευαίσθητους χώρους με χιλιάδες νέους 
ανθρώπους και αφετέρου είναι πολυπαραγοντικό. Αναμφί-
βολα ένα πανεπιστημιακό σώμα φύλαξης είναι μια σωστή 
επιλογή, αλλά εφόσον αποτελεί ένα μέτρο ενταγμένο σε μια 
ευρύτερη πολιτική ασφάλειας. Δεν θέλω να κομίσω γλαύκα 
εις Αθήνας ή να παρουσιαστώ ως αυτός που γνωρίζει πε-
ρισσότερα από τους αρμόδιους πολιτικούς παράγοντες. Πα-
ραδείγματα ολοκληρωμένων πολιτικών ασφάλειας στους 
πανεπιστημιακούς χώρους είναι εύκολα προσβάσιμα στο 
διαδίκτυο. Ενδεικτικά, παραπέμπω στη σχετική ιστοσελίδα 
του υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ (https://www2.ed.gov/
admins/lead/safety/campus.html).

Πόσο πιο σύγχρονο είναι σήμερα το πανεπιστήμιο σε σχέση 
με το καλοκαίρι του 2019; Έχει προχωρήσει η μεταρρυθ-
μιστική ατζέντα που είχε επαγγελθεί η ΝΔ;
Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι αν και η ασφάλεια 
των πανεπιστημιακών χώρων είναι θεμελιώδους σημα-
σίας, η αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 
έρευνας και η ευθυγράμμισή τους με τις στρατηγικές προ-
τεραιότητες ανάπτυξης της χώρας είναι το μείζον θέμα. Κι 
εδώ υστερούμε σημαντικά. Ίσως γιατί δεν έχουμε στρατη-
γικές προτεραιότητες. Δεν είναι όμως πρέπον να αποκρύ-
πτουμε την πραγματικότητα υποκρύπτοντας τα (μεγάλα) προ-
βλήματα. Μήπως άλλωστε δεν γνωρίζουν οι φοιτητές ποιο 
ήταν το επίπεδο της εκπαίδευσης που τους δώσαμε; Δεν 
γνωρίζουμε την αποτυχία μας στο να φτάσουν στην αγορά 
τα ερευνητικά μας αποτελέσματα; Δεν γνωρίζουμε την α-
ποτυχία μας να κινητοποιήσουμε επιτέλους την περιβόητη 
«τριπλή έλικα» της ανάπτυξης μέσω καινοτομίας (πανεπι-
στήμιο-γνώση, επιχειρήσεις-αγορά, διακυβέρνηση); Πρέ-
πει επιτέλους να σταματήσουμε να θριαμβολογούμε υπο-
κριτικά γιατί το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι στις θέσεις 351-
400 της παγκόσμιας κατάταξης και να μη μας ενδιαφέρει 
το ότι το Πανεπιστήμιο Ταρτού της Εσθονίας και το Τεχνο-
λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στις θέσεις 301-350. 
Ναι, μιλάμε για την Εσθονία και την Κύπρο. Και να σταμα-
τήσουμε επίσης να θριαμβολογούμε γιατί τα πανεπιστήμια 
Ιωαννίνων, ΑΠΘ, Πατρών, Αιγαίου, ΟΠΑ, βρίσκονται στις 
θέσεις 601-800, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκονται το Πανεπι-
στήμιο των Άνδεων στην Κολομβία και το Πανεπιστήμιο του 
Ιμπαντάν στη Νιγηρία. Ναι, μιλάμε για την Κολομβία και τη 
Νιγηρία. Πληρώνουμε όλοι για το ελληνικό πανεπιστήμιο. 
Πρέπει κάποτε η επένδυση αυτή να αποκτήσει αντίκρισμα 
για το καλό των παιδιών μας. Όσο γρηγορότερα, τόσο το 
καλύτερο για όλους μας.

Αχιλλέας 
Ζαπράνης, 

πρώην πρύτανης 
του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας

 ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
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Κεντρικό κτίριο του πα-
νεπιστημίου ήταν πε-
ρισσότερο από εφτά 
εβδομάδες κατειλημ-
μένο από μερικές δε-

κάδες φοιτητών, όταν εμφανίστηκε η 
αστυνομία, δηλώνοντας ότι κλήθηκε 
από τον πρύτανη για να το εκκενώ-
σει. Για τον σκοπό αυτόν κάλεσε τους 
καταληψίες να φύγουν μέσα στην ε-
πόμενη ώρα. Έτσι κι έγινε. Ήταν η 
τελευταία από τις καταλήψεις που 
είχαν γίνει τους προηγούμενους δύο 
μήνες σε δεκάδες πανεπιστήμια της 
χώρας. Δεν πάρθηκαν τα στοιχεία κα-
νενός και δεν έγινε καμία προσαγωγή, 
καθώς αυτό στη συγκεκριμένη περί-
πτωση δεν ανήκε στη δικαιοδοσία της 
αστυνομίας.
Το περιστατικό συνέβη πριν από δέκα 
μήνες στο Πανεπιστήμιο του Μονά-
χου, που ιδρύθηκε το 1472 και ανήκει 
στα καλύτερα πανεπιστήμια του κό-
σμου. Ο πρύτανης κάλεσε την αστυ-
νομία, όταν ζήτησε από τους καταλη-
ψίες να απομακρυνθούν, για να μην 
παρεμποδίζουν κάποιες λειτουργίες 
του πανεπιστημίου κι εκείνοι δεν α-
νταποκρίθηκαν. Έκανε αυτό που επι-
τάσσει η παράδοση των πανεπιστη-
μίων και προβλέπεται από τον νόμο: η 
αστυνομία μπαίνει στο πανεπιστήμιο 

μόνον αν κληθεί από τις πανεπιστη-
μιακές αρχές και μόνο για τον σκοπό 
που κλήθηκε. Φυσικά, όταν ένας πρύ-
τανης καλεί την αστυνομία, παίρνει 
την ευθύνη της πράξης του και κρίνε-
ται γι’ αυτήν.
«Ακαδημαϊκή δικαιοδοσία» λεγόταν 
αυτό παλιά και αποτελούσε προνόμιο 
των πανεπιστημίων ήδη από τον Με-
σαίωνα, τότε μάλιστα με πολύ περισ-
σότερες αρμοδιότητες (στις οποίες δεν 
ανήκε ποτέ η «ακαδημαϊκή ελευθε-
ρία», σε αντίθεση με όσα συχνά δια-
βάζουμε στην Ελλάδα). Η μετάφρασή 
της στα ελληνικά: «πανεπιστημιακό 
άσυλο». Μόνο που στη χώρα μας αυτό 

το δικαίωμα και καθήκον καταργή-
θηκε, ως αποτέλεσμα ίσως της απρο-
θυμίας των πανεπιστημιακών αρχών 
να αναλαμβάνουν σε δύσκολες περι-
πτώσεις το βάρος –και το κόστος!– της 
ευθύνης. Έτσι, η πολιτική ηγεσία της 
χώρας μας μπορεί να υπερηφανεύ-
εται ότι –μόνη αυτή στην Ευρώπη!– 
κατάργησε παντελώς ένα μεσαιωνικό 
προνόμιο. Νίκη της δημοκρατίας;
Ο σταδιακός περιορισμός της ακαδη-
μαϊκής δικαιοδοσίας ήταν πάντοτε α-
ποτέλεσμα αυταρχικών και αντιδρα-
στικών πολιτικών, με χαρακτηρι-
στική περίπτωση τον «νόμο για τα 
πανεπιστήμια» της συνδιάσκεψης 
του Κάρλσμπαντ το 1819, που έγινε 
με πρωτοβουλία του Μέτερνιχ και α-
ποσκοπούσε στην καταστολή των δη-
μοκρατικών κινημάτων στις χώρες της 
Γερμανίας. Η δημιουργία αστυνομίας 
για τα πανεπιστήμια ήταν πάντα η μέ-
θοδος.
Μετά το θλιβερό επεισόδιο στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο η κυβέρνηση α-

νακοίνωσε την πρόθεσή της να εγκα-
ταστήσει στα ανώτατα ιδρύματα ένα 
ειδικό σώμα έμπνευσης Μέτερνιχ. 
Όμως η αρνητική αντίδραση της Συ-
νόδου των Πρυτάνεων, στην οποία 
τονίζεται η συνταγματικά κατοχυρω-
μένη αυτοδιοίκηση των πανεπιστη-
μίων, δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
για εφαρμογή της πρότασης του πρω-
θυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι η συζή-
τηση, που αναμφισβήτητα είναι απα-
ραίτητη και επείγει, πρέπει να γίνει 
σε ακαδημαϊκό και όχι στο πλαίσιο 
μιας όλο και εντεινόμενης αστυνό-
μευσης του δημόσιου βίου, που απο-
τελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία.
Στην ανακοίνωσή τους οι πρυτάνεις 
εξέφρασαν την πεποίθηση ότι τα πα-
νεπιστήμια είναι σε θέση να αντιμε-
τωπίσουν φαινόμενα ανομίας. Έχουν 
δίκιο. Το ζητούμενο είναι να μπο-
ρέσουν να αντιμετωπίσουν κάποιες 
φωνές από το εσωτερικό τους που δι-
εκδικούν για τους πανεπιστημιακούς 
το αποκλειστικό προνόμιο να μην ε-
νοχλούνται στους χώρους τους από 
φαινόμενα που ταλανίζουν την κοι-
νωνία και απαιτούν λύση. Το αντίθετο 
είναι ο σκοπός του πανεπιστημίου: η 
παραγωγή γνώσης για μια ανθρώπινη 
κοινωνία και η παροχή προτύπων για 
τον τρόπο που μπορεί να επιτευχθεί. 
Γι’ αυτό, σε αντίθεση με εκκλησίες και 
μοναστήρια, τα πανεπιστήμια ποτέ 
δεν ήταν φρούρια – και ούτε επιτρέ-
πεται να γίνουν. Αυτό δεν αποκλείει 
την εφαρμογή της ιδέας των πρυτά-
νεων για «ελεγχόμενη είσοδο σε χώ-
ρους με εξαιρετικά ευαίσθητες υπο-
δομές ή χώρους διοίκησης». Έτσι γι-
νόταν πάντα.

Η αρνητική αντίδραση της Συνόδου 
των Πρυτάνεων, στην οποία τονίζεται η 
συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των 
πανεπιστημίων, δεν αφήνει κανένα περιθώριο 
για εφαρμογή της πρότασης του πρωθυπουργού.

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια
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Η επίθεση εναντίον του πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας επανέφερε στην επικαιρότητα το θέμα της 
ασφάλειας στη λειτουργία του πανεπιστημίου.

Οι εικόνες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, όπως και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μετά τις επιθέσεις, 
προκάλεσαν την παρέμβαση του πρωθυπουργού, όμως οι πρυτάνεις απέρριψαν την πρόταση για την ίδρυση ειδικού 

σώματος φύλαξης. Όμως το θέμα της ασφάλειας παραμένει και ζητά λύση απαιτητικά.

  ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΤΣΙΆΚΆΛΟΥ, ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΆΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΆΠΘ, ΠΡΏΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΆ ΤΗΣ ΠΆΙΔΆΓΏΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πανεπιστημιακή αστυνομία;
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   ΤΟΥ ΘΟ∆ΩΡΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πανεπιστηµιακή φύλαξη: Ιδέα ή ανάγκη;

Αµέσως µετά τη Μετα-
πολίτευση τα πανεπι-
στήµια, έχοντας την 
αίγλη του αντιχουντι-

κού αγώνα, έθεσαν το θέµα της ε-
λεύθερης διακίνησης ιδεών, εννο-
ώντας ότι θα ήταν χώροι ανάπτυξης 
των κοµµάτων και της αντιπολίτευ-
σης. Η παρουσία οργανωµένων πο-
λιτικών δυνάµεων ελαχιστοποίησε 
τα όποια προβλήµατα συµπεριφο-
ρών. Λίγα και σποραδικά γεγονότα 
που αντιµετωπίζονταν. Περισσό-
τερα κρούσµα τα κλοπών (όπως άλ-
λωστε σε όλη τη χώρα) παρά ό,τι 
άλλο. Ούτε λόγος φυσικά για πα-
ρενόχληση πολιτικών δραστηριο-
τήτων.
Άλλωστε ο καθένας κάνει και λέει 
ό,τι του κατεβαίνει. Στα πανεπιστή-
µια θα κολλούσαµε; Πέρασε αρ-
κετός καιρός από τότε. Οι κοµµα-
τικές νεολαίες έχασαν τη δύναµή 
τους και την επίδρασή τους. Άλλες 
οµάδες (αυτοί που πουλούσαν διά-
φορα προϊόντα, αυτοί που οργάνω-
ναν πάρτι, αυτοί που ήθελαν χώρο 
στέγασης για ορµητήριο) άρχισαν 
να εµφανίζονται και φυσικά να εκ-
µεταλλεύονται την ιδεοληψία του 
«ασύλου». Άσυλο ιδεών υπάρχει 
στα πανεπιστήµια, όπως άλλωστε 

χώρος και οι άνθρωποι από τις δηµόσιες 
δυνάµεις τάξης. Ό,τι ισχύει σε οποιαδή-
ποτε πλατεία να ισχύει και στον ανοι-
χτό, κοινόχρηστο, χώρο. Στο εσωτερικό 
των κτιρίων το ίδιο. Από µια παράδοση 
παλιά, οι παραδόσεις µαθηµάτων (ά-
σχετα αν κανείς δεν έρχεται, εκτός από 
κάποιους φοιτητές που παρακολουθούν 
το µάθηµα) είναι ανοιχτές. Έτσι, ο καθέ-
νας µπορεί να µπει σε ένα κτίριο. Πρέ-
πει να ελέγχεται; Αυτονόητα! Φύλακες 
στα κτίρια υπάρχουν. Με καθήκον να ε-
λέγχουν και να παρακολουθούν, να βοη-
θούν, να προστατεύουν. Και το κάνουν.
Αν όµως θελήσουµε να αντιµετωπίσουµε 
το ζήτηµα, πρέπει να ανατεθεί στην 
ΕΛ.ΑΣ. (πιθανόν σε ένα ειδικό σώµα) η 

παντού στην ελληνική επικράτεια. 
Σποραδικά φαινόµενα ολοκληρω-
τισµού (όταν δεν αρέσει το θέµα ή 
οι οµιλητές) ή φαινόµενα αντιποί-
ησης αρχής. Η απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης των Φοιτητών (;) 
γίνεται νόµος και ταυτόχρονα κά-
ποιοι αναλαµβάνουν την επιβολή 
του. Χτίσιµο γραφείων, απαγό-
ρευση συνεδριάσεων και άλλα που 
ζήσαµε. Σποραδικά και όχι η συνή-
θεια. Αλλά σηµαντικά.
Σε κάποια κτίρια του κέντρου της 
Αθήνας ή αλλού, το οικονοµικό α-
ντικείµενο είναι µεγάλο. Και η α-
ποθήκη εντός του «ασύλου» αλλά 
και το σπίτι που φιλοξενεί εργαζο-
µένους στην «κατάληψη» πρέπει 
να προστατευτούν. Οι «ιδιοκτήτες» 
προσπαθούν να κάνουν το καλύ-
τερο γι’ αυτούς. Έτσι, απαγορεύουν 
συνεδριάσεις, παρενοχλούν και α-
πειλούν πρόσωπα. Είναι πολλά τα 
λεφτά που προκύπτουν από την 
προστασία, το παράνοµο εµπόριο 
και τα λαθραία. Πάντα µε την επέν-
δυση «ιδεολογικών» φυσικά προ-
τύπων.
Τι µπορεί (και πρέπει) να γίνει; Αυ-
τονόητα στον ανοιχτό χώρο των πα-
νεπιστηµίων πρέπει να ισχύει ό,τι 
ισχύει παντού. Να προστατεύεται ο 

προστασία της δηµόσιας τάξης στους α-
νοιχτούς χώρους και σε ειδικό προσω-
πικό η φύλαξη των κτιρίων (µερικά πε-
ρισσότερο από άλλα). Αυτό το προσω-
πικό πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί µε 
την εξωτερική δύναµη. Πρέπει να είναι 
υπό τον έλεγχο του τάδε ή του δείνα α-
ντιπρύτανη; Όχι. Αρκεί να είναι υπό τον 
έλεγχο της δικαστικής εξουσίας και της 
πολιτείας. Ασφαλώς το επιχειρησιακό 
της πρόγραµµα είναι καλό να το συζητά, 
γιατί µερικές συµπεριφορές που φαίνο-
νται παραβατικές δεν είναι, λόγω του ει-
δικού(;) κοινού. Άσχετα µε το ότι πλέον 
οι φοιτητές και οι φοιτήτριες είναι το 
σύνολο και όχι µια ειδική κατηγορία. Ά-
σχετα που κανείς δεν ασχολείται µε την 
κόµµωση ή την ενδυµασία. Είναι καλό 
να υπάρχει συζήτηση – όχι να είναι υπό 
τις εντολές της διοίκησης του πανεπι-
στηµίου. Αυτοδιοίκητο δεν σηµαίνει ότι 
ασκεί και τις τρεις εξουσίες (νοµοθετική, 
εκτελεστική, δικαστική). Το πολύ να 
λειτουργεί ρυθµιστικά στο πλαίσιο του 
νόµου.
Κάρτες εισόδου και άλλα είναι δύσκολο 
να γίνουν σήµερα. Μακάρι στο µέλλον ή 
για τις ώρες που είναι κλειδωµένα τα κτί-
ρια. Άλλωστε στις 2 το βράδυ δεν θα πάει 
κάποιος που δεν έχει εργασία (όπως 
λέµε) να ανταλλάξει ιδέες. Κάτι άλλο θα 
πάει να ανταλλάξει…

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



την κυβέρνηση, τους επιστήμονες ή τον διπλανό τους για 
ολιγωρία από το να αναλάβουν την ευθύνη τους. «Στο γή-
πεδο κολλάει και στο μπαράκι δεν κολλάει» δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο μπαράκι όπως να ’ναι, ούτε 
να ανοίξουμε τα γήπεδα.
Ο κλάδος της εστίασης και κυρίως των λοιπών καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πληρώσει ένα βα-
σικό του χαρακτηριστικό: την αρπαχτή. Ο χώρος διακρίνε-
ται έτσι κι αλλιώς για τη μεταβλητότητα των σχημάτων και 
την απουσία μακροχρόνιων επενδύσεων. Δεν ήταν αναμε-
νόμενο να λειτουργήσει διαφορετικά εν μέσω πανδημίας. 
Παραμένει ακατανόητο γιατί ο μέσος Έλληνας θεωρεί ότι 
δεν έχει ποιότητα ζωής μακριά από τα μπαράκια. Ίσως μια 
εξήγηση προέρχεται από το κλισέ για τον «Γερμανό με το 
σανδάλι που δεν ξέρει να ζει». Η αρχοντοχωριατιά πληρώ-
νεται με νεκρούς.
Το αρχικό lockdown αντιμετωπίστηκε από πολλούς είτε 
ως αυταρχική διακυβέρνηση είτε ως υπερβολική αντί-
δραση. Το καθυστερημένο μίνι lockdown αντιμετωπίζεται 
είτε ως ολιγωρία της κυβέρνησης είτε ως «στοχοποίηση». 
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κυβέρνηση είναι αυτό που 
είμαστε εμείς. Όχι κάτι διαφορετικό. Όταν, λοιπόν, ανακοι-
νώνεται ότι η Θεσσαλονίκη γέμισε κρούσματα, δεν είναι 
λογικό η αντίδραση να είναι η μετάβαση στη Χαλκιδική 
και για να μη χάσουμε τη διασκέδαση και για να σπεί-
ρουμε κι εκεί κρούσματα. Προκαλούμε νεκρούς.
Κι εν μέσω όλων αυτών υπάρχουν και πολλοί που θέλουν 
να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Κατά κανόνα οι ίδιοι 
που αντιμάχονται τη μάσκα, αμφισβητούν τους γιατρούς 
και συνωστίζονται στα μπαρ. Πόσο πιθανό είναι αυτοί που 
δυσκολεύονται με τη μάσκα να αντέξουν το κράνος; 
Η Ευρώπη βογκάει γιατί έχει ήδη χειμώνα. Σ’ εμάς ο χει-
μώνας είναι μπροστά και το μόνο καλό είναι ότι συνήθως 
είναι σύντομος. Όλα τα άλλα είναι κακά και θα φέρουν 
δεινά. Μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάθε προσπά-
θεια για να περιορίσουμε τους νεκρούς. Δεν θα επανέλ-
θουμε ποτέ στην προηγούμενη κατάσταση. Εδώ βρίσκεται 
η λάθος εκτίμηση όλων. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε 
συνθήκες πανδημίας, διαφορετικά η καταστροφή θα είναι 
ολοκληρωτική.

Η 
πανδημία φούντωσε και θα φου-
ντώσει κι άλλο. Και τώρα είναι 
αργά για να ελεγχθούν οι συνέ-
πειες. Τη χάσαμε την ευκαιρία μας. 
Θα συνειδητοποιήσουμε ότι, όσες 
κι αν ήταν οι ΜΕΘ, θα γέμιζαν. Και 

ότι η οικονομική καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη.
Όταν έκλεισε η Χαλκιδική, «στοχοποιήθηκε» η Χαλκι-
δική. Όταν έκλεισε η Καρδίτσα, «στοχοποιήθηκε» η Καρ-
δίτσα. Έκλεισε η Κοζάνη, «στοχοποιήθηκε» η Κοζάνη. 
Τώρα στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Οι επιστήμονες προειδο-
ποιούσαν από την άνοιξη ότι το δεύτερο κύμα θα ήταν πιο 
σφοδρό και πιο θανατηφόρο. Προτιμήσαμε τον Πετράκο, 
τους παπάδες, τον ΠΑΟΚ και τα μπαράκια. Γνωρίζαμε, έ-
πρεπε να γνωρίζουμε, ότι το καλοκαίρι θα ανέκοπτε, αλλά 
δεν θα εξαφάνιζε, τη μετάδοση, προτιμήσαμε να το θεωρή-
σουμε υπερβολή.
Οι Κινέζοι έλεγξαν την πανδημία κατεβάζοντας τον στρατό 
στον δρόμο. Σ’ εμάς αυτό είναι αδιανόητο, υποτίθεται, 
διότι, όχι λίγοι, δεν ντρέπονται να πουν «αφήστε τούς γέ-
ρους να πεθάνουν» ή «κλείστε τους μέσα».
Ζήσαμε τον Σεπτέμβριο τον αδιανόητο καβγά που έστη-
σαν οι ανεγκέφαλοι, περί του αν η μάσκα είναι φίμωτρο και 
κάνει τα παιδιά να λιποθυμούν. Πράγματα που η ανθρωπό-
τητα έχει λύσει εδώ και αιώνες τα κάναμε θέμα συζήτησης. 
Έτσι δεν πάμε πουθενά. Προκαλούμε νεκρούς.
Ζούμε ακόμη τον καβγά περί του αν κολλάει η μετάληψη. 
Η συζήτηση των καλών χριστιανών θα έπρεπε να περιο-
ριστεί στο τι πρέπει να γίνει για να βοηθήσουμε τον συ-
νάνθρωπό μας, για να αποφύγουμε το κακό του διπλανού. 
«Αγάπα τον πλησίον σου» είπε ο Κύριος. Δεν είπε «φύ-
λαξε το μαγαζί, μη χάσει πελάτες, μη διαταραχθούν τα δόγ-
ματα». Η πίστη ωφελεί εκεί όπου δεν κατανοούνται τα αν-
θρώπινα. Εάν η πίστη αντιμάχεται την ανθρώπινη κατα-
νόηση, την επιστήμη, μετατρέπεται σε δεισιδαιμονία. Και 
προκαλεί νεκρούς.
Όποιο μέτρο κι αν ελήφθη, όλοι περίμεναν το τελευταίο 
δευτερόλεπτο για να συμμορφωθούν. Δεν έχουν κάνει 
κτήμα τους –αδυνατούν, δυστυχώς– τη γνώση που λέει ότι 
πρέπει να αυτοπεριοριστούν. Προτιμούν να κατηγορούν 

Γνωρίζαμε ότι η οικονομία μας είναι εύθραυστη και 
στηριγμένη σε πολλές στρεβλές βάσεις. Γνωρίζαμε ότι 
τα καφενεία (καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια και τα συ-
ναφή), για παράδειγμα, είναι πάρα πολλά για το μέ-
γεθός μας. Ούτως ή άλλως θα έπρεπε στην πορεία του 
χρόνου να μειωθούν. Η πανδημία, από την ώρα που ξέ-
σπασε, θα τα μείωνε. Οποιαδήποτε πιθανότητα να μει-
ωθούν ομαλότερα εξαφανίστηκε. Τώρα θα γίνει βίαιο 
ξεκαθάρισμα που θα φέρει ανεργία και φτώχεια. Ανά-
λογα θα συμβεί και στον κλάδο των υπηρεσιών και των 
μεταφορών και του τουρισμού. Θυσιάσαμε μια ομαλή 
μετάβαση σε ένα πιο ορθολογικό μέλλον για χάρη ε-
φήμερων απολαύσεων και, κυρίως, ψεκασμένων θεω-
ριών. Η πανδημία είναι πλέον καταλύτης. Θα καταρ-
ρεύσουν όλα βίαια.
Η χρεοκοπία ήταν η κατάσταση της χώρας πριν από την έ-
ναρξη της πανδημίας. Θα είναι και μετά τη λήξη της, όποτε 
αυτή έρθει, και θα είναι σε χειρότερο βαθμό. Χάσαμε σε 
πρώτο χρόνο το βασικότερο πλεονέκτημά μας, το κλίμα, 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας και χάσαμε και την ευ-
καιρία για μια ομαλή μετάβαση σε ένα υποφερτό οικονο-
μικό μέλλον, με συντεταγμένη πορεία μέσα στον χειμώνα.
Δεν καταφέραμε να ελέγξουμε τους ψεκασμένους, τους 
πιστούς, τους οπαδούς, τους πολιτικολογούντες, που θεω-
ρούν υψηλότερο το δικαίωμα στην πορεία από την υγεία 
του συνανθρώπου. Κυρίως, δεν συνειδητοποιήσαμε ότι 
η πανδημία σηματοδοτεί οριστική και αμετάκλητη μετα-
βολή του τρόπου ζωής μας.
Κάποτε, αν έβγαινε ο Πετράκος να κάνει κήρυγμα για την 
πανδημία θα τον έπαιρναν με τις πέτρες. Ήταν πιο «αυταρ-
χικές» και «καταπιεστικές» οι κοινωνίες, αλλά, όταν με-
ταβάλλονταν, το έκαναν με τρόπο συνεκτικό. Χάσαμε τον 
μπούσουλα, χάσαμε το σύστημα αξιών μας, χάσαμε τη βα-
σική γνώση – ενώ έχουμε γεμίσει πανεπιστήμια, χάσαμε 
τον βηματισμό.
Ο τρόπος ζωής μας ηττήθηκε και δεν θα επανέλθει. Δεν 
κάναμε και καμιά σοβαρή προσπάθεια να τον διασώσουμε. 
Μαζί του θα ηττηθούν σύντομα η διεστραμμένη αντίληψη 
που έχουμε για τα πράγματα, η ημιμάθεια και ο φανατι-
σμός. Δεν εκτιμήσαμε σωστά τον κίνδυνο. Οι παππούδες 
μας πέρασαν πόλεμο, τύφο, ελονοσία και πολλές ακόμη 
αρρώστιες. Δεν είπε κανείς τους ότι είναι παγκόσμια συ-
νωμοσία. Δεν θα μπορούσε, τελικά, να έχει γίνει αλλιώς.
Η πανδημία δεν θα φύγει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε 
με αυτήν, εντελώς διαφορετικά. Ένα κλείσιμο χωρίς επιδό-
ματα θα μας κάνει να το εμπεδώσουμε. Κι επειδή αυτό θα 
σημάνει εξαθλίωση, πρέπει να το αποφύγουμε. Ο τρόπος 
είναι ένας: να ακούσουμε και να υπακούσουμε μόνο τους 
ειδικούς και αυτούς που έχουν την ευθύνη.

*Ο Δημήτρης Γαλλής είναι δικηγόρος.

Θυσιάσαμε μια ομαλή μετάβαση 
σε ένα πιο ορθολογικό μέλλον για 
χάρη εφήμερων απολαύσεων και, 
κυρίως, ψεκασμένων θεωριών.

Ήττα οριστική
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Τι να προσέχουν οι γονείς για τις ιώσεις  
του χειμώνα και τον κορονοϊό στα παιδιά

Α
νησυχία υπάρχει στους γονείς 
σχετικά με το ενδεχόμενο το παι-
δί τους να νοσήσει από κορονοϊό. 
Όμως το ενδεχόμενο αυτό δεν 
δείχνει τόσο πιθανό, ενώ άλλες 
εποχικές ιώσεις μπορεί να εκ-
δηλωθούν. Βέβαια και η νόσος 

Covid-19 δεν πρέπει να αποκλείεται.
Σύμφωνα με τις σχετικές δημοσιεύσεις της Ιατρικής Σχο-
λής του Χάρβαρντ, τις οποίες επιμελήθηκε ο παθολόγος 
Α. Δημητρακόπουλος, τα παιδιά αρρωσταίνουν συχνά 
το φθινόπωρο και τον χειμώνα και αυτό είναι κάτι που 
δεν πρέπει να μας προκαλέσει ανησυχία. Ο πυρετός, ο 
έμετος και η διάρροια αποτελούν συμπτώματα που θα 
παρουσιάσει σχεδόν κάθε παιδί κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Φέτος, ωστόσο, καθώς στις παραπάνω 
ιώσεις έχει προστεθεί και ο κορονοϊός, κάθε σύμπτωμα 
θα πρέπει να αποτελεί αίτιο περαιτέρω διερεύνησης.
Το πρόβλημα είναι ότι αρκετά συμπτώματα του 
Covid-19 μοιάζουν με αυτά ηπιότερων λοιμώξεων, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να τον ξεχωρίσουμε από 
τις λοιμώξεις αυτές. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να 
περιλαμβάνουν:
• Πυρετό (ακόμα και χαμηλό)
• Βήχα
• Δύσπνοια
• Πονόλαιμο ή ρινική καταρροή
• Ανοσμία ή αγευσία
• Κεφαλαλγία
• Μυαλγίες
• Ναυτία, έμετο ή διάρροια
Ακόμα κι αν υπάρχει κάποιο προφανές αίτιο για τον 
πονόλαιμο ή τον βήχα, αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί 
αποκλείεται να πάσχει και από Covid-19. Γνωρίζουμε 
σήμερα ότι η παράλληλη νόσηση από δύο λοιμώξεις 
είναι δυνατή.

Παραμονή στο σπίτι 
αν υπάρχουν συμπτώματα
Κατά το φετινό σχολικό έτος, αν το παιδί παρουσιάσει 
οποιοδήποτε σύμπτωμα, πρέπει να το κρατήσετε στο 
σπίτι. Ιδιαίτερα φέτος πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυ-
λακτικοί και να μη στέλνουμε το παιδί μας στο σχολείο, 
ανεξαρτήτως αν πάσχει από Covid-19 ή από κάποια 
άλλη λοίμωξη. Από την άλλη, δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αμελήσουμε το εμβόλιο της γρίπης, κα-
θώς αν τα περιστατικά της τελευταίας αυξηθούν υπερ-
βολικά, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το σύστη-
μα υγείας.
Αν το παιδί σας παρουσιάσει οποιοδήποτε από τα προ-
αναφερθέντα συμπτώματα:
•  Κρατήστε το στο σπίτι. Αυτό μπορεί να σημαίνει άδεια 

από την εργασία για αρκετούς γονείς, ωστόσο δεν 
υπάρχει εναλλακτική επιλογή.

•  Στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, περιορίστε τις 
επαφές του παιδιού με τα υπόλοιπα μέλη της οικο-
γένειας.

•  Επικοινωνήστε με τον παιδίατρό σας. Αν το παιδί έχει 
δύσπνοια, υψηλό πυρετό, ευερεθιστότητα ή ανεξήγη-
τη υπνηλία, επισκεφτείτε τα επείγοντα ενός νοσοκο-
μείου. Ο παιδίατρος θα σας πει επίσης αν χρειάζεται 
να κάνετε εξετάσεις για Covid-19.

Θεωρητικά, κάθε παιδί που παρουσιάζει οποιοδήποτε 
από τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να κάνει 
εξετάσεις. Για παιδιά μικρής ηλικίας που δεν πηγαί-

νουν στο σχολείο και οι γονείς τους εργάζονται από 
το σπίτι, η εξέταση ίσως δεν είναι απαραίτητη, εφόσον 
εφαρμοστεί η προβλεπόμενη καραντίνα. Σε κάθε περί-
πτωση, ο γιατρός σας είναι αυτός που θα σας καθοδη-
γήσει κατάλληλα.

Παιδιά θετικά στον κορονοϊό
Αν το παιδί σας έχει θετικές εξετάσεις για κορονοϊό:
•  Ενημερώστε τον γιατρό σας και ακολουθήστε πιστά 

τις οδηγίες του. Αν ανησυχείτε σχετικά με την κατά-
σταση της υγείας του παιδιού σας, επικοινωνήστε με 
τον ΕΟΔΥ.

•  Απομονώστε το παιδί σας στο σπίτι, στον βαθμό που 
αυτό είναι δυνατό.

•  Μην το στείλετε στο σχολείο μέχρι να περάσουν του-
λάχιστον 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμά-
των και τουλάχιστον 48 ώρες από την τελευταία φορά 
που είχε πυρετό, χωρίς να λαμβάνει αντιπυρετικά.

Τα παιδιά που έχουν θετικές εξετάσεις θεωρούνται 
μολυσματικά μέχρι να περάσουν 10 ημέρες από την 
εμφάνιση των συμπτωμάτων και 48 ώρες από το τε-
λευταίο επεισόδιο πυρετού. Επομένως, τα μέλη της οι-
κογενείας θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα για άλλες 
14 ημέρες μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος. 
Πρέπει επίσης να φορούν συνεχώς μάσκες και να 
απομονώνονται όσο το δυνατόν από τα υπόλοιπα άτο-
μα που μένουν στο σπίτι, καθώς δεν είναι δυνατό να 
γνωρίζουμε ποια έχουν επίσης μολυνθεί.
Οι εξετάσεις στα μέλη της οικογένειας δεν αλλάζουν τη δι-
άρκεια της καραντίνας, καθώς η περίοδος επώασης μπο-
ρεί να είναι ακόμα και 14 ημέρες. Θεωρητικά μπορεί να 
μολυνθείτε την 9η ημέρα της λοίμωξης του παιδιού και να 
μην παρουσιάσετε συμπτώματα για 14 ημέρες. Ιδανικά, 
θα πρέπει να κάνετε εξετάσεις 4-5 ημέρες μετά το πέρας 
της 10ης ημέρας λοίμωξης του παιδιού για να διασφαλι-
στεί η μέγιστη δυνατή ακρίβεια της εξέτασης. Οι εξετάσεις 
των μελών της οικογένειας μπορούν να ανιχνεύσουν 
τους ασυμπτωματικούς φορείς, με αποτέλεσμα η καρα-
ντίνα να παραταθεί. Ο γιατρός μπορεί να σας καθοδηγήσει 
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της καραντίνας.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνετε εξετάσεις στο 
παιδί σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ίδια βήμα-
τα, καθώς, εφόσον δεν γνωρίζουμε αν το παιδί έχει 
Covid-19, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχει.

Παιδιά αρνητικά στον κορονοϊό
Αν οι εξετάσεις Covid-19 του παιδιού σας είναι αρνη-
τικές, μιλήστε στον γιατρό σας και ρωτήστε τον πότε 
μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο. Αυτό συνήθως 
εξαρτάται από τα συμπτώματα του παιδιού και από τη 
διάγνωση που υπήρξε.

Ο πυρετός, ο έμετος και η διάρροια 
αποτελούν συμπτώματα που θα πα-
ρουσιάσει σχεδόν κάθε παιδί κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. Φέτος, 
ωστόσο, κάθε σύμπτωμα θα πρέπει να 
αποτελεί αίτιο περαιτέρω διερεύνησης.
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Τ
ο τελευταίο διάστημα η συζήτηση 
για τα εμβόλια έχει επικεντρωθεί 
στην προσπάθεια αναχαίτισης της 
πανδημίας τους νέου κορονοϊού. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύει αφενός τη 
σημασία των εμβολίων για τη δημό-
σια υγεία, αφετέρου την ανάγκη να 

μην ξεχνάμε τον αναγκαίο εμβολιασμό για μια σειρά 
σημαντικών ασθενειών που χωρίς τα εμβόλια μπο-
ρούν να εξελιχθούν επίσης σε επιδημίες.
Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα εμβόλια αποτελούν 
έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους όχι μόνο της 
σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης αλλά και της 
σύγχρονης ζωής. Φανταστείτε πόσο διαφορετικός 
θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα αν εξακολουθούσαμε 
να φοβόμαστε τα καταστροφικά αποτελέσματα της 
πολιομυελίτιδας ή της ευλογιάς. Φανταστείτε τους 
ανθρώπους που θα είχαν χάσει τη ζωή τους ή θα 
αναγκάζονταν να ζήσουν με αναπηρίες. Φανταστείτε 
πόσο ανθρώπινο δυναμικό και πόση καινοτομία θα 
είχαν χαθεί.
Τα εμβόλια λύτρωσαν γενιές ανθρώπων από άλλοτε 
κοινές και καταστροφικές ασθένειες, τους επέτρε-
ψαν να ζήσουν, να αναπτυχθούν και να συμβάλουν 
στις κοινωνίες και στις οικονομίες τους. Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι ο εμβολι-
ασμός απέτρεψε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια θανά-
τους από το 2010 έως το 2015 και έχει προστατεύσει 

πολλά εκατομμύρια ζωές από την ταλαιπωρία και 
την αναπηρία που συνδέονται με τέτοιες ασθένειες, 
όπως η πνευμονία, η διάρροια, ο κοκίτης, η ιλαρά 
και η πολιομυελίτιδα.

Ανάχωμα στη μικροβιακή αντοχή
Ένα ολοένα σημαντικότερο αλλά συχνά υποεκτιμη-
μένο όφελος από τα εμβόλια είναι ο ρόλος που μπο-
ρούν να διαδραματίσουν στην καταπολέμηση της μι-
κροβιακής αντοχής (AMR), ένα από τα πιο επείγοντα 
ζητήματα παγκόσμιας δημόσιας υγείας. Οι μολύν-
σεις AMR διεκδικούν τουλάχιστον 50.000 ζωές κάθε 
χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη και μόνο στις ΗΠΑ, 
με εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερους να πεθαί-
νουν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο εμβολιασμός 
μειώνει την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών, μειώνο-
ντας τον αριθμό των λοιμώξεων.
Είναι σαφές ότι τα εμβόλια είναι ισχυρά εργαλεία 
στην πρόληψη των ασθενειών και στη στήριξη της 
βιωσιμότητας των συστημάτων υγειονομικής περί-
θαλψης και η δύναμή τους γίνεται μεγαλύτερη όταν 
αποτελούν συλλογική πρακτική. Με πολλά εμβόλια 
και όταν εμβολιάζονται αρκετοί άνθρωποι σε μια 
κοινότητα, μπορεί να αναπτυχθεί ανοσία αγέλης, 
πράγμα που σημαίνει ότι προστατεύονται ακόμη και 
αυτοί που δεν μπορούν ή δεν έχουν εμβολιαστεί.
Έχουμε όλοι ευθύνη να προστατεύσουμε τους εαυ-

τούς μας και τις οικογένειές μας εμβολιάζοντας τα 
παιδιά μας κι εμάς τους ίδιους. Ενώ οι περισσότεροι 
άνθρωποι συνδέουν τα εμβόλια με τα βρέφη και τα 
μικρά παιδιά, αυτά προστατεύουν επίσης τους εφή-
βους και τους ενήλικες από σοβαρές μολυσματικές 
ασθένειες, όπως η γρίπη, οι μηνιγγιτιδοκοκκικές 
παθήσεις και η πνευμονία.

Ελλάδα και εμβολιασμός
Ευτυχώς στην Ελλάδα οι εμβολιασμοί για την πρό-
ληψη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, όπως ο 
πνευμονιόκοκκος και η γρίπη, είναι ενταγμένοι στο 
εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών (ΕΠΕ), συστήνο-
νται και αποζημιώνονται πλήρως είτε λόγω ηλικίας 
(άνω των 60 για τη γρίπη και άνω των 65 για τον 
πνευμονιόκοκκο) είτε λόγω χρόνιων υποκείμενων 
παθήσεων ανεξαρτήτως ηλικίας (ασθενείς με χρό-
νια καρδιακά και αναπνευστικά νοσήματα, με σακ-
χαρώδη διαβήτη, ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, 
συστηματικοί καπνιστές).

Οι ευθύνες της πολιτείας 
και των λειτουργών της υγείας
Παρ’ όλα αυτά, η διστακτικότητα έναντι των εμβο-
λιασμών υπάρχει και είναι μια σοβαρή ανησυχία 
για τη δημόσια υγεία και κάτι που πρέπει να αντι-
μετωπιστεί συλλογικά από τους υπευθύνους για τη 
χάραξη πολιτικών υγείας, τους επαγγελματίες υγεί-
ας, τους παραγωγούς εμβολίων, απ’ όλους εμάς. Οι 
υγειονομικές αρχές της πολιτείας, οι ιατρικές εται-
ρείες και όλοι οι λειτουργοί του χώρου της υγείας 
έχουν χρέος να: α) αντιμετωπίσουν την παραπλη-
ροφόρηση με επιστημονικά στοιχεία, τα οποία είναι 
ακόμη πιο σημαντικά στον σημερινό κόσμο, όπου 
η παραπληροφόρηση μπορεί να πολλαπλασιαστεί 
άμεσα και β) βρουν τρόπους ώστε να διασφαλιστεί 
η πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια όλων όσοι 
τα χρειάζονται.
Κατά τον προηγούμενο αιώνα τα εμβόλια απο-
δείχθηκαν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς 
τρόπους για να μετριαστεί το κλινικό αλλά και το 
οικονομικό φορτίο των λοιμώξεων. Η πρόληψη 
ασθενειών ωφελεί τα άτομα, τις οικογένειες, τα συ-
στήματα υγειονομικής περίθαλψης, τις οικονομίες 
και την κοινωνία.

Τα εμβόλια μειώνουν την πιθανότητα 
εξάπλωσης συγκεκριμένων ασθε-
νειών και στηρίζουν τη βιωσιμότη-
τα των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης.

Η προστατευτική δύναμη 
των εμβολίων
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Πιο ευάλωτα 
στον κορονοϊό 
τα άτομα  
με αυτοάνοσα 
νοσήματα

Ο 
κίνδυνος νόσησης και η κλινική 
έκβαση της Covid-19 σε ασθενείς 
με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν με-
λετηθεί εκτενώς από την επιστη-
μονική κοινότητα. Σύμφωνα με μια 
συστηματική ανασκόπηση των με-
λετών που έχουν εκπονηθεί, η οποία 

δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό «Annals of the 
Rheumatic Diseases», οι ασθενείς με αυτοάνοσα 
νοσήματα έχουν αυξημένο κίνδυνο νόσησης από 
Covid-19, που αποδίδεται κυρίως στη χρήση γλυκο-
κορτικοειδών (κορτιζόνης).
Την ίδια στιγμή τονίζεται ότι, παρά τον αυξημένο κίν-
δυνο, η κλινική έκβαση των ασθενών δεν είναι σημα-
ντικά χειρότερη σε σύγκριση με άτομα που βιώνουν 
τη νόσο χωρίς να πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα. 
Φαίνεται επίσης ότι η θεραπεία με βιολογικούς παρά-
γοντες ή στοχευμένα φάρμακα ως μονοθεραπεία, δη-
λαδή χωρίς συνδυασμό με άλλα φάρμακα, σχετίζεται 
με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής μορφής 
Covid-19, υποδηλώνοντας την ασφάλεια των φαρμά-
κων αυτών στην πανδημία.
Ειδικότερα, οι συγγραφείς της ανασκόπησης εξέτασαν 
δεδομένα από μια σειρά από μελέτες παρατήρησης 
που συμπεριέλαβαν 319.025 ασθενείς με αυτοάνοσα 
νοσήματα από 15 χώρες. Η ανάλυση συμπεριέλαβε 
ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, αυτοά-
νοσες ηπατοπάθειες, ρευματοειδή αρθρίτιδα, συστη-
ματικό ερυθηματώδη λύκο, ψωριασική αρθρίτιδα και 
ψωρίαση, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, συστηματι-
κές αγγειίτιδες, ρευματική πολυμυαλγία, σύνδρομο 
Sjogren, συστηματικό σκληρόδερμα, νόσο Αδαμα-
ντιάδη-Behcet, σαρκοείδωση και φλεγμονώδεις μυ-
οπάθειες.
Ο μέσος αριθμός, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της ανάλυσης, των περιστατικών Covid-19 λοίμωξης 
σε 145 μελέτες με σύνολο 319.025 ασθενείς ήταν 11 
περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα. Βέβαια, σε κάποιες 
ασθένειες η εξάπλωση της νόσου ήταν μεγαλύτερη. 
Για παράδειγμα, στους ασθενείς με συστηματικό ερυ-
θηματώδη λύκο, σύνδρομο Sjogren και συστηματικό 

σκληρόδερμα διαπιστώθηκαν 36 περιπτώσεις ανά 
1.000 άτομα, κάτι που πιθανότατα οφείλεται σε υψη-
λότερο ποσοστό χρήσης κορτιζόνης (60,3%). Αντίθετα, 
στους ασθενείς με φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέ-
ρου εντοπίστηκαν λιγότερες μολύνσεις από Covid-19, 
ήτοι 3 περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα.
Οι ερευνητές εστίασαν επίσης σε 7 μελέτες στις οποί-
ες γινόταν σύγκριση για την εξάπλωση του κορονοϊού 
σε ασθενείς που είχαν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και 
σε ασθενείς που δεν είχαν. Σε αυτή την ανάλυση οι 
ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα φάνηκε ότι είχαν 
αυξημένο κίνδυνο νόσησης από Covid-19 κατά 2,19 
φορές. Αυτές οι 7 μελέτες περιλάμβαναν μόνο άτο-
μα με ψωρίαση και αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα, 
αλλά και στις δύο ομάδες ο κίνδυνος λοίμωξης από 
SARS-CoV-2 ήταν αυξημένος (σχετικός κίνδυνος 3,43 
και 1,6 φορές αντίστοιχα έναντι των υπολοίπων συμ-
μετεχόντων).
Όσον αφορά τους παράγοντες που πιθανόν σχετίζο-
νται με αυξημένο κίνδυνο Covid-19, φαίνεται και πάλι 
ότι στις μελέτες όπου οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσή-
ματα έκαναν μεγαλύτερη χρήση κορτιζόνης εμφάνι-
ζαν και την υψηλότερη εξάπλωση της Covid-19.
Ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυ-
ψε είναι ότι ο κίνδυνος νόσησης από Covid-19 δεν 
επηρεάζεται από την ηλικία ή το φύλο, ούτε από την 
παρουσία υπέρτασης, διαβήτη ή τη χρήση θεραπεί-
ας με βιολογικούς παράγοντες ή άλλα αντιρευματικά 
φάρμακα.

Σχετικά με τον κίνδυνο βαριάς νόσησης και την ανά-
γκη νοσηλείας, οι ερευνητές εστίασαν στα αποτελέ-
σματα 65 μελετών που περιλάμβαναν συνολικά 2.766 
ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα οι οποίοι είχαν 
νοσήσει με Covid-19. Φάνηκε από αυτές ότι το 35% 
αυτών νοσηλεύτηκε, ενώ το 6,6% αυτών κατέληξε. Τα 
αποτελέσματα των μελετών αυτών συγκρίθηκαν με 
μελέτες στις οποίες καταγράφονταν οι νοσηλείες και 
οι θάνατοι ατόμων τα οποία δεν έπασχαν από αυτο-
άνοσο νόσημα. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
πως ο κίνδυνος να νοσήσει κανείς βαριά, να νοση-
λευτεί σε νοσοκομείο ή να καταλήξει είναι ο ίδιος, είτε 
κάποιος πάσχει από αυτοάνοσο είτε δεν πάσχει.
Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν ακόμη σε μελέτες 
που εξέταζαν τον συσχετισμό της εξέλιξης της μό-
λυνσης από κορονοϊό με την παρουσία υποκείμενων 
νοσημάτων. Αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς 
ηλικίας άνω των 64 ετών, οι άνδρες, εκείνοι που πά-
σχουν από υπέρταση, διαβήτη ή είναι παχύσαρκοι 
είχαν υψηλότερα ποσοστά νοσηλείας, εισαγωγής σε 
ΜΕΘ, ανάγκης για διασωλήνωση και θανάτου λόγω 
Covid-19 σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς αυτές τις 
συννοσηρότητες. Δηλαδή ενώ οι παράγοντες αυτοί 
δεν παίζουν ρόλο στο κατά πόσο ένας οργανισμός 
είναι ευαίσθητος απέναντι στο ενδεχόμενο μόλυνσης 
από τον ιό, από την άλλη παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στο πώς θα εξελιχθεί η νόσος και στο πόσο βαριά 
ένας ασθενής θα την περάσει.

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο, η κλινική έκβαση των ασθενών 
δεν είναι σημαντικά χειρότερη σε σύγκριση με άτομα που βιώ-
νουν τη νόσο χωρίς να πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα.
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Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής  
των ασθενών με ψωρίαση

Ι
διαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που 
πάσχουν από ψωρίαση, σύμφωνα με τα τελικά 
αποτελέσματα πανελλήνιας μελέτης. Η ψωρίαση, 
μια χρόνια και συστηματική φλεγμονώδης διατα-
ραχή του δέρματος, προσβάλλει περίπου 14 εκα-

τομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 200.000 ασθενείς. Οι 
βλάβες της ψωρίασης μπορούν συχνά να ανιχνευτούν 
σε περιοχές κοντά στις αρθρώσεις, όπως οι αγκώνες 
και τα γόνατα, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και στο 
τριχωτό της κεφαλής. Η ψωρίαση των ονύχων προ-
σβάλλει έως και το 50% των ατόμων με ψωρίαση και 
έως και το 90% των ατόμων που πάσχουν από ψωρι-
ασική αρθρίτιδα.
Έως και το 84% των ατόμων με ψωρίαση παρουσιάζει 
κνησμό, ενώ περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών 
πρακτικά αναφέρουν τον κνησμό ως τον πλέον σημαντι-
κό επιβαρυντικό παράγοντα της νόσου τους. Το 75% των 
ατόμων που πάσχουν από ψωρίαση πιστεύει ότι αυτή 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του, ενώ 
το 83% των ασθενών με ψωρίαση καλύπτει ενεργά τα 
ορατά σημεία της νόσου.
Με βάση τα δεδομένα από την πλήρη ανάλυση της πα-
νελλήνιας μελέτης της GENESIS Pharma, APRAISAL, 
που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη διάρκεια του 
29ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματο-
λογίας-Αφροδισιολογίας (29-31 Οκτωβρίου 2020), ασθε-
νείς που έλαβαν θεραπεία με απρεμιλάστη εμφάνισαν 
σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής τους.
Ειδικότερα, η μελέτη συμπεριέλαβε 287 ασθενείς από 22 
δερματολογικά κέντρα που είχαν κατά κανόνα μέτριας 
βαρύτητας ψωρίαση και έλαβαν για 12 μήνες θεραπεία 
με απρεμιλάστη από το στόμα. Η μελέτη APRAISAL, στο 
σύνολό της, αξιολόγησε παραμέτρους αποτελεσματι-
κότητας, ασφάλειας και ποιότητας ζωής για περίοδο 12 
μηνών.
Το κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης APRAISAL 
ήταν η επίτευξη βαθμολογίας μικρότερης/ίσης του 5, με 
βάση τον Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI), 
στους 6 μήνες θεραπείας με απρεμιλάστη, που αντιστοι-
χεί σε χαμηλή έως καμία επίδραση της νόσου στην ποι-
ότητα ζωής των ασθενών. Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι έξι 
στους δέκα ασθενείς που έλαβαν για 6 μήνες θεραπεία 
με απρεμιλάστη πέτυχαν αυτή την ανταπόκριση, ενώ η 
αναλογία αυξήθηκε σε περίπου επτά στους δέκα κατά 
την παρακολούθηση των ασθενών για 12 μήνες.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από 
τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους ίδιους 
τους πάσχοντες, επτά στους δέκα ασθενείς αποκόμισαν 
το μέγιστο δυνατό κλινικό όφελος από τη θεραπεία.
Η απρεμιλάστη οδήγησε σε σημαντική κλινική βελτίωση 
όσον αφορά τη βαρύτητα της νόσου, την ψωρίαση του 

τριχωτού της κεφαλής, των ονύχων και των παλαμών-
πελμάτων μετά από 12 μήνες θεραπείας, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό.
Ο καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρι-
ος Ιωαννίδης, μέλος της επιστημονικής συντονιστικής 
επιτροπής της μελέτης APRAISAL, ανέφερε σχετικά: «Η 
μελέτη κατέδειξε τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής που σχετίζεται με την ψωρίαση στην πλειοψηφία 
των ασθενών, καθώς και τη σημαντική βελτίωση των 
δερματικών βλαβών. Σημαντική αποτελεσματικότητα 
καταγράφηκε, επίσης, σε επιμέρους δείκτες αξιολόγη-
σης ειδικών μορφών της νόσου, όπως στην ψωρίαση 
ονύχων, τριχωτού κεφαλής, παλαμών-πελμάτων, αλλά 
και στις αξιολογήσεις των ίδιων των ασθενών ως προς 
το θεραπευτικό όφελος που έλαβαν από τη θεραπεία με 

απρεμιλάστη. Η μελέτη APRAISAL επιβεβαιώνει, τέλος, 
τα αποτελέσματα προηγούμενων κλινικών μελετών βά-
σει των οποίων το φάρμακο είναι ασφαλές. Η διεξαγωγή 
μελετών σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, 
όπως η APRAISAL, είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς 
μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε τη συγκε-
κριμένη θεραπεία στους ασθενείς της χώρας μας».
Αναφορικά με τις εντοπίσεις και τα συμπτώματα της 
ψωρίασης που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον ασθενή, 
70,8% των ασθενών με σοβαρή έως πολύ σοβαρή ψω-
ρίαση τριχωτού κεφαλής [βαθμολογία ≥3 στη Σφαιρική 
Αξιολόγηση του Τριχωτού της Κεφαλής από τον Ιατρό 
(ScPGA)] και 72,7% των ασθενών με σοβαρή έως πολύ 
σοβαρή παλαμοπελματιαία ψωρίαση [βαθμολογία ≥3 
στη Σφαιρική Αξιολόγηση της Παλαμοπελματιαίας Ψω-
ρίασης από τον Ιατρό (PPPGA)] πέτυχαν βαθμολογία 0 
(καθαρό) ή 1 (σχεδόν καθαρό), στην αντίστοιχη κλίμακα, 
στους 12 μήνες θεραπείας. Τα δεδομένα κατέδειξαν 
επίσης ότι 64,7% και 80% των ασθενών επέδειξαν ση-
μαντική βελτίωση της ψωρίασης ονύχων στους 6 και 12 
μήνες αντίστοιχα, όπως εκφράστηκε με τη βελτίωση στις 
βαθμολογίες του Δείκτη Βαρύτητας Ψωρίασης Ονύχων 
(NAPSI50).
Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα ασθενείς (84,3%) 
παρέμειναν στη θεραπεία με απρεμιλάστη για 12 μήνες, 
γεγονός που προωθεί την περαιτέρω γνώση ως προς 
την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των ασθε-
νών από τη θεραπεία με απρεμιλάστη, που πηγάζει τόσο 
από τα κλινικά δεδομένα όσο και από την εκτίμηση του 
θεραπευτικού οφέλους από τους ίδιους τους ασθενείς.

Η ελληνική μελέτη APRAISAL κατα-
δεικνύει ότι η θεραπεία με απρεμιλά-
στη μειώνει σημαντικά την επίδραση 
της νόσου τουλάχιστον σε 7 στους 10 
ασθενείς.
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Καλπάζει 
η επιδημία 

του διαβήτη, 
η οποία 

αποτελεί τη 
νέα μάστιγα

Ω
ς Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη έχει 
καθιερωθεί η 14η Νοεμβρίου, προ-
κειμένου οι πολίτες της υφηλίου να 
ενημερωθούν για τη μάστιγα αυτή, 
η οποία φαίνεται να έχει προσβάλει 
έναν στους έντεκα με δώδεκα αν-
θρώπους. Η συγκεκριμένη νόσος 

μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο μεγάλο ποσοστό των 
ασθενών, καθώς επιβαρύνει δραματικά την υγεία 
λόγω σημαντικών επιπλοκών.
Όπως αναφέρει η τελευταία έκδοση του «Άτλαντα» 
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, εκτιμάται ότι 463 
εκατομμύρια ενήλικες ζουν σήμερα με διαβήτη, με ένα 
ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό να μην το γνωρίζει, διατρέχο-
ντας υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών 
σχετιζόμενων με τη νόσο. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι σε 
παγκόσμιο επίπεδο το 11,3% των θανάτων οφείλεται στον 
διαβήτη. Σχεδόν το ήμισυ αυτών των θανάτων αφορά 
άτομα κάτω των 60 ετών.

Ελλάδα
Σύμφωνα με τα δεδομένα που εστάλησαν στην Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με 
Σακχαρώδη Διαβήτη από το σύστημα της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης και αφορούν το έτος 2019, οι ασθενείς 
με διαβήτη που έχουν ενταχθεί σε ένα τουλάχιστον θερα-
πευτικό πρωτόκολλο σακχαρώδους διαβήτη ανέρχονται 
στους 973.806.
Ειδικότερα, ο αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό 
πρωτόκολλο σακχαρώδους διαβήτη έχει διαμορφωθεί 
ως εξής:
1. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμε-
νοι): 47.315
2. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2: 938.098
3. Άλλοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη: 15.652
4. Σακχαρώδης διαβήτης κύησης: 9.049
5. Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης: 33
6. Ινσουλινοπενία μετά από ιατρικές πράξεις: 319
Από τα ανωτέρω στοιχεία γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι 
με σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν το 9% του πληθυσμού 
στη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλω-

σή του και καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη λή-
ψης άμεσων μέτρων από την πολιτεία.

Επιπτώσεις
Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει πολλές επιπλοκές, ως 
αποτέλεσμα της μη ρύθμισής του με βάση τις οδηγίες των 
γιατρών. Ωστόσο, ακόμη και τα άτομα με σωστή αντιμε-
τώπιση της ασθένειας κινδυνεύουν να αναπτύξουν επι-
πλοκές.
Σύμφωνα με τις αναφορές της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Διαβήτη, οι επιπτώσεις του διαβήτη είναι οι παρακάτω:
• Οξείες επιπλοκές του διαβήτη: Οι οξείες ή βραχυπρό-
θεσμες επιπλοκές του διαβήτη, οι οποίες οφείλονται σε 
ακραίες τιμές γλυκόζης στο αίμα, είναι συχνές στον δια-
βήτη τύπου 1 και μπορούν επίσης να εμφανιστούν, όταν 
χρησιμοποιούνται ορισμένα φάρμακα, στον τύπο 2 και σε 
άλλες μορφές διαβήτη. Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε 
μόνιμη ασθένεια ή ακόμη και στον θάνατο.
• Χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη: Χρόνιες ή μακροχρό-
νιες επιπλοκές του διαβήτη μπορεί να υπάρχουν ήδη σε 
άτομα με διαβήτη τύπου 2 από τη στιγμή που διαγιγνώ-
σκονται. Μπορούν επίσης να εμφανιστούν σύντομα μετά 
την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1. Η έγκαιρη ανίχνευση 
και η κατάλληλη θεραπεία είναι απαραίτητες για την πρό-
ληψη της αναπηρίας και του θανάτου.

Παραγωγική ηλικία
Τρία στα τέσσερα άτομα που ζουν με διαβήτη είναι σε 
παραγωγική ηλικία, δηλαδή μεταξύ 20 και 64 ετών. Αυτό 
δημιουργεί έναν αυξανόμενο αντίκτυπο και θα προκα-
λέσει επίσης μια σοβαρή και επεκτεινόμενη πίεση στην 
παραγωγικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τις επό-
μενες δεκαετίες.

Τρίτη ηλικία
Το 2019 ο εκτιμώμενος αριθμός ατόμων άνω των 
65 ετών με διαβήτη ήταν 111 εκατομμύρια. Δηλαδή 
ένας στους πέντε ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομά-
δας εκτιμάται ότι είχε διαβήτη. Προβλέπεται ότι έως 
το 2030 ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών με 
διαβήτη θα αυξηθεί περαιτέρω, σε 195 εκατομμύρια.

Αντιμετώπιση
Με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές αντι-
μετώπισης του διαβήτη και ειδικά του τύπου 2, που 
είναι ο συχνότερος, η δίαιτα και η άσκηση αποτε-
λούν απαραίτητες συνιστώσες. Η εκπαίδευση τόσο 
για την εφαρμογή τους όσο και για τα οφέλη που 
προκύπτουν θα πρέπει να ξεκινά τη στιγμή της πρώ-
της διάγνωσης και να επαναλαμβάνεται σε τακτά 
διαστήματα.
Την ίδια ώρα οι γιατροί σημειώνουν ότι δεν θα πρέ-
πει να θεωρείται ταμπού η από νωρίς έναρξη της 
ινσουλινοθεραπείας. Βασικό κριτήριο για την έναρξή 
της αποτελεί η μεταβολική κατάσταση του διαβητι-
κού ασθενή. Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 χορηγείται οποιοδήποτε σχήμα, αρκεί να εί-
ναι εξατομικευμένο στις ανάγκες τους. Η τρέχουσα 
τάση απ’ όλους τους αλγορίθμους είναι ότι η χρήση 
της ινσουλίνης πρέπει να γίνεται νωρίτερα στην πο-
ρεία της νόσου.
Η αποφυγή σοβαρής υπογλυκαιμίας αποτελεί επί-
σης σημαντικό στοιχείο για την επιλογή του θερα-
πευτικού σχήματος.
Τα κυριότερα σχήματα είναι: χορήγηση βασικής ιν-
σουλίνης σε συνδυασμό με αντιδιαβητικά δισκία και 
χορήγηση έτοιμων μειγμάτων ινσουλίνης.

Οι άνθρωποι με σακχαρώδη διαβήτη αποτελούν το 9% του πλη-
θυσμού της χώρας μας.
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Κ
αθώς πλησιάζει η πε-
ρίοδος της χειμερινής 
γρίπης, πολλά ερωτη-
ματικά αναδύονται σχε-
τικά με το πώς μπορεί 
να επηρεάσει την παν-
δημία Covid-19 και το 

αντίστροφο, ενώ οι ανησυχίες των επιστη-
μόνων σχετικά με τη συλλοίμωξη –ταυτό-
χρονη μόλυνση και από τους δύο ιούς– γρί-
πης και Covid-19 φαίνονται απολύτως δι-
καιολογημένες.
Η γρίπη είναι γνωστό σε όλους ότι ειδικά σε 
ευάλωτους πληθυσμούς μπορεί να έχει σο-
βαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σύμφωνα με 
το CDC, η περσινή περίοδος της γρίπης έ-
πληξε 56 εκατομμύρια Αμερικανούς, ο-
δήγησε σε 740.000 νοσηλείες και προκά-
λεσε έως και 62.000 θανάτους. Από την 
άλλη πλευρά, οι ελπίδες ότι το κύμα της 
πανδημίας Covid-19 θα σβήσει προοδευ-
τικά έχουν μάλλον εξανεμιστεί και ο SARS-
CoV-2 φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αποτελεί 
μια σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία 
έως ότου υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμ-
βόλιο και κάποιος βαθμός ανοσίας της αγέ-
λης.
Η συνύπαρξη, λοιπόν, των δύο αυτών ιών 
κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα είναι 
μια πραγματικότητα για την οποία θα πρέπει 
να είμαστε όλοι κατάλληλα προετοιμασμέ-
νοι. Αυτό προϋποθέτει κατ’ αρχάς τη δυ-
νατότητα διαχωρισμού των δύο αυτών ιώ-
σεων.
Γιατί όμως ο διαχωρισμός τους έχει ση-
μασία; Η διάκριση μεταξύ Covid-19 και 

γρίπης φαίνεται να είναι ζωτικής σημα-
σίας τόσο για την αντιμετώπιση όσο και 
για την παρακολούθηση των δύο λοι-
μώξεων. Εάν δεν γίνει έγκαιρα και αξι-
όπιστα η διάκριση μεταξύ των δύο λοι-
μώξεων, άτομα με Covid-19 κατά τη δι-
άρκεια της σεζόν της γρίπης μπορεί να 
αποδώσουν κατά λάθος τα συμπτώματά 
τους στη γρίπη και να μη λάβουν τις απα-
ραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποτρέ-
ψουν την εξάπλωση του SARS-CoV-2. Η 
διάκριση του SARS-CoV-2 από τη γρίπη 
είναι ιδιαίτερα σημαντική και λόγω των ε-
πιπτώσεων της διαφορετικής θεραπείας. 
Για παράδειγμα, η δεξαμεθαζόνη συνι-
στάται για σοβαρή λοίμωξη με Covid-19 
σε νοσοκομειακούς ασθενείς, ενώ αντεν-
δείκνυται ως θεραπεία της γρίπης, καθώς 
τα κορτικοστεροειδή παρατείνουν τον ιικό 
πολλαπλασιασμό.
Ένα επιπλέον σημαντικό ερώτημα είναι 
εάν η ταυτόχρονη λοίμωξη με τη γρίπη θα 
μπορούσε να επιδεινώσει την πορεία του 
Covid-19. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από 
τη μελέτη κλινικών περιστατικών συλλοί-
μωξης, αν και περιορισμένα, δεν είναι ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά.
Η συλλοίμωξη του SARS-CoV-2 με τη 
γρίπη μπορεί να δυσχεράνει, εκτός από τη 
διάγνωση, και τη θεραπεία, ενώ παράλ-
ληλα μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση 
του Covid-19 και να χειροτερέψει την κλι-
νική εικόνα της λοίμωξης, αυξάνοντας έτσι 
τη θνησιμότητα. Επίσης, έχει αναφερθεί ως 
ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για 
παρατεταμένη παραμονή στο νοσοκομείο, 

ενώ μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι ασθε-
νείς με Covid-19 που είχαν μολυνθεί ταυ-
τόχρονα με γρίπη παρέμειναν μεταδοτικοί 
για τον SARS-CoV-2 για περισσότερες ημέ-
ρες από τους άλλους ασθενείς με Covid-19 
λοίμωξη (17 ημέρες έναντι 12 ημέρες κατά 
μέσο όρο).
Οι δύο αυτές ιογενείς λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού μοιράζονται αρκετά κοινά χα-
ρακτηριστικά στα κλινικά συμπτώματα (πυ-
ρετός, βήχας, δυσχέρεια στην αναπνοή, 
μυαλγία, διάρροια κ.λπ.), με αποτέλεσμα 
ο διαχωρισμός τους να μην μπορεί να βα-
σιστεί μόνο σε αυτά. Για τον λόγο αυτόν η 
μόνη ασφαλής οδός για τη διάκρισή τους 
είναι ο συστηματικός εργαστηριακός έλεγ-
χος και συγκεκριμένα οι μοριακές τεχνικές, 
είτε οι πλήρως αυτοματοποιημένες (POCT, 
multiplex PCR) είτε οι παραδοσιακές. Οι μο-
ριακές τεχνικές γίνονται πλέον απαραίτητες 
για τη διάκριση των ιών, ενώ είναι διαθέ-
σιμα και μοριακά τεστ «multiplex» που ε-
λέγχουν ταυτόχρονα την παρουσία περισ-
σότερων αναπνευστικών ιών, ώστε να κα-
λύπτεται πλήρως η διάγνωση μιας ιογενούς 
αναπνευστικής λοίμωξης.
Το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν διαθέ-
τει μοριακές μεθόδους κλινικά επικυρω-
μένες και εγκεκριμένες για διαγνωστική 
χρήση (CE-IVD) τόσο για την ανίχνευση 
του κορονοϊού όσο και για την ανίχνευση 
της γρίπης Α, Β και του αναπνευστικού 
συγκυτιακού ιού (Respiratory syncytial 
virus – RSV) με τη χρήση ενός μόνο κλινι-
κού δείγματος στην προνομιακή τιμή των 
120 ευρώ.

TWINDEMIC  

Μια νέα πρόκληση

Της Βασιλικής Πιτυρίγκα, 
βιοπαθολόγου, διευθύντριας 
Διαγνωστικών Εργαστηρίων 
Ερρίκος Ντυνάν Hospital 
Center
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Η σημασία 
του οργάνου 
που λέγεται 
«δέρμα»

Λ
ίγοι από εμάς γνωρίζουμε ότι το 
δέρμα που καλύπτει το σώμα μας 
είναι κι αυτό ένα όργανο, το οποίο 
έχει λειτουργίες, πέρα βέβαια από 
την προστασία των μυών. Για τον 
λόγο αυτόν χρειάζεται ιδιαίτερη 
φροντίδα και προσοχή κάθε εποχή 

και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της επι-
κινδυνότητας του ήλιου.
Μια σημαντική λειτουργία του είναι και η άμυνα που 
προσφέρει στον οργανισμό μας. Γνωρίζουμε τον ση-
μαντικό ρόλο που παίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, το 
γαστρικό οξύ και τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου στην 
αντιμετώπιση των παθογόνων μικροοργανισμών. Ωστό-
σο, ένα από τα σημαντικότερα μέρη της άμυνας, το οποίο 
αποτρέπει την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών ή 
τοξικών ουσιών στον οργανισμό, είναι το δέρμα.
Δυστυχώς, η λειτουργία του δέρματος περιορίζεται με τη 
γήρανση, επομένως χρειάζεται περισσότερη προσπά-
θεια για να διατηρηθεί υγιές. Επιπλέον, καθώς συχνά 
στην τρίτη ηλικία ασχολούμαστε περισσότερο με άλλα 
προβλήματα υγείας, το δέρμα συχνά περνά σε δεύτερη 
μοίρα.

Στιβάδες
Το δέρμα αποτελείται από τρεις στιβάδες:
• Η βαθύτερη στιβάδα είναι ο υποδόριος ιστός, ο οποίος 
αποτελείται από συνδετικό ιστό και λίπος. Παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη διατήρηση της θερμοκρασίας του οργα-
νισμού, βοηθά στην απορρόφηση των κραδασμών, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποθήκη λίπους.
• Η επόμενη στιβάδα είναι το χόριο. Αποτελείται από 
κολλαγόνο και ελαστίνη, ενώ φέρει επίσης αγγεία, νεύ-
ρα, ιδρωτοποιούς αδένες και τριχικούς θυλάκους.
• Η εξωτερική στιβάδα είναι η επιδερμίδα και παίζει 
ρόλο φραγμού. Η επιδερμίδα διαιρείται σε πέντε υπο-
στιβάδες (κεράτινη - διαυγή - κοκκώδη - ακανθώδη 
- βασική), καθεμία από τις οποίες φέρει δικά της κύτ-
ταρα. Η εξωτερική στιβάδα (αυτή που βλέπουμε) είναι 
η κεράτινη.
Η κεράτινη στιβάδα αποτελείται από περίπου 30 στιβά-
δες επίπεδων νεκρών κυττάρων με πρωτεΐνες τα οποία 
δημιουργούν έναν φραγμό μαζί με το νερό και το λίπος 
της περιοχής. Ο φραγμός αυτός δεν επιτρέπει στο νερό 
να εξέλθει από τον οργανισμό και προστατεύει από τις 
τοξίνες, τα βακτήρια και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Διάφοροι παράγοντες μπορεί να αποδυναμώσουν την 
κεράτινη στιβάδα. Ένας από αυτούς είναι η γήρανση. 
Με την ηλικία, το δέρμα γίνεται λεπτότερο και τα κύττα-
ρα πιο επίπεδα. Περιορίζεται επίσης η ενυδάτωση του 
δέρματος. Τα επίπεδα του λίπους μειώνονται, επομένως 
το δέρμα αποδυναμώνεται, ιδιαίτερα σε περιοχές που 
εκτίθενται στον ήλιο.
Το τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι αλλά και η 
χρήση αλκοολικών αντισηπτικών διαλυμάτων μπορεί 
να προκαλέσουν ξηρότητα και βλάβες στο δέρμα, κα-
θώς απομακρύνουν τα λίπη που βρίσκονται εκεί.
Με άλλα λόγια, το τακτικό πλύσιμο των χεριών, που θε-
ωρείται απαραίτητο για την πρόληψη του Covid-19, μπο-
ρεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία του δέρματος.

Ιοί, βακτήρια και δέρμα
Το ξηρό και λεπτό δέρμα έχει αυξημένη διαπερατότητα 
σε σχέση με το φυσιολογικό, ενώ μπορεί να διαρρηχθεί 
ευκολότερα. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την είσοδο 
παθογόνων μικροοργανισμών οι οποίοι προκαλούν μια 
σειρά παθήσεις. Ο κορονοϊός δεν μπορεί να εισέλθει 
στον οργανισμό διαμέσου του δέρματος, ωστόσο ορι-
σμένα είδη βακτηρίων μπορεί να προκαλέσουν βλάβες 
αν διαπεράσουν το δέρμα.
Τα παραπάνω βακτήρια μπορεί να προκαλέσουν κυττα-
ρίτιδα (ένα είδος λοίμωξης) στους δερματικούς ιστούς. 
Αν δεν αντιμετωπιστεί, η λοίμωξη αυτή μπορεί να εξα-
πλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματος, προκαλώντας 
πυρετό ή οίδημα, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο 

σήψης και νοσηλείας. Η λοίμωξη αντιμετωπίζεται με 
ισχυρά αντιβιοτικά.

Η σημασία της ενυδάτωσης
Η ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το δέρμα. 
Η χρήση βαζελίνης αμέσως μετά το μπάνιο ή το πλύ-
σιμο των χεριών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση 
της υγρασίας του δέρματος. Μια άλλη επιλογή είναι οι 
ενυδατικές κρέμες, οι οποίες περιέχουν νερό, έλαια και 
γαλακτωματοποιητές, ωστόσο τα μη λιπαρά προϊόντα 
δεν έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης.
Άλλες εναλλακτικές επιλογές είναι:
• Οι κρέμες δέρματος με κεραμίδια. Τα κεραμίδια είναι 
ένα είδος λίπους το οποίο βρίσκεται φυσιολογικά στην 
κεράτινη στιβάδα.
• Τα ενυδατικά έλαια, όπως το ορυκτέλαιο. Έχουν τις 
ίδιες επιδράσεις με τη βαζελίνη, αλλά είναι λιγότερο λι-
παρά.
• Προϊόντα με υγροσκοπικά μέσα. Οι ουσίες αυτές βο-
ηθούν την απορρόφηση του νερού από το δέρμα. Τα 
επιθυμητά συστατικά περιλαμβάνουν γλυκερίνη, ουρία, 
πυρογλουταμικό οξύ, σορβιτόλη, γαλακτικό οξύ, γαλα-
κτικά άλατα και άλφα υδροξυλικά οξέα.
Εκτός από την τακτική ενυδάτωση του δέρματος, πρέπει 
να αποφεύγουμε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο 
και να χρησιμοποιούμε αντηλιακό.
Η χρήση υγραντήρα στο σπίτι είναι επίσης ωφέλιμη, ιδι-
αίτερα το φθινόπωρο και τον χειμώνα, καθώς ο ξηρός 
αέρας απομακρύνει την υγρασία από το δέρμα.

Το δέρμα λειτουργεί ως αμυντικός φραγμός για τον οργανισμό, 
εμποδίζοντας την έκθεσή του σε παθογόνους μικροοργανισμούς 
και τοξικές ουσίες.
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ME 0108EpCl Bflµa1a, 
nLO Kov1Cl 010 µEMov 

01nv noManAn LKAnpuvon 
Ka8E e:vac; an6 ,ouc; xLA1a6Ec; aa8EvEic; µE noManM I:KAnpuvan amv EMa6a Eivat µova61K6c;. napouma�EL 6LacpopmKa auµmwµma 
Kat B1wvE1 µ1a 6LacpopmKn npayµanK6tma. I:mv GENESIS Pharma to yvwpi�ouµE au,6 KaM, y1mi n avnµEtwman me; v6aou 
BpiaKEtat amv Kap61a me; 6paamp16,mac; µac; 20 xp6v1a ,wpa. 

Oc; n EMnv1Kn cpapµaKEUnKn EtatpEia nou avnnpoawnEUEL anoKAEtanKa amv EMaoa mv Biogen, nye:n6a EtatpEia amv e:pEuva yia 
mv noMan>..n LKAnpuvan OE nayK6aµ10 mfnE6ο µE nEp1aa6,Epa an6 30 xp6v1a EpwvnnKr'l<; 6paamp16mrnc;, 6ia8faouµE anµEpa 
e:va µEYa>..o Eupoc; 8EpanEunKwv EnLAoywv y1a rn v6ao. 

'Oao n 61E8vnc; e:pEuva EvtELVEtm, Ba Epya�6µamE Ka8nµEp1va wmE va 61aacpa>..[�ouµE moue; 1mpouc; Kat aa8EvEfc; am xwpa µac;, 
np6aBaan one; vE6,EpE<; E�EAL�EL<;, napaµe:vovtac; mo n>..Eup6 touc; aE Ka8E Bnµa. An6 rnv apxn. 
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Ο 
αγώνας για την ανακάλυψη μιας μεθό-
δου πρόληψης για τον Covid-19 συνε-
χίζεται με αμείωτο ρυθμό και αυτή τη 
στιγμή αρκετά εμβόλια έχουν φτάσει στο 
στάδιο των κλινικών δοκιμών. Ώστόσο, 
μια άλλη προσέγγιση που εξετάζεται 

σήμερα για τον ίδιο σκοπό είναι τα αντισώματα, δηλαδή 
πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύ-
στημα με σκοπό την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Τα 
αντισώματα αδρανοποιούν τους ιούς μέσω πρόσδεσης 
στην επιφάνειά τους, η οποία δεν τους επιτρέπει να ει-
σέλθουν στα κύτταρα.
Όπως μάλιστα έχει τονίσει ο επίκουρος καθηγητής της 
Ιατρικής Σχολής του ΈΚΠΑ και μέλος της Έπιτροπής 
Έμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας Γκίκας Μα-
γιορκίνης, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξηθεί το ενδια-
φέρον για την αποτελεσματικότητα των μονοκλωνικών 
αντισωμάτων. «Η θεωρητική βάση αυτών των θεραπει-
ών έχει μεγάλη ιστορία επιτυχημένων θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων στην κλινική ιολογία. Με βάση τις γνώ-
σεις που έχουμε για τις ιογενείς λοιμώξεις, η αποτελε-
σματικότητα των αντισωματικών θεραπειών είναι ιδιαί-
τερα αποτελεσματική όταν χορηγηθεί στα πρώτα στάδια 
της νόσου. Έπίσης, οι θεραπείες αυτές έχουν ιδιαίτερα 
ισχυρό προφίλ ασφάλειας» επισήμανε ο κ. Μαγιορκίνης.
Όπως είπε, «όταν μολυνθεί κάποιος από τον ιό, χρειά-
ζεται ένα δεδομένο χρονικό διάστημα ώστε το ανοσο-
ποιητικό σύστημα να τον εντοπίσει, να τον αναγνωρίσει, 

να τον επεξεργαστεί και στο τέλος να αποδημήσει τον ιό, 
ώστε να φτιάξει τα αντισώματα τα οποία θα αναγνωρί-
σουν και θα καταστρέψουν τον ιό, οδηγώντας σταδιακά 
στην ίαση. Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι παρόμοια 
με τα δικά μας αντισώματα, αλλά είναι τεχνητά παρα-
σκευασμένα, τα οποία τα δίνουμε στους ασθενείς μέσα 
στη φλέβα τους. Ένα σχόλιο στο περιοδικό “Science”, 
που είναι ένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδι-
κά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σχετικά με πρώιμα 
κλινικά αποτελέσματα από κοκτέιλ μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων σε 275 ασθενείς, μιλάει για εξαιρετικά απο-
τελέσματα, τα οποία ενισχύουν τις ελπίδες γι’ αυτές τις 
θεραπείες των αντισωμάτων».
Τεχνητά αντισώματα ειδικά για τον κορονοϊό είναι δυ-
νατόν, λοιπόν, να παραχθούν στο εργαστήριο και στη 
συνέχεια να χορηγηθούν σε ασθενείς με σκοπό την 
αντιμετώπιση της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός. Τα 
αντισώματα αυτά (μονοκλωνικά) έχουν πιθανώς χρη-
σιμότητα και στην πρόληψη, τουλάχιστον μέχρι να 
ανακαλυφθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Τα εμβόλια 
προκαλούν συνήθως παραγωγή αντισωμάτων από το 
ανοσοποιητικό σύστημα τα οποία είναι ειδικά για ένα 
παθογόνο. Τα μονοκλωνικά αντισώματα χορηγούνται 
ενδοφλεβίως στους ασθενείς, επομένως εισέρχονται 
άμεσα στην κυκλοφορία του αίματος.
Σήμερα τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται 
στη θεραπεία αρκετών παθήσεων, όπως η νόσος του 
Crohn, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο καρκίνος. Απο-

τελούν μάλιστα τη μοναδική επιλογή για ηλικιωμένους 
ή άλλους ασθενείς που δεν έχουν την ικανότητα να 
εκδηλώσουν επαρκή ανοσιακή απόκριση μετά τον εμ-
βολιασμό. Ώστόσο, προκειμένου η προσέγγιση αυτή να 
μπορεί να εφαρμοστεί στον κορονοϊό, οι επιστήμονες θα 
πρέπει αρχικά να παρασκευάσουν ισχυρά αντισώματα 
που θα έχουν την ικανότητα να αδρανοποιούν τον ιό.
Μια ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τους Yaoxing 
Huang, Lawrence Shapiro και David Ho από το 
Columbia University απομόνωσε και εξέτασε αντισώ-
ματα από νοσηλευόμενους ασθενείς με Covid-19, με 
σκοπό να διαπιστώσει ποια από αυτά έχουν την ικα-
νότητα να αδρανοποιούν τον ιό. Τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους δημοσιεύτηκαν πριν από λίγους μήνες 
στο επιστημονικό περιοδικό «Nature».
Οι επιστήμονες αρχικά ξεχώρισαν πέντε ασθενείς οι 
οποίοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα αδρανοποιητικών 
αντισωμάτων στο πλάσμα. Στη συνέχεια απομόνωσαν 
από το αίμα τους τα Β λεμφοκύτταρα μνήμης, μια κατη-
γορία ανοσιακών κυττάρων τα οποία παράγονται κατά τη 
διάρκεια της λοίμωξης, έχουν διάρκεια ζωής αρκετών 
ετών και μπορούν να παραγάγουν ταχέως νέα αντισώ-
ματα σε μια «συνάντηση» με το ίδιο μικρόβιο στο μέλλον.
Η επιστημονική ομάδα επικεντρώθηκε στα Β κύττα-
ρα μνήμης που ήταν ειδικά για την πρωτεΐνη spike 
του κορονοϊού και τα χρησιμοποίησε προκειμένου να 
παρασκευάσει 252 διαφορετικά είδη μονοκλωνικών 
αντισωμάτων στο εργαστήριο. Τα αντισώματα αυτά στη 
συνέχεια εξετάστηκαν ως προς την ικανότητά τους να 
αδρανοποιούν τον ιό.
Οι επιστήμονες τελικά κατέληξαν σε 19 μονοκλωνικά 
αντισώματα τα οποία είχαν την παραπάνω δράση. 
Χρησιμοποιώντας μία τεχνική που λέγεται cryo-EM, οι 
επιστήμονες κατάφεραν να παρατηρήσουν ποιο είναι το 
σημείο της πρωτεΐνης spike στο οποίο προσδένονται τα 
αντισώματα. «Οι παρατηρήσεις μας δείχνουν ποια ση-
μεία της πρωτεΐνης spike του ιού είναι τα περισσότερο 
ευάλωτα» είπε ο Ho.
Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, αρκετά από τα πα-
ραπάνω μονοκλωνικά αντισώματα θα μπορούν ίσως 
να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον στη θεραπεία ή πρό-
ληψη του Covid-19. Η επιστημονική ομάδα έχει ξεκινή-
σει ήδη νέες έρευνες με σκοπό να εξετάσει την αποτε-
λεσματικότητά τους τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε 
ανθρώπους εθελοντές.

Τεχνητά αντισώματα τα οποία παρά-
γονται σε εργαστήρια μπορούν να 
επιτεθούν στον νέο ιό, όμως υπάρχει 
δρόμος ακόμη για την οριστικοποίη-
ση μιας τέτοιας θεραπείας.

Κορονοϊός: Ελπίδες από 
τα μονοκλωνικά αντισώματα
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Η σηµασία των ειδικών 
συµπληρωµάτων διατροφής 

για τους ενήλικες

Είναι γεγονός ότι όσο µεγαλώνου-
µε και όσο περισσότερο κου-
ραζόµαστε από τις καθηµερινές 
δραστηριότητες, τόσο τα αποθέ-

µατα ενέργειας τα οποία διαθέτει ο οργα-
νισµός µας µειώνονται, όπως και η πνευ-
µατική µας εγρήγορση. Η διατροφή µας σε 
πολλές περιπτώσεις δεν είναι η κατάλληλη 
για να µας τονώσει, µε αποτέλεσµα ένα 
συµπλήρωµα µε πολύτιµα θρεπτικά συ-
στατικά να µπορεί να µας ενισχύσει, να 
µας τονώσει πνευµατικά και να µας προσ-
δώσει την ενέργεια και την εγρήγορση που 
χρειαζόµαστε.
Όλοι έχουµε ακούσει για τα συµπληρώµα-
τα µε βιταµίνες και µέταλλα, όµως υπάρ-
χουν και κάποιες πιο εξελιγµένες µορφές, 
που περιέχουν πιο ιδιαίτερα συστατικά.
Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί ότι το 
εκχύλισµα σιβηριανού Ginseng ενισχύει 
τη σωµατική και πνευµατική απόδοση, µε 
αποτέλεσµα ο οργανισµός να αντεπεξέρ-
χεται πιο αποτελεσµατικά σε στρεσογόνες 
καταστάσεις.
Επίσης, υπάρχουν αµινοξέα, όπως η 
γλουταµίνη, η σερίνη, η αργινίνη και η τυ-
ροσίνη, που ενισχύουν την απόδοση που 
σχετίζεται µε την ικανότητα µάθησης, συ-
γκέντρωσης, προσοχής και µνήµης.
Την ίδια στιγµή θρεπτικά συστατικά όπως 
η καρνιτίνη βοηθούν τη µεταφορά του λί-
πους για παραγωγή ενέργειας. Συντίθεται 
στο σώµα από ορισµένα αµινοξέα και βρί-
σκεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα και στο κόκκινο 
κρέας.
Το δε –ιδιαίτερα γνωστό– συνένζυµο Q10 
ενισχύει την παραγωγή ενέργειας και 
µειώνει την οξειδωτική φθορά στον εγκέ-
φαλο, ενώ συµβάλλει στη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίµατος στα µικρά και 
περιφερειακά αγγεία. Επίσης, το Ginkgo 
Biloba βελτιώνει τη µνήµη και τη συγκέ-
ντρωση, καθώς και την ποιότητα ζωής, 
ιδιαίτερα σε καταστάσεις άνοιας.
Να σηµειώσουµε ότι οι περισσότεροι από 
εµάς που είµαστε ενήλικες χρειαζόµαστε 
σε πολλές περιόδους της ζωής µας ένα 
πολυβιταµινούχο συµπλήρωµα διατροφής 
µε εµπλουτισµένες συνθέσεις. Καλό θα εί-
ναι να είµαστε σίγουροι ότι το συγκεκριµέ-
νο σκεύασµα έχει παραχθεί µε προσεκτικά 
επιλεγµένες πρώτες ύλες, εγκεκριµένες 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφά-
λεια των Τροφίµων (EFSA), προκειµένου 
να είναι ασφαλές, αποτελεσµατικό και 
αποδοτικό.
Φυσικά καλό είναι να γνωρίζουµε όλοι 
µας ότι τα συµπληρώµατα διατροφής δεν 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως υποκα-
τάστατο µιας ισορροπηµένης δίαιτας και 
να µη θεωρούµε ότι επειδή πήραµε το 
συµπλήρωµα δεν χρειάζεται να τρώµε 
υγιεινά και σωστά.

Πέρα από τις ιδιαίτερα γνω-
στές βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία 
και τα µέταλλα, υπάρχουν 
ειδικές κατηγορίες συµπλη-
ρωµάτων για την τόνωση του 
οργανισµού.
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Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπά-
θειες μιας ομάδας κορυφαίων ιατρών και μηχανικών ια-
τρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες εξελίξεις 
της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουρ-
γική, μη επεμβατική Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύ-
λιου Δίσκου.
 Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή και αποτελεσματική 
διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και 
αναισθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θερα-
πευτικό κρεβάτι που ελέγχεται από ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. 
Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυ-
χενικό σύνδρομο. 

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
www.gethealthier.gr
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ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟ-
ΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., η 
100% ελληνική βιομηχα-
νία που βρίσκεται πίσω 
από μάρκες προϊόντων ε-
μπιστοσύνης με ηγετικές 

θέσεις στην αγορά, όπως Babylino, Wet 
Hankies, EveryDay, Pom Pon, Babycare, 
Sani κ.ά., ανακοίνωσε πρόσφατα την ολο-
κλήρωση μίας ακόμα επένδυσης, ύψους 
2,5 εκατ. ευρώ, που αφορά στη δημιουργία 
μίας νέας, υπερσύγχρονης γραμμής παρα-
γωγής χειρουργικών μασκών μιας χρήσης.

Η επένδυση
Η ΜΕΓΑ Α.Ε. είναι μία εταιρεία που εδώ 
και 4 δεκαετίες επενδύει συστηματικά στην 
Ελλάδα και πολύ πριν την εμφάνιση του 
ιού SARS-CoV-2 πρωτοστατούσε, παγκο-
σμίως, στην προάσπιση της μέγιστης αξίας 
της προϊοντικής ασφάλειας, η οποία, δικαι-
ωματικά, αποτελεί την ύψιστη απαίτηση του 
καταναλωτή.
Η κατηγορία των χειρουργικών μασκών, α-
ναπτύχθηκε σημαντικά με την εμφάνιση της 
πανδημίας, καθώς η συστηματική χρήση 
της από το γενικό κοινό αποτελεί ισχυρό 
σύμμαχο ενάντια στους ιούς. Ωστόσο, κα-
νείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί, καθώς 
δεν βασίζεται σε δεδομένα σταθερής ζήτη-
σης. Για παράδειγμα, σε μερικούς μήνες 

από σήμερα ενδεχομένως η χρήση μάσκας 
να περιοριστεί, εφόσον η πανδημία εισέλθει 
σε φάση ύφεσης, κάτι που ευχόμαστε όλοι. 
Αυτό όμως δεν λειτούργησε ανασταλτικά 
για τη ΜΕΓΑ.
Με στόχο τη συμβολή στην προάσπιση 
της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση ε-
πάρκειας αποθέματος ποιοτικών μασκών 
στη χώρα μας, για όσο διάστημα χρεια-
στεί, χωρίς να υπάρχει εξάρτηση από άλλες 
χώρες, η εταιρεία προχώρησε εκτάκτως 
στη δημιουργία μίας νέας, υπερσύγχρονης 
γραμμής παραγωγής, δυναμικότητας 200 
εκατ. μασκών ετησίως.
Τόσο η νέα γραμμή παραγωγής χειρουργι-
κών μασκών όσο και οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 
προϊόντων είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, 
ενώ εξασφαλίζεται ανέπαφη παραγωγή, 
σύμφωνα με τα αυστηρά πρωτόκολλα ποι-
οτικού ελέγχου της ΜΕΓΑ.

Χειρουργικές μάσκες  
ΜΕΓΑ – Προϊοντικά χαρακτηριστικά 
Όπως όλα τα προϊόντα της εταιρείας, έτσι 
και οι χειρουργικές μάσκες ΜΕΓΑ έχουν 
σχεδιαστεί σύμφωνα με πολύ αυστηρά κρι-
τήρια ποιότητας προκειμένου να εξασφαλί-
ζουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα 
και προστασία. Έτσι, οι χειρουργικές μά-
σκες μιας χρήσης της ΜΕΓΑ:

ναγκών που έχουν προκύψει από την έως 
τώρα χρήση μασκών. Συγκεκριμένα: 
• Παρέχουν υψηλά επίπεδα προστασίας, 
ενώ παράλληλα επιτρέπουν άνετη ανα-
πνοή, ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση.
• Προσφέρουν άνετη εφαρμογή στην περι-
οχή γύρω από τα αυτιά.
• Προσφέρουν πιστοποιημένη προστασία, 
καθώς διαθέτουν CE και τη διεθνή πιστο-
ποίηση Oeko-Tex® Standard 100, για απου-
σία βλαβερών ουσιών.
• Είναι οι μόνες που διατίθενται σε 3 δια-
φορετικά μεγέθη (Small, Medium, Large), 
καθώς ένα μέγεθος δεν κάνει για όλες τις η-
λικίες ανθρώπων ή όλες τις κατατομές προ-
σώπου.
• Διατίθενται σε ασφαλείς συσκευασίες.

ΜΕΓΑ, αξεπέραστη προϊοντική  
ασφάλεια με ελληνική υπογραφή
Σήμερα, σε αυτή την πρωτόγνωρη συ-
γκυρία που έφερε ο SARS-CoV-2 στο 
σύνολο της ανθρωπότητας, η εταιρεία, 
συνδυάζοντας την ειδική τεχνογνωσία 
της, την ελληνική καινοτομία και την α-
παρέγκλιτη προσήλωσή της στην προϊ-
οντική ασφάλεια, βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή προσφοράς ολοκληρωμένης 
προστασίας.
Έτσι, εκτός από τις χειρουργικές μάσκες 
ΜΕΓΑ, τη σειρά προϊόντων ατομικής προ-
στασίας της ΜΕΓΑ Α.Ε. συμπληρώνουν ε-
πίσης:
• Η αντισηπτική λοσιόν ΜΕΓΑ Ενισχυμένο, 
με 70% αιθυλική αλκοόλη, η οποία προσφέ-
ρει ενισχυμένη δράση ενάντια σε ιούς και 
μικρόβια. Διαθέσιμη σε πρακτική συσκευα-
σία με σπρέι (100 ml) και σε οικονομική συ-
σκευασία με αντλία (500 ml).
• Τα υγρά αντισηπτικά μαντήλια ΜΕΓΑ Ε-
νισχυμένο σε ατομική συσκευασία, με 70% 
αιθυλική αλκοόλη. 
Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παράγονται 
ανέπαφα, στην Ελλάδα, με τη σφραγίδα 
προϊοντικής ασφάλειας της ΜΕΓΑ Α.Ε.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. επενδύει σε μία 
νέα, υπερσύγχρονη γραμμή 
παραγωγής χειρουργικών 

μασκών, στην Ελλάδα

• Διαθέτουν 3 στρώματα προστασίας:
Στρώμα 1: Φιλτράρισμα επιβλαβών στα-
γονιδίων.
Στρώμα 2: Ειδικό meltblown με ηλεκτρο-
στατικό, για φιλτράρισμα ακόμα και πολύ 
μικρών σωματιδίων, όπως αυτό του κο-
ρωνοϊού SARS-CoV-2.
Στρώμα 3: Απαλή εσωτερική επένδυση, 
φιλική στο δέρμα.
• Εξασφαλίζουν πιστοποιημένη προστασία 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Φιλ-
τράρισμα BFE ≥95% ΕΝ14683).
• Επιτρέπουν άνετη αναπνοή.
• Διαθέτουν καινοτόμα, απαλά υφασμάτινα 
πλαϊνά για να μην κουράζουν και να μην ε-
ρεθίζουν την περιοχή γύρω από τα αυτιά.
• Είναι δερματολογικά ελεγμένες σε διε-
θνώς αναγνωρισμένο δερματολογικό ινστι-
τούτο του εξωτερικού.
• Δεν περιέχουν latex.
• Έχουν πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 
100, για απουσία βλαβερών ουσιών.
• Με σήμανση CE (ιατροτεχνολογικά προϊ-
όντα).
• Διατίθενται σε 3 διαφορετικά μεγέθη 
(Small, Medium, Large), για ιδανική εφαρ-
μογή και προστασία, ανάλογα με τις διαστά-
σεις κάθε προσώπου.

Χειρουργικές μάσκες  
ΜΕΓΑ – Μοναδικές καινοτομίες 
Οι χειρουργικές μάσκες ΜΕΓΑ έχουν σχε-
διαστεί με γνώμονα τον βέλτιστο συνδυα-
σμό ασφαλούς προστασίας και άνεσης κατά 
τη χρήση, ενώ δίνουν λύση σε μια σειρά α-

31www.freesunday.gr
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Σ
τα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 οι υποβαθμι-
σμένες περιοχές του 
νοτιοανατολικού Λον-
δίνου βρίσκονταν σε 
αναβρασμό. Η περι-

οχή του Νιου Κρος, που σήμερα αποτελεί 
δυναμικό κέντρο τέχνης και πολιτισμού, 
ήταν το προπύργιο της λευκής εργατικής 
τάξης με παράδοση αιώνων στη ναυπή-
γηση και στη βαριά βιομηχανία. Η μαζική 
ανεργία και η συνεπακόλουθη παρακμή 
έκαναν την περιοχή πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη του Εθνικού Μετώπου, 
μιας οργάνωσης με ρατσιστικά στοιχεία η 
οποία αποφάσισε να οργανώσει μια πο-
ρεία διαμαρτυρίας. Για τους ηγέτες της, η 
πορεία αυτή ήταν η ρεβάνς για την ήττα 
των Βρετανών φασιστών του Μόσλεϊ 40 
χρόνια πριν, στην προσπάθειά τους να ξε-
ριζώσουν τη μεγάλη εβραϊκή παροικία 
του Λονδίνου. Ο στόχος αυτή τη φορά, 
ωστόσο, ήταν γειτονικές περιοχές με έ-
ντονη παρουσία μαύρων, κυρίως μετανα-
στών από την Καραϊβική και άλλα σημεία 
της πρώην αυτοκρατορίας. Τα δημοκρα-
τικά αντανακλαστικά των Βρετανών και 
μια ιδιότυπη συμμαχία μεταναστών, α-
ναρχικών και αριστερών οδήγησαν στην 
ήττα και στη διάλυση αυτής της προσπά-
θειας, βάζοντας άλλη μια φορά ένα ξέσπα-
σμα του φασισμού στο χρονοντούλαπο 
της Ιστορίας.
Στην περίπτωση της σύγχρονης Ελλάδας, 
αν και αναμφισβήτητα υπήρξε ευαισθητο-
ποίηση παρόμοιας φύσεως όπως στην Αγ-
γλία, η ήττα της Χρυσής Αυγής προήλθε 
ουσιαστικά από μια θεσμική παρέμβαση 
και όχι από λαϊκή πρωτοβουλία. Η τάση 
της κοινωνίας να ταυτίζει τον ρατσισμό 
και την ακροδεξιά με μια περιφερειακή 
ομάδα ατόμων φάνηκε ξεκάθαρα όταν η 
καταδίκη των χρυσαυγιτών χαιρετήθηκε 
ως νίκη κατά του ρατσισμού και του νεο-
ναζισμού. Στην πραγματικότητα, οποια-
δήποτε σύγκριση κομμάτων που ως βάση 
έχουν τον νεοελληνικό παλικαρισμό είναι 
αστεία σε σχέση με το Εθνικοσοσιαλι-
στικό Εργατικό Κόμμα της Γερμανίας των 
αρχών του 20ού αιώνα, το οποίο γιγαντώ-
θηκε στηριζόμενο σε συμμαχίες με άλλες 
εθνικιστικές δυνάμεις και στην πρωσική 
παράδοση του μιλιταρισμού.
Αν και ο φασισμός θεωρείται σύγχρονο 
φαινόμενο, είναι στην πραγματικότητα 
όσο παλιός όσο όλα τα πολιτεύματα. Ο 
Κριτίας και οι Τριάκοντα Τύραννοι με 
«εγχειρίδια» ανά χείρας παρακινούσαν 
την Εκκλησία του Δήμου να ψηφίζει σε 
μια ταπεινωμένη πόλη, περικυκλωμένη 
από τον στρατό της Πελοποννησιακής 
Συμμαχίας. Είναι εύκολο να ξεχνάμε ότι 
στην ανθρώπινη ιστορία η δημοκρατία 
είναι μια εξαίρεση. Σε στιγμές έπαρσης, 
επιφανείς Κινέζοι δεν διστάζουν να χα-

ρακτηρίσουν την κοινοβουλευτική δημο-
κρατία ως μια προσωρινή ιδιοτροπία μιας 
μικρής γωνιάς του πλανήτη.
Ο ρατσισμός στη δεκαετία του 1930 δεν 
ήταν κάτι ανήκουστο στη Δυτική Ευρώπη 
και θεωρούνταν εν πολλοίς μια ακραία 
αλλά αποδεκτή άποψη. Στην Αμερική δυ-
σκολεύεται να πιστέψει κανείς ότι μεγάλα 
κομμάτια του πληθυσμού δεν είναι ανοι-
χτά ρατσιστικά ακόμα και σήμερα. Ο ρα-
τσισμός είναι ιδιαίτερα δαιμονοποιημέ-
νος στη Δύση λόγω του Ολοκαυτώματος, 
της περιόδου της δουλείας αλλά και του 
απαρτχάιντ. Παραδόξως, σε περιοχές του 
πλανήτη όπου οι πληθυσμοί δεν φέρουν 
τέτοιο φορτίο τύψεων ο ρατσισμός είναι 
ακόμη και σήμερα ντε φάκτο αποδεκτός. 
Η Κίνα έχει φυλακίσει σχεδόν 1 εκατομ-
μύριο Ουιγκούρ σε στρατόπεδα επιμόρ-
φωσης. Η Ιαπωνία αρνείται πεισματικά να 
εφαρμόσει εκτεταμένες πολιτικές μετα-
νάστευσης και οι Κορεάτες μαθαίνουν στο 
σχολείο για την ανάγκη διατήρησης της 
καθαρότητας του έθνους τους. Πολλές συ-
γκρούσεις στην Αφρική και στη ΝΑ Ασία 
έχουν ένα υποβόσκον φυλετικό υπόβα-
θρο με μια πολιτική επικάλυψη, όπως στη 
Λιβύη.
Αν και παγκοσμίως αυτές οι τάσεις είναι 
υπαρκτές, για την Ελλάδα η κληρονομιά 
της χούντας, των ναζί κατακτητών και η 
ήττα της Αριστεράς στον Εμφύλιο δημι-

ουργούν ένα δυσμενές πεδίο για την α-
νάπτυξη ρατσιστικών/φασιστικών ιδεών 
πέρα από τα όρια της γραφικότητας. Η ε-
δραίωση για ένα διάστημα της Χρυσής 
Αυγής ως τρίτου κόμματος βασίστηκε πε-
ρισσότερο στην έλλειψη εναλλακτικών 
πολιτικών επιλογών για τους αγανακτι-
σμένους της οικονομικής κρίσης και λι-
γότερο στις κωμικές φιγούρες της αμορ-
φωσιάς και του τραμπουκισμού που ε-
ξέφρασαν αυτόν τον χώρο. Η παρουσία 
της ξενοφοβικής ακροδεξιάς στην Ευ-
ρώπη είναι πιο ντελικάτη και προσφέ-
ρει μια αποδεκτή δημοκρατικά εναλλα-
κτική, η οποία εκφράζει όσους εμφο-
ρούνται από τέτοια συναισθήματα. Αυτή 
η δημοκρατική νομιμοποίηση προστα-
τεύει την ελαστικότητα του κοινωνικού 
ιστού, επιτρέποντας την οργανωμένη ε-
κτόνωση τέτοιων συναισθημάτων, κατά 
τον ίδιο τρόπο που τα ακροαριστερά κόμ-
ματα χαρακτηρίζουν το Σύνταγμα αποτέ-
λεσμα της επιβολής μιας θέσεως ισχύος 
από τις ελίτ. Η εικόνα μαυροφορεμένων 
σκίνχεντ με πυρσούς μπροστά από το ά-
γαλμα του Λεωνίδα θυμίζει κατ’ αντιπα-
ραβολή περισσότερο καλτ κινηματογρα-
φική σκηνή και λιγότερο την ανάδειξη 
μιας πραγματικής δυναμικής.
Υπό αυτή την έννοια, η Χρυσή Αυγή ήταν 
καταδικασμένη εν τη γενέσει της, καθώς 
ποτέ δεν θα μπορούσε να έλξει στους κόλ-

πους της την κρίσιμη αυτή μάζα η οποία 
θα νομιμοποιούσε μια ρατσιστική ή ξενο-
φοβική ιδεολογία στον πολιτικό διάλογο. 
Η ελληνική κοινωνία, ωστόσο, διψασμένη 
για κάποιου είδους τελολογική ερμηνεία, 
βαφτίζει αυθωρεί την εξέλιξη αυτή ως ήττα 
και εξάλειψη του φασισμού. Η αλήθεια 
είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν αφέθηκε ποτέ 
να ηττηθεί πολιτικά, αφού η παρακμή της 
στις κάλπες χρεώνεται περισσότερο στα γε-
γονότα γύρω από τη δολοφονία Φύσσα. Σε 
κάποια χρόνια ή δεκαετίες, όταν η Ελλάδα 
θα είναι πιο μικρή λόγω του δημογραφι-
κού και η αλλοίωση του πρωτογενούς ελ-
ληνικού πληθυσμού πιο εμφανής, το επό-
μενο ακροδεξιό μόρφωμα θα βρει τους α-
γίους του στα φυλακισμένα στελέχη και 
στους δολοφονημένους οπαδούς που υ-
ποτιθέμενα προδόθηκαν από τα παρα-
κράτη της Δεξιάς και της Αριστεράς. Ο σπό-
ρος του φασισμού θα εκκολάπτεται σε μια 
χώρα που πιθανώς θα αντιμετωπίζει τη δι-
αχρονική της οικονομική στασιμότητα, δι-
αποτισμένη με έναν πληθυσμό απογόνων 
μεταναστών ο οποίος θα επιζητά πιο ε-
νεργό ρόλο, μια αμήχανη Εκκλησία μπρο-
στά στην επέκταση του Ισλάμ, ένα πιθανώς 
μοιρασμένο Αιγαίο και μια κυβέρνηση-πα-
ράρτημα των Βρυξελλών.
Η απήχηση τέτοιων ιδεολογιών θα πα-
ραμένει ένα μυστήριο όσο η κοινωνία θα 
συνεχίζει να την αποδίδει στα δόλια σχέ-
δια μιας ομάδας ανθρωποειδών που πο-
δηγετούν έναν κατά τα άλλα αθώο λαό. 
Όσο λάθος κι αν είναι τα «πιστεύω» αυτά 
με βάση τη σύγχρονη αντίληψη του ου-
μανισμού, είναι απαραίτητο να γίνουν α-
ντιληπτά ως άγχη επιβίωσης και αδιαλ-
λαξίας ενός έθνους που δυσκολεύεται να 
συνειδητοποιήσει τη μορφή του κόσμου 
που ξημερώνει. Ο ναζισμός και η ακροδε-
ξιά θρέφονται από τον συλλογικό ψυχι-
σμό και το τέρας που κρύβουμε μέσα μας, 
δίνοντας έκφραση στα πιο σκοτεινά έν-
στικτα της ίδιας της ύπαρξης. Ο προοδευ-
τικός και δημοκρατικός κόσμος, ωστόσο, 
θα αναζητά πάντα τα τοτέμ του στην αγ-
χόνη των ηττημένων εχθρών της πολιτι-
κής ορθότητας. Με τον τρόπο αυτόν και 
πάντα συνεπικουρούμενη από έναν δι-
αθέσιμο μακαρθισμό η κοινωνία θα συ-
νεχίζει να αποφεύγει τις απαντήσεις στα 
πραγματικά υποκείμενα ερωτήματα (με-
τανάστευση, προσδιορισμός ελληνικότη-
τας, όριο φιλοδοξιών του έθνους, αληθινή 
θέση μας στην Ιστορία). Η οριστική ήττα 
του φασισμού και του ρατσισμού θα επι-
τευχθεί μόνο όταν τα πολιτικά επιχειρή-
ματα που τους δίνουν υπόσταση δεν θα 
έχουν πλέον απήχηση στο πλαίσιο ενός 
δίκαιου δημοκρατικού διαλόγου.

*Ο Φάνης Βαρτζόπουλος εργάζεται ως 
χρηµατοοικονοµικός αναλυτής στο Λον-
δίνο. E-mail: fvartzopoulos@yahoo.gr.

Η αλήθεια είναι ότι η Χρυσή Αυγή δεν αφέθηκε 
ποτέ να ηττηθεί πολιτικά, αφού η παρακμή της 
στις κάλπες χρεώνεται περισσότερο στα γεγονότα 
γύρω από τη δολοφονία Φύσσα.

Η ΨΕΥΔΕΠΊΓΡΑΦΗ 
ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΊΣΜΟΥ
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 ΤΟΥ ΦΏΤΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ*

ζωγραφιές τις αριθμητικές πράξεις. Είναι ένας καλός 
τρόπος για να δείξουν τα παιδιά τον τρόπο σκέψης τους 
και να προχωρήσουν ομαλά στο γράψιμο αριθμών και 
μαθηματικών συμβόλων.
• Μουσικές συνδέσεις: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για 
να συνδέσετε τα Μαθηματικά και τη μουσική. Τα παι-
διά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τραγούδια για να 
απομνημονεύσουν αλγορίθμους ή κανόνες στα Μαθη-
ματικά.
• Κίνηση: Βάζοντας την κίνηση στα Μαθηματικά, οι 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά 
μπορούν πιο εύκολα να διατηρήσουν ό,τι έχουν διδα-
χτεί. Ένα καλό παράδειγμα είναι το «αριθμητικό χαλί». 
Ο εκπαιδευτικός, με χαρτί του μέτρου, δημιουργεί ένα 
χαλί χωρισμένο σε κουτάκια. Κάθε κουτί περιέχει έναν 
αριθμό από το 1 έως το 10. Στο παιχνίδι μπορούν να 
συμμετέχουν μέχρι 3 μαθητές. Κάθε μαθητής ρίχνει το 
ζάρι και κινείται τόσα κουτάκια όσα έδειξε το ζάρι. Απο-
φασίζει στο κουτάκι όπου βρίσκεται αν θα κρατήσει τον 
αριθμό ή όχι. Νικητής του παιχνιδιού είναι ο μαθητής 
που θα φτάσει πρώτος, προσθέτοντας τα κουτάκια που 
πετυχαίνει, στον αριθμό 30. Τόσο ο στόχος όσο και οι 
αριθμοί μπορούν να αλλάξουν αναλόγως με το τι θέ-
λουμε να διδάξουμε κάθε φορά.
• Παιχνίδι ρόλων: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκο-
λίες στα Μαθηματικά συχνά δυσκολεύονται να κατα-
νοήσουν και να αποκωδικοποιήσουν ένα μαθηματικό 
πρόβλημα. Ένας εύκολος τρόπος που μπορεί να τους 
βοηθήσει σημαντικά είναι το παιχνίδι ρόλων. Οι μαθη-
τές αντιλαμβάνονται καλύτερα τα επιμέρους στοιχεία 
ενός προβλήματος εάν τα βιώσουν ή τα δουν ως πραγ-
ματική συνθήκη μέσα στη σχολική τάξη.
• Νέες τεχνολογίες: Ένας από τους πιο σύγχρονους 
τρόπους αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών 
στα Μαθηματικά είναι η χρήση υπολογιστών. Η έντα-
ξη των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία σίγουρα θα 
την κάνει πιο ευχάριστη και πιο ενδιαφέρουσα για τα 
παιδιά. Υπάρχουν αρκετά προγράμματα, εφαρμογές και 
διαδραστικά παιχνίδια που θα μπορούσαν να κάνουν το 
μάθημα των Μαθηματικών μια ευχάριστη εμπειρία για 
τους μαθητές.
Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει 
τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να γίνουν 
ανεξάρτητα και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. 
Ως μέθοδος διδασκαλίας, δεν αφορά μόνο τα Μαθη-
ματικά αλλά όλα τα μαθήματα του σχολείου. Τέλος, θα 
πρέπει να σημειωθεί πως η πολυαισθητηριακή διδα-
σκαλία είναι ωφέλιμη για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για 
τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Πολυαισθητηριακά παιχνίδια  
για τη διδασκαλία των Μαθηματικών

*  Ο Φώτης Παπαναστασίου είναι ειδικός παιδαγωγός - συγγραφέας / MSc Σχολική Ψυχολογία, επιστημονικός σύμβουλος του τομέα Ειδικής Αγωγής του 
Μητροπολιτικού Κολλεγίου, επιστημονικός διευθυντής του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση». eidikospaidagogos.gr

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει τα 
παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να γίνουν ανεξάρ-
τητα και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Ως μέθοδος 
διδασκαλίας, δεν αφορά μόνο τα Μαθηματικά αλλά όλα τα 
μαθήματα του σχολείου.“

Η 
πολυαισθητηριακή προσέγγιση της δι-
δασκαλίας αποτελεί απαραίτητη παρά-
μετρο για τη μάθηση παιδιών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί έτσι να 
βοηθήσει και μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης στα Μαθηματικά. Η χρήση της όρασης, της 
αφής, της ακοής και της κίνησης μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ευκολό-
τερα τι αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί και τα σύμβολα.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες πο-
λυαισθητηριακές τεχνικές - παιχνίδια που μπορούν να 
ενταχθούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών και να 
την κάνουν πιο ευχάριστη και κατανοητή:
• Οπτικοποίηση με χρήση χαντρών ή αντικειμένων 
από την καθημερινή ζωή: Η χρήση χαντρών, βόλων 
ή ακόμα και οσπρίων είναι ένας καλός τρόπος για να 

κατανοήσουν τα παιδιά τι ακριβώς σημαίνουν οι μαθη-
ματικές πράξεις. Μπορούν ακόμα να κατανοήσουν τα 
ποσά που συμβολίζουν οι αριθμοί και πώς μπορούν 
αυτά να μεταβάλλονται.
• Χρωματιστά τουβλάκια: Η χρήση παιχνιδιών στη μά-
θηση σίγουρα την κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Δίνει όμως 
και τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν στρατηγι-
κές για την καταμέτρηση αντικειμένων. Μπορεί να βο-
ηθήσει σημαντικά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
στα Μαθηματικά να συνδέσουν με ευκολία τους αριθ-
μούς με τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν ή να 
μπορούν με ευκολία να χειρίζονται αριθμητικά μοτίβα.
• Ζωγραφική: Μετά τη χρήση των χεριών τους ή 
διαφόρων αντικειμένων οι μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες στα Μαθηματικά μπορούν να μάθουν να 
ζωγραφίζουν τα προβλήματα ή να οπτικοποιούν με 
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ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι 
ΑΠΟ ΤΗ MADELEINE PEYROUX
Με το τραγούδι «American» η Madeleine 
Peyroux προέτρεψε τους πολίτες των ΗΠΑ 
να λάβουν µέρος στην εκλογική διαδικασία 
των τελευταίων ηµερών. Η πολύ αγαπηµένη 
στην Ελλάδα τραγουδοποιός µάς δίνει µε 
το γνωστό χαµηλότονο ύφος της άλλο ένα 
υπέροχο κοµµάτι, ανάµεσα στα τόσα που 
µας έχει χαρίσει.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΩΤΑΚΗ
Η σειρά ντοκιµαντέρ «Ο λόγος της γραφής», 
που προβάλλεται από το Κανάλι της Βουλής, 
παρουσιάζει το Σάββατο 14 Νοεµβρίου, στις 
16:00, τον συγγραφέα ∆ηµήτρη Σωτάκη. 
Ο συγγραφέας, για πρώτη φορά, υπό το 
σκηνοθετικό βλέµµα του Μιχάλη Αναστασί-
ου, φανερώνει άγνωστες µέχρι τώρα πτυχές 
της λογοτεχνικής του πορείας και µεταξύ 
άλλων αναζητείται ο λόγος που είναι ο πιο 
µεταφρασµένος συγγραφέας της νεότερης 
γενιάς.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ
@PUBLIC FB
Το Public και οι εκδόσεις Key Books σάς 
προσκαλούν την Τρίτη 10/11 στις 19:00 
στη διαδικτυακή συζήτηση του συγγραφέα 
Νίκου Παπαδογιάννη µε τον τραγουδοποιό 
Μίλτο Πασχαλίδη, για το βιβλίο του «Τα 
µατς της ζωής µας». Μετά το ταξιδιάρικο 
και αγαπηµένο «Ο Νίκος λείπει», ο Νίκος 
Παπαδογιάννης επιστρέφει για να ξετυλίξει 
το γαϊτανάκι των µπασκετικών αναµνήσεων, 
από το ονειρεµένο Ευρωµπάσκετ του 1987 
µέχρι το µεγάλο ραντεβού του µέλλοντός 
µας. Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, Χριστο-
δούλου, Σπανούλης, ∆ιαµαντίδης, Παπα-
λουκάς, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούνµπο, 
περνούν µέσα από τις σελίδες του βιβλίου, 
σε ένα υπέροχο ταξίδι τριών και πλέον δεκα-
ετιών, από την αφάνεια µέχρι την παγκόσµια 
κορυφογραµµή.

«Η ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ» 
ΣΕ Α  ́ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου στις ΗΠΑ, κοντά 
σε ένα οικοτροφείο θηλέων στη Βιρτζίνια, στον Νότο της 
χώρας, ένας στρατιώτης των Βορείων, ο Τζον Μακ Μπέρνι, 

τραυµατίζεται σοβαρά. Αφού εντοπίζεται από ένα από τα κορίτσια, 
βρίσκει καταφύγιο στο οικοτροφείο, όπου ζουν πέντε κοπέλες και 

δύο δασκάλες. Εκεί ανακάµπτει, ταυτόχρονα όµως κατακτά τις καρ-
διές ορισµένων γυναικών, µε απρόσµενες εξελίξεις… Θρίλερ αµερι-
κανικής παραγωγής 2017 σε σκηνοθεσία Σοφίας Κόπολα µε τους 
Ελ Φάνινγκ, Νικόλ Κίντµαν, Κίρστεν Ντανστ, Ανγκουρί Ράις, Κόλιν 
Φάρελ και Ούνα Λόρενς. ∆ευτέρα 9/11, στις 23:30, στο Star Channel.



Α
πό τις πρώτες γυναίκες σκη-
νοθέτες που γνώρισαν α-
νταπόκριση και αποδοχή, η 
Ελένη Σκότη µε την Οµάδα 
ΝΑΜΑ έχει γράψει πολλά χι-
λιόµετρα στην αθηναϊκή θε-
ατρική σκηνή. ∆ασκάλα του 

θεάτρου, κυριολεκτικά και µεταφορικά, µας αφη-
γείται πώς από τη Νέα Υόρκη βρέθηκε στην Ελ-
λάδα και µας εξηγεί πως «εκείνοι που µας αγα-
πούν περισσότερο πολλές φορές αγκιστρώνονται 
πάνω µας, στερώντας µας την ελευθερία να αυ-
τονοµηθούµε ως προσωπικότητες», όπως συµ-
βαίνει και στη «Βασίλισσα της οµορφιάς», του 
Μάρτιν Μακ Ντόνα, που θα παρουσιάσει στο Σ ύγ-
χρονο Θέατρο.

Μιλήστε µας για το έργο…
Η «Βασίλισσα της οµορφιάς» του Άγγλου συγ-
γραφέα, ιρλανδικής καταγωγής, Μάρτιν Μακ 
Ντόνα, όταν γράφτηκε, το 1996, µε τον συγγραφέα 
να είναι µόλις 24 ετών, έκανε µεγάλη αίσθηση 
στον θεατρικό χώρο και βραβεύτηκε τόσο στην 
Αγγλία όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες.
Το έργο αναφέρεται στη σχέση µιας γηραιάς 
µάνας µε τη σαραντάχρονη κόρη της, που ζουν 
µαζί σε ένα αποµακρυσµένο χωριό, στο Λίνεϊν, 
της δυτικής Ιρλανδίας. Το Λίνεϊν είναι ένα ξε-
χασµένο χωριό που οι περισσότεροι άντρες το 
έχουν εγκαταλείψει µεταναστεύοντας για κάτι 
καλύτερο, αφού ο τόπος τους δεν έχει τίποτα να 
τους προσφέρει. Η κόρη, µια πικραµένη και τα-
λαιπωρηµένη γεροντοκόρη πλέον, έχει να φρο-
ντίζει τη µάνα της, χωρίς βοήθεια από τις δύο α-
δερφές της, η οποία µάνα, όντας πολύ καταπιε-
στική, την κρατά ουσιαστικά «αιχµάλωτη» στο 
σπίτι µε διάφορα κόλπα, ώστε να µη χάσει την υ-
ποστήριξή της. Το αποτέλεσµα είναι µια νοσηρή 
κατάσταση, µε συνεχείς προστριβές και αµοιβαία 
καταπίεση. Κάποια περίοδο µάλιστα στο παρελ-

θόν η κόρη είχε φύγει µετανάστρια στην Αγγλία 
για να βρει δουλειά, όπου αντιµετώπισε ψυχο-
λογικά προβλήµατα και αναγκάστηκε να γυρί-
σει πίσω, πράγµα που επέτεινε αυτή τη νοσηρό-
τητα. Όλα αυτά µέχρι που εµφανίζεται ένας ά-
ντρας, γνωστός της από τα σχολικά της χρόνια, 
ο οποίος φέρνει λίγο φως στην υπόθεση, κάνο-
ντάς µας να ελπίζουµε ότι η κόρη βρήκε επιτέ-
λους τον άντρα της ζωής της και θα µπορέσει να 
ξεφύγει από αυτή τη σχέση. Η µάνα, όµως, µε τα 
κόλπα της καταφέρνει να εµποδίσει το διαφαινό-
µενο ειδύλλιο, παρ’ όλες τις απέλπιδες προσπά-
θειες της κόρης.
Το σηµαντικότερο σε αυτό το έργο είναι ότι ο συγ-
γραφέας, παρόλο που καταπιάνεται µε ένα οδυ-
νηρό θέµα, καθώς αυτή η µάνα καταστρέφει ου-
σιαστικά την κόρη της, βρίσκει τον µαγικό εκείνο 
τρόπο να αντιµετωπίζει τις τραγικές καταστάσεις 
µε χιούµορ. Αυτό το στοιχείο του έργου µάς ε-
πιτρέπει ως θεατές να µπορούµε να παίρνουµε 
τις ανάλογες ανάσες και να παρακολουθούµε τη 
δράση του έργου µέχρι το τελευταίο λεπτό, κατα-
λήγοντας σε ένα δυνατό φινάλε, «γροθιά στο στο-
µάχι». Πρωταγωνιστούν εξαιρετικοί ηθοποιοί: 
στον ρόλο της µητέρας εµφανίζεται η Σοφία Σε-
ϊρλή, την κόρη υποδύεται η Αγορίτσα Οικονόµου, 
ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος είναι ο άντρας που 
έρχεται στη ζωή της κόρης και ο Γιώργος Κα-
τσής, ο νεαρός αδερφός του.

Έχετε δει παραστάσεις του στο εξωτερικό;
Όχι, δυστυχώς, δεν έχω δει καµία παράστασή 
του στο εξωτερικό. Μου αρέσει πολύ ως συγ-
γραφέας και έχω διαβάσει σχεδόν όλα του έργα, 
την «Τριλογία του Λίνεϊν», το «Κρανίο της Κονε-
µάρα», την «Άγρια ∆ύση», τον «Πουπουλένιο», 
τον «Σακάτη του Ίνισµαν». Έχω όµως δει την ται-
νία του «Οι τρεις πινακίδες έξω από το Έµπινγκ, 
στο Μιζούρι», όπου έγραψε το σενάριο και έκανε 
τη σκηνοθεσία, η οποία βραβεύτηκε µε τέσσερις 

Χρυσές Σφαίρες. Σε όποιον δεν την έχει δει τη συ-
στήνω ανεπιφύλακτα!

Η σχέση µητέρας-κόρης έχει απασχολήσει ε-
κατοντάδες συγγραφείς (και θα απασχολήσει 
άλλους τόσους και περισσότερους στο µέλλον). 
Γιατί µας πληγώνουν περισσότερο εκείνοι που 
µας αγαπούν περισσότερο;
Όντως υπάρχουν πάρα πολλά θεατρικά έργα που 
έχουν ασχοληθεί µε αυτή τη σύνθετη σχέση µά-
νας-κόρης. Το πιο κλασικό και φηµισµένο είναι 
ο «Γυάλινος Κόσµος» του Τενεσί Ουίλιαµς. Υ-
πάρχει και το «Καληνύχτα Μητέρα» της Μάρσα 
Νόρµαν. Σπουδαία έργα, που µιλούν για τις προ-
βληµατικές σχέσεις µάνας και κόρης, όπως αυτή 
που βλέπουµε και στο έργο του Μακ Ντόνα. Η 
σχέση αυτή, της µάνας µε το παιδί, για µένα, είναι 
η πιο σηµαντική σχέση που υπάρχει. Εάν δεν έ-
χουµε λάβει αγάπη από τη µητέρα µας, θα την 
ψάχνουµε σε όλη µας τη ζωή. Η έλλειψη της α-
γάπης της µάνας µάς καθορίζει για όλη µας τη 
ζωή, δηµιουργεί ένα κενό µέσα µας και αναζη-
τούµε πάντα αυτή την αποδοχή, αυτή τη φρο-
ντίδα που ποτέ δεν λάβαµε. Αντίθετα, η ανιδι-
οτελής αγάπη της µάνας που προσφέρεται σε 
ένα παιδί το αναθρέφει ψυχικά ώστε να µπορεί 
να προσφέρει, να µπορεί να βρίσκει λύσεις στις 
σχέσεις του και να παρέχει προστασία στους άλ-
λους. Κάποιες φορές, όµως, οι άνθρωποι µπορεί 
να γίνουν σκληροί, καθώς επικεντρώνονται µόνο 
στις δικές τους επιθυµίες. Ο φόβος της εγκατάλει-
ψης ή της µοναξιάς µπορεί να επιτείνει τη συµπε-
ριφορά µιας εγωκεντρικής στάσης, µε αποτέλε-
σµα να δηµιουργούνται νοσηρές σχέσεις µεταξύ 
γονέων και παιδιών. Αυτοί που µας αγαπούν πε-
ρισσότερο, ή που νοµίζουν πως µας αγαπούν, 
πολλές φορές αγκιστρώνονται πάνω µας, στε-
ρώντας µας την ελευθερία να αυτονοµηθούµε 
ως προσωπικότητες και να τραβήξουµε τον δικό 
µας δρόµο, όπως γίνεται και στο έργο του Μακ 
Ντόνα.

Το έργο χαρακτηρίζεται αντίστοιχο του «in yer 
face theatre», που αναπτύχθηκε στη Μεγάλη 
Βρετανία τη δεκαετία του ’90. Πείτε µας περισ-
σότερα γι’ αυτό το θεατρικό είδος.
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Ελένη Σκότη

«Πρέπει 
να ακολουθούµε 
την ψυχή µας»

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ



Η σχέση αυτή, της μάνας με 
το παιδί, για μένα, είναι η πιο 
σημαντική σχέση που υπάρχει. 
Εάν δεν έχουμε λάβει αγάπη από 
τη μητέρα μας, θα την ψάχνουμε 
σε όλη μας τη ζωή. Η έλλειψη της 
αγάπης της μάνας μάς καθορίζει 
για όλη μας τη ζωή, δημιουργεί 
ένα κενό μέσα μας και αναζητούμε 
πάντα αυτή την αποδοχή, αυτή τη 
φροντίδα που ποτέ δεν λάβαμε.

Το συγγραφικό αυτό κίνημα γεννήθηκε σχετικά 
πρόσφατα, τη δεκαετία του 1990, στη Μεγάλη 
Βρετανία, και σε αυτό το κίνημα ανήκουν πολ-
λοί συγγραφείς. Αναφέρω ως πιο αντιπροσω-
πευτικούς τους Μαρκ Ρέιβενχιλ («Shopping and 
fucking»), Σάρα Κέιν («Blasted»), Άντονι Νίλσον 
(«Penetrator»). Τα έργα αυτά είχαν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά που προκαλούσαν σοκ στο αί-
σθημα του θεατή (στα μούτρα σου θέατρο - «in 
yer face theatre») και η θεματολογία τους είχε ως 
βασικό άξονα θέματα-ταμπού, όπως βιασμούς, 
αυτοκτονία, ψυχικές ασθένειες κ.λπ.
Πάνω στη σκηνή μπορεί να απεικονίζονταν σκη-
νές ακραίας σωματικής ή συναισθηματικής βίας, 
σεξουαλικής κακοποίησης, κάνοντας τον θεατή 
να νιώσει τρόμο ή φόβο. Πρόκειται για ένα βιω-
ματικό θέατρο με σκοπό να ενεργοποιήσει τον 
θεατή απέναντι στη σκληρότητα του κόσμου. Το 
θεατρικό αυτό είδος δημιουργήθηκε ως αντί-
δραση απέναντι στον καθωσπρεπισμό και το κα-
τεστημένο, όπου τα πάντα ήταν καλογυαλισμένα 
και φωτεινά. Ήταν η ανάγκη να επέλθει μια αλ-
λαγή τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό ε-
πίπεδο.
Στην παράσταση «Η βασίλισσα της ομορφιάς» 
η ιστορία διαδραματίζεται μέσα στον οικογενει-
ακό ιστό, αλλά μπορεί να έχει και μια πιο ευρεία 
κοινωνική προέκταση. Ο θεατής αναρωτιέται: τι 
προβληματική κατάσταση είναι αυτή; Τι κακο-
ποίηση βιώνουμε; Η μάνα θα μπορούσε να αντι-
προσωπεύει, ας πούμε, την Αγγλία, που έχει κα-
ταπιέσει πάρα πολύ την Ιρλανδία, ή μπορεί να α-
ντιπροσωπεύει οτιδήποτε μας καταπιέζει κι εμείς 
είμαστε οι όμηροι που δεν αντιστεκόμαστε, που 
δεν βρίσκουμε τον τρόπο να πούμε «όχι».

Τι σας έχουν διδάξει τα χρόνια που διδάσκετε 
υποκριτική;
Διδάσκω υποκριτική πολλά χρόνια, τουλάχιστον 
25 χρόνια, τα 20 εξ αυτών στο Επί Κολωνώ, με το 
εργαστήριο του Studio ΝΑΜΑ να έχει εξελιχθεί 
σε ένα φυτώριο νέων καλλιτεχνών. Είναι αρκε-
τές οι φορές που επιλέγουμε να κάνουμε ακρο-
άσεις για τις παραστάσεις μας και συμμετέχουν 
σε αυτές μαθητές του εργαστηρίου μας. Τα μα-
θήματα δεν απευθύνονται όμως μόνο σε επαγ-
γελματίες ηθοποιούς αλλά και σε ανθρώπους 
που θέλουν να αναπτύξουν μια σχέση πιο ερα-
σιτεχνική με το κομμάτι της υποκριτικής. Και φυ-
σικά δεν μπορώ να μην αναφέρω την εμπειρία 
που είχα στο Ωδείο Αθηνών, αλλά και στη Δρα-
ματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου διδά-
σκω τα τελευταία χρόνια.
Στα τόσα χρόνια διδασκαλίας αυτό που με τρο-
φοδοτεί είναι η επαφή μου με τον άνθρωπο, αυτό 
είναι αυτό που με αφορά. Αυτό το ιδιαίτερο στοι-
χείο που με εμπνέει όταν διδάσκω θέατρο είναι 
ότι ανακαλύπτω συνεχώς καινούργια πράγματα, 
τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι κοινό-
τοπο όταν έρχομαι σε επαφή και καθοδηγώ τους 
μαθητές μου.
Το πιο σημαντικό απ’ όλα θεωρώ ότι είναι αυτό 
που χρειάζεται ένας μαθητής για να λειτουργή-
σει. Χρειάζεται την ανιδιοτελή αγάπη, και το κα-

INFO

«Η βασίλισσα της ομορφιάς»
Κείμενο: Μάρτιν Μακ Ντόνα
Μετάφραση: η ομάδα των συντελεστών
Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη
Παίζουν: Σοφία Σεϊρλή, Αγορίτσα Οικονόμου, Αντώνης 
Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Κατσής
Σύγχρονο Θέατρο
Ευμολπιδών 45, Γκάζι
Τηλ.: 210 3464380
Από 3 Δεκεμβρίου
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ταλαβαίνω όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα 
χρόνια. Μόνο έτσι μπορεί ένας ηθοποιός να λει-
τουργήσει. Όταν μπαίνεις ως δασκάλα σε έναν 
ρόλο μητρικό, ενθαρρυντικό, να βοηθήσεις τον 
ηθοποιό να ανθίσει, να τον κάνεις να νιώσει α-
σφάλεια, τότε προκύπτει κάτι μοναδικό. Οφείλω 
να πω πως το πιο ωραίο θέατρο είναι αυτό που 
βιώνω στα εργαστήριά μου. Όπως προανέφερα, 
έχουν έρθει μαθητές που ασχολούνται ερασιτε-
χνικά με το κομμάτι της υποκριτικής, άνθρωποι 
από άλλα επαγγέλματα, όπως μάγειρες, αστυ-
νομικοί, οδηγοί ταξί, άνθρωποι που δεν είναι α-
παραίτητο να θέλουν να γίνουν ηθοποιοί. Το πιο 
ουσιαστικό είναι το θέατρο, η ποιότητα δουλειάς 
που προκύπτει, ίσως επειδή δεν έχουν να απο-
δείξουν τίποτα σε κανέναν. Δεν υπάρχει το άγχος 
των εξετάσεων, ο φόβος της έκθεσης, και πολ-
λές φορές έχει συμβεί να έχει ολοκληρωθεί ένας 
αυτοσχεδιασμός και να πέσει σιωπή, επειδή 
κάτι ιερό έχει συμβεί πάνω στη σκηνή. Το έχω 
ζήσει όχι μία και δύο φορές στο εργαστήριό μου, 
αλλά πολλές φορές, και γι’ αυτό μπορώ να πω 
ότι παίρνω πάρα πολλή ζωή και δύναμη απ’ όλη 
αυτή τη διαδικασία. Νιώθω ότι αυτό τροφοδοτεί 
όλη μου την ύπαρξη στο θέατρο, σαν από κει να 
ξεκινούν όλα.

Μεγαλώσατε, σπουδάσατε και εργαστήκατε στη 
Νέα Υόρκη. Εκεί όπου κάθε νέος ηθοποιός ή 
σκηνοθέτης θέλει να βρεθεί. Τι ήταν εκείνο 
που σας έφερε στην Ελλάδα και, κυρίως, τι σας 
κράτησε στην Ελλάδα;
Η αλήθεια είναι ότι δεν μεγάλωσα στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Ο πατέρας μου ήταν διπλωμάτης 
στο Αμερικανικό Διπλωματικό Σώμα κι εγώ με-
γάλωσα, κυρίως, στη Μέση Ανατολή, αλλά σπού-
δασα και εργάστηκα στη Νέα Υόρκη. Ήταν με-
γάλη τύχη για μένα, πέρασα τα πιο ωραία χρό-
νια της ζωής μου. «Άνοιξε» το μυαλό μου, σαν 
να έγινε μια έκρηξη, όπου διασπάστηκε σε χίλια 
κομμάτια και ανασυντάχθηκε ξανά. Έμαθα πολλά 
στη Νέα Υόρκη, ήθελα να μείνω και είχα πολλές 
προοπτικές. Έτσι, δεν σκεφτόμουν να έρθω στην 
Ελλάδα, όμως τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά 
απ’ ό,τι τα είχα στο μυαλό μου. Οι γονείς μου ή-
θελαν πάντα να γυρίσουν και να ζήσουν στην Ελ-
λάδα. Ως Έλληνες της διασποράς, είχαν πάντα 
αυτό το όνειρο και ήθελαν να το πραγματοποιή-
σουν. Η μητέρα μου, όμως, πέθανε όταν ήμουν 
27 χρονών και η ανάγκη να είμαι κοντά στην οι-
κογένειά μου δεν μου επέτρεψε να φύγω από 
την Ελλάδα. Τότε γνώρισα τον Γιώργο Χατζηνι-
κολάου, με τον οποίο ήταν γραφτό, απ’ ό,τι φαί-
νεται, να συναντηθούμε. Αρχίσαμε να δουλεύ-
ουμε μαζί, φτιάξαμε την Ομάδα ΝΑΜΑ, το θέατρο 
Επί Κολωνώ, και τώρα έχουμε φτάσει ως εδώ. 
Δεν θα άλλαζα τίποτα απ’ όσα μου έχουν συμβεί, 
έτσι ήρθαν τα πράγματα και έτσι τα έφερε η ζωή, 
να βρούμε έναν ωραίο χώρο και να δραστηριο-
ποιηθώ καλλιτεχνικά στην Ελλάδα. Ήταν επιλογή 
μου να μείνω, υπήρχε ανταπόκριση στη δουλειά 
μου, και με το παραπάνω, σε όλα τα επίπεδα, και 
ως δασκάλας και ως σκηνοθέτριας, και το σπου-
δαιότερο για μένα είναι ότι, παρόλο που σκέφτο-
μαι με διαφορετικό τρόπο λόγω της καταγωγής 
μου, η ψυχή μου είναι εδώ, ανήκει στην Ελλάδα. 
Πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθούμε την ψυχή 
μας. Εγώ την ακολούθησα, έμεινα και όλα πήγαν 
ευνοϊκά για μένα. Χαίρομαι με την επιλογή που 
πήρα να μείνω. Με τον Γιώργο Χατζηνικολάου 
δημιουργήσαμε μια δυνατή ομάδα, μπήκαμε ο 
ένας στον χώρο του άλλου – εκείνος στη σκηνο-
θεσία, εγώ στη σκηνογραφία.



Το όνειρό μου 
είναι να μην 
περάσω από 
τον χώρο της 
μουσικής χωρίς 
να αφήσω έστω 
ένα μικρό μου 
αποτύπωμα. 
Θα ήθελα να 
τραγουδιούνται 
τα τραγούδια 
μου μετά από 
χρόνια, όπως κι 
εγώ τραγουδώ 
ακόμη τα 
αγαπημένα των 
αγαπημένων 
μου.

Ο 
Χάρης Μακρής, ο πολυσυζητη-
μένος νέος τραγουδιστής με τις 
καίριες δισκογραφικές συμμετο-
χές κυκλοφορεί τον πρώτο του 
μεγάλο δίσκο, με τον γενικό τίτλο 
«Άλμπουμ». Το «Άλμπουμ» ανοί-

γει με το «Τραγούδι μου κερί» σε στίχους της Λίνας 
Δημοπούλου και κλείνει με ένα τραγούδι για τους 
χαμένους της ζωής σε μουσική του Γιώργου 
Νταλάρα, ο οποίος και προλογίζει τον δίσκο. Με 
αφορμή την κυκλοφορία ο Χάρης Μακρής απα-
ντάει σε ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Πώς βίωσες την περίοδο της καραντίνας; Πώς 
είναι να «δημιουργείς» μουσική την εποχή του 
lockdown;
Η περίοδος της καραντίνας ήταν, όπως για τον πε-
ρισσότερο κόσμο, μοναχική, αλλά και αρκετά δη-
μιουργική. Αξιοποίησα τον χρόνο αυτόν κάνοντας 
πράγματα για μένα, περνώντας αρκετό χρόνο με 
διάβασμα και γυμναστική, αλλά και φυσικά με 
μουσική. Έπιασα την κιθάρα μου και έγραψα τρα-
γούδια και νομίζω πως αυτό με γέμισε ελπίδα σε 
μια περίοδο που βιώναμε το lockdown και δεν 
μπορούσαμε να βγούμε από το σπίτι μας.

Γνωρίζω ότι η μουσική αποτελεί για σένα 
πρώτη προτεραιότητα. Θα τα άφηνες όλα για να 
ακολουθήσεις τον έρωτα της ζωής σου;
Ο έρωτας μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύ-
ναμη για πολλά πράγματα στη ζωή. Από το πού θα 
βρεθείς να ζεις μέχρι το γιατί να ζεις. Η μουσική 
είναι μέσα στα κύτταρά μου και δεν μπορώ να 
σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν. Από την άλλη, 
ζωή χωρίς έρωτα είναι κενή ζωή. Το θέμα, λοι-
πόν, δεν είναι εάν θα τα παρατούσα όλα για τον 
έρωτα της ζωής μου, γιατί εγώ, ναι, θα το έκανα. 
Θα μπορούσε κάποια γυναίκα να με γνωρίσει και 
να με ερωτευτεί χωρίς τη μουσική μου; Φοβάμαι 
ότι θα είχε ερωτευτεί λάθος Χάρη.

Θεωρείς το τραγούδι την πηγή της δύναμής 
σου; Πιστεύεις, δηλαδή, ότι σου δίνει δύναμη 
να ξεπερνάς τα εμπόδια που προκύπτουν γενι-
κότερα στη ζωή σου;
Θεωρώ τη μουσική μου την πιο ισχυρή πηγή της 
δύναμής μου. Με έχει στηρίξει, με έχει συντρο-
φέψει και με έχει βγάλει από τέλματα σε πολλές 
και διαφορετικές στιγμές της ζωής μου, δείχνο-
ντάς μου πως έχω έναν δικό μου τρόπο να «δρα-
πετεύσω» όταν χρειαστεί.

Πώς ένιωσες όταν οι καλλιτέχνες που θαύμα-
ζες από παιδί έβαλαν το λιθαράκι τους στο «Άλ-
μπουμ»;
Όταν ξεκίνησε η ιδέα του «Άλμπουμ», πίστευα 
ότι είχα ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη και πως 
δεν θα τα καταφέρναμε, όση θέληση κι αν είχε η 
ομάδα της παραγωγής. Όταν αρχίσαμε να παίρ-
νουμε τα κομμάτια και έβλεπα να έρχεται το ένα 
λιθαράκι μετά το άλλο, άρχισα να συγκινούμαι. 
Θυμάμαι, χαρακτηριστικά, που όταν άρχισα να κα-
ταγράφω σε αρχείο τα ονόματα των δημιουργών 
για να υπάρχουν για το εσώφυλλο, για τα δελτία 
Τύπου κ.λπ., είχα σταματήσει και κοιτούσα το αρ-
χείο και δεν το πίστευα ότι είχαμε καταφέρει να 
συγκεντρώσουμε τόσους σπουδαίους δημιουρ-
γούς. Ήταν ένα όνειρο που το έβλεπα να παίρνει 
σάρκα και οστά στον πρώτο μου, κιόλας, δίσκο.

Με ποιον συνθέτη θα ήθελες να κάνεις ολοκλη-
ρωμένη δισκογραφική δουλειά;
Θαυμάζω τους δίσκους των τραγουδοποιών και 
θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω έναν ολόκληρο 
δίσκο με τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Μίλτο Πα-
σχαλίδη ή τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Με ποιον τραγουδιστή που αγαπάς και δεν 
έχεις συνεργαστεί έως τώρα θα ήθελες να βρε-
θείς επί σκηνής;
Ένα δίδυμο που λάτρευα από μικρός για την πολύ 

ολοκληρωμένη αλλά και πρωτοποριακή τους αί-
σθηση στη μουσική ήταν και είναι οι αφοί Κατσι-
μίχα. Θα ήταν εκπληκτική στιγμή για μένα να αντα-
μώναμε επί σκηνής.

Μέχρι τώρα έχεις πετύχει πάρα πολλά στο μου-
σικό σου ταξίδι, στο οποίο είμαστε συνταξιδιώ-
τες σου για περισσότερα από 10 χρόνια. Τι είναι 
αυτό που θεωρείς ότι με το που θα το καταφέ-
ρεις θα νιώσεις ότι έχει πραγματοποιηθεί το ό-
νειρό σου στον χώρο του τραγουδιού;
Τα χρόνια περνάνε πολύ γρήγορα και δεν το κα-
ταλαβαίνεις και νομίζεις ότι είσαι ακόμη στα ξε-
κινήματα. Πέρασαν, λοιπόν, ήδη 16 χρόνια κι 
εγώ νιώθω στην αρχή. Το όνειρό μου είναι να 
μην περάσω από τον χώρο της μουσικής χωρίς 
να αφήσω έστω ένα μικρό μου αποτύπωμα. Θα 
ήθελα να τραγουδιούνται τα τραγούδια μου μετά 
από χρόνια, όπως κι εγώ τραγουδώ ακόμη τα α-
γαπημένα των αγαπημένων μου.

Θα ήθελες να μελοποιήσεις κάποιον Έλληνα 
ποιητή; Ποιον και γιατί;
Ποιον να πρωτοδιαλέξεις από τους Έλληνες ποι-
ητές… Ρίτσος, Σεφέρης, Ελύτης, Λειβαδίτης, Βάρ-
ναλης και τόσοι άλλοι σπουδαίοι. Εγώ, όμως, έχω 
μια ιδιαίτερη αγάπη στον Μάνο Ελευθερίου και, ε-
πειδή τον θεωρώ κατεξοχήν ποιητή, θα ήθελα κά-
ποια στιγμή να δοκιμάσω να μελοποιήσω κάποιο 
ποίημά του.

Πώς νιώθεις όταν τραγουδάς, τι φοβάσαι επαγ-
γελματικά και ποιες είναι οι καθημερινές δυ-
σκολίες ενός τραγουδιστή;
Όταν ανεβαίνω στη σκηνή είναι σαν να μεταφέρο-
μαι σε μια άλλη διάσταση. Είναι η δική μου αρένα, 
το δικό μου γήπεδο. Αγαπώ πολύ τους συνεργά-
τες μου και θέλω να το απολαμβάνουν κι εκείνοι, 
επί σκηνής, κάθε φορά ακόμα περισσότερο. Αυτό 
που φοβάμαι είναι, πρώτον, το να μην μπορώ να 
τραγουδήσω λόγω κάποιου θέματος υγείας και, 
δεύτερον, μην έρθει κάποια στιγμή που τα τρα-
γούδια και η φωνή μου δεν θα αφορούν κανέ-
ναν. Όπως συνηθίζω να λέω, η ζωή του τραγου-
διστή είναι ζωή πρωταθλητή. Ειδικά τώρα, που η 
εποχή επιτάσσει, αν όχι επιβάλλει, να μη βιοπο-
ρίζεσαι μόνο από το τραγούδι. Είναι αρκετά δύ-
σκολο να φροντίζεις για όλα αυτά που περικλείει 
ο όρος «τραγουδιστής». Μελέτη, αφοσίωση, προ-
ώθηση, γυμναστική, βιοπορισμός, εκπροσώπηση, 
και πόσα άλλα, σε καθημερινή βάση.

Μπορείς να μας περιγράψεις την πιο πρόσφατη 
έντονη καλλιτεχνική στιγμή που βίωσες;
Θα ήθελα να σας μεταφέρω στη Μυτιλήνη, συγκε-
κριμένα στο Πλωμάρι, και στην πρώτη μου συναυ-
λία με τη Γλυκερία. Το stage είναι στημένο στην 
προβλήτα δίπλα σε ένα μικρό λιμανάκι. Κατά τη δι-
άρκεια της συναυλίας και όντας επί σκηνής, ξαφ-
νικά πλησιάζουν τέσσερα καΐκια, ανοίγουν τους 
φάρους τους και ανάβουν πυρσούς και φωτίζεται 
ο ουρανός. Ο κόσμος ξεσηκώνεται κι οι καπετάνιοι 
χορεύουν επάνω στα καΐκια. Μαγική στιγμή. Ένιω-
θες την Ελλάδα μέσα σου εκείνο το βράδυ.

Χάρης Μακρής

«Η μουσική  
είναι στα 

κύτταρά μου»
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  AΠΟ ΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ



 

Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής - personal 
trainer.
•  Instagram: 

christy_mavridou
•  Facebook Page: 

Christy Mavridou
•  Youtube Channel: 

Christy Mavridou

www.freesunday.gr 3908.11.2020 FREETIME
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Πέντε fitness tips 
για τις γυναίκες µετά τα 40

Στο στάδιο της λεγόµενης προεµµηνόπαυσης και εµµηνόπαυσης το σπλαγχνικό λίπος συσσωρεύεται και είναι πια ορατό στην κοιλιά και 
στη µέση, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για ανάπτυξη χρόνιων νοσηµάτων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά, σε µεγαλύτερη ηλικία.

Της Χριστίνας Μαυρίδου

Ακολουθούν κάποια tips που θα σε βοηθήσουν 
να ελέγξεις το αυξηµένο λίπος και βάρος σου 
µετά τα 40:

1.  Ξέχνα τη ζυγαριά και χρησιµοποίησε τη 
µεζούρα ή, ακόµα καλύτερα, βάλε στόχο να 
µπεις σε λίγο µικρότερα ρούχα.

2.  Κάνε απαραιτήτως 5 µικρά γεύµατα και 20-30 
λεπτά γρήγορο περπάτηµα καθηµερινά. Είναι 
το πρώτο βήµα για να ενεργοποιήσεις τον 
µεταβολισµό σου.

3.  Αντικατάστησε τα αλκοολούχα ποτά µε 1 ποτήρι 
κόκκινο κρασί ακόµα και καθηµερινά.

4.  Πιες ένα ποτήρι γάλα την ηµέρα. Το χρειάζεσαι 
για την ανανέωση των οστών σου.

5.   Περιόρισε τα γλυκά, τα ζυµαρικά, το ψωµί και 
τη ζάχαρη και αντικατάστησέ τα µε φρούτα και 
λαχανικά.



ΤΟ ΝΈΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ 
ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ. 
Ένα βιβλίο που αποδίδει τον δυναμικό, σύνθετο  
και απρόβλεπτο χαρακτήρα της πανδημίας.

Ακαδημίας 42 & Σίνα, 106 72 Αθήνα, Τηλ: 210 3300104 
shop@klidarithmos.gr • www.klidarithmos.gr

Βρείτε μας και στα
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