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Υπάρχει 
και αυτό το Ζαγόρι
Ο ΦΑΙΔΩΝ Μουδόπουλος-Αθανασίου, υποψή-
φιος διδάκτωρ αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Σέφιλντ, γράφει για τις αντιδράσεις στο Ζαγόρι που 
αφορούν τη δημιουργία δομής φιλοξενίας ασυνό-
δευτων ανηλίκων στους Ασπραγγέλους. 
https://typos-i.gr/article/yparxei-kai-ayto-zagori

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Πανδημία στην 
Ήπειρο: Πέντε ασθε-
νείς νοσηλεύονται
ΔΎΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ παραμένουν διασωληνωμένοι 
στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ενώ άλλοι τρεις 
νοσηλεύονται στη Μονάδα Λοιμωδών, με μια ασθε-
νή -τη σύζυγο του ηλικιωμένου από την Κέρκυρα 
που πέθανε χτες- να παρουσιάζει επιδείνωση στην 
υγεία της.
https://typos-i.gr/article/pandhmia-sthn-hpeiro-
pente-as8eneis-noshleyontai

Μήπως πηγαίνετε 
στο παραλίμνιο ή στο 
δάσος;
ΜΙΑ ΑΠΟ τις «πληγές» των μέτρων για τον 
κοροναϊό είναι η κατάργηση του δημόσιου χώρου. 
Πάρκα κλειστά, χώροι πρασίνου κλειστοί, παραλίες 
κλειστές (και… θάλασσες), αθλητικοί χώροι κλειστοί. 
Πολύ λίγοι χώροι έχουν απομείνει πια για σωματική 
άσκηση. Αλλά και σε αυτούς μπαίνει σιγά σιγά «λου-
κέτο», μόλις «ανακαλυφθεί» συνωστισμός…
https://typos-i.gr/article/mhpws-phgainete-sto-
paralimnio-h-ston-frontzo

Καταρρίπτοντας μύθους για τον ιό
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Επιτροπή Διαχείρισης Λοιμώξεων υψηλής μεταδοτικό-
τητας και νοσηρότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
απαντά σε ερωτήματα που  τίθενται καθημερινά από τους Πολίτες
https://typos-i.gr/article/katarripontas-my8oys-gia-ton-io
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Επιδημίες και ασθένειες: Η ιστορία 
δεν μας διδάσκει για το παρόν

Η πανδημία του κορωνοϊού που πλήττει τον σύγχρονο κόσμο επιδρώντας καθοριστικά στην καθημερινότητα, τη ζωή 
και την εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων, δημιουργεί ερωτήματα για τους τρόπους με του οποίους οι κοινωνίες αντι-
μετώπισαν τις ασθένειες και τις επιδημίες στο παρελθόν. Στο βαθμό που η επιστήμη δεν μπορεί να θεραπεύσει και 
να νικήσει ακόμα την ασθένεια αναδύονται στις κοινωνίες και στη δημόσια συζήτηση λόγοι και συλλογικές συμπερι-
φορές πού παραπέμπουν στις επιδημίες του παρελθόντος (στον πανικό, στον ατομισμό, στην αναζήτηση ευθυνών για 
όσους διαδίδουν την ασθένεια, στην απαίτηση για αποκλεισμό αυτών πού θεωρούνται υπεύθυνοι, στην ηθική εξήγηση 
της νόσου, αλλά και στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην αυταπάρνηση, στην οργανωμένη παρέμβαση των αρχών).

Της 
ΛΗΔΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ*

Aστυνομικοί στο Σιάτλ των ΗΠΑ με μάσκες προστασίας προσώπου κατά την επιδημία της γρίπης το 1918

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΆ ►►►
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Κάποιοι αναζητούν στην ιστορία 
διδάγματα για την αντιμετώπι-
ση της σημερινής πανδημίας 
του κορωνοϊού. Η σύγχρονη 

επείγουσα συνθήκη υπενθυμίζει άλλες 
επείγουσες συνθήκες επιδημιών στο πα-
ρελθόν. Ορισμένοι τείνουν να κάνουν συ-
γκρίσεις. Για το AIDS  και τον ιο Έμπολα, 
στις δεκαετίες 1980 και 1990, χρησιμοποι-
ήθηκε συχνά ο όρος «πανούκλα» ως ένας 
μεταφορικός υπαινιγμός για την Μεγάλη 
Πανώλη  που ταλάνισε τη μεσαιωνική 
Ευρώπη. Όπως θα υποστηρίξω, όμως, η 
ιστορία δεν διδάσκει και δεν έχει κανένα 
μάθημα να μας προσφέρει για τη σημε-
ρινή συνθήκη. Οι ιστορικοί, εξάλλου, εί-
ναι πάντα επιφυλακτικοί στη διατύπωση 
προβλέψεων*.

Οι ιστορικοί έχουν κάνει από πα-
λιά συστηματικές έρευνες για τις  
επιδημίες, τις ασθένειες και τη 

δημόσια υγεία στη μακρά διάρκεια. Έχουν 
μελετήσει τις δημογραφικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες των ασθενειών 
στον προβιομηχανικό και στον βιομηχανι-
κό κόσμο καταδεικνύοντας ότι η επίδραση 
των επιδημιών ποικίλλει στον ιστορικό 
χρόνο. Διεισδυτικές μελέτες έχουν δείξει 
την εξέλιξη της πανούκλας στο Λονδίνο 
του 16ου-17ου αιώνα ή της χολέρας στην 
Ερμούπολη του 1854, εξετάζοντας ποιες 
πληθυσμιακές ομάδες επλήγησαν περισ-
σότερο από τις ασθένειες, αλλά και τις 
ποικίλες αντιδράσεις των τοπικών αρχών. 
Οι επιδημίες έχουν διαμορφώσει τις 
εθνικές ιστορίες όσο και την παγκόσμια 
ιστορία. Δεν χρειάζεται, εντούτοις, να 
συνάγουμε ότι η επίδραση των μολυσμα-
τικών ασθενειών ήταν πάντα τόσο κατα-
στροφική, όσο τείνουμε να υποθέσουμε. 
Τα αποτελέσματα των ασθενειών εκφρά-
ζουν σύνθετες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
σε ποικίλους ατομικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες. Κύριο ερώτημα της έρευνας 
των ιστορικών και των επιδημιολόγων 
παραμένει το ποια τμήματα της κοινω-
νίας βίωσαν τις βαρύτερες συνέπειες των 
επιδημιών.
Τους ιστορικούς τους απασχολούν, επί-
σης, οι οικονομικές επιπτώσεις των επι-
δημιών και οι επίσημες αντιδράσεις που 
οι επιδημίες προκαλούν. Οι τρόποι με 
τους οποίους κοινωνίες και οικονομίες 
επηρεάζονται από τις επαναλαμβανόμε-
νες επιδημίες είναι ένα καίριο ερώτημα 
που απασχόλησε την έρευνα. Το πως λ.χ. 
η Ιταλία της Αναγέννησης συνδιαμορφώ-
θηκε και από την επίδραση της πανού-
κλας είναι ένα ζήτημα που έχει απασχο-
λήσει οικονομικούς ιστορικούς όπως ο 
Carlo Cipolla και ο Paolo Malanima. 
Οι επιδημίες προκάλεσαν πολλαπλές αλ-
λαγές στην οικονομία και  χρειάζονταν 
ποικίλες θεσμικές απαντήσεις. Μετά τις 
επιδημίες πανούκλας, στην ύστερη με-

σαιωνική Ευρώπη, ο φόβος για τις υποτε-
λείς τάξεις συνέβαλε στη δημιουργία ενός 
καταπιεστικού θεσμικού πλαισίου για την 
εργασία, καθώς οι κυρίαρχες τάξεις στην 
Αγγλία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την 
Καστίλλη, την Αραγωνία και τις ιταλικές 
πόλεις-κράτη επεδίωξαν να ελέγξουν την 
εργασία και τις τιμές των προϊόντων των 
τεχνιτών. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν 
να γίνουν κατανοητές στο πλαίσιο των 
φόβων που γεννήθηκαν, εξαιτίας της πα-
νούκλας, για τα κοινωνικά ήθη και την 
κατάρρευση των κοινωνικών-οικονομι-
κών δομών, όπως έχει δείξει διεισδυτικά 
ο μεσαιωνολόγος Samuel Cohn.
Η αισιόδοξη προσέγγιση των ιστορικών 
αναδεικνύει τις ρυθμίσεις και παρεμβά-
σεις στη δημόσια υγεία καθώς και τα οφέ-
λη που προέκυψαν από συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις, ιδίως στις νεωτερικές κοι-
νωνίες. Ο αναβαθμισμένος ρόλος της υγι-
εινής στις δυτικές κοινωνίες από το δεύ-
τερο μισό του 19ου αιώνα συνδέεται με 
τις επιστημονικές εξελίξεις στην ιατρική 
και τη βιολογία, αλλά και με τη διάδοση 
της ιδέας ότι η βελτίωση της υγείας του 
πληθυσμού θα συνέβαλε στην οικονομι-
κή ανάπτυξη των εθνικών κρατών. Ταυ-

τόχρονα η ανάπτυξη της δημόσιας υγείας 
στη Δύση συνιστούσε μια απάντηση στα 
προβλήματα που δημιουργούσε η εκβιο-
μηχάνιση και η αστικοποίηση. Η βελτίω-
ση του επιπέδου διαβίωσης και η αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής στις δυτικές 
κοινωνίες, με τη χρήση νέων υλικών και 
τεχνικών, τους δύο τελευταίους αιώνες, 
συνδέεται με αυτές τις παρεμβάσεις στα 
υγειονομικά συστήματα και στις υποδο-
μές (ύδρευσης, αποχέτευσης). Η καταπο-
λέμηση λ.χ. από τις ευρωπαϊκές κοινωνί-
ες της φυματίωσης, στο δεύτερο μισό του 
20ού αιώνα, μπορεί να εξηγηθεί μέσα από 
έναν τέτοιο συνδυασμό παραγόντων: αύ-
ξηση του επιπέδου διαβίωσης, βελτίωση 
της διατροφής και της κατοικίας, παροχή 
ιατρικής φροντίδας.

Στο ευρύ ρεπερτόριο των επιδημιών 
του παρελθόντος ο νέος κορωνοϊός 
φαίνεται ότι βρήκε το ιστορικό του 

προηγούμενο στην ισπανική γρίππη του 
1918, η οποία είχε, επίσης, παγκόσμια διά-
δοση, στοίχισε τη ζωή σε περίπου 50 εκα-
τομμύρια ανθρώπους, επέβαλε τη χρήση 
μασκών και προφυλακτικών μέτρων, πε-
ριόρισε τις κοινωνικές συναθροίσεις, είχε 
σημαντικές συνέπειες στην οικονομία. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπονται όλες 
εκείνες οι διαφορές που χωρίζουν τη μία 
επιδημία από την άλλη στη διάρκεια ενός 
αιώνα: οικονομικές δομές, πολιτική συμ-
μετοχή, αλλαγές στις ιατρικές γνώσεις και 
τεχνικές, παγκόσμιες διασυνδέσεις έχουν 
μετασχηματίσει ριζικά τον σημερινό κόσμο 
από εκείνον του 1920.
Η ανάκληση των επιδημιών του παρελ-
θόντος δεν έχει καθαυτή κάποια αξία. Οι 
αναλύσεις, οι οποίες βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα, είναι πιθανό να μας κατευθύνουν 
προς την υιοθέτηση παρωχημένων πρακτι-
κών και στρατηγικών για την αντιμετώπιση 
των επιδημιών και των οικονομικών κρίσε-
ων, ή/και να ενισχύσουν κατηγοριοποιήσεις, 
συμπεριφορές και στερεότυπα που έχουν 
αναδυθεί στην ίδια την ιστορία των επιδη-
μιών (λ.χ. οι μειονότητες ως αποδιοπομπαί-
οι τράγοι, οι ήρωες και οι φαύλοι, οι ανεύ-
θυνοι και οι υπεύθυνοι, η κατασκευή των 
«επικίνδυνων» για το κοινωνικό σύνολο, οι 
αποκλεισμοί). Τα στερεότυπα, πριν ακόμα 
μελετηθούν από τους ιστορικούς και τους 
ανθρωπολόγους, έχουν διατυπωθεί στα 
μέσα ενημέρωσης, έχουν διαχυθεί στο ευρύ 
κοινό μέσω του discourse περί επιδημιών 
τροφοδοτώντας το συλλογικό φαντασιακό. 
Οι ιστορικοί χρειάζεται να αντισταθούν 
στην ευκολία των συγκρίσεων και να δη-
λώσουν με σαφήνεια ότι η ιστορία δεν μας 
διδάσκει τίποτα. Η μελέτη της επιδημίας 
του κορωνοϊού ως ιστορία του παρόντος 
χρόνου δεν έχει ανάγκη την εύρεση ιστορι-
κών αναλογιών και συγκρίσεων. Χρειάζεται 
με επινοητικότητα και ριζοσπαστική μεθο-
δικότητα να μελετήσουμε τους τρόπους με 
τους οποίους το παρελθόν έχει διαμορφώ-
σει τις σύγχρονες συνθήκες των εθνικών 
συστημάτων υγείας, τις μορφές των πόλε-
ων και των κοινωνικών ανισοτήτων, για να 
αναδείξουμε την περίπλοκη ιστορικότητα 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ο σπουδαίος ιστορικός Marc Bloch έχει 
επισημάνει στο βιβλίο του για την κατάρ-
ρευση του γαλλικού στρατού στον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο (L’étrange défaite, 1946) 
αυτό ακριβώς: τα αποκαλούμενα μαθήμα-
τα από το παρελθόν οδηγούν ενδεχομένως 
στη στρεβλή κατανόηση του παρόντος.

* Η ιδέα και το επιχείρημα του παρό-
ντος κειμένου αντλούν από το άρθρο 
των Guillaume Lachenal και Gaëtan 
Thomas, «COVID-19: When history 
has no lessons», History Workshop, 
30.3.2020. http://www.historyworkshop.
org.uk/covid-19-when-history-has-
no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_
k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-
aFO4c539jtlexor9fMFg

★ Η Λήδα Παπαστεφανάκη είναι ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

Η μελέτη της επιδημίας του κορωνοϊού ως 
ιστορία του παρόντος χρόνου δεν έχει ανάγκη 
την εύρεση ιστορικών αναλογιών και συ-
γκρίσεων. Χρειάζεται με επινοητικότητα και 
ριζοσπαστική μεθοδικότητα να μελετήσουμε 
τους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν 
έχει διαμορφώσει τις σύγχρονες συνθήκες των 
εθνικών συστημάτων υγείας, τις μορφές των 
πόλεων και των κοινωνικών ανισοτήτων, για 
να αναδείξουμε την περίπλοκη ιστορικότητα 
της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κύριο ερώτημα της έρευνας των ιστορικών και 
των επιδημιολόγων παραμένει το ποια τμήματα 
της κοινωνίας βίωσαν τις βαρύτερες συνέπειες 
των επιδημιών.
Τους ιστορικούς τους απασχολούν, επίσης, οι 
οικονομικές επιπτώσεις των επιδημιών και οι 
επίσημες αντιδράσεις που οι επιδημίες προκα-
λούν. Οι τρόποι με τους οποίους κοινωνίες και 
οικονομίες επηρεάζονται από τις επαναλαμβα-
νόμενες επιδημίες είναι ένα καίριο ερώτημα 
που απασχόλησε την έρευνα.

http://www.historyworkshop.org.uk/author/guillaume-lachenal-and-gaetan-thomas/
http://www.historyworkshop.org.uk/author/guillaume-lachenal-and-gaetan-thomas/
http://www.historyworkshop.org.uk/covid-19-when-history-has-no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-aFO4c539jtlexor9fMFg
http://www.historyworkshop.org.uk/covid-19-when-history-has-no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-aFO4c539jtlexor9fMFg
http://www.historyworkshop.org.uk/covid-19-when-history-has-no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-aFO4c539jtlexor9fMFg
http://www.historyworkshop.org.uk/covid-19-when-history-has-no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-aFO4c539jtlexor9fMFg
http://www.historyworkshop.org.uk/covid-19-when-history-has-no-lessons/?fbclid=IwAR3_4PLPy_k1gWUCacCb2vwyUOybZ94aXv8a2R-aFO4c539jtlexor9fMFg
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Είναι βέβαιο πως η πανδημία πλήττει 
κάποιες οικονομικές δραστηριότητες 
ενώ ευνοεί κάποιες άλλες. Η ανα-
στάτωση αυτή θα διατηρηθεί για όσο 

χρονικό διάστημα υπάρχει ο ιός και αντέξει η 
μνήμη των ημερών που διάγουμε. Σε γενικές 
γραμμές η προαναφερθείσα μετατόπιση βά-
ρους στις δραστηριότητες, δηλαδή στο προϊόν, 
θα διασφαλίσει τις ισορροπίες στην οικονομία 
με τις όποιες αναδιαρθρώσεις χρειαστούν να 
γίνουν. Στην περίπτωση της Ελλάδας όμως 
κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι ο το-
μέας των υπηρεσιών κάνει το μεγάλο μέρος 
του εθνικού προϊόντος, ώστε η οικονομία της 
να πληγεί. Βέβαια οι αναδιαρθρώσεις σημαί-
νουν ούτως ή άλλως κόστος ώστε η παγκό-
σμια οικονομία να δεχθεί πλήγμα ενώ η επέ-
λαση της ύφεσης θεωρείται βέβαιη. 
Ωστόσο το πλήγμα αυτό δεν θα είναι το ίδιο 
για όλες τις χώρες. Οι χώρες που χαρακτηρί-
ζονται από την πολυμέρεια των οικονομικών 
δραστηριοτήτων τους θα πληγούν λιγότερο 
από τις χώρες εκείνες που χαρακτηρίζονται 

από την ανισομέρεια και κάποτε μονομέρεια 
των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. Κατά 
τη γνώμη μου την εξαίρεση στον παραπάνω 
κανόνα κάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που διέπουν τις οικονομικές δραστηριότητες.
Παραπέρα η πανδημία επισφραγίζει τις πο-
λυσυζητημένες αλλαγές που διαγράφονταν 
έντονα στο επίπεδο της κοινωνικότητας και 
των συμπεριφορών στην προ ιού εποχή. 
Η επισφράγιση αυτή έχει να κάνει με την επι-
βαλλόμενη απομόνωση, η οποία εντέλει επι-
βραβεύει τις αλλαγές και τις ανάγει σε καθη-
μερινότητα, τη νέα καθημερινότητα.
Έτσι οι ουρές και οι διαξιφισμοί για τη σειρά 
μπροστά στα ταμεία της ΔΕΗ, που έδιναν το 
έναυσμα στο δημόσιο διάλογο, αποτελούν 
πλέον μέρος της παράδοσης, τον παλαιό κό-
σμο. Το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος 
που καταναλώσαμε, πληρώνουμε πλέον ηλε-
κτρονικά και δεν συνδιαλεγόμαστε με κανέ-
ναν, δεν χάνουμε χρόνο, δεν μαλώνουμε και 
το κυριότερο δεν εκτιθέμεθα στον κίνδυνο 
του ιού. 

Αν και το παράδειγμα που επικαλούμαι δεν 
είναι το καλύτερο διαφαίνονται δυο πράγμα-
τα: αφενός διαφαίνεται η ανάγκη εξοικείωσης 
με την τεχνολογία αφετέρου η ατομικότητα 
να πρυτανεύει κάθε συλλογικής εκδήλωσης 
όπως τουλάχιστον προσλαμβανόταν αυτή 
έως σήμερα. Το τελευταίο δεν είναι του προ-
κείμενου, όσο ενδιαφέρει το πρώτο· γιατί η 
εξοικείωση με την τεχνολογία προϋποθέτει 
την ύπαρξη της τεχνολογίας κι’ αυτή με τη 
σειρά της την παραγωγή, δηλαδή η τεχνολο-
γία έχει να κάμει με την οικονομία. Συνεπώς 
και σε σχέση με τα όσα, λιγοστά διατυπώθη-
καν παραπάνω οι χώρες που έχουν αναπτύξει 
οικονομίες γύρω από την υψηλή τεχνολογία 
θα υποστούν το πλήγμα για το οποίο συζητάμε 
πολύ πιο ανώδυνα από τις χώρες εκείνες των 
οποίων οι οικονομίες έχουν να κάνουν με συ-
ναθροίσεις. 

★ Ο Κωνσταντίνος Καρανάτσης είναι αναπ. 
καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο Οικονο-
μικό τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μερικές σκέψεις για την οικονομία 
στην περίοδο της πανδημίας

Του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ*

H πανδημία επι-
σφραγίζει τις 
πολυσυζητημένες 
αλλαγές που δια-
γράφονταν έντονα 
στο επίπεδο της 
κοινωνικότητας 
και των συμπερι-
φορών στην προ 
ιού εποχή.
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Πολιτισμός σε εποχές 
κορονο-κρίσης

Του 
ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ*

Ο Joseph Stiglitz, νομπελίστας οικονομολόγος, σε συνέντευξή του για την τρέχουσα πανδη-
μία σε συνδυασμό με την επερχόμενη παγκόσμια ύφεση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «αυτή 
είναι η στιγμή που υπάρχει ανάγκη για επιστήμη, υπάρχει ανάγκη για συλλογική δράση, συ-
νεργασία». [1]

Προφανώς και η επιστήμη με την καθαρή έννοια είναι αυτή τη στιγμή στην πρωτοκαθεδρία 
της αντιμετώπισης του ιού που επιφέρει, ωστόσο, αλλαγές και ανατροπές σε πολλά επίπεδα 
της καθημερινότητάς μας. Από την άλλη, επειδή καθαρή επιστήμη ουδέποτε υπήρξε, κάθε 
κρίση με οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται, παραμένει ένα πεδίο ανοικτό σε αλλαγές, 
προσαρμογές ή/και ανατροπές.
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Παραδοσιακές κυρίαρχες δυνάμεις επιχειρούν 
να ελέγξουν τη συγκυρία και να αποκομίσουν 
οφέλη, εθνικές στρατηγικές αντιβαίνουν στην 
ανάγκη παγκόσμιας συνεργασίας, ιδιωτικά συμ-
φέροντα κερδοσκοπούν έναντι των δημόσιων 
πολιτικών, θεωρίες συνωμοσίας γιγαντώνονται, 
το ατομικό αντιπαρατίθεται με το συλλογικό και 
ούτω καθεξής.
Εντός αυτού του πλαισίου, αν και οι ελπίδες 
όλων εναποθέτονται στην «καθαρή» αυτή επι-
στήμη σε όλες της τις εκδοχές (η ανεύρεση του 
σωτήριου εμβολίου), θεωρώντας ότι οι τέχνες 
και τα γράμματα, αν και σημαντικά στην πολιτι-
στική μας εξέλιξη, δεν μπορούν να δείξουν τον 
δρόμο εξόδου,[2] αν κοιτάξουμε το παγκόσμιο 
πλαίσιο αυτή τη στιγμή θα παρατηρήσουμε τα 
εξής: σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
στους δημόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς 
θεσμούς, στην τηλεόραση και στα παραδοσιακά 
μέσα επικοινωνίας και διασκέδασης, προβάλ-
λονται παντού οι δυνατότητες διαμοιρασμού 
διαφόρων καλλιτεχνικών προϊόντων ενώ ταυ-
τόχρονα, οι ίδιοι οι καλλιτέχνες παρεμβαίνουν 
για τον διαμοιρασμό των έργων τους ή συμ-
βάλλουν σε κοινοτικά εξ αποστάσεως σχέδια. Ο 
εγκλεισμός και η κοινωνική αποστασιοποίηση, 
ο περιορισμός θεμελιωδών συνταγματικών δι-
καιωμάτων, σε συνδυασμό με τη συνθήκη της 
πανδημίας, βιώνεται πολλαπλά και ποικιλότρο-
πα.

Όμως οι τέχνες και τα γράμματα σε όλα 
τα πεδία, τόσο στην αποκαλούμενη 
υψηλή όσο και στη δημοφιλή κουλτού-

ρα, συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα 
ύπαρξης της ανθρώπινης συνθήκης.
Έστω και στο πεδίο της δυνατότητας και όχι της 
πραγματικότητας. Ωστόσο, από το πεδίο της δυ-
νατότητας είναι που, μέσω της φαντασίας και 
της δράσης, μεταβαίνουμε στην όποια πραγμα-
τικότητα.
Είναι, κατά συνέπεια, περισσότερο από σίγουρο 
ότι η οποιαδήποτε δημόσια πολιτική στις νέες 
συνθήκες πρέπει να εντάξει στην οπτική της την 
πολιτισμική διάσταση. Ή, τουλάχιστον, να ανα-
γκαστεί να το κάνει από την κοινωνία των πολι-
τών και από τις κοινότητες των καλλιτεχνών και 
των εργαζομένων στον πολιτισμό. Η πανδημία 
δεν είναι κάτι καινούργιο και οι ιστορικοί έχουν 
περιγράψει με σαφήνεια τις κοινωνικές συνθή-
κες και τις συνέπειες στις κοινωνίες σε καιρούς 
πανδημίας, οι οποίες πάντα είναι συνδεδεμένες 
με τον πολιτισμό. [3] Οι κοινωνικές μας σχέσεις 
δεν είναι προσωπικές σχέσεις και ο εγκλεισμός 
μας δεν είναι η προοπτική της νέας συνθήκης.
Με αυτή τη λογική, βλέπουμε ότι σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες έγινε άμεσα κατανοητό ότι 
ο πολιτισμός και οι τέχνες είναι σημαντικό δι-
ακύβευμα σε καιρούς κρίσης. [4] Στηρίζουν και 
χρηματοδοτούν τους καλλιτέχνες, εκφράζουν 
έμπρακτα την ανάγκη στήριξης των πολιτιστι-
κών δικτύων και των μελλοντικών πολιτισμι-
κών δράσεων. Επιπλέον, όλη αυτή η, εξ ανάγκης, 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πολιτισμική κα-
τανάλωση και ψυχαγωγία ανοίγει τον δρόμο για 
να οραματιστούμε νέες συνθήκες παραγωγής 

και συμμετοχής στο πολιτισμικό πεδίο. [5]

Η κρίση πανδημίας αναδεικνύεται, έτσι, μια νέα 
ανοικτή πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κοινωνί-
ες να αναστοχαστούν τον εαυτό τους και τα νέα 
πεδία δράσης. Φυσικά οι κουλτούρες μας δεν εί-
ναι ομοιογενείς αλλά χαρακτηρίζονται από έντο-
νη ετερογένεια ενώ η πολιτισμική ηγεμονία συ-
νεχίζει να εφευρίσκει τρόπους συναίνεσης στον 
κυρίαρχο πολιτισμό. Όλοι μαζί δεν μπορούμε, 
γιατί όλοι μαζί δεν έχουμε κοινά συμφέροντα, 
ανάγκες, σκοποθεσίες. Ούτε λύνονται τα θέματα 
που προκύπτουν με την αγοραία αναγωγή στην 
ατομική ευθύνη.
Ωστόσο, οι δημόσιες πολιτικές πολιτισμού πρέ-
πει να εφεύρουν τρόπους ενδυνάμωσης των 
θεσμών, στήριξης των καλλιτεχνών, ανάδειξης 
του πολιτισμού της καθημερινότητας, σύνδεσης 
της τέχνης με τις νέες τεχνολογίες και τις κοινό-
τητες, προβολή των οικολογικών προταγμάτων 
και των νέων πλανητικών ζητημάτων, δυνατό-
τητες παγκόσμιας συνεργασίας. Πέρα από τους 
καλλιτέχνες και τις συλλογικότητές τους που 
πλήττονται βάναυσα στο σήμερα και καθοριστι-
κά για το αύριο, μία ολόκληρη ζώσα πραγματι-
κότητα καθημερινής κουλτούρας δοκιμάζεται 
και ωθείται στα όριά της. Πέρα από την προσω-
πική επιβίωση η σημερινή κρίση, και ό,τι ακο-
λουθήσει, θα δοκιμάσει εκ νέου τα πάντα και, 
κυρίως, θα αναδείξει πολλαπλά το διακύβευμα: 
ο πολιτισμός σε όλες του τις εκδοχές είναι και 
παραμένει δημόσιο αγαθό! Ο κόσμος του πολι-
τισμού συμπεριλαμβάνει δημοκρατικά τόσο την 
κληρονομιά, τις τέχνες, την οικολογία και τις 
επιστήμες όσο και την κουλτούρα της καθημε-
ρινότητάς μας, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, 
τη συλλογικότητα και τη συνοχή.

[1] Joseph Stiglitz, «Coronavirus May Cause Worse 
Economic Crisis Than 2008», εδώ.
[2] Ο Oliver Sacks στο κείμενό του με τίτλο The 
machine stops έγραφε ότι «…η ανθρώπινη ζωή και ο 
πλούτος των πολιτισμών της θα επιζήσουν ακόμα και 
σε μια ρημαγμένη γη. Ενώ κάποιοι βλέπουν την τέχνη 
ως προπύργιο τής συλλογικής μας μνήμης, θεωρώ 
εξίσου σημαντική την επιστήμη, με τις χειροπιαστές 
κατακτήσεις και τις δυνατότητές της· και η επιστήμη, 
η καλή επιστήμη, ανθεί όσο ποτέ άλλοτε, αν και κινεί-
ται αργά και προσεχτικά, τα ευρήματά της ελέγχονται 
συνεχώς με δοκιμές και πειράματα. Τιμώ και σέβομαι 
την καλή συγγραφή και τις τέχνες και τη μουσική αλλά 
μού φαίνεται πως μόνον η επιστήμη, υποστηριγμένη 
από την ανθρώπινη τιμιότητα, την κοινή λογική, την 
προβλεπτικότητα και το ενδιαφέρον για τους δυστυ-
χείς και τους φτωχούς, μόνον αυτή προσφέρει στον 
κόσμο την ελπίδα να βγει από το σημερινό του τέλμα”, 
(μετάφραση: Α. Νταϊφά).
[3] Βλ. πρόχειρα Α. Λιάκος, «Οι επιδημίες από την αρ-
χαιότητα έως σήμερα επέβαλαν τον τρόπο οργάνωσης 
των κοινωνιών», εδώ. Για μία συνολική οπτική των κοι-
νωνικών επιστημών για τις πανδημίες εδώ.
[4] Βλ. ενδεικτικά Obsertatoire des politiques 
culturelles, εδώ.
[5] Hrag Vartanian, «Discussing the Boom in Online 
Exhibitions During the Pandemic», εδώ

★ Ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος είναι καθηγη-
τής της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων

Οι κοινωνικές μας σχέ-
σεις δεν είναι προσωπικές 
σχέσεις και ο εγκλεισμός 
μας δεν είναι η προοπτική 
της νέας συνθήκης.
Με αυτή τη λογική, βλέ-
πουμε ότι σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες έγινε 
άμεσα κατανοητό ότι ο 
πολιτισμός και οι τέχνες 
είναι σημαντικό διακύ-
βευμα σε καιρούς κρίσης. 
Στηρίζουν και χρηματο-
δοτούν τους καλλιτέχνες, 
εκφράζουν έμπρακτα 
την ανάγκη στήριξης των 
πολιτιστικών δικτύων 
και των μελλοντικών 
πολιτισμικών δράσεων. 
Επιπλέον, όλη αυτή η, εξ 
ανάγκης, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και πολιτι-
σμική κατανάλωση και 
ψυχαγωγία ανοίγει τον 
δρόμο για να οραματι-
στούμε νέες συνθήκες πα-
ραγωγής και συμμετοχής 
στο πολιτισμικό πεδίο.
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πολιτισμού πρέπει να 
εφεύρουν τρόπους 
ενδυνάμωσης των 
θεσμών, στήριξης 
των καλλιτεχνών, 
ανάδειξης του πολι-
τισμού της καθημε-
ρινότητας, σύνδεσης 
της τέχνης με τις νέες 
τεχνολογίες και τις 
κοινότητες, προβολή 
των οικολογικών 
προταγμάτων και των 
νέων πλανητικών ζη-
τημάτων, δυνατότητες 
παγκόσμιας συνεργα-
σίας. Πέρα από τους 
καλλιτέχνες και τις 
συλλογικότητές τους 
που πλήττονται βά-
ναυσα στο σήμερα και 
καθοριστικά για το 
αύριο, μία ολόκληρη 
ζώσα πραγματικότητα 
καθημερινής κουλ-
τούρας δοκιμάζεται 
και ωθείται στα όριά 
της.

https://www.huffingtonpost.in/entry/coronavirus-economic-crisis-joseph-stiglitz_in_5e706be9c5b63c3b6483ccbd?ncid=other_email_o63gt2jcad4&utm_campaign=share_email&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90eXBvcy1pLmdyL2JhY2tlbmQva2FuZGl6L2FydGljbC9hcnRpY2xlcy91cGRhdGUvMjk4MTc&guce_referrer_sig=AQAAAMA7vWpAw6yncpASHmUxmzptxyM-j-Eti80W86rYkRYg8ValzKJEmqOmAxyerB-PHTug6jrlwC3l-YRFxIvMqsAk1Ic1ZiwxxASmpUrOXTA-_Ze3P7bg6BeaA3WhhbJVK9qsS-za9SII4cYj5do9WXEOAliAI7YqcaUVhUAYeU_Q
https://www.newyorker.com/magazine/2019/02/11/the-machine-stops
https://www.newyorker.com/magazine/2019/02/11/the-machine-stops
http://www.avgi.gr/article/10811/10853602/oi-epidemies-apo-ten-archaioteta-eos-semera-epebalan-ton-tropo-organoses-ton-koinonion
https://academic.oup.com/journals/pages/history_of_outbreaks?fbclid=IwAR3iO_eVXeaoVT_J3-0ajawNLSWioKvQZA5S4QnZmg_V_HWnpcv7wT2dWAo
http://www.observatoire-culture.net/rep-edito/ido-427/3_les_arts_et_la_culture_a_l_heure_du_confinement.html?fbclid=IwAR2jizCOus_bwXxjIRWuj_0q-XWuhSb2krRYdMJTN72oibSqfoj0iaxBDRM
https://hyperallergic.com/553704/boom-in-online-galleries-during-the-pandemic/?fbclid=IwAR27eItPHh58F4DMKkHKJc6aI1cVx8y-mruDknA70vUr0eMzsjjuIdT9FKw
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Δεν κινδυνεύουμε, είμαστε 
ο κίνδυνος (και η ελπίδα)

«Δεν βρισκόμαστε 
σε κίνδυνο, 
εμείς είμαστε 
ο κίνδυνος»

Massimo Giannini[1]

Του 
ΣΤΑΘΗ 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ*

Oι προσωπικές αντωνυμίες δεν είναι αθώες, όπως αθώες δεν είναι και οι ταξινομήσεις ή τα μοντέλα που χρησιμοποι-
ούμε για να περιγράψουμε ένα φαινόμενο. Ποιες και ποιοι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε και οι αφηγήσεις ή οι μεταφο-
ρές που κινητοποιούμε για να δώσουμε νόημα, καθορίζουν θεμελιωδώς τις αποκρίσεις μας. Μερικές ερωτήσεις που 
έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα του επείγοντος, στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού, αφορούν τις επιπτώσεις 
αυτής και αλλά και των μέτρων αντιμετώπισης στην ψυχική υγεία, το φόβο, το άγχος, τη θνητότητα ή την απώλεια και 
τους τρόπους προστασίας της ψυχολογίας ή ενδυνάμωσης της ανθεκτικότητας των ατόμων.
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Συχνά τα κείμενα εκλαϊκευμένης 
ψυχολογίας ή ψυχολογικής συμ-
βουλευτικής για αυτά τα ζητήματα 
ξεκινούν με την αντωνυμία εμείς. 

Η αναγνώστρια και ο αναγνώστης κα-
λούνται να ταυτιστούν με ένα συλλογικό 
υποκείμενο που βιώνει μια κοινή συνθή-
κη, με τον ίδιο τρόπο και έχει παρόμοιες 
ανάγκες ή επιθυμίες ή αγωνίες. Ποιο είναι 
αυτό το συλλογικό υποκείμενο και πόσο 
κοινό είναι; Συνήθως πρόκειται για ένα 
άθροισμα ατόμων που είναι αναγκασμέ-
να να παραμείνουν κλεισμένα στα σπίτια 
τους, όπου πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 
προβλήματα που προκύπτουν από τους 
νέους περιορισμούς στις συνθήκες ζωής 
τους.
Εξίσου συχνά αυτά τα κείμενα συνοδεύ-
ονται από προτάσεις δημιουργικής απα-
σχόλησης και εκμετάλλευσης του ελεύ-
θερου χρόνου, τρόπους συνέχισης της 
επαγγελματικής, εκπαιδευτικής και κοι-
νωνικής ζωής, τρόπους αντιμετώπισης 
της μοναξιάς, αλλά και προειδοποιήσεις 
για ποικίλους κινδύνους, όπως η παρα-
πληροφόρηση, η σύγχυση κ.λπ. Πόσο 
κοινό ή συμπεριληπτικό είναι αυτό το 
υποκείμενο;
Είναι ένα μάλλον περίεργο (WEIRD) 
υποκείμενο, που περιγράφει κυρίως 
αυτό που ονομάζουμε μεσαία τάξη και 
ενοικεί σε Δυτικές (Western), Μορφω-
μένες (Educated), Βιομηχανοποιημένες 
(Industrialized), Πλούσιες (Rich) και Δη-
μοκρατικές (Rich) χώρες, και είναι ακρι-
βώς αυτό το υποκείμενο που αποτελεί 
τον κατεξοχήν πληθυσμό που μελετάται 
από την επιστήμη της ψυχολογίας[2]. Αυτό 
προσδιορίζεται συνήθως ως ένα άτομο 
που φέρει κάποιο γνωστικό σύστημα που 
επεξεργάζεται (περισσότερο ή λιγότερο 
ορθολογικά) πληροφορίες από ένα εξω-
τερικό (προς το άτομο) περιβάλλον (το 
οποίο μπορεί να είναι περισσότερο φιλικό 
ή εχθρικό) και αποκρίνεται ή προσαρμό-
ζεται ανάλογα, ανταγωνιζόμενο με άλλα 
άτομο ως προς τους διαθέσιμους πόρους, 
εργασιακές θέσεις, κοινωνικούς ρόλους 
κ.λπ. Αυτό το άτομο, ωστόσο, είναι πολ-
λαπλά ευάλωτο, τόσο στις αντιξοότητες 
του περιβάλλοντος (προς το οποίο πρέπει 
να αναπτύξει ανθεκτικότητα), αλλά και 
σε περιορισμούς του ίδιου του γνωστικού 
του συστήματος (τις λεγόμενες γνωστικές 
προκαταλήψεις).
Συνεπώς, αυτό το υποκείμενο παρότι πε-
ριγράφεται ως (ένα κυρίαρχο) άτομο, είναι 
δύσκολα αυτοδύναμο και εξαρτάται στενά 
από την καθοδήγηση ειδημόνων (όπως 
τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας κ.α.), 
αλλά και τη διακυβέρνηση, τον κεντρικό 
έλεγχο και ρύθμιση του περιβάλλοντος 
και της διαγωγής του (από τους κρατι-
κούς θεσμούς, τις ανθρωπιστικές οργα-
νώσεις κ.α.).
Αν αποτύχει να συναινέσει, να συμμορ-

φωθεί ή να προσαρμοστεί προς αυτά ενο-
χοποιείται ή ματαιώνεται.
Η κυριαρχία αυτού του υποκειμένου 
στους ψυχολογικούς λόγους δεν παράγει 
απλώς μια μερική ή παθητική εικόνα του 
ανθρώπινου προσώπου, αλλά αποσιω-
πά άλλες μορφές υποκειμενικότητας και 
τρόπων ζωής που είναι λιγότερο προνο-
μιούχες και περισσότερο ευαίσθητες στις 
μεταβολές των κοινωνικό-οικονομικών 
συνθηκών, όπως αυτές που προκάλεσε 
και προκαλεί η πανδημία. Αναφέρομαι, 
στους άνεργους, τους εργαζόμενους με-
ρικής και περιστασιακής απασχόλησης, 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τις 
γυναίκες και τα παιδιά. Δεν έχουν όλοι 
σπίτια για να απομονωθούν, το άγχος της 
οικονομικής επιβίωσης μπορεί να είναι 
πολύ ισχυρότερο από την ανάγκη διαχεί-
ρισης του ελεύθερου χρόνου και οι έμ-
φυλες σχέσεις εξουσίας και ανισότητας 
μπορεί να κάνουν την οικία πολύ λιγότερο 
οικεία και περισσότερο επικίνδυνη.

Η εξάπλωση του κορονοϊού ανά την υφή-
λιο αποκάλυψε με αδυσώπητο τρόπο ότι, 
όχι μόνο οι προσωπικές μας προτεραιό-
τητες και ανάγκες δεν είναι κοινές (αλλά 
ούτε και ατομικές), αλλά ότι αυτές καθο-
ρίζονται ριζικά από μια σειρά κοινωνικών 
υποδομών σχετικών με την υγεία και τη 
φροντίδα, την εργασία, την ασφάλιση, 
την εκπαίδευση, τις μεταφορές κ.λπ., 
όπως και διαστάσεις όπως ο ρατσισμός 
και ο σεξισμός ή το στίγμα σχετικά με τις 
ψυχικές ασθένειες, τις αναπηρίες ή το γή-
ρας.

Το υποκείμενο που αποκαλύπτει 
αυτή η προοπτική είναι λιγότερο 
ατομικό και περισσότερο συλλογι-

κό, λιγότερο ψυχολογικό και περισσότε-
ρο κοινωνικό. Είναι ένα υποκείμενο που 
η υγεία του ή η ποιότητα της ζωής του 
μπορεί να διακυβεύεται ακόμα και από 
τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό. Η 
προστασία ή η εξασφάλιση της ποιότητας 
ζωής του, συνακόλουθα, δεν μπορεί παρά 

να υπόκειται σε συλλογικές διαδικασίες 
και μέτρα. Για παράδειγμα, ένα βασικό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλήθος παι-
διών στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο, 
αφορά την διακοπή της δωρεάν σίτισης ή 
της ημιδιατροφής που απολάμβαναν στα 
δημόσια σχολεία και όχι μόνο το πώς θα 
διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο τους. 
Στην Νέα Υόρκη εκτιμάται ότι αυτό αφορά 
σχεδόν το 70% των παιδιών[3].
Η πανδημία του κορονοϊού παρότι μπο-
ρεί να οδήγησε στην εφαρμογή στις ανα-
πτυγμένες χώρες της Ευρώπης (και του 
υπόλοιπου κόσμου) πρωτοφανών περιο-
ρισμών στις ατομικές ελευθερίες, για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, την ίδια 
στιγμή κατέστησε αναπόδραστα ορατό ότι 
οι επιπτώσεις τους δεν ήταν κοινές για 
όλες και όλους, αλλά αυτές εξαρτώνται 
ριζικά από τη θέση καθεμιάς και καθε-
νός μας εντός των πολλαπλών και δια-
πλεκόμενων σχέσεων ανισότητας που τα 
τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν περισσό-

τερο από τις οικονομικές και κοινωνικές 
πολιτικές (όπως ο νεοφιλελευθερισμός 
και οι πολιτικές λιτότητας) που ακολου-
θήθηκαν.
Από τις διαθέσιμες ψυχολογικές μελέτες 
γνωρίζουμε καλά τις σοβαρές ψυχολο-
γικές επιπτώσεις των κοινωνικών και 
οικονομικών ανισοτήτων. Ωστόσο, αυτή 
η προσέγγιση ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο 
μιας μονοδιάστατης εικόνας. Οι λεγόμε-
νες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παρου-
σιάζονται κυρίως ως προς τα αρνητικά 
τους χαρακτηριστικά, ως θύματα, ως ευ-
άλωτοι, ή ως χρήζοντες βοήθεια. Υπάρχει 
όμως ένας μικρός αριθμός ψυχολογικών 
μελετών, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο 
σώμα καθημερινής εμπειρίας και γνώσης 
που μεταφέρεται από όσες και όσους επι-
βίωσαν και επιβιώνουν, που δείχνει ότι σε 
συνθήκες επισφάλειας, κρίσεων ή κατα-
στροφών, οι άνθρωποι βρίσκουν το θάρ-
ρος, τους πόρους και τη δημιουργικότητα 
να αντιμετωπίσουν και να δώσουν λύσεις 
συλλογικά, συνεργατικά. Να μοιραστούν 

τους κινδύνους ή τις επιπτώσεις τους, να 
υπάρξουν γενναιόδωροι και να δημιουρ-
γήσουν κοινότητες, νέες επιθυμίες και 
καταστάσεις χαράς. Οι περιγραφές επιζώ-
ντων από μεγάλες καταστροφές βρίθουν 
από παρόμοιες περιγραφές μοιρασμένης 
χαράς[4].
Αυτές οι δυνατότητες που αναδύονται σε 
μεγάλες καταστροφές, δεν μπορεί παρά 
να υπάρχουν και να είναι ενεργές πριν 
από αυτές, να αποτελούν δηλαδή ανα-
πόσπαστο κομμάτι των συνθηκών που 
υποστηρίζουν τις καθημερινές μας ζωές, 
ή ίσως να αποτελούν κεντρικό κομμάτι 
της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης, κα-
τασκευής ή μοίρας. Η αλληλεξάρτηση, 
η συνεργατικότητα, η αλληλεγγύη. Ίσως 
η ευκολία και η αμεσότητα με την οποία 
η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, 
ανέλαβαν και κατάφεραν να εφαρμόσουν 
τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν 
για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του 
κορονοϊού, να αποτελούν την καλύτερη 
μαρτυρία.

Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τη 
σημασία της αξίας και του ρόλου 
της ατομικής ευθύνης, αλλά μήπως 

η αξία που κινητοποιεί ευρύτερα είναι η 
αλληλεγγύη, η οποία παράγει σχέσεις με-
ταξύ ισότιμων;
Ίσως οι ψυχολογίες από τις οποίες μπο-
ρούμε να αντλήσουμε για να σκεφτούμε 
και να ανταπεξέλθουμε στους κινδύνους 
της πανδημίας είναι αυτές που αποκα-
λύπτουν πώς κάτω από τα ερείπια που 
αφήνει πίσω της αυτή, βρίσκονται ενερ-
γές οι δυνατότητες για το ξεπέρασμα της. 
Η πανδημία δηλαδή μπορεί να ιδωθεί ως 
ένας βιολογικός, αλλά μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί και ως μια κοινωνική συνθή-
κη, ως κάτι δηλαδή που ίσως απαιτεί όχι 
μόνο υγειονομικά μέτρα, όχι μια ακόμα 
επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά μια 
ενεργοποίηση εκείνων ακριβών των συλ-
λογικών, διαπροσωπικών, κοινών πρα-
κτικών που συγκροτούν τις συνθήκες δυ-
νατότητας για κάθε είδους κανονικότητα, 
ή κοινωνικότητα θα έλεγα προτιμότερα.

[1] http://www.journal-psychoanalysis.eu/
coronavirus-and-philosophers/#_edn2
[2] Henrich, J., Heine, S., & Norenzayan, A. 
(2010). The weirdest people in the world? 
Behavioral and Brain Sciences, 33(2-3), 
61-83.
[3] https://www.vox.
com/2020/3/10/21171807/coronavirus-
schools-closed-closing-covid-19-kids
[4] Solnit, R. (2009). A paradise built in hell: 
The extraordinary communities that arise in 
disaster. NY: Viking.
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δομών σχετικών με την υγεία και τη φροντίδα, την 
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φορές κ.λπ., όπως και διαστάσεις όπως ο ρατσισμός 
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ασθένειες, τις αναπηρίες ή το γήρας.
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Ψυχική υγεία παιδιών 
και εφήβων: τώρα και μετά

Του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΚΩΤΣΗ 

και της 
ΊΟΥΛΊΑΝΗΣ ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΥ*

Η πανδημία του κο-
ρωνοϊού απειλεί 
τους ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο και τη 
χώρα μας. Η σκέψη 
της απώλειας της 
ζωής κινητοποιεί αρ-
χέγονα και πανανθρώ-
πινα άγχη θανάτου και 
φόβο. Η καθημερινό-
τητα των παιδιών και 
των οικογενειών έχει 
ανατραπεί. Τα σχο-
λεία έχουν κλείσει, 
οι δραστηριότητες 
έχουν σταματήσει, τα 
παιδιά δεν βλέπουν 
τους φίλους τους. Τα 
περιοριστικά μέτρα 
όλο και εντείνονται 
και η απομόνωση 
αυξάνει. Οι ειδήσεις 
παρουσιάζουν δυσοί-
ωνες προβλέψεις για 
το μέλλον και μιλούν 
για μια επαπειλούμε-
νη κοινωνικοοικονο-
μική κρίση, με την όλη 
κατάσταση να έχει 
δυνητικά τραυματικό 
χαρακτήρα.
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Στην κρίση αυτή 
η κάθε χώρα θα 
αντιμετωπίσει 
τις δικές της 
προκλήσεις. Η 
χώρα μας που 
ακόμα παλεύ-
ει να ξεφύγει 
από τα δεινά 
της πρόσφατης 
κοινωνικοοικο-
νομικής κρίσης 
βρίσκεται μπρο-
στά στην απει-
λή μιας νέας 
τέτοιας κρίσης. 
Ακούγονται 
πολλά για το 
τι θα ακολου-
θήσει μετά την 
πανδημία. Είναι 
νωπές ακόμα 
οι μνήμες του 
ψυχικού πόνου 
και της απόγνω-
σης που ζήσαμε 
τα τελευταία 10 
χρόνια.

Κάθε κρίση, 
μπορεί να οδη-
γήσει και σε μια 
θετική εξέλιξη. 
Δεν είμαστε ο 
καθένας μόνος 
του, αλλά είμα-
στε όλοι μαζί 
απέναντι στην 
κρίση του κορω-
νοϊού και στις 
συνέπειες της. 
Η συλλογική 
ευθύνη οφείλει 
να συμβαδίζει 
με τη ατομική 
ευθύνη και η 
ατομική ενοχή 
υφίεται. Αν και 
απομονωμένοι 
χρειάζεται να 
εκτιμήσουμε 
την αξία της 
συλλογικότητας 
και της κοινής 
προσπάθειας, με 
στόχο την κοινή 
ευημερία. 

Τα παιδιά αντιμετωπίζουν μια 
έντονη ανατροπή της καθημε-
ρινότητάς τους και είναι πιθανό 
να βιώσουν τα ίδια συναισθή-

ματα που βιώνουν και οι ενήλικες όπως 
ανησυχία, άγχος και φόβο. Ίσως όμως 
και όχι. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούν 
με τους γονείς τους, να σταματήσουν 
να ζουν σε φρενήρεις ρυθμούς, να ιε-
ραρχήσουν αλλιώς τις προτεραιότητες 
τους, να βαρεθούν και να ανακαλύψουν 
τρόπους να περνούν καλύτερα με τους 
οικείους τους.
Τα παιδιά έχουν την ικανότητα να προ-
σαρμόζονται, όμως ορισμένες φορές 
μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοή-
σουν τις αλλαγές και να εμφανίσουν 
ευερεθιστότητα ή θυμό. Χρειάζεται να 
εφαρμοστούν απλές στρατηγικές για 
να αντέξουν τους φόβους τους, όπως 
η ειλικρινής ενημέρωση με την ποσό-
τητα και την ποιότητα που αντέχει ο 
ψυχισμός τους, η παροχή ενός περιβάλ-
λοντος αγάπης και φροντίδας που θα 
αντέχει τους φόβους τους, τις ερωτήσεις 
τους, τις εκρήξεις του, τις ανασφάλειές 
τους. Επιπλέον, τα παιδιά αντιλαμβάνο-
νται πολύ καλά τις αντιδράσεις των γο-
νέων τους και βρίσκονται εκτεθειμένα 
στο άγχος τους. Οι γονείς χρειάζεται να 
διαχειριστούν ταυτόχρονα τα δικά τους 
άγχη ώστε όχι μόνο να νιώσουν καλύτε-
ρα οι ίδιοι αλλά για να είναι σε θέση να 
εμπεριέξουν τα άγχη των παιδιών τους.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ;

Στην κρίση αυτή η κάθε χώρα θα 
αντιμετωπίσει τις δικές της προ-
κλήσεις. Η χώρα μας που ακόμα 

παλεύει να ξεφύγει από τα δεινά της 
πρόσφατης κοινωνικοοικονομικής κρί-
σης βρίσκεται μπροστά στην απειλή 
μιας νέας τέτοιας κρίσης. Ακούγονται 
πολλά για το τι θα ακολουθήσει μετά την 
πανδημία. Είναι νωπές ακόμα οι μνήμες 
του ψυχικού πόνου και της απόγνωσης 
που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Κα-
λούμαστε λοιπόν, όπως και τότε, έτσι και 
τώρα να βρούμε τις ισορροπίες μας, όχι 
μόνο σαν ενήλικες, αλλά και σαν γονείς 
ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και 
τα παιδιά μας με τις δικές τους αγωνίες.
Χωρίς άμεση δράση από όλους μας, η 
κρίση αυτή στην υγεία μπορεί να γίνει 
κρίση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
όπως επισημαίνει η UNICEF. Χρειά-
ζεται να προστατευθεί η γενική υγεία 
των παιδιών (με έμφαση στα πιο ευά-
λωτα) να έχουν όλες τις παροχές που 
είναι απαραίτητες για την ομαλή συνέ-
χιση της σωματικής και ψυχικής τους 
ανάπτυξης, να υπάρχει συνέχιση στη 
μάθηση που σημαίνει ισότιμη πρόσβα-
ση στις πηγές μέσω διαδικτύου και να 
υποστηριχθούν οι οικογένειες ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών.
Επιπλέον, σημαντικότατο είναι η προ-
στασία τους από τη βία καθώς σε κά-
ποιες οικογένειες οι ήδη κακές σχέσεις 
ενδέχεται να ενταθούν και τα παιδιά να 
εκτεθούν σε σκηνές λεκτικής και σω-
ματικής βίας, ανάγκη που γίνεται ακόμα 
πιο επιτακτική, αν σκεφθεί κανείς ότι 
σε αυτές τις συνθήκες οι επαφές με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες είναι μειωμένες. 
Ήδη υπάρχουν αναφορές για αύξηση 
της ενδοοικογερνειακής βίας.  Ακόμα, 
απαραίτητη είναι και η προστασία των 
ανήλικων (ασυνόδευτων και μη) προ-
σφύγων καθώς αποτελούν πληθυσμό 
υψηλού κινδύνου διότι έχουν βιώσει 
πολλαπλά τραύματα.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην παρούσα φάση οι υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας παιδιών και εφή-
βων στη χώρα μας εμφανίζουν μια 

κινητοποίηση προς την παροχή υποστή-
ριξης στον εξυπηρετούμενο πληθυσμό. 
Έχουν δημιουργήσει γραμμές τηλεφω-
νικής βοήθειας και βιντεοκλήσεων και 
συνάδελφοι από το δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα προσφέρουν εθελοντικά υποστήρι-
ξη, ωστόσο τα αιτήματα δεν είναι αρκετά.
Η απειλή της ζωής ίσως να θέτει σε δεύ-
τερη μοίρα σε αυτή τη φάση τα ψυχικά 
προβλήματα, ίσως οι άμυνες που έχουν 
κινητοποιηθεί να είναι πιο ισχυρές για να 
αντιμετωπίσουν αυτό που συμβαίνει, ίσως, 
και ευχόμαστε να ισχύει αυτό, οι οικογένει-
ες να έχουν ισορροπήσει σε αυτή τη δίνη.
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι με την βοή-
θεια της επιστήμης η απειλή του ιού θα 
εξασθενίσει και η επιστροφή στην κα-
θημερινότητα θα έλθει. Όμως δεν είναι 
μόνο τα υγειονομικά προβλήματα που 
φέρνει μαζί του ο ιός. Είναι και πώς θα 
αντιμετωπιστούν οι παράπλευρες συνέ-
πειες όταν ο ιός αποδυναμωθεί.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα είναι 
κάτι διαφορετικό. Αναρωτιέται κανείς 
αν η σταδιακή άρση των μέτρων θα ση-
μαίνει και σταδιακή άρση των ψυχικών 
αμυνών. Και τότε, πρέπει να είμαστε 
έτοιμοι για να παρέχουμε την απαραίτη-
τη υποστήριξη, διότι στην προηγούμενη 
κρίση, αυτό που παρατηρήθηκε ήταν 
η αύξηση των αναγκών να συνοδεύε-
ται από μείωση των παροχών, ακριβώς 
λόγω αυτής της ίδιας της κρίσης. 
Σε παρόμοιες περιπτώσεις, μετά από 
καραντίνα παρατηρήθηκε ότι η απώ-
λεια των οικονομικών και της εργασί-
ας δημιούργησε σοβαρή δυσφορία και 
αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου για 
ψυχικές δυσκολίες. Επιπλέον, ακόμα 
και εκεί που έχει υπάρξει οικονομική 
στήριξη έχει φανεί ότι πολλοί θεωρούν 
ότι η στήριξη αυτή δεν είναι επαρκής. 

Παράλληλα η απώλεια μιας θετικής 
σκέψης για το μέλλον καθώς και το αί-
σθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας 
κάνουν δυσκολότερη την προσαρμογή 
για τις οικογένειες.
Κάθε κρίση, ωστόσο, μπορεί να οδη-
γήσει και σε μια θετική εξέλιξη. Δεν 
είμαστε ο καθένας μόνος του, αλλά εί-
μαστε όλοι μαζί απέναντι στην κρίση 
του κορωνοϊού και στις συνέπειες της. 
Η συλλογική ευθύνη οφείλει να συμ-
βαδίζει με τη ατομική ευθύνη και η 
ατομική ενοχή υφίεται. Αν και απομο-
νωμένοι χρειάζεται να εκτιμήσουμε την 
αξία της συλλογικότητας και της κοινής 
προσπάθειας, με στόχο την κοινή ευη-
μερία. Η επικοινωνία μας έχει αλλάξει, 
αλλά οι δυνατότητες επικοινωνίας που 
έχουμε στην σύγχρονη εποχή ανοίγουν 
ένα παράθυρο στον κόσμο. Η αλληλεγ-
γύη μπορεί να μας προστατέψει από 
την απομόνωση και τελικά από την 
απειλή του άλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι 
στα social media έχουν δημιουργηθεί 
διάφορες ομάδες με χιλιάδες μέλη, άλ-
λες με στόχο την πληροφόρηση για τον 
κορωνοϊό και άλλες με στόχο μια αισιό-
δοξη υποστηρικτική λειτουργία.
Μέσα από αυτή την αλληλεγγύη, είναι 
υποχρέωση όλων μας να διασφαλίσου-
με το μέλλον των παιδιών σε ένα καλύ-
τερο κόσμο για όλους μας, σε ένα κόσμο 
με σκέψη και φαντασία, εξασφαλίζο-
ντας τους ότι είναι δυνατόν καλύτερο 
για την ψυχική τους υγεία.
Ο ιός θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα εξα-
σθενήσει. Όμως χρειάζεται να αφήσει 
πίσω του όσο το δυνατόν λιγότερες 
απώλειες αλλά και όσο το δυνατόν λι-
γότερες συνέπειες.
Ο νους μας είναι στους ανθρώπους που 
φροντίζουν τους ασθενείς αλλά και σε 
αυτούς που στηρίζουν εκείνους που 
μένουν σπίτι. Αυτό αποτελεί μια συλλο-
γική σκέψη η οποία φέρει μαζί της μια 
θετική ματιά για το μέλλον. 
Μέχρι τότε, μένουμε σπίτι, επικοινω-
νούμε και δεν σταματούμε να σκεφτό-
μαστε και να ονειρευόμαστε.

★ Ο Κωνσταντίνος Κώτσης είναι 
επίκουρος καθηγητής Παιδοψυχιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
γενικός γραμματέας της Παιδοψυχια-
τρικής Εταιρείας Ελλάδας, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής 
Ψυχιατρικής
★ Η Ιουλιανή Κούλλουρου είναι 
παιδοψυχίατρος, επιμελήτρια Β’ του ΕΣΥ 
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσο-
κομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», εκπ. 
μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχα-
ναλυτικής Ψυχοθεραπείας Παιδιών και 
Εφήβων
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Ο κορωνοϊός SARS-CoV-19, 
ο ιός που προκαλεί την 
νόσο COVID-19 ήρθε για 
να μείνει! Ο κοινός πρό-

γονος των σημερινών κορωνοϊ-
ών υπολογίζεται ότι εμφανίστηκε 
πριν 10.000 χρόνια. Οι κορωνοϊοί 
συνεξελίσσονται και παρασιτούν 
σε διάφορα είδη πτηνών και θη-
λαστικών. Κύρια φυσική αποθήκη 
των ιών αυτών είναι οι νυχτερίδες, 
οι οποίες όμως δεν φαίνεται να νο-
σούν. Τα επτά είδη κορωνοϊών που 
μολύνουν τον άνθρωπο εμφανίζο-
νται σχετικά πρόσφατα. Εκτιμάται 
ότι ο πρώτος εξ αυτών εμφανίστη-
κε περί το τέλος του 19ου αιώνα ή 
τα μέσα του εικοστού. Τα τέσσερα 
είδη των ανθρώπινων κορωνοϊών 
προκαλούν ελαφρά συμπτώματα 
κρυολογήματος, ενώ τα άλλα τρία 
σοβαρά αναπνευστικά προβλήμα-
τα. Ο SARS-CoV, ο MERS-CoV και 
ο πρόσφατα εμφανισθείς  SARS-
CoV-2 προκαλούν το βαρέως τύ-
που οξύ αναπνευστικό σύνδρομο ή 
αγγλικά severe acute respiratory 
syndrome (SARS). Οι δύο πρώτοι 
εμφανίστηκαν το 2002 και 2012 και 
μολονότι έχουν υψηλή θνησιμό-
τητα 10 και 35% αντίστοιχα περι-
ορίστηκαν στην Άπω Ανατολή και 
στην Μέση Ανατολή, (εξ ου MERS, 
δηλαδή, Middle East Respiratory 
Syndrome) προκαλώντας μερικές 
εκατοντάδες θανάτους. Αντίθετα, 
ο SARS-CoV-2, παρ› όλο ότι έχει 
αισθητά μικρότερη θνησιμότητα, 
έχει προκαλέσει την πανδημία που 
ζούμε, με πάνω από 100.000 θύμα-
τα σε μόλις 3 μήνες.

Πως προέκυψε όμως ο 
SARS-CoV-2, που κρυβόταν 
μέχρι πριν λίγους μήνες, 

μήπως είναι ανθρώπινο δημιούρ-
γημα; Είναι μερικές από τις ερω-
τήσεις που τίθενται από πολλούς. 
Σύντομα και απλοποιώντας θα 
προσπαθήσω, στο σύντομο αυτό 
σημείωμα, να εξηγήσω τι είναι 
γνωστό και τι απαντά η επιστήμη 
στα ερωτήματα αυτά. Η εξέλι-
ξη είναι το βασικό και κεντρικό 
δόγμα όλων των κλάδων της βι-
ολογίας, ενώ όλα τα πειραματικά 
αποτελέσματα εξηγούνται μόνο 
υπό το πρίσμα της εξελικτικής 
θεωρίας. Όπως λοιπόν όλα τα έμ-
βια όντα έτσι και οι ιοί μεταλλάσ-

σονται και εξελίσσονται διαρκώς. 
Στο μοριακό επίπεδο βασικοί μη-
χανισμοί της εξέλιξης είναι οι με-
ταλλάξεις και οι ανασυνδυασμοί 
του γενετικού υλικού, δηλαδή του 
DNA. Σκεφτείτε ότι έχουμε τμή-
ματα DNA στη σειρά αριθμημένα 
από 0 έως 100, 0…1..2…3…4 κλπ. 
Mετάλλαξη είναι μια μοναδιαία 
αλλαγή σε ένα από αυτά τα τμή-
ματα. Ανασυνδυασμός συμβαίνει 
όταν ένα κομμάτι DNA, ας υπο-
θέσουμε από το τμήμα 15 έως το 
τμήμα 22, αποκοπεί από τη σειρά 
και απομακρυνθεί από το γενετι-
κό υλικό ή επανενταχθεί σε άλλο 
σημείο της σειράς. Οι μεταβολές 
αυτές συμβαίνουν συνέχεια σε 
όλους τους οργανισμούς κατά τον 
κυτταρικό πολλαπλασιασμό και 
είναι ο κύριος μηχανισμός που 
ευθύνεται για την ποικιλομορφία 
που παρατηρούμε στα ζώα και 
στους ανθρώπους, π.χ. μαύρα ή 
πράσινα μάτια. Είναι, επίσης, ο 
κύριος μηχανισμός που συμβά-
λει στην εμφάνιση νέων ειδών 
ή νέων ιδιοτήτων σε ήδη υπάρ-
χοντα είδη. Οι ιοί δεν διαθέτουν 
μηχανισμό πολλαπλασιασμού και 
για αυτό εισέρχονται στα κύττα-
ρα του ξενιστή όπου εκμεταλ-
λευόμενοι τους μηχανισμούς του 

πολλαπλασιάζονται. Συχνά ιοί οι 
οποίοι δεν είναι παθογόνοι μέσω 
μεταλλάξεων μετατρέπονται σε 
παθογόνους. Επίσης συγγενείς ιοί 
που εποικίζουν διαφορετικά είδη 
ζώων μπορεί να βρεθούν στο ίδιο 
κύτταρο και να ανασυνδυάσουν  
το γενετικό τους υλικό ώστε να 
δημιουργηθεί ένας νέος ιός που 
ενδεχομένως είναι παθογόνος για 
ένα τρίτο είδος.  Με τους  τρό-
πους αυτούς προέκυψαν ο HIV, 
ο ιός του AIDS, αλλά και ο Η1Ν1 
που πριν λίγα χρόνια θορύβησε 
την παγκόσμια κοινότητα, χωρίς 
τελικά να έχει υψηλότερη θνη-
σιμότητα από αυτή της εποχια-
κής γρίπης. Στην περίπτωση του 
SARS-CoV-2, το 96% του γενετι-
κού του υλικού είναι πιστό αντί-
γραφο του αντίστοιχου ιού ενός 
είδους νυχτερίδας ενώ η πρωτε-
ΐνη μέσω της οποίας εισέρχεται 
στα ανθρώπινα κύτταρα παρου-
σιάζει 99% ομολογία με αυτή του 
μυρμηγκοφάγου. Έτσι, όλες οι 
ενδείξεις συγκλίνουν στην άπο-
ψη ότι ο SARS-CoV-2 προέρχεται 
από τη νυχτερίδα με ενδιάμεσο 
ξενιστή τον μυρμηγκοφάγο. Αντί-
θετα, όπως εξηγείτε σε πρόσφατο 
άρθρο που δημοσιεύτηκε σε ένα 
από τα καλύτερα διεθνή περιοδι-

κά, το Nature, δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη που να υποστηρίζει την 
προέλευση του ιού από ανθρώπι-
νη παρέμβαση. Αν και λόγω χώ-
ρου δεν είναι εφικτό να αναλύσω 
τα επιχειρήματα αυτά, αξίζει να 
αναφέρω ότι το γονιδιακό υλικό 
του ιού έχει αναλυθεί σε πολλά 
εργαστήρια και είναι δημοσιευμέ-
νο σε βάσεις δεδομένων προσβά-
σιμων στη παγκόσμια ερευνητική 
κοινότητα.

Η καχυποψία πολλών οφεί-
λεται και στο γεγονός ότι 
η σημερινή πανδημία εί-

ναι πρωτόγνωρη για όλους μας. 
Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
ανθρωπότητα έχει ζήσει μεγάλες 
πανδημίες και λοιμούς και έχει 
υποστεί, μέχρι πρόσφατα, την κα-
ταστροφική δράση πολλών πα-
θογόνων μικροοργανισμών. Μό-
λις το 1979, μετά από παγκόσμια 
εκστρατεία εμβολιασμών υπό την 
αιγίδα του ΠΟΥ, η ανθρωπότητα 
απαλλάχτηκε από την ευλογία. Η 
ασθένεια αυτή, που για τους πε-
ρισσότερους ανθρώπους σήμερα 
είναι άγνωστη, προκάλεσε κατά 
τον 20ο αιώνα 300-500 εκ. θανά-
τους. Η βουβωνική πανώλη τον 
14ο αιώνα σκότωσε τα 2/3 του ευ-
ρωπαϊκού πληθυσμού, ενώ πρό-
σφατο και σχετικό παράδειγμα 
είναι η Ισπανική γρίπη της περι-
όδου 1918-19. Υπολογίζεται ότι ο 
ιός της γρίπης σκότωσε την περί-
οδο αυτή το 3-6% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού, δηλαδή με ανα-
γωγή στα σημερινά πληθυσμιακά 
δεδομένα, 250-500 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Κανένας βέβαια δεν 
ισχυρίστηκε ότι η πανδημία του 
1918-19, από τις φονικότερες που 
γνώρισε η ανθρωπότητα, οφεί-
λετε σε ανθρώπινη παρέμβαση, 
αφού ο ιός της γρίπης (influenza 
virus) ανακαλύφθηκε το 1931, 
δεκατρία δηλαδή χρόνια μετά 
το ξέσπασμα της επιδημίας.  Να 
σημειώσω ότι με βάση τα μέχρι 
σήμερα επιστημονικά δεδομέ-
να ο SARS-CoV-2  έχει την ίδια 
θνησιμότητα με αυτή του ιού της 
ισπανικής γρίπης. Και όμως η 
τωρινή πανδημία, σύμφωνα με 
τις χειρότερες προβλέψεις, δεν 
θα ξεπεράσει το 1 εκ θύματα. Η 
διαφορά αυτή είναι αντανάκλαση 

Ο κορωνοϊός και οι μικροί θεοί

Του 
ΓΊΩΡΓΟΥ 
ΘΥΦΡΟΝΊΤΗ*

Ας αναλογιστούμε 
ότι 40 χρόνια μετά 
την έναρξη της 
επιδημίας του AIDS 
η έρευνα για το 
εμβόλιο παραμένει 
ατελέσφορη. Έτσι, 
η μόνη μέθοδος 
που με σιγουριά θα 
μας προφυλάσσει 
στο κοντινό μέλλον 
είναι η πρόληψη 
που μεταφράζεται σε 
κοινωνική απόστα-
ση. Γιατί παρόλες τις 
αλματώδεις προό-
δους που καταγρά-
φει στο ενεργητικό 
της η επιστήμη, η 
φύση κρατάει ακόμη 
πολλά μυστικά, η 
αποκρυπτογράφηση 
των οποίων δεν εί-
ναι εύκολο πράγμα. 
Με άλλα λόγια, δεν 
έχουμε γίνει μικροί 
θεοί.
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Οι 

ημέρες της επιδημίας 
που άλλαξε τον κόσμο

Περισσότεροι από 70.000 νε-
κροί, 4 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι σε κατ’ οίκον περιορισμό, 
πλανητικός φόβος: 100 ημέρες 
μετά την επίσημη ανακοίνωση 
της εμφάνισης την Κίνα ενός 
νέου κορονοϊού που προκαλεί 
πνευμονία ο κόσμος έχει βυ-
θιστεί σε ένα σενάριο αντάξιο 
ταινίας καταστροφής.
Από το διάγγελμα της βασίλισ-
σας Ελισάβετ υπό το πνεύμα 
του Blitz μέχρι τις αμερικανικές 
αρχές που επικαλέσθηκαν του 
Περλ Χάρμπορ, οι μνήμες των 
σκοτεινότερων στιγμών της 
Ιστορίας επέστρεψαν με την 
είσοδο σε έναν νέου τύπου πό-
λεμο, όπου το υγειονομικό προ-
σωπικό στέλνεται στο μέτωπο.
Ο ιός , που χαρακτηρίσθηκε 
«εχθρός της ανθρωπότητας από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-
ας, έχει ήδη προσβάλει περί το 
1,3 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Ο αριθμός δεν απεικονίζει την 
πραγματικότητα ελλείψει εκτε-
ταμένων διαγνωστικών ελέγ-
χων. Οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας είναι ανυπολόγιστες και 
χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ 
ή δολάρια θα διατεθούν από τις 
κυβερνήσεις του πλανήτη για 
να αντιμετωπισθεί η βαθιά οικο-
νομική ύφεση που έρχεται.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΆ ►►►
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της επαναστατικής προόδου που 
συντελέστηκε τα τελευταία 70 
χρόνια στις Βιοϊατρικές  επιστή-
μες και στην κλινική πράξη. Δεν 
πρέπει βέβαια να υποτιμηθεί και 
η συμβολή των τεράστιων αλλα-
γών που έχουν γίνει στα συστή-
ματα υγείας, που παρ’ όλες τις 
ελλείψεις τους, δεν μπορούν να 
συγκριθούν με την προ 100 ετών 
κατάσταση.

Υπάρχουν πολλά ερωτήμα-
τα σχετικά με τη φύση του 
ιού, που έχουν απαντηθεί 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Έχουμε όμως και πολλές ερω-
τήσεις για τις οποίες δεν υπάρ-
χουν καλές απαντήσεις, όπως η 
επιδημιολογία, οι παθογενετικοί 
μηχανισμοί της ασθένειας, η 
απόκριση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, για να αναφέρω 
μερικές από τις αναπάντητες 
ερωτήσεις. Πρέπει λοιπόν να 
αντιμετωπίζουμε με εκτίμηση 
το παρόν και ρεαλισμό το κοινό 
μας μέλλον με τον κορωνοϊό. Να 
εκτιμήσουμε δηλαδή ότι σε διά-
στημα 1-2 μηνών μπορέσαμε να 
προσδιορίσουμε και να αποκρυ-
πτογραφήσουμε το γονιδίωμα 
του παθογόνου μικροοργανισμού 
που προκαλεί την COVID-19, 
ενώ για την πιο πρόσφατη παν-
δημία, το AIDS, χρειάστηκαν 
πάνω από 2 χρόνια ώσπου να 
ταυτοποιηθεί  ο HIV.  Όσο για το 
μέλλον, είναι πολύ πιθανό ότι θα 
βρεθούν κατάλληλα φάρμακα 
και ενδεχομένως εμβόλιο.  Όμως 
τίποτα δεν προδικάζει ότι η επι-
στήμη θα μπορέσει να ανταπο-
κριθεί άμεσα στις απαιτήσεις 
μας. Ας αναλογιστούμε ότι 40 
χρόνια μετά την έναρξη της επι-
δημίας του AIDS η έρευνα για το 
εμβόλιο παραμένει ατελέσφορη. 
Έτσι, η μόνη μέθοδος που με σι-
γουριά θα μας προφυλάσσει στο 
κοντινό μέλλον είναι η πρόληψη 
που μεταφράζεται σε κοινωνική 
απόσταση. Γιατί παρόλες τις αλ-
ματώδεις προόδους που κατα-
γράφει στο ενεργητικό της η επι-
στήμη, η φύση κρατάει ακόμη 
πολλά μυστικά, η αποκρυπτο-
γράφηση των οποίων δεν είναι 
εύκολο πράγμα. Με άλλα λόγια, 
δεν έχουμε γίνει μικροί θεοί.

★ O Γιωργος Θυφρονίτης είναι 
καθηγητής Ανοσολογίας στο τμή-
μα Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων
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Η ΚΟΙΤΙΔΆ 
ΤΗΣ 
ΓΟΥΧΆΝ
 
Η μυστηριώδης ιογενής πνευμονία που 
προήλθε αναμφίβολα, σύμφωνα με τους 
κινέζους ερευνητές, από την νυχτερίδα, 
φορέα πλήθους κορονοϊών, και μεταφέρ-
θηκε στον άνθρωπο μέσω ενός ξενιστή, 
ενδεχομένως του παγκολίνου, ενός θηλα-
στικού που απειλείται με εξαφάνιση, εμ-
φανίσθηκε στο τέλος του 2019 στην πόλη 
Γουχάν, στην κεντρική Κίνα.
Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, προ-
σβάλλει 59 ανθρώπους κατά την διάρκεια 
του Δεκεμβρίου, ανάμεσά τους μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων αγοράς της πόλης 
όπου πωλούνται ζωντανά άγρια ζώα που 
προορίζονται για κατανάλωση στις κινε-
ζικές κουζίνες.
Στις 31 Δεκεμβρίου, εν τέλει, οι κινεζικές 
αρχές ειδοποιούν τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας για την εμφάνιση μίας άγνω-
στης ιογενούς πνευμονίας στην πόλη 
Γουχάν.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, πληροφο-
ρίες για μία άγνωστη αναπνευστική νόσο 
στην Κίνα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο συ-
ναγερμός έχει σημάνει από γιατρούς της 
πόλης Γουχάν, που διώκονται γι' αυτό από 
τις κινεζικές αρχές
Στις 11 Ιανουαρίου, ανακοινώνεται από 
τις κινεζικές αρχές ο πρώτος θάνατος από 
τον νέο κορονοϊό. Ενός άνδρα 61 ετών 
από την Γουχάν με υποκείμενα νοσήματα.
Στις 20 Ιανουαρίου, ανακοινώνονται τα 
πρώτα κρούσματα εκτός της Γουχάν και 
χωρίς καμία σχέση με την κοιτίδα του κο-
ρονοϊού. Στο Πεκίνο, την Σεντζέν, αλλά 
και την Ταϊλάνδη και την Ιαπωνία. Και οι 
κινεζικές αρχές αποφασίζουν να ανακοι-
νώσουν ότι «τα επιδημιολογικά στοιχεία 
για την μετάδοση του ιού οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο νέος κορονοϊός μεταδί-
δεται από άνθρωπο σε άνθρωπο». Ομως 
ο ιός παρουσιάζεται ως επικίνδυνος κυρί-
ως για τους ηλικιωμένους και τους ευά-
λωτους.
Στις 22 Ιανουαρίου, η πόλη Γουχάν απο-
κλείεται. Τα αεροδρόμια, οι σιδηροδρομι-
κές συγκοινωνίες και οι οδικές αρτηρίες 
κλείνουν. Θα ακολουθήσει, στις 25 Ια-
νουαρίου, ο αποκλεισμός ολόκληρης της 
επαρχίας Χουμπέι και των 56 εκατομμυ-
ρίων των κατοίκων της. Μέτρα δραστικά, 
ριζοσπαστικά, ανήκουστα στις δυτικές 
χώρες.
Οι δρόμοι ερημώνουν, αστυνομικές και 
στρατιωτικές δυνάμεις στήνουν οδοφράγ-
ματα και εμποδίζουν κάθε έξοδο και εί-
σοδο στην επαρχία Χουμπέι. Νοσοκομεία 
φυτρώνουν σε λίγες μέρες.
«Η επιδημία είναι δαίμονας. Δεν θα επι-
τρέψουμε στον δαίμονα να παραμείνει 

κρυμμένος» , βεβαιώνει ο πρόεδρος της 
Κίνας Σι Τζινπίνγκ.
Ομως, είναι ήδη αργά. Από τα τέλη Δε-
κεμβρίου και την εμφάνιση των πρώτων 
κρουσμάτων και μέχρι τον αποκλεισμό 
της Γουχάν και της επαρχίας Χουμπέι, 
εκατομμύρια άνθρωποι, εργαζόμενοι εκεί, 
έχουν εγκαταλείψει την περιοχή για να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους σε ολόκλη-
ρη την Κίνα, καθώς πλησιάζουν οι γιορ-
τές του νέου κινεζικού έτους. Μαζί τους 
παίρνουν το νέο ιό και τον μεταφέρουν σε 
ολόκληρη την χώρα και εκτός αυτής.
Στις 28 Ιανουαρίου, ο αριθμός των νε-
κρών που ανακοινώθηκε από τις κινεζι-
κές αρχές ξεπερνά τους 100.
Στις 30 Ιανουαρίου, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας κηρύσσει διεθνή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν περιορίζει 
τα ταξίδια. Ωστόσο, αεροπορικές εταιρεί-
ες περιορίζουν τις πτήσεις τους από και 
προς την Κίνα και πολλές ξένες εταιρείες 
διακόπτουν τις δραστηριότητές τους στην 
χώρα.
Είναι η αρχή του εφιαλτικού σεναρίου για 
τον παγκόσμιο τουρισμό, από τον οποίο 
εξαρτώνται 300 εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας και το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Για εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, οι 
διακοπές εξελίσσονται σε εφιάλτη, κα-
θώς εγκλωβίζονται μακριά από τις χώρες 
τους. Χιλιάδες τουρίστες παγιδεύονται 
σε κρουαζιερόπλοια όπου εμφανίζονται 
κρούσματα του νέου ιού για να μεταβλη-
θούν σε πλωτά hotspot της επιδημίας.
Στις αρχές του Απριλίου, η Ευρωπαϊκή 
Ενωση υπολόγιζε σε 350.000 τους ευρω-
παίους τουρίστες για τους οποίους οργα-
νώθηκαν επιχειρήσεις επαναπατρισμού. 
Περί τους 250.000 παραμένουν εγκλωβι-
σμένοι.
Στις 31 Ιανουαρίου, καταγράφεται ο πρώ-
τος θάνατος εκτός της Κίνας, στις Φιλιπ-
πίνες.
 

ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ 
ΆΝΤΙΜΕΤΩΠΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΛΆΪΚΗ ΟΡΓΗ
 
Στην Κίνα, η κοινωνία είναι οργισμένη. Ο 
θάνατος στις αρχές του Φεβρουαρίου του 
34χρνου οφθαλμιάτρου Λι Γουελιάνγκ 
από την νόσο που προκαλεί ο νέος κορο-
νοϊός γεννά κύμα οργής στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης κατά των κινεζικών αρ-
χών. Ο Λι Γουελιάνγκ ήταν ο γιατρός που 
σήμανε συναγερμό για την εμφάνιση του 
κορονοϊού τον Δεκέμβριο στην Γουχάν. 
Κατηγορήθηκε και διώχθηκε μαζί με άλ-
λους επτά κινέζους πολίτες για διασπορά 
φημών.
Ο νέος κορονοϊός παραμένει εν γένει μυ-
στηριώδης. Όμως ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας σπεύδει να βαφτίσει την νόσο 
που προκαλεί: «Covid-19».

4 ΔΙΣΕΚΆΤΟΜΜΥΡΙΆ ΆΝΘΡΩΠΟΙ 
ΣΕ ΚΆΤ’ ΟΙΚΟΝ ΆΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
 
ΤΗΝ ΩΡΑ που η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας νέο «επίκεντρο» της πανδημίας, μία σειρά ευρωπαϊκές χώρες, 
ανάμεσά τους η Ισπανία, η Γαλλία, εν τέλει και το Ηνωμένο Βασίλειο, επι-
βάλλουν περιοριστικά μέτρα.
Οι εικόνες των μεγάλων και σιωπηλών πόλεων του κόσμου διαδέχονται 
τις εικόνες των υπερκορεσμένων νοσοκομείων, με τους διαδρόμους γε-
μάτους ασθενείς. Στις αρχές του Απριλίου, η μισή ανθρωπότητα, 4 δισε-
κατομμύρια άνθρωποι, καλούνται ή αναγκάζονται «να μείνουν στο σπίτι».
Άνω του ενός τρίτου του παγκόσμιου στόλου των αεροσκαφών είναι κα-
θηλωμένα στο έδαφος. Σχολεία και πανεπιστήμια είναι κλειστά. Η εργα-
σία εξ αποστάσεως γίνεται ο κανόνας.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχεί το hashtag #ΜένουμεΣπίτι σε 
κάθε δυνατή γλώσσα. Κατακλυσμός από συγκλονιστικές μαρτυρίες του 
υγειονομικού προσωπικού σε όλο τον κόσμο. Νέες συνήθειες καθιερώ-
νονται στις ερημωμένες πόλεις. Οι κάτοικοι βγαίνουν σε μπαλκόνια και 
παράθυρα και χειροκροτούν εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους στους 
γιατρούς και τους νοσηλευτές της πρώτης γραμμής.
Στην Μαδρίτη, ένα παγοδρόμιο μετατρέπεται σε νεκροτομείο και στην 
Νέα Υόρκη, ένα νοσοκομείο εκστρατείας στήνεται στην καρδιά του Σέ-
ντραλ Παρκ.
Στις φτωχότερες και πολυπληθέστερες συνοικίες του πλανήτη, τα περι-
οριστικά μέτρα εφαρμόζονται με μεγάλη δυσκολία. Οι καταυλισμοί όπου 
στοιβάζονται εκατομμύρια πρόσφυγες στον πλανήτη μετατρέπονται σε 
βραδυφλεγείς βόμβες.
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Η ΜΕΤΆΔΟΣΗ 
ΕΠΙΤΆΧΥΝΕΤΆΙ

Μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου, ένας 
πρώτος θάνατος καταγράφεται εκτός της 
Ασίας, στην Γαλλία. Και η οικονομία αρ-
χίσει να δονείται. Ακολουθούν οι μαται-
ώσεις των μεγάλων διεθνών εκθέσεων 
και των αθλητικών διοργανώσεων. Η Δι-
εθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγκάζεται 
τελικά, στις 24 Μαΐου να μεταφέρει για 
το 2021 τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για 
πρώτη φορά σε καιρό ειρήνης.
Στο τέλος του Φεβρουαρίου, η επιτάχυν-
ση της μετάδοσης της επιδημίας γίνεται 
πλέον αισθητή στην Ιταλία, την Νότια 
Κορέα και το Ιράν. Οι κινεζικές αρχές 
από την πλευρά τους ότι η επιδημία στην 
Κίνα έφθασε στην κορύφωσή της.
Στις 22 Φεβρουαρίου καταγράφονται οι 
πρώτοι θάνατοι στην Ιταλία και στις 24 
Φεβρουαρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας ανακοινώνει ότι ο πλανήτης πρέ-
πει να προετοιμασθεί για μία πανδημία 
του κορονοϊού.
Στις 6 Μαρτίου, τα επισήμως καταγε-
γραμμένα κρούσματα παγκοσμίως ξεπερ-
νούν το φράγμα των 100.000.
 

ΠΆΓΚΟΣΜΙΆ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
Η Ιταλία, που πλήττεται με ιδιαίτερη 
σφοδρότητα από την επιδημία, είναι η 
πρώτη χώρα εκτός της Κίνας που λαμ-

βάνει δραστικά μέτρα περιορισμού του 
πληθυσμού. Η Βενετία, η Ρώμη, η Φλω-
ρεντία μετατρέπονται σε πόλεις φαντά-
σματα.
Οι μαρτυρίες εξαντλημένων ιταλών για-
τρών που εξηγούν ότι απέναντι στην 
συνεχή ροή ασθενών καλούνται να επι-
λέξουν ποιους θα περιθάλψουν « σε 
συνάρτηση με την ηλικία και την κατά-
σταση υγείας, όπως σε καταστάσεις πο-
λέμου», προκαλούν παγκόσμιο σοκ.
Στις 11 Μαρτίου, ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας κηρύσσει πανδημία. Ξεκινά 
η παγκόσμια κινητοποίηση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να κλεί-
νουν τα σύνορά τους στους ξένους ταξι-
διώτες που προέρχονται από την Ευρώ-
πη.
Οι διεθνείς αγορές καταγράφουν διαδο-
χικές ιστορικές βουτιές. Κυβερνήσεις και 
κεντρικές τράπεζες ανακοινώνουν μαζι-
κά μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Σκηνές αλλοφροσύνης εκτυλίσσονται 
στα σούπερ μάρκετ, όπου πανικόβλητοι 
καταναλωτές έρχονται στα χέρια για ένα 
πακέτο μακαρόνια ή χαρτιού τουαλέτας.
 

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
ΚΆΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗ
 
Στις περισσότερες χώρες ελλείψεις ση-
μειώνονται σε προστατευτικές μάσκες 
και εξοπλισμό. Απέναντι στην παγκόσμια 
ένδεια, τα κράτη μπαίνουν σε ανελέητο 
ανταγωνισμό για την προμήθεια υλικών. 

Οι κλοπές και το λαθρεμπόριο ανθούν.
Φόβοι για υπερκορεσμό των μονάδων 
εντατικής θεραπείας, έλλειψη φαρμά-
κων και υγειονομικού προσωπικού.
Οι περισσότερες χώρες προορίζουν τα 
διαγνωστικά τεστ για τα σοβαρά περι-
στατικά. Η Νότια Κορέα, Γερμανία και η 
Σιγκαπούρη επιλέγουν την στρατηγική 
της πραγματοποίησης των τεστ σε ευρεία 
κλίμακα για να αποφύγουν τα ακραία 
περιοριστικά μέτρα. Η στρατηγική αυτή 
συνοδεύεται στην Νότια Κορέα από τε-
χνολογική παρακολούθηση των κινή-
σεων των ανθρώπων, μέθοδος δύσκολα 
εφαρμόσιμη σε χώρες όπου η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής θεωρείται δεδομένη.
Και στο μεταξύ, στην Ευρώπη και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες έχει αρχίσει η κούρ-
σα για την ανάπτυξη εμβολίων και θε-
ραπειών ανάμεσα στους κολοσσούς της 
φαρμακοβιομηχανίας.
 

ΤΆ ΘΥΜΆΤΆ

Αν και γενικώς τα περιστατικά της 
Covid-19 είναι ελαφρά, η νόσος μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή προσβολή των πνευ-
μόνων, ακόμη και σε νεότερους ασθενείς.
Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι οι μικρότε-
ροι είναι προστατευμένοι, σπάνιες περι-
πτώσεις θανάτων εφήβων, ενός παιδιού 
5 ετών και δύο βρεφών προκαλούν συ-
γκίνηση σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
Οι οίκοι ευγηρίας παντού πλήττονται 
ανελέητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/AFP

Η ΜΕΓΆΛΥΤΕΡΗ 
ΚΡΙΣΗ 
ΆΠΟ ΤΟ 1945
 
Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την 
πανδημία χειρότερη κρίση 
την οποία αντιμετωπίζει 
η ανθρωπότητα από το 
1945. Συνδυάζει μία 
απειλητική ασθένεια και 
το φάσμα μίας οικονο-
μικής ύφεσης πρωτο-
φανούς στο πρόσφατο 
παρελθόν.
Την ώρα που στην Κίνα 
η επαρχία Χουμπέι και η 
πρωτεύουσά της η πόλη 
Γουχάν βγαίνουν από 
την καραντίνα, η Ιταλία, 
η χώρα με τους περισ-
σότερους νεκρούς, έχει 
ξεπεράσει το φράγμα των 
15.000 θανάτων.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
όπου ο Ντόναλντ Τραμπ 
βρίσκεται «σε πόλεμο με 
τον κινεζικό ιό», μετρούν 
άνω του ενός τετάρτου 
των κρουσμάτων του κο-
ρονοϊού παγκοσμίως και 
ετοιμάζονται για το χειρό-
τερο. Η ανεργία έχει εκτο-
ξευθεί, ενώ ο επικεφαλής 
των ομοσπονδιακών υγει-
ονομικών υπηρεσιών των 
ΗΠΑ προειδοποίησε ότι 
η επόμενη εβδομάδα θα 
είναι το «Περλ Χάρμπορ», 
η «11η Σεπτεμβρίου» για 
τις ΗΠΑ.
Και ο κόσμος αρχίζει 
να αναρωτιέται για την 
επόμενη ημέρα, μετά την 
χαλάρωση των περιορισι-
τκών μέτρων. Υπάρχει κίν-
δυνος δεύτερου κύματος 
της επιδημίας; Οι κυβερ-
νήσεις καθυστέρησαν να 
αντιδράσουν; Πόσο κοντά 
στην πραγματικότητα 
είναι ο απολογισμός των 
θανάτων που ανακοινώ-
θηκε από την Κίνα (λίγο 
άνω των 3.000); Ποιες θα 
είναι οι διαστάσεις της οι-
κονομικής κρίσης; Ποιες 
θα είναι οι επιπτώσεις 
για την δημοκρατία και 
τις πολυμερείς διεθνείς 
σχέσεις;
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Η τεράστια υγειονομική και οικο-
νομική κρίση του κορονοϊού έχει 
αποκτήσει ήδη το πρώτο της βι-
βλίο, το οποίο είναι από  σήμερα 

Πέμπτη 9 Απριλίου διαθέσιμο και στην ελ-
ληνική αγορά (εννοείται μέσω της παραγ-
γελίας στα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία εκδο-
τών και βιβλιοπωλών).
Ο συγγραφέας, κάθε άλλο παρά τυχαίο, εί-
ναι Ιταλός και έγραψε το «Περί μετάδοσης» 
(«Nel contagio») μεταξύ 29 Φεβρουαρίου 
και 6 Μαρτίου στη Ρώμη, όταν η επίθεση 
του κορονοϊού είχε αρχίσει ήδη να δείχνει τα 
δόντια της στην Ευρώπη με πρώτο μεγάλο 
στόχο της την Ιταλία.
Το «Περί μετάδοσης» (εκδόσεις Πατάκη) 
μεταφράστηκε ταυτοχρόνως σε 26 γλώσσες 
(η ελληνική μετάφραση ανήκει στη Σώτη 
Τριανταφύλλου) και τα συγγραφικά δικαιώ-
ματα θα διατεθούν στις υγειονομικές μονά-
δες που αγωνίζονται καθημερινά σε όλο τον 
κόσμο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Ο Τζορντάνο συνεργάζεται με την εφημερί-
δα Κοριέρε Ντελα Σέρα και το κείμενό του 
έχει τη ζωντάνια και την αμεσότητα του δη-
μοσιογραφικού λόγου χωρίς να κρύβει τις 
λογοτεχνικές ικανότητες αλλά και την επι-
στημονική του κατάρτιση.
Ο Πάολο Tζορντάνο (Paolo Giordano) γεννή-
θηκε στο Τορίνο το 1982, σπούδασε Φυσική 
και έγινε διδάκτωρ στη Φυσική των Σωμα-
τιδίων, αλλά διεθνώς καθιερώθηκε με το 
μυθιστόρημά του «Η μοναξιά των πρώτων 
αριθμών», που πούλησε ένα εκατομμύριο 
αντίτυπα, μεταφράστηκε σε 30 γλώσσες και 
απέσπασε τα βραβεία Strega και Campiello.
Ένα από τα πρώτα ζητήματα που θέτει ο 
Τζορντάνο είναι η μοναξιά και η μελαγχολία 
του εγκλεισμού, που κάνει τους ανθρώπους 
να ασφυκτιούν μέσα στα σπίτια τους και να 
αισθάνονται εύλογη δυσφορία για τον περι-
ορισμό τους. Ο ιός, όμως, δεν παίζει με κα-
νέναν, σπεύδει να διευκρινίσει ο Τζορντάνο, 
και επικαλείται γι' αυτό κάτι το οποίο έχει 
σχέση όχι μόνο με τις σπουδές του, αλλά και 
με τη λογοτεχνική του δουλειά - τα μαθη-
ματικά:
«Η μόλυνση, ως αφηρημένη έννοια και σε 
ψυχρά μαθηματικά, είναι ένα μεγάλο παι-
χνίδι. Ένα νοσηρό παιχνίδι, παρ' όλα αυτά 
ένα παιχνίδι, με τους κανόνες του, τις στρα-
τηγικές του, τους στόχους του (το πώς να 
μην αρρωστήσουμε) και προφανώς τους 
παίκτες του, εμάς. Είναι ένα παιχνίδι που 
θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ''το δίλημ-
μα της καραντίνας''». Στην πραγματικότητα, 

βεβαίως, δεν υπάρχει δίλημμα, αλλά μία και 
μοναδική επιλογή: να μείνουμε μέσα μέχρι 
να χαράξει το πρώτο ελπιδοφόρο φως. Αυτό 
μας λέει και η σκληρή λογική των μαθημα-
τικών: «Τα μαθηματικά δεν δείχνουν ποτέ 
ιδιαίτερη λεπταισθησία. Αποδίδουν αριθ-
μητικές τιμές στην επιλογή του κάθε καλε-
σμένου, τις ταξινομούν σε έναν πίνακα και 
παρατηρούν τι συμβαίνει από τετραγωνάκι 
σε τετραγωνάκι. Ποιος χάνει, ποιος κερδί-
ζει. Στη συνέχεια, μας παρουσιάζουν ένα 
κάθε άλλο παρά διαισθητικό αποτέλεσμα: η 
καλύτερη επιλογή δεν είναι εκείνη που κά-
νουμε με μοναδικό κριτήριο το προσωπικό 
μας κέρδος. Κάνουμε την καλύτερη επιλο-
γή όταν λαμβάνουμε υπόψη τόσο το κέρδος 
μας όσο και το κέρδος όλων των ανθρώπων 
γύρω μας. Εν συντομία: Σόρι, παιδιά, το 
πάρτι αναβάλλεται επ' αόριστον».
Ο Τζορντάνο δεν περιορίζεται στην επισή-
μανση των κινδύνων της μόλυνσης: μιλάει 
για τους οικονομικούς και τους ταξικούς πε-
ριορισμούς που ισχύουν για κάθε προσπά-
θεια και μέτρο προφύλαξης (αλλιώς προ-
στατεύονται οι ευημερούντες και αλλιώς 
εκτίθενται οι παρεμποδισμένοι και οι αδύ-
ναμοι) και τονίζει τον ρόλο της παγκοσμι-
οποίησης σε πανδημίες όπως ο κορονοϊός. 
Πανδημίες βασάνιζαν ανέκαθεν την ανθρω-
πότητα, αλλά η εποχή μας μοιάζει ιδιαιτέ-
ρως ευάλωτη τόσο ως προς την ταχύτητα 
και τον ρυθμό της μετάδοσης όσο και ως 
προς το μέγεθος της εξάπλωσής τους. Οι ιοί 
ταξιδεύουν στις ημέρες μας με το αεροπλάνο 
και κανένας δεν είναι σε θέση να τους βάλει 
φρένο. Κι επειδή τα όσα λέγονται και γράφο-
νται, παγκοσμίως και εν Ελλάδι, για ιούς οι 
οποίοι παρήχθησαν σε ερευνητικά εργαστή-
ρια, και οι οποίοι για κάποιους λόγους (πε-
ρισσότερο ή λιγότερο συνωμοσιολογικούς) 
ξέφυγαν από αυτά, ανήκουν στη σφαίρα 
της επιστημονικής φαντασίας, ο Τζορντάνο 
υπενθυμίζει τις σοβαρές οικολογικές διατα-
ραχές που υπέστη ο πλανήτης τις τελευταί-
ες δεκαετίες (φονικές πυρκαγιές και μαζι-
κός αφανισμός των ζώων αποτελούν μόνο 
τα πολύ πρόσφατα παραδείγματα). Και υπό 
αυτή την έννοια, ας έχουμε μονίμως κατά 
νουν πως οι μικροοργανισμοί είναι έτοιμοι 
να ανοίξουν τον δρόμο για το κακό με την 
πρώτη ευκαιρία. Ο ιός, ο οποιοσδήποτε ιός, 
δεν χρειάζεται να κατασκευαστεί σε εργα-
στήριο. Η φυσική διαταραχή, η οποιαδήποτε 
διαταραχή, φτάνει για να τον εκθρέψει και 
να τον στρέψει ασυγκράτητο εναντίον μας. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου

ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΛΟ ΤΖΟΡΝΤΑΝΟ

«Περί μετάδοσης» 

Η μόλυνση, ως αφη-
ρημένη έννοια και σε 
ψυχρά μαθηματικά, είναι 
ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα 
νοσηρό παιχνίδι, παρ’ 
όλα αυτά ένα παιχνίδι, 
με τους κανόνες του, τις 
στρατηγικές του, τους 
στόχους του (το πώς να 
μην αρρωστήσουμε) και 
προφανώς τους παίκτες 
του, εμάς. Είναι ένα 
παιχνίδι που θα μπορού-
σαμε να ονομάσουμε «το 
δίλημμα της καραντίνας»
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[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Θα ξαναπούμε ότι η απόσυρση του Game of 
Thrones από το προσκήνιο, άνοιξε το δρόμο 
για τις νέες fantasy παραγωγές. Άλλες είναι… 
συμπαθητικομέτριες (Letter for the King), άλ-

λες οριακά κάτω του μετρίου (Witcher), άλλες πραγμα-
τικά καλές (His dark materials). Οι περισσότερες είναι 
ακριβώς, καθώς τα δίκτυα σχεδόν δεν έχουν τι να κά-
νουν τους προϋπολογισμούς τους. 
Φέτος, το Amazon έριξε στην πιάτσα το Carnival Row, 
που δεν βασίζεται σε βιβλίο. Και είναι πραγματικά καλό.
Η ιστορία του είναι «ρετροφουτουριστική», περίπου 
steampunk (όχι εντελώς…) και διαδραματίζεται σε ένα 
φανταστικό κόσμο με χρονική αναλογία τα τέλη του 
19ου αιώνα σε γήινη ημερολογιακή τοποθέτηση.
Ωστόσο, μόνο ένα μέρος του κόσμου είναι άνθρωποι. 
Συνυπάρχουν με νεράιδες, κένταυρους, μικροξωτικά 
και άλλα είδη, τα οποία συνυπάρχουν με κοινωνιολο-
γικούς όρους.
Η σειρά δεν είναι απλά fantasy. Είναι ταυτόχρονα πο-
λιτική, χρησιμοποιώντας ως όχημα αφήγησης και 

πλοκής της κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις που 
γίνονται σε βάρος προσφύγων, αλλά και ειδών. Είναι 
επίσης αρκετά σκοτεινή, είτε λόγω της βασικής της δο-
μής, καθώς είναι μια αστυνομική ιστορία, αλλά και της 
εμπλοκής του παραφυσικού και της μαγείας. Τι άλλο 
θέλετε λοιπόν;
Μα φυσικά, ερμηνείες. Η σειρά έχει πολύ δυνατό καστ. 
Ο εξαιρετικός, σχεδόν όπου έχει εμφανιστεί, Τζάρεντ 
Χάρις, κρατάει ένα υποστηρικτικό ρόλο, ενώ η Ίντιρα 
Βάρμα, η Ελάρια Σαντ του GoT, είναι δίπλα του.
Πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι ο σχεδόν ξεχασμένος 
Ορλάντο Μπλουμ και η Κάρα Ντελεβίν και γύρω τους 
δρουν διάφοροι ακόμα. Τι άλλο θέλετε είπαμε;
 Σκηνοθεσία και σενάριο βέβαια. Το δίδυμο των δημι-
ουργών, ο Ρενέ Ετσεβαρία και ο Τράβις Μπίτσαμ, έχει 
προϋπηρεσία σε Star Trek, 4400, Pacific Rim κ.α. Ο 
δεύτερος όμως, είναι η «ψυχή» της σειράς, καθώς το 
σενάριό του υπάρχει εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρό-
νια. Αρχικά, θα γυριζόταν με τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, 
με τον οποίο ο Μπίτσαμ συνεργαζόταν για καιρό. Τε-
λικά, μπήκε στο «ψυγείο» και έφτασε στο 2019. Ήδη, 
υπάρχει η πρώτη σεζόν και αναμένεται η δεύτερη.

Carnival Row: 
Βρώμικα παραμύθια…
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Πριν από 32 χρόνια και μια μέρα, οι Iron 
Maiden κυκλοφόρησαν τον έβδομο δί-
σκο τους, που έμελλε να είναι ο Έβδομος 
γιος ενός Έβδομου γιού. 

Το Seventh Son of a Seventh Son ήταν μια καμπή 
στην ιστορία του πιο αναγνωρίσιμου, χαλκέντερου, 
κορυφαίου μέταλ συγκροτήματος στον πλανήτη. 
Βγαλμένοι από το New Wave of British Heavy Metal 
και πιο ανθεκτικοί από ιστορικές μπάντες του είδους, 
οι Maiden, το 1988, έψαχναν για κάτι καινούργιο. Ήδη, 
δύο χρόνια πριν είχανε ξενίσει (και ξυνίσει) κάπως 
τους οπαδούς τους με το Somewhere in Time, κυρίως 
λόγω των synths και τις πιο progressive συνθέσεις.
Το Seventh Son… έμοιαζε να είναι μια φυσιολογική 
ωρίμανση του προηγούμενου δίσκου. Ο Ντίκινσον, 

κατεξοχήν φορέας καινοτομίας στη μπάντα, είχε 
πιο ενεργό ρόλο στη σύνθεση και τα κομμάτια κυ-
μαίνονταν από υποψηφιότητες για επιτυχίες (Can 
I play with madness), επικές-οπερετικές μεταφυ-
σικές ελεγείες (Seventh son), μέχρι μερικά από τα 
καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ποτέ η μπάντα 
(Only the good die Young).
Το κοινό δέχθηκε το δίσκο (και) σαν εξιλέωση για το 
Somewhere in time, παρότι ήταν πιο progressive 
σε αρκετά σημεία του. Μερικούς μήνες αργότερα, 
οι Maiden θα έπαιζαν για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, στη γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια. 
Παρά την επιτυχία, οι διαφωνίες στο συγκρότημα 
ήταν ήδη εμφανείς. Ο Άντριαν Σμιθ ήταν ο πρώτος 
που έφυγε και ένα δίσκο αργότερα, ο ίδιος ο Ντίκιν-
σον. Βέβαια, μετά ξαναγύρισαν και σήμερα παραμέ-
νουν η μεγαλύτερη μέταλ μπάντα στον πλανήτη…

Οι Έβδομοι Γιοί ξαναχτυπούν
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