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Σύλληψη για «παράνο-
μη συνάθροιση» 
στα Γιάννενα
ΈΝΑ ΑΤΟΜΟ συνέλαβε η αστυνομία στα Γιάννενα, 
ως «διοργανωτή παράνομης συνάθροισης». Επέ-
βαλλε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε αυτόν και από 300 σε 
πέντε άτομα ως «συμμετέχοντες». 
https://typos-i.gr/article/syllhpsh-gia-paranomh-
syna8roish-sta-giannena

H ΒΔΟΜΆΔΆ 
ΠΟΥ ΠΈΡΆΣΈ, 
ΣΤΆ ΓΙΆΝΝΈΝΆ

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

Γιάννενα: Τι ισχύει 
στη «νέα» καραντίνα
ΤΑ ΝΈΑ ΜΈΤΡΑ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
μοιάζουν πολύ με τα προηγούμενα, τα οποία ωστόσο 
απέτυχαν στην πράξη.
Από σήμερα 4 Μαρτίου στις 6 το πρωί, στα Γιάννενα 
που πλέον είναι «κόκκινα», δηλαδή σε καθεστώς 
αυξημένου κινδύνου,
https://typos-i.gr/article/giannena-ti-isxyei-sth-
nea-karantina

Τι ισχύει μέχρι 
16 Μαρτίου για 
σχολεία, καταστήματα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΈΡΑΣΜΈΝΗ Πέμπτη στις 6 το πρωί, 
τα Γιάννενα και όλη η υπόλοιπη χώρα, πλην των 
περιοχών που θα βρεθούν στο επίπεδο πολύ αυξη-
μένου κινδύνου, θα είναι «στο κόκκινο».
https://typos-i.gr/article/ti-isxyei-mexri-16-
martioy-gia-sxoleia-katasthmata

«Κόκκινα» τα Γιάννενα, «βαθύ 
κόκκινο» Θεσπρωτία, Άρτα
ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» περνάει ο νομός Ιωαννίνων, όπως και όλη η υπόλοιπη 
χώρα, όση δεν είναι στο «βαθύ κόκκινο». Εκεί, εντάσσονται οι νομοί Θεσπρωτί-
ας και Άρτας. Μια αλλαγή ακόμα, είναι ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας σε «βαθύ 
κόκκινο» είναι από τις 7 το απόγευμα (και όχι από τις 6), ως τις 5 το πρωί..
https://typos-i.gr/article/kokkina-ta-giannena-ba8y-kokkino-8esprwtia-arta
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Η στήλη «Ένα άλμπουμ τη βδομάδα», κάθε Κυρια-
κή στο «Εξώφυλλο», την ψηφιακή έκδοση του Τύ-
που Ιωαννίνων, έγινε ένα μικρό ψηφιακό βιβλίο.
Διατίθεται σε όλους τους παλιούς-ες και νέ-
ους-ες συνδρομητές-τριες. 
Μπορείτε να κάνετε μια συνδρομή και να στηρί-
ξετε τον Τύπο Ιωαννίνων σε δύσκολους καιρούς 
για την επαγγελματική δημοσιογραφία, αλλά και 
να έχετε τα συνδρομητικά προνόμια που παρέχο-
νται.

Για να εγγραφείτε, βρείτε το «πορτοκαλί κουμπί» 
του Patreon σε κείμενα του site ή αντιγράψτε 
αυτό το σύνδεσμο:
https://www.patreon.com/TyposI
Σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες 
για την εγγραφή:
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4Xuy
Cl8&feature=youtu.be

Με μια συνδρομή 4 ευρώ στον Τύπο, παίρνετε:
■Την πρώτη έκδοση των Ρετρό Ιστοριών σε ψη-
φιακό βιβλίο (pdf)

■Όλα τα podcasts της πρώτης περιόδου της εκ-
πομπής «Τύπος στο Μικρόφωνο», με δυνατότητα 
downloading
■Πρόσβαση, πριν τη δημοσίευσή τους, στα video 
reports και σε διάφορα άρθρα
Με τη συνδρομή των 10 ευρώ στον Τύπο, παίρ-
νετε:
Όλα τα παραπάνω, συν ένα αντίτυπο του βιβλίου 
■«Οι ‘αποστάτες’, τα ρέντζελα και οι δήμαρχοι/
Οι δημοτικές εκλογές στα Γιάννενα, 1925-2014» 
σε φυσική μορφή (ισχύει για όλο τον Δεκέμβριο)
(οι τιμές είναι προ ΦΠΑ)
■ Η νέα ψηφιακή έκδοση του Τύπου, περιλαμ-
βάνει 52+1 μουσικά άλμπουμ, ένα για κάθε βδο-
μάδα του χρόνου, συν ένα, καθότι το 2020 είναι 
δίσεκτο (αν δεν το ΄χατε καταλάβει ήδη…).
Το βιβλίο διατίθεται σε δύο εκδοχές: 
Μια σε pdf, που είναι η πιο κοινή και προσβάσιμη 
από όλες τις συσκευές
Μια σε epub που είναι πιο διαδραστική και δια-
βάζεται, είτε με την εφαρμογή Adobe Digital 
Editions σε Windows, είτε στην εφαρμογή ανά-
γνωσης, σε Mac.

Μια έκδοση με 53 μουσικά άλμπουμ
Μαζί με μια συνδρομή στον Τύπο Ιωαννίνων

https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=75ah4XuyCl8&feature=youtu.be
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://www.adobe.com/gr_en/solutions/ebook/digital-editions/download.html
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Covid-19: 
ένας χρόνος μετά…

[ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
 ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΗ ]

Πόσο έχει επηρεάσει την Καρδιο-
λογική Κλινική η ανακατάταξη των 
δυνάμεων στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων λόγω της 
πανδημίας;

Για να επηρεαστεί πολύ το έργο μιας κλι-
νικής πρέπει να συντρέχουν οι εξής λόγοι: 
Μείωση κλινών, μείωση προσωπικού κυ-
ρίως γιατί του ανατίθενται άλλες δραστη-
ριότητες, μείωση χρημάτων και μείωση 
του αριθμού των ασθενών. Με βάση τα 
παραπάνω η Καρδιολογική Κλινική έχει 
επηρεασθεί αλλά νομίζω ότι κρατάει τις 
δυνάμεις της.
Υπήρξε λοιπόν μία λογική μείωσης των 
κλινών στη Μονάδα Εντατικής Παρακο-
λούθησης Καρδιοπαθών –από τις 14 στις 
10, έχουν ανατεθεί και άλλες δραστηριό-
τητες στα μέλη της αλλά σε λογικά επί-
πεδα, η χρηματοδότηση έχει τηρουμένων 
των αναλογιών διατηρηθεί, και βέβαια 
υπήρξε μία μείωση του αριθμού των 
ασθενών, που όμως ήταν μικρότερη από 
το γενικό ελληνικό μέσο όρο.

Πόση ήταν η μείωση των περιστατι-
κών; 

Κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας, 

είχαμε μια μείωση κατά 25%, των επει-
γόντων περιστατικών καθώς και κλειστά 
τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Κι όταν λέμε 
επείγοντα περιστατικά, εννοούμε κυρίως 
αυτά που έχουν σχέση με την στεφανιαία 
νόσο (δηλαδή το έμφραγμα). Με το δεύ-
τερο «λοκντάουν», τον Νοέμβριο, υπήρξε 
και πάλι μια μείωση κατά 25% των περι-
στατικών της ίδιας κατηγορίας.
Εδώ θα ήθελα να σημειώσω δύο πράγ-
ματα: πρώτον ότι η μείωση αυτή είναι 
μικρότερη από τον πανελλήνιο μέσο όρο 
που έφτασε το 35% και ότι τουλάχιστον 
στην περίπτωση του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου, παρατηρήθηκε ότι τα πε-
ριστατικά που νοσηλεύουμε τώρα είναι 
μεν λιγότερα, είναι όμως αυξημένης βα-
ρύτητας και απαιτούν αυξημένο χρόνο 
νοσηλείας, τόσο στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Καρδιοπαθών όσο και στην 
Κλινική.

Πού οφείλεται αυτή η μείωση; Φοβό-
ταν ο κόσμος να έρθει στο νοσοκο-
μείο λόγω Covid-19; 

Νομίζω ότι ο κόσμος και φοβάται να έρθει 
στο Νοσοκομείο αλλά και δυσκολεύεται. 
Όπως γνωρίζετε τα Νοσοκομεία στην Ελ-
λάδα χρόνια καλύπτουν τις ανάγκες της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που σαφώς 
στη χώρα μας δυσλειτουργεί. Ο φόβος 
λοιπόν αλλά και η δυσκολία πρόσβασης 

στο Νοσοκομείο οδηγούν αφενός μεν 
ασθενείς με οξέα καρδιολογικά προβλή-
ματα να μην έρχονται ή να έρχονται στο 
Νοσοκομείο καθυστερημένα, αφετέρου 
δε ασθενείς με χρόνια καρδιολογικά προ-
βλήματα να μην αντιμετωπίζονται έγκαι-
ρα και το πρόβλημά τους να εξελίσσεται 
σε οξύ.
Η εντύπωσή μου είναι ότι τα παραπάνω 
αφορούν κυρίως ηλικιωμένους συμπο-
λίτες μας, χωρίς να υπολείπονται και οι 
νεότεροι.

Πόσο δύσκολη ήταν η παρακολούθη-
ση των ασθενών, λόγω των συνθη-
κών; 

Κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, 
όταν είχαν κλείσει και τα εξωτερικά ια-
τρεία, κάναμε μια προσπάθεια να είμαστε 
σε επαφή με τους ασθενείς με χρόνια νο-
σήματα. Στη δεύτερη φάση, τα εξωτερικά 
ιατρεία μπορεί γενικά να περιορίστηκαν, 
αλλά όχι τα εξωτερικά ιατρεία παρακο-
λούθησης των ασθενών αυτών. Με τέ-
τοιας κατηγορίας ασθενείς, είχαμε επαφή 
και μέσω τηλεϊατρικής.
Η τηλεϊατρική πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον 
γιατί όντως πολλά ζητήματα μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό. 
Ωστόσο η τηλεϊατρική μπορεί να είναι 
εύκολη για τον άρρωστο, αλλά δύσκολη 

για τον γιατρό. Δεν σημαίνει σε καμία πε-
ρίπτωση μείωση των αναγκών σε αριθμό 
γιατρών, αλλά ενδεχομένως να υποχρεώ-
νει σε αύξηση του καθώς σε αύξηση ειδι-
κής γραμματειακής υποστήριξης. Κι αυτό 
επειδή ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
πρέπει να απασχολείται πολλές ώρες και 
με συγκεκριμένους τρόπους για να είναι η 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών ασφαλής.

Η καθημερινότητα στην κλινική και η 
διαχείριση του Covid-19. Ποια είναι 
η σχέση τους;

Υπήρξαν δύο φάσεις με τον Covid-19. Η 
πρώτη φάση ήταν αυτή που δεν υπήρ-
χαν διαθέσιμα γρήγορα διαγνωστικά τεστ 
γνωστής αξιοπιστίας, και έπρεπε να περι-
μένουμε πολλές ώρες για να έχουμε ένα 
αποτέλεσμα, καθώς τα δείγματα πήγαι-
ναν αρχικά Θεσσαλονίκη και μετά, εδώ 
στα Γιάννενα, που όμως έπρεπε να εξετα-
σθούν με μεθοδολογία που έπαιρνε πολύ 
χρόνο. Οπότε όποιο περιστατικό  θεωρού-
νταν ύποπτο, έπρεπε να απομονωθεί σε 
έναν μονόκλινο θάλαμο, να αντιμετωπι-
στεί σαν δυνητικά πάσχον και ολόκληρο 
το προσωπικό να βρίσκεται σε ετοιμότη-
τα. Αυτό ήταν μεγάλη επιβάρυνση σε χώ-
ρους και προσωπικό.
Όταν βγήκαν τα rapid tests, υπήρξε μια 
μεγάλη ομαλοποίηση, καθώς η διάγνωση 
γίνεται πολύ γρήγορα και όσοι ασθενείς 

Ο Λάμπρος Μιχάλης είναι καθηγητής Καρδιολογίας 
και διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο «Τύ-
πος Ιωαννίνων» συζητά μαζί του για το πώς η παν-
δημία επηρέασε την Καρδιολογία και το Σύστημα 
Υγείας, για τη νέα πραγματικότητα στα Νοσοκομεία 
και για τις νέες προκλήσεις στην ιατρική επιστήμη. 
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είναι θετικοί, αντιμετωπίζονται στις ειδικές 
μονάδες με ασφάλεια τόσο για εκείνους όσο 
και για το προσωπικό. Βέβαια πάντα υπάρχει 
η περίπτωση κάποιος ασθενής που ενώ κατά 
την είσοδό του στο Νοσοκομείο ήταν αρνητι-
κός, να θετικοποιηθεί κατά τη νοσηλεία του.
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
υπήρξε και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια 
επαγρύπνησης όσον αφορά την έγκαιρη διά-
γνωση, και τον έλεγχο ενδεχόμενης διασπο-
ράς. Γι’ αυτό και δεν χάθηκαν μάχες εκ των 
έσω. Εκτιμώ όμως ότι όλα εξαρτώνται από 
το επιδημιολογικό φορτίο μιας περιοχής. Η 
περιοχή μας μέχρι τώρα δεν είχε εξαιρετικά 
υψηλό επιδημιολογικό φορτίο, αλλά φοβά-
μαι ότι αυτό αλλάζει.
Επίσης να τονίσω τη σημασία που έχει ο εμ-
βολιασμός όλου του προσωπικού των Νο-
σοκομείων. Ο εμβολιασμός του προσωπικού 
των Νοσοκομείων προφυλάσσει τους ίδιους 
που εργάζονται σε συνθήκες αυξημένης πι-
θανότητας μόλυνσης με COVID-19, αλλά και 
το σύνολο της κοινωνίας καθώς φαίνεται ότι 
οι εμβολιασμένοι έχουν μικρή πιθανότητα να 
διασπείρουν τον ιό σε ανήμπορους συναν-
θρώπους που ζήτησαν βοήθεια. Επομένως ο 
εμβολιασμός είναι μείζον θέμα ατομικής και 
κοινωνικής ευθύνης.

Είναι τα νοσοκομεία πια «νοσοκομεία 
της μίας νόσου»;

Σε οποιαδήποτε σύσκεψη συμμετείχα, από 
την πρώτη στιγμή έλεγα ότι τα νοσοκομεία 
θα πρέπει να χωριστούν σε νοσοκομεία 
COVID και σε νοσοκομεία ΟΧΙ COVID.
Η νοσηλεία και η θεραπεία ενός ασθενούς με 
Covid δεν είναι υψηλής τεχνολογίας. Είναι 
μια νοσηλεία απομόνωσης και παρακολού-
θησης. Κάνουμε διαγνωστικές εξετάσεις και 
δίνουμε συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή 
βάσει πρωτοκόλλων. Δεν κάνουμε περίπλο-
κες επεμβάσεις.
Οι παλιότεροι όταν βρίσκονταν αντιμέτωποι 
με λοιμώδη νοσήματα, δεν πήγαιναν τους αρ-
ρώστους σε κεντρικά νοσοκομεία. Επέλεγαν 
μικρά νοσοκομεία για να πηγαίνουν εκεί τους 
ασθενείς, χωρίς να επιμολύνεται το σύστημα.
Το γεγονός ότι όλα τα νοσοκομεία έγιναν 
Covid, και μάλιστα τα νοσοκομεία-ναυαρχί-
δες του ΕΣΥ, πιστεύω ότι υπήρξε και συνεχί-
ζει να είναι ένα μεγάλο λάθος στον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης της πανδημίας. Βέβαια είναι 
αλήθεια ότι το λάθος δεν είναι ελληνικό φαι-
νόμενο, αλλά παγκόσμιο. Για να συνοψίσω, η 
άποψή μου είναι ότι έπρεπε να επιλεγεί ένα 
νοσοκομείο, όχι το μεγαλύτερο σε κάθε περί-
πτωση, για να γίνει νοσοκομείο για ασθενείς 
Covid-19. Γιατί οι άνθρωποι δεν έπαψαν να 
νοσούν από όλες τις ασθένειες που τους τα-
λάνιζαν μέχρι τώρα και που απαιτούν συχνά 
ειδικές πολύπλοκες επεμβάσεις. Είναι σημα-
ντικό να μην επιτρέψουμε στον ιό να μολύ-
νει το σύστημα υπηρεσιών υγείας.

Το δημόσιο σύστημα υγείας, αν και βιώ-
νει μια υποχρηματοδότηση, καταφέρνει 

και κάνει επεμβάσεις υψηλής τεχνολο-
γίας, όπως έγινε τελευταία..

Καταρχήν για να γίνουν επεμβάσεις υψηλής 
τεχνολογίας, χρειάζονται τρία πράγματα: 
υποδομές υψηλής τεχνολογίας που υπάρ-
χουν στα δημόσια νοσοκομεία, γιατρούς που 
να έχουν όραμα και εκπαίδευση, και χρημα-
τοδότηση για τα έξοδα της επέμβασης, που 
ως έναν βαθμό διατίθεται.
Το στοίχημα που κατά τη γνώμη μου πρέ-
πει να κερδίσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας 
και που γίνεται επιτακτικότερο καθώς με 
την πανδημία έχουν τα πάντα επικεντρωθεί 
στην αντιμετώπισή της, είναι να βρίσκεται 
σε επαφή με την καινοτομία. Για να το πετύ-
χει αυτό, πρέπει αφενός τα ήδη υπηρετούντα 
στελέχη να εκπαιδεύονται διαρκώς, αφετέ-
ρου να μπορεί να προσελκύσει επιστήμονες 
που είναι ήδη εκπαιδευμένοι κυρίως σε χώ-
ρες του εξωτερικού.
Το τελευταίο έχει πολλαπλά οφέλη καθώς 
κάνει πραγματικότητα τo «brain gain» και 
ταυτόχρονα βοηθά στο να μεταφερθούν στη 
χώρα μας νοοτροπίες, εμπειρίες και δεξιότη-
τες που είναι απαραίτητες για να είμαστε σε 
επαφή με τη σύγχρονη ιατρική πρακτική. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η χώρα θα υποβαθμι-
στεί ιατρικά και οι σύγχρονες ιατρικές πρα-
κτικές θα μπορούν να προσφέρονται απο-
σπασματικά μόνο στον ιδιωτικό τομέα.
Μολονότι είναι σημαντικό να προσκαλέσεις 
την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρ-
κης για μια παράσταση στα Ιωάννινα, είναι 
άπειρα σημαντικότερο και δυσκολότερο να 
φτιάξεις στα Ιωάννινα μια Ορχήστρα που 
να δίνει παραστάσεις στους ίδιους διεθνείς 
χώρους με εκείνους που δίνει παραστάσεις 
εκείνη της Νέας Υόρκης και να τη συναγω-
νίζεται.

Ποια αλλαγή εκτιμάτε ότι φέρνει στην 
ιατρική επιστήμη η πανδημία;

Αρχικά υπάρχει μία αλλαγή που υπήρχε και 
πριν την επιδημία και δυστυχώς δεν την 
έχουμε επαρκώς ενσωματώσει στο Δημόσιο 
Σύστημα Υγείας της χώρας μας.
Θα την πω με απλά λόγια. Η ιατρική επιστή-
μη έχει καταφέρει πολλά. Πρέπει να «αγω-
νιστεί» περισσότερο όμως για ένα πράγμα: 
για τη μείωση της έκτασης του χειρουργικού 
τραύματος. Ο άνθρωπος δεν υποφέρει από 
την επέμβαση που έγινε σε ένα όργανο, αλλά 
από το χειρουργικό τραύμα. Όσο πιο μικρή 
είναι η έκταση του χειρουργικού τραύματος, 
τόσο μειώνεται ο χρόνος αποθεραπείας και 
νοσηλείας. Αυτό γίνεται εξαιρετικά σημα-
ντικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας που 
απαιτούνται δυνάμεις του Συστήματος Υγεί-
ας για την αντιμετώπιση του COVID 19, ενώ 
παραμένει επιτακτική η αντιμετώπιση των 
υπολοίπων ασθενών.

Αυτό που άλλαξε πολύ εξαιτίας της πανδη-
μίας, δηλαδή από την ανάγκη αντιμετώπι-
σης ενός έντονα διαδιδόμενου νοσήματος 
και που πιστεύω ότι θα το ξαναζήσουμε, εί-

ναι η έννοια του φαρμάκου. Το τι πιστεύαμε 
ότι είναι ένα φάρμακο. Μέχρι πρόσφατα το 
φάρμακο στηριζόταν κατά κύριο λόγο στη 
χημική βιομηχανία. Τώρα πια στηρίζεται 
στη βιοτεχνολογία. Έχουμε πια μια εντελώς 
διαφορετική νοοτροπία και προσέγγισης της 
φαρμακολογίας και της ιατρικής.

Και μια τελευταία ερώτηση: Πόσο 
δύσκολο είναι το έργο της πανεπιστη-
μιακής εκπαίδευσης κατά την διάρκεια 
της πανδημίας;

Η πανεπιστημιακή ιατρική εκπαίδευση ει-
δικά στα Ιωάννινα αντιμετώπιζε εξαιρετικές 
προκλήσεις και πριν την πανδημία. Αυτό 
οφείλονταν ότι η Ιατρική Σχολή ήταν μία 
νέα σχολή και δικαίως αναπτυσσόμενη σχο-
λή. Σαν αποτέλεσμα η Ιατρική Σχολή έπασχε 
από υποστελέχωση, ενώ βρισκόταν σε μία 
διαρκή διαβούλευση όσον αφορά τις προτε-
ραιότητές της.
Ας μου επιτραπεί μία πρόταση για το τελευ-
ταίο. Οι ιατρικές σχολές έχουν ένα τριπλό 
έργο: διδασκαλία, παροχή καινοτόμων ια-
τρικών υπηρεσιών και διαρκή αναβάθμιση 
των υπηρεσιών υγείας της περιοχής που 
λειτουργούν και έρευνα. Είναι σαφές ότι η 
θεραπεία και των τριών αυτών στόχων με 
την ίδια επιτυχία και ιδιαίτερα με τις συνθή-
κες υποστελέχωσης που δημιούργησε η μα-
κροχρόνια οικονομική κρίση, είναι αδύνατη. 
Επομένως θεωρώντας ότι η εκπαίδευση εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ για μία Ιατρική Σχο-
λή, είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε εάν 
θα στοχεύσουμε στην έρευνα ή στο κλινικό 
έργο, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα εγκα-
ταλειφθεί κάποιο από τα δύο.
Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι εξαιρε-
τικά απαιτητική και, καθώς τα πράγματα 
αλλάζουν, πρέπει να εξελίσσεται. Τις δύο 
τελευταίες ακαδημαϊκές περιόδους λει-
τουργούμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες και 
η εκπαίδευση μέχρι και το 5ο έτος είναι 
αποκλειστικά τηλε-εκπαίδευση. Σίγουρα η 
τηλε-εκπαίδευση είναι προβληματική όσον 
αφορά την εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρι-
κής. Είμαι σίγουρος ότι τόσο οι φοιτητές, όσο 
και οι εκπαιδευτές δυσκολεύονται εξαιρετι-
κά. Είμαι πεπεισμένος επίσης ότι η όλη δια-
δικασία δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Έχει 
χαθεί επί της ουσίας ένας χρόνος. Είναι ένα 
παγκόσμιο θέμα, αλλά ομολογώ ότι αυτή η 
κατάσταση μας ξεπερνάει.
Πιστεύω ότι οι φοιτητές ιατρικής πρέπει 
να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα –κάτι 
που ξεκίνησε να γίνεται ήδη-, αλλά για την 
οριστική επίλυση του προβλήματος είναι 
απαραίτητο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά 
εμβολιασθέντων στον γενικό πληθυσμό και 
να τιθασευτεί η διασπορά στην κοινότητα. Σε 
κάθε περίπτωση οφείλουμε να ανασχεδιά-
σουμε της Στρατηγικής της Ιατρικής Σχολής 
για να διασφαλίσουμε το μέλλον της.  

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
Κι εγώ.

Το γεγονός ότι όλα 
τα νοσοκομεία 
έγιναν Covid, και 
μάλιστα τα νοσο-
κομεία-ναυαρχίδες 
του ΕΣΥ, πιστεύω 
ότι υπήρξε και συ-
νεχίζει να είναι 
ένα μεγάλο λάθος 
στον σχεδιασμό 
αντιμετώπισης της 
πανδημίας. Βέβαια 
είναι αλήθεια ότι το 
λάθος δεν είναι ελ-
ληνικό φαινόμενο, 
αλλά παγκόσμιο. 
Για να συνοψίσω, η 
άποψή μου είναι ότι 
έπρεπε να επιλεγεί 
ένα νοσοκομείο, όχι 
το μεγαλύτερο σε 
κάθε περίπτωση, 
για να γίνει νοσο-
κομείο για ασθενείς 
Covid-19. Γιατί οι 
άνθρωποι δεν έπα-
ψαν να νοσούν από 
όλες τις ασθένειες 
που τους ταλάνιζαν 
μέχρι τώρα και που 
απαιτούν συχνά 
ειδικές πολύπλοκες 
επεμβάσεις. Είναι 
σημαντικό να μην 
επιτρέψουμε στον 
ιό να μολύνει το 
σύστημα υπηρεσιών 
υγείας.
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Μαρία Κάλλας, η δισυπόστατη

Σοπράνο που μεσουράνησε στο 
διεθνές στερέωμα κατά τις δε-
καετίες του 1950 και του 1960, 
κατακτώντας το κοινό της όπερας 
σε όλο τον κόσμο, αρτίστα που 
ήρθε σε σύγκρουση με διάσημες 
μουσικές σκηνές της Ευρώπης και 
των ΗΠΑ, όπως η Σκάλα του Μι-
λάνου και η Μετροπόλιταν Όπερα 
της Νέας Υόρκης, εφόσον κατηγο-
ρήθηκε για ματαίωση την τελευ-
ταία στιγμή προγραμματισμένων 
παραστάσεων, κόρη μιας μητέρας 
η οποία τη μεμφόταν από τα νιάτα 
μέχρι και τον πρόωρο θάνατό της, 
γυναίκα που ατύχησε στις σχέσεις 
της με τους άντρες και φωνή της 
οποίας το μέταλλο δεν έχει πάψει 
να συγκλονίζει, η Μαρία Κάλλας 
(1923-1977) διχάστηκε ανέκα-
θεν ανάμεσα σε δύο πρόσωπα: τη 
Μαρία με τα πλούσια, ρομαντικά 
αισθήματα και την αφοσίωσή της 
στον έρωτα και την αγάπη και την 
Κάλλας με τις υπέρογκες επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις και τα 
άπειρα τερτίπια από τα οποία δεν 
μπορεί να ξεφύγει ποτέ ένας καλ-
λιτέχνης της κλάσης της.



Πρόσωπα|7ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Την ιδέα για τη δισυπόστατη Μαρία Κάλλας 
πρόβαλε για πρώτη φορά δημοσίως ο Γάλ-
λος σκηνοθέτης Τομ Βολφ με το ντοκιμαντέρ 
«Maria By Callas: In Her Own Words» (2017), 

με τη Fanny Ardant και την Joyce DiDonato στους 
πρωταγωνιστικούς ρόλους. 
Ο σκηνοθέτης διοργάνωσε εν συνεχεία μια έκθεση 
με φορέματα από παραστάσεις και προσωπικά αντι-
κείμενα της Κάλλας ενώ το τρίτο βήμα του ήταν ένα 
βιβλίο με επιστολές και αυτοβιογραφικές αφηγήσεις 
της ίδιας. Το βιβλίο κυκλοφορεί τώρα σε πολύ καλή 
μετάφραση του Ανδρέα Παππά, υπό τον τίτλο «Μαρία 
Κάλλας. Γράμματα και αναμνήσεις», με εισαγωγή και 
επιμέλεια κειμένων του Βολφ (εκδόσεις Πατάκη). 
Ο Βολφ είναι επίσης ο ιδρυτής και η ψυχή του Fonds 
de Dotation Maria Callas, το οποίο έχει ως βασικό 
σκοπό τη συγκέντρωση και τη διαφύλαξη των προσω-
πικών αρχείων της σπουδαίας σοπράνο - έργο άκρως 
σημαντικό μετά την αναστολή της λειτουργίας του 
Ιδρύματος Μαρία Κάλλας το 1987.
Γεννημένη στη Νέα Υόρκη, μεγαλωμένη και σπουδα-
σμένη στην Αθήνα και ξεκινώντας την καριέρα της 
από την Ιταλία, όπου ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον 
επιχειρηματία Τζοβάνι Μπατίστα Μενεγκίνι, η Κάλλας 
ήθελε, ήδη από τη δεκαετία του 1950 να γράψει την 
αυτοβιογραφία της και το προσπάθησε εκ νέου είκοσι 
χρόνια αργότερα λίγο προτού πεθάνει από έμφραγμα. 
Αυτές τις δύο αφηγήσεις εντάσσει ο Βολφ στο βιβλίο 
μαζί με μια μεγάλη σειρά επιστολών (γραμμένες στα 
ιταλικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά) τις οποίες η Κάλ-
λας απηύθυνε στα πιο διαφορετικά πρόσωπα: από τον 
Λουκίνο Βισκόντι και τον Πιέρ Πάολο Παζολίνι μέχρι 
τους μέντορές της Ελβίρα ντε Ιντάλγκο και Τούλιο Σε-
ραφίν, την Τζάκι Κένεντι (όταν ήταν ακόμη η Πρώτη 
Κυρία των ΗΠΑ), την Γκρέις Κέλι και τον Αριστοτέλη 
Ωνάση.
Αφηγήσεις και επιστολές ξεδιπλώνουν από τη μια 
πλευρά ένα ένδοξο καλλιτεχνικό ταξίδι ανά την υδρό-
γειο και από την άλλη, μια ιδιωτική περιπέτεια γεμάτη 
πικρίες και οικτρές διαψεύσεις. Η Κάλλας αποθεώνε-
ται στο Μιλάνο, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδί-
νο, στην Αθήνα, στη Βιέννη, αλλά και στις ΗΠΑ, στην 
Αργεντινή και στο Μεξικό, ανεβαίνοντας με τρομακτι-
κή ταχύτητα τη σκάλα προς την κορυφή ενώ φοβάται 
ακατάπαυστα για τη φωνή της και δεν διατηρεί πά-
ντοτε με συνέπεια τα επαγγελματικά της συμβόλαια. 
Παράλληλα, η Μαρία καβγαδίζει συνεχώς για οικονο-
μικά ζητήματα με τους γονείς, την αδελφή και τον σύ-
ζυγό της και λατρεύει τον Ωνάση, αλλά η σχέση τους 
οδηγείται σύντομα σε πλήρες αδιέξοδο.
Σημαντικότερη αποδεικνύεται σίγουρα η δεύτερη 
αφήγηση της Κάλλας, όπου εξηγεί την πίστη της στη 
μελωδική γραμμή του μπελκάντο, τη συναισθηματική 
της ταύτιση με τη Νόρμα του Μπελλίνι, το πώς της 
άρεσε να υποδύεται φωνητικά την κουρασμένη Βιο-
λέττα από την «Τραβιάτα» του Βέρντι, αλλά και τους 
δεσμούς της με τον ρεαλισμό της «Τόσκα» του Πουτσί-
νι. Και δίπλα στις μουσικές της προτιμήσεις, η Μαρία 
θα βάλει και τον Ωνάση, τη δια βίου αγάπη της. 
Μιλώντας πια ως έμπειρη και ώριμη γυναίκα, είναι σε 
θέση να αποτιμήσει τον «Αρίστο» ζυγίζοντας προσε-
κτικά τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, αλλά 
και να κατανοήσει βαθύτερα πόσο σημαντικό ρόλο 
έπαιξε στη ζωή της – πρώτα ως εραστής της κι ύστε-
ρα ως φίλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Β. Χατζηβασιλείου
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Μ  

«Δεν μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη» πρόσθεσε η 
Amanda Conner. «Ήμουν στα προάστια. Αλλά 
το κορίτσι των προαστίων που μετακινείται στην 
πόλη για να βρει την επιτυχία (όπως η Ντέμπι 
Χάρι), και να το αναμείξει με κάποιους πολύ cool 
τύπους ήταν σε μεγάλο βαθμό πηγή έμπνευσης 
στη ζωή μου. Αυτές είναι κάποιες από τις πλευ-
ρές που πρόκειται να φέρω στο βιβλίο. Πιστεύω 
ότι η Ντέμπι και η στάση της και το στυλ της 
έχουν επηρεάσει την τέχνη μου και είναι πηγή 
έμπνευσης για αυτήν και τους χαρακτήρες μου, 
εδώ και χρόνια. Και για τον Harley (σ.σ. της σει-
ράς “Harley Quinn”), επίσης».
Η Ντέμπι Χάρι και ο Κρις Στάιν επιβλέπουν τη 
δημιουργία της «Against the Odds», από ιστορι-
κές λεπτομέρειες μέχρι διαλόγους. «Ελέγχουν τα 
πάντα που γράφουμε, επαληθεύουν τα γεγονό-
τα, προσθέτουν οπτική που μόνο αυτοί μπορούν 
να προσφέρουν, δίνοντας στο βιβλίο ένα κάποιο 
άνευ προηγουμένου αβαντάζ και αίσθηση» το-
νίζει ο Palmiotti. «Με την Amanda κι εμένα να 
είμαστε κι οι δυο φανατικοί θαυμαστές, η όλη 
εμπειρία ήταν απολύτως σουρεαλιστική και πλή-
ρης απόλαυση σε τόσα πολλά επίπεδα. Αυτό που 
θέλουμε μόνο είναι να είμαστε αντάξιοί τους και 
να δημιουργήσουμε μια οπτική αφήγηση ιστορί-
ας που να ταιριάζει με τη στάση και τη μουσική 
της μπάντας».
Η graphic novel θα κυκλοφορήσει σε χαρτόδετη, 
δεμένη και deluxe έκδοση. Η τελευταία θα περι-
λαμβάνει και το αναμενόμενο box set «Blondie 
1974-1982: Against the Odds».

Η graphic 
novel θα κυ-
κλοφορήσει 
σε χαρτόδε-
τη, δεμένη 
και deluxe 
έκδοση. Η 
τελευταία 
θα περιλαμ-
βάνει και το 
αναμενόμε-
νο box set 
«Blondie 
1974-1982: 
Against the 
Odds».

«Against the Odds», ένα 
graphic novel για τους Blondie
 ε τον εκδοτικό οίκο κόµικς Z2 Comics
 συνεργάζεται το συγκρότηµα Blondie
 για την έκδοση, το φθινόπωρο του
 2021, του graphic novel «Against 
the Odds». Συγγραφείς, οι Amanda Conner και 
Jimmy Palmiotti – γνωστοί από την επανεκκίνη- 
ση στις εκδόσεις DC Comics της σειράς «Harley 
Quinn» – και εικονογράφος ο John McCree. Το 
κόµικ είναι χρονικό της ανόδου της New Wave 
µπάντας από τα κλαµπ του κάτω Μανχάταν στη 
στρατόσφαιρα της φήµης, στα τέλη της δεκαετί- 
ας του 1970 (ο Palmiotti ήταν αυτόπτης µάρτυ- 
ρας της εκτόξευσης του συγκροτήµατος).
«Πέρασα πολλές ώρες αργά το βράδι τσεκά- 
ροντας τη µουσική σκηνή όταν το punk και το 
New Wave γίνονταν κάτι σηµαντικό στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970 κι έχω δει αρκετές φο- 
ρές τους Blondie να παίζουν, στο ξεκίνηµά τους, 
και πολλές φορές µετά» είπε, στο Rolling Stone, 
ο Palmiotti. «Ήµουν ο τέλειος fan, σε όλα τα επί- 
πεδα. Μου άρεσε η µουσική, ήµουν τζάνκι του 
βινύλιου και συνέλεγα σχεδόν ό,τι υπήρχε που 
σχετιζόταν µε την µπάντα».
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ENA ΆΛΜΠΟΥΜ ΤΗ ΒΔΟΜΆΔΆ

[ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ]

Στις 7 Μαρτίου του 1970, πριν από 51 χρό-
νια δηλαδή, ο Λέσλι Γουέστ είχε βγάλει 
ήδη ένα άλμπουμ με το όνομα «Mountain» 
και θα έβγαζε το δεύτερο, με το όνομα 

«Climbing!». 
Έτσι τον αποκαλούσαν άλλωστε, καθώς ο τύπος τότε 
ήταν κυριολεκτικά τεράστιος, μουσικά και σωματικά. 
Το Climbing όμως θα ήταν το πρώτο δίσκο της 
μπάντας με το όνομα Mountain και θα ξεκινού-
σε με το Mississippi Queen, ένα από τα κορυφαία 
κομμάτια του ροκενρόλ.
Ο Γουέστ, ο οποίος πέθανε πριν από μερικούς 
μήνες στα 75 του χρόνια, ήταν ένας από τους ικα-
νότερους και πιο εμπνευσμένους κιθαρίστες της 

γενιάς του, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνε –μην 
ξεχνάμε- τον Χέντριξ και τον Κλάπτον, τον Χάρι-
σον και τον Άλβιν Λι, τον Μπλάκμορ και τον Πέ-
ιτζ, τον Γκίλμορ και τον Αϊόμι.
Οι Mountain ως μπάντα αποτελούνταν από περί-
εργους γενικά τύπους. Εκτός από τον Γουέστ που 
έτσι και αλλιώς ήταν ένα ιατρικό θαύμα, ο πιανί-
στας και μπασίστας τους άκουγε στο επικό όνομα 
Φέλιξ Παπαλάρντι. Ήταν φίλος του Τζακ Μπρους 
των Cream, στους οποίους έκανε παραγωγή και 
είχε μεγαλώσει με κλασική μουσική παιδεία, ήταν 
πολυοργανίστας και έμελλε να πεθάνει από το 
χέρι της γυναίκας του.
Ο Στιβ Νάιτ που έπαιζε πλήκτρα, εκλέχτηκε δημο-
τικός σύμβουλος στο Γούντστοκ, στο οποίο είχαν 
συμμετάσχει οι Mountain. Πέθανε το 2013.

Ο μοναδικός εν ζωή σήμερα, είναι ο Κόρκι Λέινγκ, 
από τους κορυφαίους εν ζωή ντράμερ της ροκ 
μουσικής, με θητεία σε πολλά συγκροτήματα. 
Πίσω στο Climbing!, όλα έδειχναν ότι το συμπαγές 
άλμπουμ μιας ιδιαίτερα ικανής μπάντας, θα ήταν 
διαβατήριο για μεγαλύτερα πράγματα. Εκτός από 
το Mississippi Queen, ο δίσκος περιλαμβάνε και 
το Theme for an Imaginary Western, το οποίο συ-
νέγραψε ο Τζακ Μπρους. Το στυλ του Γουέστ «κα-
ταλάμβανε» το δίσκο, καθώς μπορούσε να συνδυ-
άσει σχεδόν τα πάντα στο παίξιμό του. 
Η μαγεία των Mountain «φυλακίστηκε» και στο 
μεθεπόμενο LP τους, το Flowers of Evil, που, κά-
ποιες από τις εκδόσεις του, είναι οι ακριβότερες 
και σπανιότερες στη μουσική αγορά. 
Η συνέχεια ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη της αρχής…

Ανεβαίνοντας στο βουνό



10|Τηλεόραση ΕΞΩΦΥΛΛΟ ◾ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Πέντε σχετικά νέες σειρές

Η κατάσταση με την καραντίνα θα τραβήξει τουλάχιστον για κανένα μήνα ακόμα, όπως όλα δεί-
χνουν. Αν λοιπόν η «επιλογή εγκλεισμού» σας, είναι οι τηλεοπτικές σειρές, ιδού πέντε προτάσεις:

Goliath
O Μπίλι Μπομπ Θόρντον είναι δικηγόρος που δεν διστάζει 
να χωθεί στο βούρκο. Μέχρι όμως που τα πράγματα δεν 
πάνε όπως τα περίμενε. Η σειρά έχει ήδη δύο σεζόν

Truth Seekers
To καταστροφικά αστείο δίδυμο Σάιμον Πεγκ-Νικ Φροστ 
επιστρέφει με μια σειρά οκτώ επεισοδίων, στην οποία κυ-
νηγάνε (ή τους κυνηγάνε) διάφορα εξώκοσμα γεγονότα 
και πλάσματα.

Pennyworth
Είναι ακόμα ζωντανό το σύμπαν της DC; Το σίγου-
ρο είναι ότι το Pennyworth, που ασχολείται με την 
προϊστορία του Άλφρεντ-μπάτλερ του Μπάτμαν, 
είναι πολύ καλύτερο από οποιαδήποτε ανοησία 
έφτιαξε ο Ζακ Σνάιντερ, καταστρέφοντας τις 
ιστορίες και τους ήρωες.

Your Honor
O Μπράιαν Κράνστον επιστρέφει ως πρωταγωνιστής, αυτή τη φορά ως δικαστής, του οποίου 
ο γιος εμπλέκεται σε εγκατάλειψη θύματος. Σκηνοθετεί ο Πίτερ Μόφατ του The Night Of.

WandaVision
Εδώ δεν έχουμε απλά μια «νέα σειρά Marvel». Έχουμε την πρώτη από την κα-
ταιγίδα σειρών που θα ακολουθήσουν, καθότι η Disney σκοπεύει να μας κάνει 
να βλέπουμε Marvel και στον ύπνο μας. Λίγο μετά τα γεγονότα του τελευταίου 
Avengers, τα πράγματα είναι κάπως περίεργα στον κόσμο της Scarlet Witch. Η 
σειρά είναι καλή, έξυπνη, αστεία, αλλά και προετοιμάζει για πολύ «ψωμί» στο 
σύμπαν της Marvel.
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