
ΟΦιλολογικός Σύλλο-
γος Παρνασσός, τον
Απρίλιο τού έτους

1892, παρέθεσε δείπνο, συ-
μπόσιο όπως το αναφέρει,
διακοσίων ατόμων, μεταξύ
τών οποίων τον διάδοχο
Κωνσταντίνο, τούς βασιλό-
παιδες Γεώργιο και Νικό-
λαο, καθώς και τον πρωθυ-
πουργό Κ. Κωνσταντόπου-
λο, με τούς υπουργούς του,
Εξωτερικών, Στρατιωτικών
και Παιδείας. Είχε προηγη-
θεί, η εν σώματι, ανάβασις
στην Ακρόπολη και ξενάγη-
ση των, από τον Ν. Πολίτη
και τον νεαρό, τότε, Σαμιώ-
τη αρχαιολόγο Θεμ. Σοφού-
λη, πού έμελλε να πρωθυ-
πουργεύσει αργότερα κι
αυτός. Το συμπόσιο αυτό
στοίχισε, 10 δραχμές τότε,
κατ' άτομον, ένα ποσόν πού
φαίνεται αρκετά στρογγυ-
λό, για να σημειώνεται με
θαυμαστικό, για ένα καταχρεωμένο κρατίδιο, πού αγωνιζό-
ταν, να συμπαραταχθεί με τα λοιπά τής Ευρώπης, όχι με τήν
οικονομική ευρωστία και διοικητική συγκρότηση, αλλά με τήν
μίμηση ζωής, μεγάλης, χωρίς τις παραγωγικές προϋποθέσεις,
αν θυμίζει κάτι αυτό. Στο μενού πού είναι γραμμένο στα Γαλλι-
κά, μεταξύ τών περίπλοκων γευστικών συνδυασμών, πού θα ε-
ντυπωσίασαν, πολλούς από τους καλεσμένους, περιλαμβάνο-
νται και δύο εδέσματα, πού αφορούν τούς επί, υπό και παρά
τον Παρνασσό κτηνοτρόφους, αλλά και ημάς τούς παροικού-

ντας, τήν Παραπαρνασσια χώρα, πού παράγονται ακόμη τα
ίδια εξαιρετικά γαλακτοκομικά και ζωικά προϊόντα, χωρίς βέ-
βαια να έχουν διασφαλίσει, τήν ονομασία προελεύσεως
Π.Ο.Π., πού αποφέρει καλύτερη τιμή, αλλά και prestige στο
προϊόν. Agneau de Liakoura a la pallikare, δηλαδή αρνί στη
σούβλα, όπως τα παλληκάρια τού Αγώνα, στη Λιάκουρα
Παρνασσού, όπως το περιγράφουν, οι Γάλλοι φιλέλληνες κυ-
ρίως, καθώς και fromage du Parnasse, δηλαδή τυρί Παρνασ-
σού (φέτα). Στούς σημερινούς καταλόγους δεν θα τα βρείτε,

ούτε στα τοπικά μας εστιατόρια να ορίζονται, ενώ οι επισκέ-
πτες βρίσκουν εύκολα, τα γνωστά παγκοσμιοποιημενα εδέ-
σματα, όλων των ειδών. Οι επισκέπτες, αναζητούν το φυσικό
περιβάλλον, τα Μνημεία, τον τρόπο ζωής,τήν συμπεριφορά,
αλλά και το κάτι άλλο, ποιοτικό και διαφορετικό στην διατρο-
φή, αυτό υπήρχε και υπάρχει, όπως μάς το θυμίζει το παλιό
συμπόσιο τού Παρνασσού, πού θα το γράφαμε στήν ντοπιο-
λαλιά μας "τσιμπούσι!" (πού μου φαίνεται ομόρριζο-συμπο-
σιο).  
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Οεκ των κορυφαίων Παθολόγων-Λοιμω-
ξιολόγων της χώρας, μέλος της Εθνικής
Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, Διδάκτωρ

του Πανεπιστημίου Αθηνών και Υπεύθυνος Λοι-
μωξιολόγος του Ομίλου ΙΑΣΩ κ. Μάριος Λαζα-
νάς, κάνει μια αποτίμηση της κατάστασης που ε-
πικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα και προβλέπει
την εξέλιξη της πανδημίας. 

Κάνει λόγο για «έναν μικρό πόλεμο» που διεξά-
γεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δηλώνει «ανή-
συχος», όσον αφορά τα στοιχεία που δείχνουν πως
ακόμα δεν επιτυγχάνεται μείωση των κρουσμάτων,
και δίνει τη δική του εκτίμηση για το αν και κατά
πόσο το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα μείνει όρθιο. 

Τέλος, δεν αποκλείει την λήψη νέων μέτρων, αν
αυτά κριθούν απαραίτητα, αναλύει τις εξελίξεις στο
πεδίο των εμβολίων και τονίζει ξεκάθαρα πως πρέ-
πει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό και ολόκληρο
το 2021. 

Κύριε Λαζανά οι πληροφορίες, τα στοιχεία του
ΕΟΔΥ και οι εικόνες που μας έρχονται από τα νο-
σοκομεία ολόκληρης της χώρας αποτυπώνουν
μια ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση για τη χώρα.
Ποια είναι η πραγματική εικόνα της χώρας σήμε-
ρα, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας;
Τα στοιχεία στα οποία αναφέρεστε και μελετούμε κι
εμείς καθημερινά στην Επιτροπή αποτυπώνουν τη
μεγάλη κρισιμότητα της κατάστασης και τη δυσκο-
λία που αντιμετωπίζει η χώρα. Η μεγάλη αύξηση
των κρουσμάτων σε Αθήνα και ιδιαίτερα στη Θεσ-
σαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα προκαλεί ανησυ-
χία και επιστημονική εγρήγορση. 
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν αμυδρές ελ-
πίδες σταθεροποίησης της κατάστασης ή και σχετι-
κής μείωσης, κάτι που δεν ισχύει προς το παρόν
για τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαι-
ώνεται και από την ανάλυση των αστικών λυμάτων
την οποία παρακολουθούμε στενά. 
Δοθείσης της ευκαιρίας όμως θα ήθελα να επιση-
μάνω το εξής: ο αριθμός των κρουσμάτων θα στα-
θεροποιηθεί και θα αρχίσει να μειώνεται. Αυτό ό-
μως δεν συνεπάγεται αυτομάτως πως θα μειωθεί
και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 
Είναι αυτό το στοιχείο που σας προβληματίζει
περισσότερο; Υπάρχει πιθανότητα να δούμε
στην Ελλάδα σκηνές παρόμοιες με τις τραγικές
εικόνες που είδαμε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια
της πρώτης καραντίνας; 
Ναι, αυτό είναι το στοιχείο που με προβληματίζει.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε οριακό ση-
μείο. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε ολόκλη-
ρη τη χώρα δέχονται συνεχώς ολοένα και μεγαλύ-
τερη πίεση. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση επίταξε

τις δυο κλινικές στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει προ-
βλέψει και την μεταφορά ασθενών σε άλλες πόλεις
της χώρας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταπόκριση
των γιατρών για να ενταχθούν στο ΕΣΥ και να βοη-
θήσουν στη μεγάλη μάχη. Επίσης είναι συγκινητική
η στάση των νοσηλευτριών που ανέβηκαν ήδη στη
Θεσσαλονίκη να βοηθήσουν. Όλα αυτά που σας
περιγράφω συνιστούν «άμυνα» απέναντι στην επί-
θεση του κορωνοϊού. Θα ήθελα να γίνει κατανοητό
απ’ όλους πως αυτή τη στιγμή διεξάγεται στη χώρα
μας ένας μικρός πόλεμος και για να τον κερδίσου-
με θα πρέπει όλοι μας να υπερβούμε τον εαυτό
μας. 
Θεωρείτε πως τα μέτρα που έχουν ληφθεί αυτή
την περίοδο είναι ικανά να πετύχουν την ανά-
σχεση της πανδημίας;
Όπως σας ανέφερα ήδη με ανησυχεί το γεγονός
πως δεν είδαμε ακόμα σταθερή μείωση των κρου-
σμάτων. Έχω την αίσθηση πως δεν τηρήθηκαν αυ-
στηρά τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η κυβέρνη-
ση, δεδομένου πως ο ιός κατά τη διάρκεια του
δεύτερου κύματος έχει αποδειχθεί πως είναι πολύ
πιο μεταδοτικός απ’ ότι ήταν κατά τα διάρκεια του
πρώτου κύματος. 
Μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο λή-
ψης πιο αυστηρών μέτρων;
Όχι δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά αυτή
είναι η προσωπική μου άποψη, ως επιστήμονας και
μέλος της Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε τις τελικές α-
ποφάσεις τις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Θεωρώ
πως ενδεχομένως θα μπορούσαν να δουλέψουν
περισσότεροι άνθρωποι από το σπίτι τους, ειδικά
κάποιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Ενδεχομένως θα
μπορούσε να υπάρξει και αυστηρότερος έλεγχος
των μετακινήσεων. Αυτό που θα πρέπει να γίνει

κατανοητό απ’ όλους είναι πως τα μέτρα που ισχύ-
ουν ήδη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να κα-
ταστρατηγούνται. 
Η Επιτροπή αξιολογεί τα επιδημιολογικά δεδομένα
και υποβάλλει τις προστάσεις της στην κυβέρνηση. 
Μιας και αναφέρεστε στην Επιτροπή και στο έργο
της, θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια στοι-
χεία για το έργο που πραγματοποιείται εκεί, κά-
ποιοι εκ των κορυφαίων επιστημόνων της χώ-
ρας; 
Συμμετέχουμε στην Εθνική Επιτροπή Λοιμοξιολό-
γων περισσότεροι από τριάντα επιστήμονες και έ-
χουμε πραγματοποιήσει ήδη περισσότερες από
140 συνεδριάσεις και τηλεδιασκέψεις. Πρόκειται
για συνεδριάσεις των 3-4 ωρών καθημερινά ή τρεις
φορές την εβδομάδα. Οφείλουμε όλοι μας να πα-
ρακολουθούμε όλες τις αναλύσεις και τα στοιχεία
και να διαβάζουμε πολύ και καθημερινά όλα όσα
προκύπτουν ως νέα δεδομένα σε ολόκληρο τον
πλανήτη. Όλοι μας έχουμε ταχθεί σε έναν ιερό
σκοπό: να βοηθήσουμε, άμισθα, την χώρα μας.
Και θεωρούμε μεγάλη τιμή να το κάνουμε. 
Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον χώρο
των εμβολίων;
Στο συγκεκριμένο θέμα έχει γίνει μια τεράστια πρό-
οδος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δυο εμβόλια, της
Pfizer και της Moderna, τα οποία μπορούν άμεσα
να παραχθούν και να διατεθούν για μαζικό εμβο-
λιασμό. Φυσικά περιμένουμε τις δημοσιεύσεις των
επίσημων αποτελεσμάτων. Τα πειράματα των εμβο-
λίων αυτών αφορούν 40.000 περίπου άτομα. Πρέ-
πει λοιπόν να δούμε πως θα «συμπεριφερθούν» ό-
ταν θα γίνει χρήση σε εκατομμύρια πολίτες. Να επι-
σημάνω εδώ για παράδειγμα πως το εμβόλιο της
γρίπης έχει μια αποτελεσματικότητα της τάξης του
60%. 
Ωστόσο ο κόσμος θα πρέπει να πειστεί να εμβολια-
στεί. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει καταγε-
γραμμένο ένα ποσοστό περίπου 30% πολιτών που
δηλώνουν «αρνητές». Αρνητές των πάντων. Των
μέτρων, της μάσκας, του εμβολίου. Οφείλουμε να
τους εξηγήσουμε και να τους πείσουμε. 
Σύντομα πρόκειται να ξεκινήσει ένα τιτάνιο έργο σε
ολόκληρο τον πλανήτη: αυτό της σωστής οργάνω-
σης του εμβολιασμού του πληθυσμού. Θα είναι
ευχής έργου μέχρι το καλοκαίρι να έχει εμβολια-
στεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Όπως το θέτετε συμπεραίνω πως δεν τελειώ-
νουν όλα με την ανακάλυψη και την διάθεση
του εμβολίου. 
Σωστά συμπεραίνετε. Τα μέτρα προστασίας από τον
κορωνοϊό θα συνυπάρχουν με το εμβόλιο και θα
διαρκέσουν σίγουρα ολόκληρο το 2021. 
Ως επιστημονικός υπεύθυνος του Ομίλου ΙΑΣΩ
είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση που ε-
πικρατεί στις Κλινικές του Ομίλου και ιδιαίτερα
στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας; 
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
αποτελεί ένα πραγματικό, ιατρικό κόσμημα, για την
Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα. Είναι άψογο
κτιριακά και άρτιο από άποψης ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού καθώς και ιατρικού εξοπλι-
σμού. 
Έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας, με επαναλαμβανόμενα τεστ για
το προσωπικό, κάτι που δημιουργεί εξαιρετικά α-
σφαλείς συνθήκες εντός της Κλινικής. 
Θα ήθελα φυσικά να σταθώ και στην πρόσφατη α-
νακοίνωση της διοίκησης του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με
την οποία γίνεται γνωστό πως στέκεται ενεργά δί-
πλα στο δημόσιο σύστημα υγείας, δίπλα στη μάχη,
υπέρ της προστασίας της υγείας του πολίτη. 
Κλείνοντας, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα
στους Θεσσαλούς;
Πιστέψτε σε αυτά που λένε οι επιστήμονες και τα ε-
πίσημα χείλη της πολιτείας. Ο ιός είναι εδώ και θα
μείνει για αρκετό καιρό. Τηρήστε με ευλάβεια τα
μέτρα προστασίας. Μείνετε σπίτι, φορέστε μάσκα
όταν βγαίνετε έξω, τηρήστε τις αποστάσεις και πλέ-
νετε καλά και σχολαστικά τα χέρια σας. Ακόμα και
με την έλευση του εμβολίου ο ιός δεν θα νικηθεί
εύκολα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας…

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΛΙΑΣ
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Μάριος Λαζανάς: Είμαστε σε «πόλεμο» και για να κερδίσουμε
θα πρέπει όλοι να υπερβούμε τον εαυτό μας

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ

AGNEAU DE LIAKOURA A LA PALLIKARE ET FROMAGE DU PARNASSE ! 
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