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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ιατρο-Kοινωνικές διαστάσεις των Πανδημιών - Επιδημιών
από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα
2020. Το έτος του κορωνοϊού
Αν γινόταν διαγωνισμός, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ήταν η χειρότερη χρονιά
στην Παγκόσμια Ιστορία διαχρονικά, το 2020 θα είχε να συναγωνιστεί το έτος 535 μ.Χ.
με μεγάλη πιθανότητα να διεκδικήσει τη νίκη. Το 2020 χρεώνεται με την έναρξη της
πανδημίας του SARS-COV-2. Μιας πανδημίας, η οποία έχει μέχρι σήμερα προκαλέσει:
Εκατομμύρια θανάτους και
Τεράστιες οικονομικές ζημιές διεθνώς.
Αυτά και μόνο αρκούν να χαρακτηρίσουν το 2020 πρωταθλητή των πανδημιών. Μια
πανδημία, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η εφαρμογή περιοριστικών
μέτρων με σκοπό την αναχαίτιση της Covid-19. Οι απαγορεύσεις ήταν πολλές, αλλά
και με μεγάλη χρονική διάρκεια, αφορούσαν δε1:
Την κυκλοφορία, τις συναντήσεις, την κοινωνική
αποστασιοποίηση, τις παραστάσεις θεάτρων, κινηματογράφων,
συναυλιών, τις γιορτές, την έκφραση συναισθημάτων, το άγγιγμα,
τις αγκαλιές, τα φιλιά
Η άμεση επίδραση όλων αυτών των απαγορεύσεων στην ψυχική σφαίρα, όπως
υποστηρίζουν οι ειδικοί, θα είναι μεγάλη, αλλά και οι συνέπειές τους θα έχουν
μακρά διάρκεια. Παράλληλα, η έλλειψη της έκφρασης της αγάπης, σε κάποιον που
αγαπάς, δημιουργεί ψυχικά τραύματα. Παρόμοια τραύματα και ίσως βαθύτερα
δημιουργούνται και από την έλλειψη του αγγίγματος, της αγκαλιάς και των φιλιών.
Ο ΠΟΥ, με ανακοίνωσή του, μας πληροφορεί ότι από το 1970 έχουν κάνει
την εμφάνισή τους 40 νέες μολυσματικοί νόσοι, που σημαίνει μια ανά έτος
περίπου. Κάποιες από αυτές, όπως συνέβη με τον SARS-COV-2, εξελίχθηκαν σε
πανδημίες. Σήμερα, έχουμε την πανδημία της Covid-19, της οποίας η ταχύτητα
μετάδοσης δημιουργεί εύλογες ανησυχίες. Ακολούθησε η λήψη προληπτικών
μέτρων, με τον εγκλεισμό να αποτελεί ένα απ’ αυτά. Σε συνέντευξή του στο
ΒΗΜΑ2, στην Ίσμα Τουλάτου, ο σκηνοθέτης Θεόδωρος Τερζόπουλος δήλωσε:
Ο καθένας οφείλει ν’ αντισταθεί στην αδράνεια
και τον κίνδυνο παθητικοποίησης.
Υποστηρίζει ότι η επόμενη μέρα θα φέρει μεγάλες αλλαγές σε όλους τους
τομείς και αναφέρεται:
Στην ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, των καλλιτεχνών,
των διανοουμένων, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.
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Όλοι μαζί με πρωταγωνιστές τους ειδικούς στον τομέα αυτό, πρέπει να αναζητήσουμε
τρόπους για να βγούμε από το τούνελ, από τη δυστοπία. Με την εμπειρία που θα
αποκτήσουμε πρέπει να αναζητήσουμε έναν νέο τρόπο ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Τα τελευταία χρόνια ζούμε σ’ έναν κόσμο με γενικότερο Απανθρωπισμό, στον οποίον
οι αρχές της Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν μεγάλη κρίση. Τι άλλο σημαίνουν, άραγε, οι
διαρκώς διευρυνόμενες ανισότητες, αναφορικά με την κατανομή του πλούτου;
Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ανθρωπισμό τη στιγμή που,
στην εποχή μας, τόσοι άνθρωποι στον πλανήτη πεθαίνουν
από πείνα, από έλλειψη νερού.
Το πρόβλημα χτύπησε και την πόρτα του πολιτισμένου κόσμου μας. Aρχίσαμε να
σκεπτόμαστε επάνω σε ορισμένα πράγματα τα οποία μέχρι τούδε απωθούσαμε, δεν
θέλαμε να ξέρουμε, δεν θέλαμε να μας χαλούν τη φαινομενικά ανέφελη καθημερινότητα,
τον ψευτοπαράδεισό μας. Τώρα, για παράδειγμα, αρχίσαμε να βλέπουμε τα τεράστια
προβλήματα του συστήματος υγείας, ακόμη και σε αναπτυγμένες χώρες.
Το 2020 ήταν μια χρονιά, στη διάρκεια της οποίας η επιστήμη αναμετρήθηκε με τον
SAR-COV-2 και βγήκε νικήτρια με την παρασκευή σε σύντομο χρόνο του εμβολίου
κατά της Covid-19.
Απέναντι στο 2020 συναντάμε εξίσου ζοφερές περιόδους στην Ιστορία του Ανθρώπου3.
Αυτές είναι το 1349, όταν η μαύρη πανώλη προκάλεσε το θάνατο του μισού πληθυσμού
της Ευρώπης. Το 1520, όταν η ευλογιά σκότωσε το 60-90% των γηγενών κατοίκων της
αμερικανικής ηπείρου. Φθάνουμε στον 20ό αιώνα, όταν το 1918 η ισπανική γρίπη
δημιούργησε εκατόμβη 50 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Στη διάρκεια δε
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη θρήνησε το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων
νέων ανθρώπων. Παρόλα αυτά, και παρά τις τόσες σκοτεινές χρονιές, με τα τόσα δεινά
που προκάλεσαν στον άνθρωπο, ένα από τα χειρότερα έτη που βίωσαν οι κοινωνίες
είναι, κατά τη γνώμη των επιστημόνων, το 535 μ.Χ. Σε άρθρο της στα ΝΕΑ4 η Διονυσία
Μαρίνου αναφέρεται σε συνέντευξη στο περιοδικό Science, του Μάικ ΜακΚόρμικ (19822018), ιστορικού του Μεσαίωνα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ο οποίος
υποστήριξε ότι:
Η συγκεκριμένη χρονιά ήταν το ξεκίνημα της χειρότερης
περιόδου, που θα μπορούσε να ζει κανείς στη Γη. Η χρονιά
η οποία από τις πρώτες της κιόλας ημέρες έδειξε τα… δόντια
της. Μια ανεξήγητη, πυκνή ομίχλη σκέπασε όλον τον πλανήτη,
βυθίζοντας τα πάντα στο σκοτάδι σε 24ωρη βάση για 18 μήνες.
Ο Βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος ο Καισαρεύς (500 μ.Χ.-565 μ.Χ.) έγραψε για την
κατάσταση που επικρατούσε στον πλανήτη:
Ο ήλιος έδωσε το φως του χωρίς φωτεινότητα,
όπως το φεγγάρι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
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για να προσθέσει στη συνέχεια ότι:
Ο Ήλιος, την περίοδο εκείνη, φαινόταν σαν να είναι σε διαρκή
έκλειψη. Οι άνδρες δεν ασχολούνταν ούτε με τον πόλεμο ούτε με
οτιδήποτε άλλο οδηγούσε στο θάνατο.
Ο Ρωμαίος πολιτικός Κασσιόδωρος (487 μ.Χ.-585 μ.Χ.) έγραψε:
Θαυμάζουμε να μη βλέπουμε σκιές στο σώμα μας το μεσημέρι.
Ήταν η περίοδος που οι εποχές φαίνονται να συγχέονται. Ήταν, επιπλέον η ψυχρότερη
δεκαετία των τελευταίων 2000 ετών. Ο Μάικ ΜακΚόρμικ σημειώνει4:
Ήταν μια αρκετά δραστική αλλαγή. Έγινε μέσα σ’ ένα βράδυ.
Οι αρχαίοι μάρτυρες του φαινομένου πραγματικά είδαν κάτι.
Δεν ήταν υστερικοί ή φαντάζονταν το τέλος του κόσμου.
Μετά απ’ όλα αυτά τα τραγικά φαινόμενα οι καλλιέργειες καταστράφηκαν και η
έλλειψη ψωμιού ήταν η μεγαλύτερη από το 536 μέχρι το 539. Φαίνεται, όμως ότι τα
βάσανα αυτών των ανθρώπων δεν είχαν τελειωμό. Το ψύχος είχε άμεσο αντίκτυπο
στην ευρωπαϊκή οικονομία. Τα δύσκολα χρόνια συνεχίστηκαν το 541 με τη βουβωνική
πανώλη, που σκότωσε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους από τις επαρχίες της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το διάστημα αυτό αποτελεί για πολλούς ιστορικούς την
αρχή του Μεσαίωνα.
Βρισκόμαστε στις αρχές του 2020 και όπως φαίνεται μόλις ξεκίνησε η κανονική
επιδημική περίοδος του SARS-COV-2, ο οποίος έχει κατακλύσει όλη την Ευρώπη με
τα κρούσματα να διπλασιάζονται κάθε εβδομάδα. Δυο σημεία αξίζει να τονιστούν,
όσον αφορά τη συμπεριφορά του ιού5.
Είναι ένας νέος ιός, ο οποίος βρήκε παρθένο έδαφος,
δηλαδή έναν παγκόσμιο πληθυσμό χωρίς ανοσία.
Είχε, έτσι, τη δυνατότητα να εξαπλωθεί και να δημιουργήσει
υψηλό επιδημιολογικό φορτίο.
Η αυξημένη μεταδοτικότητά του οφείλεται στο γεγονός ότι μπορεί να μεταδίδεται
από ασυμπτωματικούς φορείς, οι οποίοι διανύουν την προσυμπτωματική φάση
της νόσου Covid-196. Η ικανότητά του αυτή καθιστά δύσκολη την αντιμετώπισή
του. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αντιμετωπίζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν
ή και ευνοούν την εξέλιξη του νέου πανδημικού κύματος7,8.
Το 2021, από την άλλη πλευρά, είναι το έτος που σήμανε την έναρξη των
εμβολιασμών, κατά της Covid-19, με στόχο την κάλυψη μεγάλου μέρους του
πληθυσμού και την επίτευξη συλλογικής ανοσίας. Ο εμβολιασμός αναμένεται
να είναι πιο αποτελεσματικός όσο μικρότερο είναι το ιικό φορτίο του SARSCOV-2 στον πληθυσμό. Αλλά και στην περίπτωση επίτευξης των στόχων του
εμβολιασμού, η επιστροφή στην κανονικότητα θα πρέπει να γίνει με πολλή
4
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προσοχή, γιατί η πορεία της αναμένεται να είναι μακρά, γεγονός που επιβάλλει την
αυστηρή τήρηση των προστατευτικών μέτρων9.
Η είσοδος του 2021 κατατάσσει το 2020 ως το χειρότερο έτος όλων των εποχών. Την
άποψη αυτή εξέφρασε, με τον πλέον παραστατικό τρόπο, το αμερικανικό περιοδικό
Time, το οποίο στο εξώφυλλό του παρουσίασε ένα μελανογράμματο 2020, διαγραμμένο
από ένα κόκκινο Χ, όπως αναφέρει ο Παντελής Μπουκάλας σε άρθρο του στην «Κ»10,
στο οποίο προσθέτει:
Όλοι θα θέλαμε το ανέφικτο: να διαγράψουμε το πένθιμο 2020,
που έκλεψε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές – κι όχι πάντα «επειδή δεν
γινόταν αλλιώς».
Δεν χωράει συζήτηση ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις, παγκοσμίως, γινόταν αλλιώς,
καλύτερα, αποτελεσματικότερα.
Είναι γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορούσαν να γίνουν πολλά, αν οι ηγέτες των
διαφόρων χωρών δεν ήταν χωρισμένοι σε δυο κατηγορίες. Σε αυτούς, που φρόντιζαν
με σωφροσύνη τους πολίτες και σε αυτούς, που το μόνο στοιχείο που τους χαρακτήριζε
ήταν το προσωπικό τους συμφέρον. Η πανδημία αποκάλυψε ότι το αίσθημα και το πνεύμα της
οικουμενικότητας φάνηκαν εξαιρετικά αδύναμα. Η διαπίστωση αυτή ξεπέρασε και εκείνα
της κλιματικής αλλαγής11.
Σε συμπέρασμα: Το 2020 δημιούργησε και κάλυψε τη σκέψη μας με μεγάλα σύννεφα
φόβου, ενίοτε και πανικού, αλλά και με εκατόμβες θανάτων. Παρόλα αυτά, φαίνεται
ότι αφύπνισε τις κοινωνίες, γιατί οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι το
αίσθημα της Αλληλεγγύης και του Ανθρωπισμού. Παράλληλα, συνειδητοποίησαν τα λάθη
τους, τα οποία αν δεν διορθωθούν θα συνεχίσουν να αποτελούν μια μόνιμη απειλή
και για το μέλλον10. Μια απειλή που θα μας προσεγγίσει με μια μάσκα στο πρόσωπό
της, η οποία θα μπορεί να παίρνει τη μορφή του καταναλωτισμού, της ηθικής κρίσης, της
καταστροφής της φύσης ή και της παγκοσμιοποίησης. Το ερώτημα είναι ποια απ’ αυτές
θα κυριαρχήσει. Το βέβαιο, όμως είναι ότι προς το παρόν κυριαρχούν τα fake news
και η παραπληροφόρηση ιδιαίτερα στην εποχή του κορωνοϊού. Ο Θεόδωρος Τερζόπουλος2
υποστηρίζει ότι:
Ήρθε η στιγμή να διεκδικήσουμε τον Άνθρωπο,
σε μια εποχή Απανθρωπισμού.
Ευάγγελος Βογιατζάκης

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Γ. Γραμματέας ΕΔΙΠ

Πρόεδρος ΕΔΙΠ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Crawford N. Dorothy. Οι θανατηφόροι σύντροφοι. Πώς τα μικρόβια διαμόρφωσαν την ιστορία μας.
Μτφρ. Κίκα Κραμβουσάνου. Εκδόσεις Οξύ. Αθήνα, 2020
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2. Τουλάτου Ίσμα. Θεόδωρος Τερζόπουλος. Ζούμε πολλές κρυφές και φανερές επιδημίες. ΒΗΜΑ
12/4/20
3. Dixon Bernard. Η αόρατη δύναμη. Πώς τα μικρόβια κυβερνούν τον κόσμο. Μτφρ. Μαρία
Αστροπεκάκη. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002
4. Μαρίνου Διονυσία. 535 μ.Χ. Αυτή είναι η χειρότερη χρονιά της Ιστορίας. ΝΕΑ 8/1/21
5. Τσακρής Αθανάσιος. Η δύσκολη εξίσωση της πανδημίας. «Κ» 1/11/20
6. Giordano Paolo. Περί μετάδοσης. Επιστήμη, άνθρωπος και κοινωνία στην εποχή της πανδημίας.
Μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2020
7. Δημητρολόπουλος Περικλής. Συνεχίζουν να ξιφομαχούν οι ειδικοί για τον κορωνοϊό. ΝΕΑ 14/7/20
8. MacMillen W. Cristian. Πανδημίες. Μία σύντομη εισαγωγή. Μτφρ. Νίκος Αποστολόπουλος. Εκδόσεις
Παπαδόπουλος. Αθήνα 2020
9. Δημόπουλος Θάνος. Εμπέδωση και τήρηση των μέτρων. ΝΕΑ 13-14/2/21
10. Μπουκάλας Παντελής. Η βαριά κληρονομιά ενός πένθιμου χρόνου. «Κ» 25-27/12/20
11. Krastev Ivan. Ήρθε το αύριο ή ακόμα; Πώς η πανδημία αλλάζει την Ευρώπη. Μτφρ. Γιώργος
Καράμπελας, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, Αθήνα 2020
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ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021
Ιατρο-Κοινωνικές Διαστάσεις των Επιδημιών
από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα
08.00-09.00 Προσέλευση – Εγγραφές
09.00-09.30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρόεδρος ΕΔΙΠ: Π.Ν. Ζηρογιάννης
Πρόεδρος Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής: Ε. Κουμαντάκης
Διευθυντής Κλινικής GENESIS: Κ. Πάντος
Αντιπρόεδρος Ιδρύματος Λούρου: Αθ. Διαμαντόπουλος
Αντιπρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ: Κ. Σολδάτος
Πρόεδρος Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω: Α. Παυλίδης
Πρόεδρος Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών: Δ. Μπούμπας
Πρόεδρος Ι.Σ.Α.: Γ. Πατούλης
Πρόεδρος Π.Ι.Σ.: Αθ. Εξαδάκτυλος
Κοσμήτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.: Χ. Σπηλιοπούλου
09.30-11.15 Ιατρο-Κοινωνικές Διαστάσεις των Επιδημιών

από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα (Ι)
Προεδρεύουν: Ευγ. Κουμαντάκης,
Σπυρίδων Ντουράκης,
Μωρίς Ριχάνα
Εισηγητές:

Μαριάννα Καραμάνου
 Η κοινωνική διάσταση της Σύφιλης






Γιώργος Μπαλτόπουλος
Αρχή πάντων πόλεμος ή Πως μια επιδημία
άλλαξε τη θεραπευτική αγωγή
Αθηνά Λινού
Ατομική και συλλογική ευθύνη σε περιόδους πανδημίας
Αχιλλέας Κουτσουράδης
Ανθρώπινα δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα σε
περιόδους πανδημίας

Γεράσιμος Ρηγάτος
 Επιδημίες και Πανδημίες στη λογοτεχνία
11.15-11.30 Συζήτηση
17o ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΑΘΗΝΑ
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11.30-11.45 ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Προεδρεύουν: Π
 άνος Ν. Ζηρογιάννης,
Ευάγ. Βογιατζάκης

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΗΡΥΚΑ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
του Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα
Παρουσίαση τιμώμενου Γ. Δαΐκος
11.45-12.10 Διάλεξη

Προεδρεύουν: Γ
 . Δαΐκος,
Αθ. Διαμαντόπουλος
Εισηγητής:
Σωτήρης Τσιόδρας
 Πανδημία Covid-19 και Επιστημονικές Αβεβαιότητες
12.10-12.25 Διάλειμμα - Καφές
12.25-14.10	Ιατρο-Κοινωνικές Διαστάσεις των Επιδημιών

από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα (ΙΙ)
Προεδρεύουν: Ανδρ. Πολυδώρου,
Κ. Βαγιανός
Εισηγητές:

Μανώλης Παπαγρηγοράκης
 Ο λοιμός των Αθηνών
Στέφανος Γερουλάνος
 Επιδημίες που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης
χολέρα του 1854 στο Λονδίνο αφορμή
για τη γέννηση της σύγχρονης Επιδημιολογίας

 Η

Ι. Υφαντόπουλος
επιπτώσεις της πανδημίας

 Οικονομικές

14.10-14.30 Συζήτηση
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΔΙΠ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π.Ν. Ζηρογιάννης

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθ. Διαμαντόπουλος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Δαΐκος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευαγγ. Βογιατζάκης

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Λευκοθέα Σάββα

ΤΑΜΙΑΣ

Μωρίς Ριχάνα

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Α. Πολυδώρου

ΜΕΛΗ

		
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

		

Κ. Βαγιανός
Ε. Κουμαντάκης
Δ. Παπαντωνάτος
Ι. Υφαντόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Αγγελική Καλαντζοπούλου
Ολύμπου 24, Βριλήσσια
Τηλ.: 6932 248681, 6945 100404
e-mail: angelikalantzo@gmail.com
17o ΣΥΜΠΟΣΙΟ, ΑΘΗΝΑ
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