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Οι επιδημίες στα 
Γιάννενα πριν από 
έναν αιώνα
ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΌΝΙΑ 1916-1923, τα Γιάννενα 
βίωσαν πάνω από 3000 θανάτους εξαιτίας μολυ-
σματικών και λοιμωδών ασθενειών. Ένας μεγάλος 
αριθμός αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθυσμός της 
πόλης ξεπερνούσε μετά βίας τους 19.000 κατοίκους.
https://typos-i.gr/article/oi-epidhmies-sta-
giannena-prin-apo-enan-aiwna

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

Όι πιο διαβασμένες ειδήσεις στον Τύπο 
Ιωαννίνων, τη βδομάδα που πέρασε

Επίσημη ενημέρωση 
κατά φημών 
και διαδόσεων
ΕΔΏ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ μέρες, η Ελλάδα μπήκε στο 
κάδρο της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, με τις 
προεκτάσεις που ακόμα δεν τις έχουμε δει σε όλη 
τους την έκταση.
Εδώ και λίγες μέρες, τα Γιάννενα συγκαταλέγονται 
πλέον στην «κρουσματική γεωγραφία». Το ίδιο και η 
γιαννιώτικη κοινωνία που ανησυχεί και με το δίκιο 
της.
https://typos-i.gr/article/anagkh-gia-perissoterh-
epishmh-enhmerwsh

Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο: 
Αντιμετωπίζοντας 
την εσωτερική κρίση
«ΘΑ ΝΌΣΗΣΌΎΝ και οι επαγγελματίες υγείας. Κιν-
δυνεύουν περισσότερο και πρέπει να λαμβάνονται μέ-
τρα προστασίας»: Την αδιαπραγμάτευτη αυτή αλήθεια 
επεσήμανε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την καθιερωμένη 
ενημέρωση για τον κοροναϊό στο υπουργείο Υγείας. 
https://typos-i.gr/article/panepisthmiako-
nosokomeio-antimetwpizontas-thn-eswterikh-
krish

Δύο θετικά κρούσματα στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
ΤΌ ΑΝΑΠΌΦΕΎΚΤΌ, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η εμφά-
νιση δηλαδή θετικών κρουσμάτων του κοροναϊού στην περιοχή των 
Ιωαννίνων, είναι γεγονός.
https://typos-i.gr/article/dyo-kroysmata-sta-giannena

Η Χειρουργική Κλινική 
για το κρούσμα
ΜΙΑ ΑΝΑΚΌΙΝΏΣΗ με την οποία εξηγεί τι έγινε και τι γίνεται με το κρού-
σμα Covid-19 σε ειδικευόμενη γιατρό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, εξέδωσε η Χειρουργική Κλινική «έστω και με καθυστέρηση».
https://typos-i.gr/article/h-xeiroyrgikh-klinikh-gia-kroysma
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Από την αρχή της πανδημικής κρίσης, η επιστη-
μονική κοινότητα ανέπτυξε αρκετές, αντίρρο-
πες κάποιες από αυτές, όπως αναπτύσσονται 
σε δημόσια μέσα και σε επιστημονικά περιο-

δικά.
Η εκτίμηση της «ελαφράς επιρροής» την οποία υιοθέτη-
σαν σχεδόν αυτόματα και πολιτικοί επιτελείς του Υπουρ-
γείου Υγείας, εγκαταλείφθηκε νωρίς και οι επιτελείς 
απομακρύνθηκαν από τη δημοσιότητα.
Εδώ και αρκετές μέρες όμως, υπάρχει ανοιχτό το ερώ-
τημα, αν η λύση για τον έλεγχο του ιού είναι τα πολλά 
τεστ και η απομόνωση στην κοινότητα, ή τα τεστ στις 
περιπτώσεις που χρειάζονται νοσηλεία.
Ο καθηγητής Επιδημιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας που 
έχει ουσιαστικά θεσμική θέση, επιφορτισμένος με την 
υγειονομική ενημέρωση κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα, 
τον περασμένο Ιανουάριο έλεγε ότι το «κλειδί» είναι η 
έγκαιρη διάγνωση.
Σήμερα, σε συνθήκες καραντίνας, αναφέρει συχνά ότι τα 
τεστ δεν συστήνονται σε ασυμπτωματικούς ή με ήπια συ-
μπτώματα, αναφέροντας πάντως συχνά ότι υπάρχει μια 
εκτίμηση για τα πραγματικά κρούσματα στην κοινωνία, 
που είναι περίπου δεκαπλάσια από τα επιβεβαιωμένα. 
Το θέμα της έλλειψης υλικού και προσωπικού είναι 
ακόμα ανοιχτό και παρότι πλέον η κυβέρνηση «τρέ-
χει», δεν έχουν προσληφθεί υγειονομικοί ακόμα (έχουν 
εξαγγελθεί 2.000 προσλήψεις), ενώ γίνονται εσπευ-
σμένα προμήθειες υλικού σε τιμές που συχνά προκα-
λούν… μικρές εκπλήξεις. Το Υπουργείο Υγείας μόνο 

έτοιμο δεν ήταν να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο υγειονο-
μικό σενάριο…
Πριν από μερικές μέρες, ο καθηγητής Βιοχημείας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, διατύπωσε 
μια πρόταση, με επιστολή του στον πρωθυπουργό. Σε 
αυτή, προτείνει «εντοπισμό και ακριβή καταγραφή των 
κρουσμάτων σε όλο τον πληθυσμό» και απομόνωσή τους. 
Κοινώς, προτείνει τη μαζική δειγματοληψία, ακόμα και 
με επίταξη εργαστηρίων. «Πρέπει να φτιάξουμε το χάρτη 
διασποράς με τυχαία δείγματα όπως η Κορέα ( συνεργεία 
στο δρόμο ειδικά να παίρνουν δείγμα από το στόμα σε σά-
λιο μαζικά σε κάθε πόλη) μέσα στην εβδομάδα όπως και 
την επόμενη» τονίζει, ανάμεσα σε άλλα.
Αυτή τη θέση, υποστηρίζει και ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας.
O κ. Τσιόδρας απάντησε, όχι προσωπικά στον κ. Κουρέ-
τα, σε άλλη δήλωσή του, για την εκτίμηση εξάπλωσης 
των κρουσμάτων μέχρι το Πάσχα, λέγοντας ότι «αρκετοί 
συνάδελφοι στέλνουν επιστολές με δραματικές εκκλή-
σεις που μιλούν με ανακρίβειες και διαδίδουν fake news 
για την πορεία της επιδημίας». 
Η απάντηση αυτή και η ταύτιση του κ. Τσιόδρα με τον 
«κυβερνητικό χειρισμό» που συνηθίζει τελευταία να απο-
καλεί fake news πολλά πράγματα, που ενδεχομένως να 
μην είναι κιόλας τέτοια, προκάλεσε την αντίδραση του 
συλλόγου ΔΕΠ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, στο 
οποίο διδάσκει ο κ. Τσιόδρας. Ο σύλλογος πήρε θέση υπέρ 
του κ. Κουρέτα και παρέπεμψε στον καθηγητή επιδημιο-
λογίας Τζόζεφ Άιζενμπεργκ, προσθέτοντας ότι «στην επι-
στήμη δεν χωράνε πολιτικοί προσανατολισμοί και επιδι-
ώξεις, τα πράγματα συζητώνται σε αντικειμενική βάση». 

Η διαφωνία έχει περάσει και σε πιο ακαδημαϊκό επίπε-
δο. Ο επισκέπτης καθηγητής της Ιατρικής Ιωαννίνων 
και καθηγητής στο Στάνφορντ, Γιάννης Ιωαννίδης, δια-
τύπωσε σε άρθρο του τη θέση από τη δική του επιστη-
μονική σκοπιά και αντικείμενο, ότι χρειάζεται άμεσα, η 
συγκέντρωση πολύ περισσότερων δεδομένων για να γί-
νει δυνατή η αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Η απάντηση ήρθε από τον Χάρι Κρέιν, καθηγητή Βιοστα-
τιστικής στο Rutgers, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι «το μήνυμα του κ. Ιωαννίδη ενέχει τον κίνδυνο να κα-
θυστερήσει σε κρίσιμο βαθμό η απάντηση  και να καθησυ-
χαστεί το κοινό σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους 
που αντιμετωπίζουμε. Για ένα δυναμικό και σύνθετο πρό-
βλημα όπως ο κοροναϊός, πάντα θέλουμε περισσότερη 
πληροφορία, αλλά πρέπει να το χειριστούμε με ό,τι έχου-
με. Δεν πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό ερευνητικό σχέδιο. 
Είναι πραγματική ζωή, σε πραγματικό χρόνο».
Κάπως έτσι, «πικάρει» τη θεώρηση του κ. Ιωαννίδη, ο 
οποίος, στο πεδίο του δουλεύει κυρίως με μεταδεδομέ-
να, με τα αποτελέσματα της έρευνας να έχουν εξαιρετική 
εφαρμογή στον τομέα του φαρμάκου, λέγοντας ότι ουσι-
αστικά, πρέπει να πάμε «βλέποντας και κάνοντας»… 

ΠΗΓΈΣ: 
■Ioannidis, P.A. J. A fiasco in the making? As the 
coronavirus pandemic takes hold, we are making 
decisions without reliable data statnews.com 17/3/2020
■Crane, H. A fiasco in the making: More data is not the 
answer to the coronavirus pandemic, Researchers.one 
17/3/2020

Επιστημονικές διαφωνίες 
για τον έλεγχο της πανδημίας

Σωτήρης Τσιόδρας Δημήτρης Κουρέτας Γιάννης Ιωαννίδης

https://www.cnn.gr/focus/story/205781/s-tsiodras-sto-cnn-greece-sfodra-pithano-na-ekdilothei-kroysma-koronoioy-stin-ellada
https://www.cnn.gr/focus/story/205781/s-tsiodras-sto-cnn-greece-sfodra-pithano-na-ekdilothei-kroysma-koronoioy-stin-ellada
https://www.amna.gr/macedonia/article/439489/Sotiris-Tsiodras-Trianta-okto-nea-krousmata-koronoiou--228-ta-sunolika-epibebaiomena--3-nekroi
https://www.amna.gr/macedonia/article/439489/Sotiris-Tsiodras-Trianta-okto-nea-krousmata-koronoiou--228-ta-sunolika-epibebaiomena--3-nekroi
https://www.amna.gr/macedonia/article/439489/Sotiris-Tsiodras-Trianta-okto-nea-krousmata-koronoiou--228-ta-sunolika-epibebaiomena--3-nekroi
https://www.ethnos.gr/ygeia/94578_epistoli-koyreta-se-mitsotaki-kante-test-me-tyhaia-deigmata-se-dromoys-kai-plateies
https://www.ethnos.gr/ygeia/94578_epistoli-koyreta-se-mitsotaki-kante-test-me-tyhaia-deigmata-se-dromoys-kai-plateies
http://www.topontiki.gr/article/374121/koronoios-stis-2000-me-3000-ta-kroysmata-stin-ellada-leei-o-tsiodras
http://www.topontiki.gr/article/374121/koronoios-stis-2000-me-3000-ta-kroysmata-stin-ellada-leei-o-tsiodras
http://www.topontiki.gr/article/374121/koronoios-stis-2000-me-3000-ta-kroysmata-stin-ellada-leei-o-tsiodras
http://www.topontiki.gr/article/374121/koronoios-stis-2000-me-3000-ta-kroysmata-stin-ellada-leei-o-tsiodras
http://www.topontiki.gr/article/374289/koronoios-kritiki-ton-melon-dep-toy-pan-athinon-ston-tsiodra-ehei-dikio-o-koyretas
http://www.topontiki.gr/article/374289/koronoios-kritiki-ton-melon-dep-toy-pan-athinon-ston-tsiodra-ehei-dikio-o-koyretas
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/?fbclid=IwAR0HcQI9C1hyZ05974lhsXaU9yGPQTceRqSV9yIvsG_Ge7AWNe6LPeoy0sg
https://www.researchers.one/media/documents/275-m-Statnews-1.pdf?fbclid=IwAR03TPrsV56GM7L4-8FPH1Abm9pFd9yxi-SpfhkXp8a8kkRN_8thLVBS4zQ
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Η εικόνα της επιδημίας 
του κορονοϊού από τον ΕΟΔΥ

Παρότι ο κορονοϊός δη-
μιουργεί πιο συχνά επι-
πλοκές στους άνδρες απ 
ό,τι στις γυναίκες και από 

τους 10 καταγεγραμμένους θανά-
τους μέχρι σήμερα στη χώρα μας 
μόνο ένας αφορά μια υπερήλικη 
γυναίκα, φαίνεται ότι προσβάλει 
σχεδόν εξίσου άνδρες και γυναίκες 
όπως προκύπτει από τα επίσημα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ.
Σύμφωνα με αυτά από τα 495 κρού-
σματα το 53,5% είναι άνδρες και το 
46,5% γυναίκες και οριακά πάνω 
από τα μισά προέρχονται από τη δε-
ξαμενή ατόμων ηλικίας 40 έως 64 
ετών. Το 24,2% από τις ηλικίες 18 
έως 39 ετών και 20,7% άνω των 60 
ετών. Από το συνολικό αριθμό των 
κρουσμάτων, μόλις το 4,4% οσων 
προσβλήθηκαν ανήκαν στην ομάδα 
παιδιών και εφήβων ηλικίας από 0 
έως 17 ετών.
Από το σύνολο των επιβεβαιωμέ-
νων κρουσμάτων στην Ελλάδα το 
95.4 % αφορά Έλληνες (455 στο 
σύνολο) και άλλοι 40 θετικοί στον 
κορονοϊό είναι αλλοδαποί που ζουν 
στην Ελλάδα.
Στην πρώτη επιδημιολογική έκθε-
ση που δημοσιεύθηκε (και συνοδεύ-
εται από ενδιαφέροντα γραφήματα) 
στην επίσημη ιστοσελίδα Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, φαί-
νεται το 23,6% δηλαδή 117 έχουν 
ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται 
σε νοσοκομείο από τους οποίους 
26 χρειάσθηκε να μπουν στον ανα-
πνευστήρα και να διασωληνωθουν.
Τα στοιχεία που αφορούν μέχρι 
και την 20η Μαρτίου δείχνουν ότι 
ο μεγάλος αριθμητικός όγκος των 
κρουσμάτων, 213 καταγράφεται 
στην περιοχή της Αθήνα. Αλλά 32 
κρούσματα έχουν καταγραφεί στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής εκτός της 
Αθήνας.
Στην συνέχεια της λίστας βρίσκε-
ται η Ηλεία με 41 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα και η Καστοριά με 13 
η Θεσσαλονίκη με 10, η Αχαΐα με 
9 κρούσματα και λιγότερα σε άλλες 
περιοχές, όπως φαίνεται στον χάρ-
τη της χώρας από την Κρήτη έως 
τον Έβρο, που έδωσε στη δημοσιό-
τητα ο ΕΟΔΥ.

Στην πρώτη επιδημι-
ολογική έκθεση που 
δημοσιεύθηκε (και συ-
νοδεύεται από ενδιαφέ-
ροντα γραφήματα) στην 
επίσημη ιστοσελίδα 
Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας, φαί-
νεται το 23,6% δηλαδή 
117 έχουν ή εξακολου-
θούν να νοσηλεύονται 
σε νοσοκομείο από 
τους οποίους 26 χρει-
άσθηκε να μπουν στον 
αναπνευστήρα και να 
διασωληνωθουν.
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ΒΑΣΊΛΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 
(1945-2006), ΚΑ-
ΣΤΡΟ V, ΈΓΧΡΩΜΗ 
ΞΥΛΟΓΡΑΦΊΑ

Τα έργα που καθιέ-
ρωσαν τον Καζάκο, 
ήταν οι έγχρωμες 
ξυλογραφίες με 
ονειρικά τοπία. Σε 
αυτές δηλώνουν το 
παρών οι αναμνή-
σεις από τοποθεσίες 
των Ιωαννίνων, της 
πόλης από την οποία 
καταγόταν ο ζωγρά-
φος.

Τα Γιάννενα σε 4 πίνακες ζωγραφικής
[ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗ ]

Η συλλογή έργων ζωγραφικής και χαρακτικής της Δημοτικής Πινακο-
θήκης Ιωαννίνων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Αρκετά από τα έργα, λόγω 
έλλειψης χώρου, μένουν στην αποθήκη και βγαίνουν στην επιφάνεια 
με αφορμή κάποια θεματική έκθεση. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, η 
Πινακοθήκη λειτουργεί περισσότερο σαν εκθεσιακός χώρος, όπου 
φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις ιδρυμάτων και φορέων. 
Ο «Τύπος Ιωαννίνων» επιλέγει τέσσερα έργα της Πινακοθήκης (όπως 
αυτά έχουν «φιλοξενηθεί» σε μια έκδοση των συλλογών της), με μο-
ναδικό κριτήριο τη θεματολογία: την πόλη των Ιωαννίνων ως τοπίο.

ΑΓΓΈΛΊΚΗ ΧΑΤΖΗΜΊΧΑΛΗ (1895-1965), 
ΑΠΟΨΊΣ ΤΩΝ ΊΩΑΝΝΊΝΩΝ, 1946, ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΊΑ

Η Αγγελική Χατζημιχάλη έμεινε γνωστή κυρίως για 
τις μελέτες και έρευνές της πάνω στην ελληνική 
λαϊκή τέχνη και τη λαογραφία. Ωστόσο, είχε ασχο-
ληθεί και με τη ζωγραφική.

ΒΑΣΊΛΈΊΟΣ ΧΑΤΖΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΊΑ 1870-ΑΘΗΝΑ 1915), 
ΤΟ ΝΗΣΊ ΤΗΣ ΠΑΜΒΩΤΊΔΑΣ, 1898, ΛΑΔΊ ΣΈ ΜΟΥΣΑΜΑ

Ο Βασίλειος Χατζής, μαθητής του Νικηφόρου Λύτρα και 
του Κωνσταντίνου Βολανάκη, ήταν κυρίως θαλασσογρά-
φος. Ασχολήθηκε όμως και με την τοπιογραφία.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΗ 
1902-ΑΘΗΝΑ 1969), 
ΓΊΑΝΝΈΝΑ, 1956, ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΊΑ

Με σπουδές στην Κωνσταντινούπολη και στο 
Βερολίνο, ο Πλακωτάρης επηρεάστηκε κατά τη 
ζωγραφική του διαδρομή από διάφορα κινήματα. 
Ο ίδιος έλεγε ότι η τέχνη του ήταν περισσότερο 
ρεαλιστική. Στη συγκεκριμένη υδατογραφία, απει-
κονίζεται η ακρόπολη του Ασλάν πασά και τα γύρω 
κτίρια (όπως η οθωμανική βιβλιοθήκη) στο Κάστρο 
των Ιωαννίνων.
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Πολλαπλές κρούσεις και 
ερωτήματα από ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις, 
αλλά και από δημόσι-

ους οργανισμούς, που σπεύδουν 
να μάθουν περισσότερα για το 
πώς μπορούν να οργανώσουν 
καλύτερα την τηλεργασία του 
προσωπικού τους, ώστε η πα-
ραγωγικότητα να μείνει ανεπη-
ρέαστη και η λειτουργία τους 
ασφαλής, δέχονται τις τελευταί-
ες ημέρες οι εταιρίες πληροφο-
ρικής.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επι-
χειρήσεις που εφαρμόζουν τώρα 
κατ› ανάγκη την τηλεργασία, 
μετά τον κατ› οίκον περιορισμό 
χιλιάδων εργαζομένων, λόγω 
των μέτρων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης της πανδημίας 
του κορονοϊού; Πόσο έτοιμες εί-
ναι για αυτή τη μετάβαση; Ποια 
είναι τα βασικότερα ερωτήματα 
που πρέπει να απαντήσουν, σχε-
διάζοντας την τηλεργασία των 
εργαζομένων τους και ποια τα 
σημαντικότερα κενά;
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ συζήτησε για το 
θέμα με τον επίτιμο πρόεδρο 

του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), 
Τάσο Τζήκα, τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλη-
ροφορικής Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΠΒΕ), Κωστή Καγγελίδη 
και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της εταιρείας πληροφορικής 
Dataways, Λευτέρη Τσακιρίδη.

Τι ζητούν 
οι επιχειρήσεις

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε 
πολλαπλά ερωτήματα από ιδιω-
τικές εταιρίες και δημόσιους ορ-
γανισμούς. Οι ανάγκες που επι-
διώκουν να καλύψουν αφορούν 
κατά κύριο λόγο σε μακρόθεν 
πρόσβαση σε εταιρικό δίκτυο 
(σ.σ. εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, 
VPN) και σε φορητούς υπολο-
γιστές για το προσωπικό τους, 
καθώς στο προηγούμενο διά-
στημα δεν είχε προβλεφθεί αυτό 
το μοντέλο εργασίας κι η ανάγκη 
για αυτό το περιβάλλον κι αυτά 
τα συστήματα, οπότε υπήρχαν 
ελλείψεις», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Κωστής 
Καγγελίδης.
Προσθέτει, δε, πως ακολουθούν 
στη ζήτηση οι διαδικτυακές 
εφαρμογές cloud (σ.σ. υπολογι-
στικού νέφους), όπως το «Office 
365», διότι παρέχουν όλα τα απα-
ραίτητα εργαλεία, για να πάψει 
να έχει σημασία ο παράγοντας 
«τοποθεσία» στην εργασία, οι 
εφαρμογές video-conferencing 
(σ.σ τηλεδιάσκεψης με εικόνα) 
και τα εργαλεία μεθοδολογίας 
έργου.

Το μεγάλο 
παγόβουνο

«Η μεθοδολογία διαχείρισης έρ-
γου θεωρώ ότι είναι το «μεγάλο 
παγόβουνο», όταν μιλάμε για 
τηλεργασία, καθώς δεν έχουμε 
κατακτήσει τη μεθολογία και τη 
νοοτροπία αυτή, που κρίνει τον 
εργαζόμενο με βάση τη «μετρι-
κή» πρόοδο του έργου και όχι τη 
φυσική του παρουσία, που τον 
αξιολογεί δηλαδή με βάση τη 
συνεισφορά του στην εταιρεία 

και όχι τις ώρες της φυσικής του 
παρουσίας σε έναν χώρο», επι-
σημαίνει ο Κωστής Καγγελίδης, 
ερωτηθείς για τα κυριότερα προ-
σκόμματα που ανακύπτουν.
Σημειώνει, πάντως, πως ο βαθ-
μός της ετοιμότητας των ελλη-
νικών επιχειρήσεων να προ-
σαρμοστούν στις εξελίξεις είναι 
μεγάλος. 

Η τηλεργασία 
αναδεικνύει περαι-
τέρω τον ρόλο του 
cybersecurity κι 
ανοίγει τον δρόμο 
για θέσεις εργασί-
ας στον τομέα

Ερωτηθείς αν η απομακρυσμέ-
νη εργασία χιλιάδων ανθρώπων 
θα αυξήσει την ανάγκη και για 
εφαρμογές κυβερνοασφάλει-
ας (cybersecurity), ο πρόεδρος 
του ΣΕΠΒΕ επισημαίνει: «Το 
cybersecurity είναι μια αυτό-
νομη ανάγκη στην εποχή που 

Η τηλεργασία και... 
πώς να την αποκτήσετε

Τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι 
επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν 
τώρα κατ› ανά-
γκη την τηλερ-
γασία, μετά τον 
κατ› οίκον περι-
ορισμό χιλιάδων 
εργαζομένων, 
λόγω των μέ-
τρων για τον 
περιορισμό της 
εξάπλωσης της 
πανδημίας του 
κορονοϊού; Πόσο 
έτοιμες είναι για 
αυτή τη μετάβα-
ση; Ποια είναι 
τα βασικότερα 
ερωτήματα που 
πρέπει να απα-
ντήσουν, σχε-
διάζοντας την 
τηλεργασία των 
εργαζομένων 
τους και ποια τα 
σημαντικότερα 
κενά;
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Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΩΝΙΑ
«ΤΙΣ ΤΕΛΕΎΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, εκθετικά αυξάνονται 
τα αιτήματα από υπάρχοντες πελάτες μας και μη, για 
το πώς πρέπει να δράσουν, τι πρέπει να κάνουν, για 
να μπορούν οι εργαζόμενοι να εργάζονται από το 
σπίτι τους και να συνεχίσει η εταιρεία τους να είναι 
παραγωγική. Παρόλο που η κάθε επιχείρηση είναι 
μοναδική στο τι ακριβώς δομές θα πρέπει να έχει για 
εργασία από απόσταση, (λόγω της διαφορετικότητας 
τους σε τεχνολογική οργάνωση), η αγωνία τους είναι 
κοινή: «μπορώ να συνεχίσω να λειτουργώ απρο-
βλημάτιστα;»» επισημαίνει, απαντώντας σε σχετικό 
ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο CEO της εταιρείας πληρο-
φορικής Dataways, Λευτέρης Τσακιρίδης.
Τα κυριότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει 
μια επιχείρηση εφαρμόζοντας την τηλεργασία του 
προσωπικού της
Ανεξάρτητα του μεγέθους μιας επιχείρησης, υπάρχουν 
-κατά τον κ. Τσακιρίδη- μερικά κοινά απαραίτητα 
βήματα/ ερωτήματα που θα πρέπει να υλοποιηθούν/ 
απαντηθούν ώστε η απομακρυσμένη εργασία να είναι 
αποδοτική και ασφαλής:

■ Πώς μπορεί να συνδεθεί και να εργασθεί 
απομακρυσμένα ένας υπάλληλος με την εται-
ρία;

■ Πώς μπορούν να υλοποιηθούν τα meetings;

■ Πώς οι υπάλληλοι που εργάζονται από μα-
κριά αποθηκεύουν και διαμοιράζονται αρχεία 
εύκολα και με ασφάλεια;

■ Πώς εξασφαλίζεται μια επιχείρηση εάν 
υποκλαπεί κάποιο συνθηματικό χρήστη;

■ Πώς μπορεί να προστατευθεί ο υπολο-
γιστής ενός απομακρυσμένου χρήστη από 
malware, phishing και κακόβουλους ιστότο-
πους;

■ Μπορεί η φυσική υποδομή (εντός της εται-
ρίας) να παρέχει απαιτήσεις υψηλής διαθεσι-
μότητας; 

■ Έχουμε ικανή σύνδεση/ πρόσβαση στο Δια-
δίκτυο, η οποία θα μπορεί να καλύψει τέτοιες 
απαιτήσεις;

■ Τι θα πρέπει να αλλάξουμε/ προσθέσουμε/ 
επιλέξουμε ως νέα πολιτική με την επάνοδο 
στην κανονικότητα, πάλι σχετικά με την ανά-
γκη λειτουργίας σε καθεστώς υψηλής διαθε-
σιμότητας;

«Απαντώντας στα παραπάνω, μια εταιρεία ενισχύει 
όχι μόνο τη δυνατότητα της να δημιουργήσει ένα 
σταθερό πλαίσιο απομακρυσμένης εργασίας, αλλά και 
να δει το κατά πόσο τελικά ήταν η ίδια ανοχύρωτη σε 
έκτακτα περιστατικά και το πόσο σημαντική είναι η 
επένδυση στον κατάλληλο ψηφιακό μετασχηματισμό, 
ο οποίος είναι ικανός να θωρακίσει τη μελλοντική της 
λειτουργία», επισημαίνει ο Λευτέρης Τσακιρίδης.

ζούμε, αλλά θεωρώ ότι όσο αυ-
ξάνεται η «αποϋλοποίηση» της 
εργασίας και η ψηφιοποίησή 
της, θα αυξάνεται και η ζήτηση 
για τέτοιες υπηρεσίες και το ήδη 
υπάρχον trend (τάση) ανόδου θα 
ενισχυθεί. Παράλληλα, εκτιμώ 
ότι θα ανοίξουν και νέες θέσεις 
εργασίας υπευθύνων ασφαλεί-
ας. Η «αποϋλοποίηση» της ερ-
γασίας και η ανάγκη εφαρμογής 
information security policies 
(πολιτικής για την ασφάλεια 
της πληροφορίας), πχ. για data 
loss prevention (σ.σ. πρόληψη 
απώλειας δεδομένων), εκτιμώ 
ότι θα επιταχύνει σημαντικά τις 
εξελίξεις που έχουν ήδη δρομο-
λογηθεί και θα αυξήσει τη ζήτη-
ση για τέτοιους επαγγελματίες», 
καταλήγει.

«Σχετικά 
εύκολη» 
η μετάβαση

Την εκτίμηση ότι η μετάβαση 
των επιχειρήσεων του κλάδου 
των υπηρεσιών στην εποχή της 
τηλεργασίας θα είναι σχετικά 
εύκολη, καθώς «όλες οι εται-
ρίες έχουν πλέον εφαρμογές 
cloud και δίκτυα VPN, πάνω στα 
οποία μπορούν να εργαστούν τα 
περισσότερα τμήματα, από την 
πληροφορική μέχρι το sales 
department (τμήμα πωλήσε-
ων)» διατυπώνει ο επίτιμος πρό-
εδρος του ΣΕΠΕ, Τάσος Τζήκας, 
προσθέτοντας ότι, με τις εφαρ-
μογές cloud και το VPN, «είναι 
και δυνατή και ασφαλής και 
αποδοτική η τηλεργασία».
Μεγάλο μέρος της επένδυσης 
έχει γίνει, σημαντική η νομική 
ρύθμιση
«Η αίσθησή μου είναι ότι ένα 
μεγάλο κομμάτι της απαιτού-
μενης επένδυσης πάνω στην 
τηλεργασία, τις εφαρμογές και 
τα συστήματα που απαιτούνται, 
έχει ήδη γίνει (από τις επιχειρή-
σεις). Το ζήτημα κατά τη γνώμη 
μου είναι να αντιμετωπιστεί το 
θέμα και νομικά, ώστε να δοθεί 
σε εταιρείες και εργαζόμενους 
η δυνατότητα να μπορούν να 
εργάζονται αποδοτικά από μα-
κριά. Όταν λέω «νομικά», εννοώ 
όλα τα ζητήματα, που διέπουν 
τους νόμους για την εργασία. 
Αλλάζει το status της εργασίας, 
οπότε πρέπει να δίνεται η δυ-
νατότητα να μη χάσουν ούτε οι 
μεν (οι εργοδότες) ούτε οι δε (οι 

εργαζόμενοι)» σημειώνει ο Τά-
σος Τζήκας (για τη νομική πτυχή 
του θέματος, βλ. χτεσινό σχετικό 
τηλεγράφημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ με 
τίτλο «Ανεπαρκές το νομοθετικό 
πλαίσιο για την τηλεργασία στην 
Ελλάδα»).
«Η άποψή μου είναι ότι θα πρέ-
πει να διαχωρίσουμε την εργα-
σία στο σπίτι από τον προσω-
πικό χρόνο, γιατί αν η εργασία 
ενσωματωθεί χωρίς πλαίσιο 
στον προσωπικό χρόνο, αυτό 
θα είναι αρνητικό. Αυτό πρέπει 
να το προσέξουμε, χρειάζεται να 
ρυθμιστεί» επισημαίνει και προ-
σθέτει πως χρειάζεται μέριμνα 
της επιχείρησης για οργάνωση 
και στο σπίτι του εργαζόμενου, 
να μπορεί να δημιουργηθεί ένα 
μικρό κατ› οίκον εργασιακό πε-
ριβάλλον.
Εκθετική αύξηση αιτημάτων 
από επιχειρήσεις για το τι πρέπει 
να κάνουν. 

Υπάρχει σχέδιο 
εξασφάλισης 
επιχειρησιακής 
συνέχειας;

Προσθέτει ότι η ετοιμότητα με 
την οποία μια επιχείρηση μπορεί 
να υιοθετήσει ένα εργασιακό μο-
ντέλο απομακρυσμένης εργασίας 
για τους υπαλλήλους της είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την ύπαρ-
ξή η όχι, κάποιου ολοκληρωμέ-
νου σχεδίου εξασφάλισης της 
επιχειρησιακής τους συνέχειας.
Αυτό, εξηγεί, πιο απλά σημαίνει 

ότι εάν μια επιχείρηση είχε με-
λετήσει και σχεδιάσει εν καιρώ 
ένα πλάνο για το πώς μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί σε περί-
πτωση που διάφορα απρόβλε-
πτα σενάρια συμβούν σε αυτήν, 
μπορεί πολύ πιο άμεσα και εύ-
κολα να υλοποιήσει ένα σχέδιο 
απομακρυσμένης εργασίας για 
τους εργαζομένους της, από μια 
αντίστοιχη που δεν έχει.
«Επίσης σε επιχειρήσεις που το 
δυναμικό τους ήταν ήδη mobile 
και χρειάζονταν να δουλεύει 
απομακρυσμένα από τις δομές 
της, είναι περισσότερο κατανοη-
τό να ανοίξουν το μοντέλο αυτό 
και σε περισσότερους ή όλους 
τους εργαζομένους τους. Αυτό 
γιατί έχουν ήδη σε θέση συστή-
ματα, δομές αλλά και γνώση 
για το πώς αυτό επιτυγχάνεται. 
Φυσικά η απότομη αύξηση του 
αριθμού που δουλεύουν απομα-
κρυσμένα φέρνει νέες προκλή-
σεις στις δομές πληροφορικής 
της κάθε επιχείρησης και φυσι-
κά στην ασφάλεια», λέει και συ-
μπληρώνει: «Η μελέτη για την 
εξασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας από μια εταιρεία με τη 
χρήση σύγχρονων συστημάτων 
και cloud υποδομών, private 
και public (σ.σ.ιδιωτικών και 
δημόσιων), είναι κάτι που τα 
τελευταία χρόνια όλο και περισ-
σότερες εταιρρίες αρχίζουν να 
υλοποιούν. Πολλές όμως επι-
χειρήσεις ακόμα, έχουν εξετάσει 
την πολύ σημαντική αυτή παρά-
μετρο λειτουργίας σε πολύ μικρό 
βαθμό είτε και καθόλου»._

Αλεξάνδρα Γούτα 
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πώς, αλήθεια, μπορεί να ακούγεται ένα 
άλμπουμ που κυκλοφόρησε 55 ολόκλη-
ρα χρόνια πριν; Αν πρόκειται για το Bring 
it all back home του Μπομπ Ντίλαν, 

ακούγεται καταπληκτικά, ειδικά σε συνθήκες… 
κατ’ οίκον εγκλεισμού.
Ο δίσκος είναι ο πέμπτος του Ντίλαν και κυκλοφό-
ρησε στις 22 Μαΐου 1965. Σηματοδότησε την «ηλε-
κτρική μετάβαση» του δημιουργού, για την οποία 
το κοινό τον… τραμπούκισε επαρκώς τότε. Ωστόσο, 
ο δίσκος ήταν και παραμένει ένα διαμάντι της μου-
σικής τέχνης. 
Στο άλμπουμ έπαιξαν μεταξύ άλλων ο Τζον Σεμπά-
στιαν και ο Τζον Χάμοντ. Από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο κομμάτι, ο δίσκος είναι συγκλονιστικός 
και αφόρητα επιδραστικός. Η Τζόαν Μπαέζ, με την 
οποία είχε σχέση τότε ο Ντίλαν, περιγράφει ένα δη-
μιουργό σε μόνιμη δημιουργική εσωστρέφεια, που 
κάθε φορά που σηκωνόταν από τη γραφομηχανή 
του, είχε ένα καινούργιο κομμάτι σχεδόν έτοιμο.
Αυτά δε, στοίχειωσαν πολύ κόσμο, για πάντα: 
Subterranean Homesick Blues, Maggie’s Farm, 
Gates of Eden, το mr Tambourine man που σχε-
δόν ταυτόχρονα έπαιξαν και οι Byrds και φυσικά, οι 
δύο κορυφαίες στιγμές του άλμπουμ: Το It’s alright 
ma (I’m only bleeding) και το It’s all over now baby 
blue, που αν το έχεις ακούσει (και) από Last Drive, 
αντιλαμβάνεσαι το πόσο διαχρονικό και επιδραστι-
κό κομμάτι είναι.
Το επίσης διάσημο εξώφυλλο, απεικονίζει τον 

Ντίλαν με τη γάτα του (που λεγόταν Rolling Stone 
παρεμπιπτόντως) και τη Σάλι Γκρόσμαν, τη σύ-
ζυγο του ατζέντη του, Άλμπερτ Γκρόσμαν. Γύρω 
τους είναι αραδιασμένα μεταξύ άλλων το Κing 
of the Delta Blues Singers του Ρόμπερτ Τζόνσον, 
το India’s Master Musician του Ραβί Σανκάρ, ένα 
φύλλο του Time. 
Επίσης, τα μανικετόκουμπα του Ντίλαν, είναι δώρο 
της Μπαέζ. Δέκα χρόνια μετά, η Μπαέζ θα γράψει 
τους εξής στίχους: 
Ten years ago
I bought you some cufflinks
You brought me something
We both know what memories can bring
They bring diamonds and rust 
…στο Diamonds and rust.

Το αιώνιο σημάδι 
του Μπομπ Ντίλαν

55 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΙΝ, BRING IT 
ALL BACK HOME
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Πάντα υπάρχει ένα τραγούδι που ται-
ριάζει γάντι σε κάθε συγκυρία. Και η 
επιτυχία του 1987 των R.E.M. «It's 
the End of the World As We Know 

It (And I Feel Fine)» είναι ιδιαίτερα σχετική 
με την πανδημία του κορονοϊού. Και μπορεί 
ακριβώς λόγω της πανδημίας να μη γίνει το 
φετινό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, αλλά δεν 
μπορούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας την 
εκπληκτική απόδοση αυτού του τραγουδιού 
από τον Michael Stipe σε αυτό το φεστιβάλ, 
το 1999. Τώρα, 21 χρόνια αργότερα, ο τρα-
γουδιστής των R.E.M. ξανατραγουδά το «It's 
the End of the World...» σε ένα βίντεο για τα 
μέτρα που πρέπει ατομικά ο καθένας μας να 
πάρει για να είναι ασφαλής και μας προτρέπει 
να μείνουμε σπίτι και να προσέχουμε!
Στο βίντεο που ετοίμασε -και το οποίο μοιρά-
ζεται στον ιστότοπό του (και σε πιο σύντομη 
εκδοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης)- ο 
Stipe τραγουδά λίγο από το εμβληματικό τρα-
γούδι και μετά απευθύνεται σε εμάς, δίνοντας 
τους δικούς του κανόνες για το πώς θα αντε-
πεξέλθουμε στη σημερινή κατάσταση.
«Νιώθω καλά. Νιώθω εντάξει» λέει. «Το ση-
μαντικό αυτού του στίχου, αυτού του τίτλου 
τραγουδιού, είναι "Όπως Τον Ξέρουμε". Πρό-
κειται να περάσουμε - περνάμε κάτι το οποίο 
δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν συναντήσει 
και αυτό, βεβαίως, είναι ο κορονοϊός. Και 
είναι πραγματικότητα, και είναι σοβαρό, και 
είναι εδώ».
Στη μεγαλύτερης διάρκειας εκδοχή του βί-
ντεο στον ιστότοπό του, ο Stipe προσθέτει 
ότι παίρνει συμβουλές από φίλους του στην 
Ιταλία, και τονίζει: «Έχω μπει στο bunker, 
στο με ενισχυμένο σκυρόδεμα καταφύγιο. 
Έχω μπει σε καραντίνα. Έχω μπει σε μερική 
εκούσια καραντίνα εδώ κι αρκετές μέρες και 
αυτό πρόκειται να συνεχιστεί γιατί δεν θέλω 
να βγω έξω, δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για 
να αρρωστήσει κάποιος αν εγώ είμαι ήδη άρ-
ρωστος. Δεν πιστεύω ότι είμαι, αλλά κανείς 
μας δεν ξέρει αν είναι».
Ο Stipe μας ενθαρρύνει να μείνουμε μέσα και 
να βρούμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. 
Κι όσον αφορά το πλύσιμο των χεριών μας, 
συμβουλεύει να βρούμε ένα χαρούμενο τρα-
γούδι, ένα τραγούδι που μας κάνει να νιώ-
θουμε καλά, για να συνοδεύουμε το τρίψιμο 
των χεριών με σαπούνι.
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«It’s the End of the World As 
We Know It (And I Feel Fine)

Στη μεγαλύτερης διάρκειας εκδοχή του βίντεο στον ιστό-
τοπό του, ο Stipe προσθέτει ότι παίρνει συμβουλές από 
φίλους του στην Ιταλία,
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