
ΘΕΩΡΙΕ   ΚΑΙ   ΠΡΑΞΗ  

(1) 

17/2/1997      εφημερίδα      TURKISH  DAILY NEWS 

24/8/1997      εφημερίδα      ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

31/8/1997      εφημερίδα      ΒΗΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑΚΗ   

 

Ο ΚΙΙΝΓΚΕΡ  ανακοινώνει τι πρέπει να κάνουν στους Έλληνες 

 

 

(2) 

2005  ΟΡΚΩΜΟΙΑ  ΠΑΠΟΤΛΙΑ  ΑΠΟ  ΜΠΕΝΑΚΗ 

«Αναλαμβάνετε Κε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για 

μια πενταετία που θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. 

Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της 

υνταγματικής υνθήκης, τα Εθνικά σύνορα και ένα μέρος της Εθνικής 

Κυριαρχίας θα περιοριστούν χάριν της ειρήνης και της ευημερίας και της 

ασφάλειας στην διευρυμένη Ευρώπη 

Σα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, 

καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από 

αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως                           

η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες 

νέες μορφές διακυβέρνησης» 



(3) 
 

Βιβλίο του 1990-1991 

«προβλέπει»  ότι  το 2020  θα παρουσιαστεί  «ασθένεια», 

με τα συμπτώματα του  κορονοϊού. 
 

 

 

 

(4) 
Νέος Ποινικός Κώδικας  1/7/2019, 

άρθρο 285, πρόληψη ασθενειών 

 

«Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή 

για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας 

τιμωρείται: α)…………. β)…………….» 

υμπέρασμα: 

Η Ελληνική Βουλή έχει κλέψει την Πυθία από τους Δελφούς. 

 



(5) 
 

ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

Δηλαδή, 

 (ο γιος της Κορώνας,     δηλαδή του Βασιλιά,   

δηλαδή της Εξουσίας). 

Σι είναι αυτός ο ιός, το γράφουν τα βιβλία. 

 

 

 

Δηλαδή  είναι:    ΑΠΛΟ   ΚΡΤΟΛΟΓΗΜΑ 



ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

 

ΔΗΛΑΔΗ 

Ότι συμπτώματα έχει η γρίπη,   κατά 50% λιγότερα. 

ύμφωνα με τον ΕΟΔΤ στην Ελλάδα για την ΓΡΙΠΗ ειχαμε: 

                                       σοβαρά κρούσματα           θάνατοι : 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2018-19                      374                                 154 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2017-18                      111                                   42 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2016-17                      276                                 108 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2015-16                      435                                 197 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2014-15                      248                                 111 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2013-14                      338                                 145 

ΧΕΙΜΩΝΑ   2012-13                      113                                  49                

ΧΕΙΜΩΝΑ   2011-12                      127                                  56                  

ΧΕΙΜΩΝΑ   2010-11                      368                                 180 

Σην εβδομάδα από  17-23 Υεβρουαρίου 2020 είχαμε 77 νεκρούς από ΓΡΙΠΗ 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη έχουμε  60.000 θανάτους από ΓΡΙΠΗ. 
 

Οι δυο πρώτοι νεκροί από κορονοϊό στην Ελλάδα ήταν: 

Ο πρώτος μετά από επέμβαση καρδιάς   και   ο δεύτερος ήταν 92 ετών.!!!!!! 



(6) 
Σα μέτρα είναι: 

Καθήστε σπίτι 
και μην πάτε ούτε στο νοσοκομείο ούτε στα ιατρεία των γιατρών, 

αν αισθανθείτε κρύωμα.!!!!!!! 

 

Ποιοι αποφάσισαν αυτά τα μέτρα; 

 

ΟΙ  ΑΠΑΣΕΩΝΕ  ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΕ  ΣΗ  ΦΩΡΑ  

Που σε φορολογούν εσένα και σου κόβουν μισθούς, παροχές κλπ.. 
 

Αλλά στους παράνομους εισβολείς δίνουν σπίτια, φτιάχνουν πόλεις για 

αυτούς, δωρεάν ρεύμα, νερό, υπολογιστές, μισθούς, νοσοκομειακή 

περίθαλψη κλπ. 

 

 
 

Κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα στην χώρα,  

είναι «θεωρία συνομωσίας».   χαχαχαχαχαχαχα 



Κορονοχός: Οι υύτραιμες επιστημονικές υφνές ποσ 

καταπνίγονται  

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο θήξπμε σο «παλδεκία» ηελ εμάπισζε ηνπ 

θνξνλντνχ, πνπ ήδε έπιεμε βαξηά ηδηαίηεξα ηελ επαξρία Γηνπράλ ηεο Κίλαο, αιιά θαη 

ηε Λνκβαξδία ηεο γεηηνληθήο Ιηαιίαο, πξνθαιψληαο δηθαηνινγεκέλε αλεζπρία ζηνπο 

πνιίηεο φιεο ηεο Επξψπεο θαη ηδηαίηεξα ηεο ρψξαο καο. Οπσζδήπνηε πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά θαη αλαινγηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ηφζν αηνκηθά, 

φζν θαη ηδηαίηεξα, γηα ηελ έθηαθηε θαη γελλαία ζηήξημε ησλ δεκφζησλ πγεηνλνκηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, πνπ έρνπλ ρηππεζεί βαξηά απφ ηε γεληθεπκέλε 

ρξφληα επίζεζε ιηηφηεηαο, ζε φιν ηνλ θφζκν, εηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 

Αλη’ απηνχ, εληείλνληαη κέηξα «γεληθήο θαξαληίλαο» κε βαξηέο, ίζσο αλππνιφγηζηεο 

επηπηψζεηο γηα ηε δσή, ηελ εξγαζία θαη ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ήδε 

σο ζξπαιιίδα γηα ην μέζπαζκα κηαο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θπνθνξείηαη 

εδψ θαη θαηξφ. Σηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φκσο, αθνχγνληαη ςχρξαηκεο θσλέο 

πνπ πξνηείλνπλ άιινπο δξφκνπο αληηκεηψπηζεο ηεο επηδεκίαο, αιιά θαηαπλίγνληαη 

κέζα ζηελ παγθφζκηα πζηεξία, ε νπνία ηξνθνδνηείηαη απφ θπβεξλψληεο, κίληηα, 

πνιπεζληθέο πγείαο, νξγαληζκνχο θαη «εηδηθνχο», νδεγψληαο ζε έλα αλεμέιεγθην 

ζπηξάι. 

Μηα ηέηνηα θσλή παξνπζηάδεη ζήκεξα ην kommon, αλαδεκνζηεχνληαο ηκήκαηα απφ 

ζπλέληεπμε, ζην έγθπξν γεξκαληθφ πεξηνδηθφ Νηεξ Σπίγθει (Der Spiegel), ηνπ 

Άιθνλο Λάκπηο (Alfons Labisch), νκφηηκνπ (γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε επηδεκηψλ) θαζεγεηή ηεο Ιζηνξίαο ηεο Ιαηξηθήο ζην Παλεπηζηήκην 

Ξέλσλ Σπνπδψλ ηνπ Πεθίλνπ, θνηλσληνιφγνπ θαη γηαηξνχ, θαζεγεηή ηεο Ιζηνξίαο ηεο 

Ιαηξηθήο θαη δηεπζπληή (κέρξη ηελ πξφζθαηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ) ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Ιζηνξίαο ηεο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Heinrich Heine, ζην Νηίζειληνξθ. Τν 

βηβιίν ηνπ «Homo Hygienicus - Υγεία θαη Ιαηξηθή ζηε Σχγρξνλε Επνρή» ζεσξείηαη 

πξφηππν έξγν, φπσο ζεκεηψλεη ην πεξηνδηθφ. 

Η ζπλέληεπμε δφζεθε ζηνλ δεκνζηνγξάθν Φίιηπ Λέβε (Philipp Löwe),  ζηηο 4 

Μαξηίνπ 2020. 

«Είλαη ν θφβνο κπξνζηά ζην άγλσζην»  

https://www.kommon.gr/media/k2/items/cache/9fd7904a388a488789cce12ebbc2a649_XL.jpg


SPIEGEL: Καζεγεηά Labisch, πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ βξεζήθαηε ζηελ 

Κίλα; 

Labisch: Η ηειεπηαία θνξά πνπ ήκνπλ ζηελ Κίλα ήηαλ ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξην 

θαη ζα έπξεπε λα είρα ηαμηδέςεη μαλά εθεί ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο παλεπηζηεκηαθνχ 

εμακήλνπ. Αιιά φια αθπξψζεθαλ. 

SPIEGEL: Τη ζα αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα, πεξηκέλεηε λα εξεκήζεη ε θαηάζηαζε 

ζηελ Κίλα; 

Labisch: Εηιηθξηλά, ζα είρα πεηάμεη πξνο ηελ Κίλα, αιιά ε Air China δελ πεηάεη. 

Απηή είλαη ε  πξψηε επηζήκαλζε. Η δεχηεξε είλαη φηη είκαη ζε ζηελή επαθή κε ηνπο 

θίινπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ ζην Πεθίλν. Μνπ ιέλε φηη είλαη αδχλαην λα θάλσ 

θάηη εθεί. Πξέπεη λα κπεηο ζε θαξαληίλα γηα 14 εκέξεο. Τν παλεπηζηήκην είλαη 

εξκεηηθά ζθξαγηζκέλν. Οη ζπλάδειθνη πνπ δνπλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε δελ 

επηηξέπεηαη λα εγθαηαιείςνπλ ην δηακέξηζκά ηνπο. Κάζε ηξίηε κέξα κπνξνχλ λα 

αγνξάζνπλ κφλνλ ηα απαξαίηεηα.  Όηαλ θεχγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο -θπζηθά κε 

κάζθα- ν ππξεηφο κεηξάηαη, ην ίδην θαη  φηαλ επηζηξέθνπλ. Δηαθνξεηηθά, φινη 

θάζνληαη ζην δηακέξηζκά ηνπο γηα εβδνκάδεο. 

SPIEGEL: Απηά ηα κέηξα ζάο θαίλνληαη ινγηθά ή ππεξβνιηθά; 

Labisch: Εδψ εξρφκαζηε ζην θέληξν ηνπ ζέκαηνο. Ο δηάζεκνο πγηεηλνιφγνο Max von 

Pettenkofer, σο απάληεζε ζηελ επηδεκία ρνιέξαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1850, είρε 

δειψζεη: «Κακία επηδεκία δελ κπνξεί λα είλαη ηφζν θαθή ψζηε εμ αηηίαο ηεο 

λα  κπνξεί λα δηαθφπηεηαη ε επηθνηλσλία ησλ πνιηηψλ». 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θνηλσληθή δσή πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θαη ηα κέηξα πγείαο δελ πξέπεη λα 

εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ή λα απνηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηφ πνπ θάλνπλ νη Κηλέδνη ήηαλ αλακελφκελν γηα κέλα: φια  κπινθάξνληαη. Είλαη 

απνηέιεζκα  κηαο παξάδνζεο απηαξρηθήο θαλνληθφηεηαο πνιιψλ ρηιηεηεξίδσλ. 

SPIEGEL: Θα ήηαλ αδηαλφεην ζηε Γεξκαλία; 

Labisch: Απηφ πνπ θάλνπκε εδψ είλαη κηα ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή «Surveillance-and-

Containment», δειαδή παξαθνινχζεζεο θαη πεξηνξηζκνχ. Εθεί πνπ βξηζθφκαζηε επί 

ηνπ παξφληνο ζηε Γεξκαλία είλαη έλα επίπεδν ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο λφζνπ. Εδψ 

βξηζθφκαζηε. 

SPIEGEL: Υπήξμαλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζην παξειζφλ φπνπ λα έρνπλ ηεζεί 

κπξνζηά ζηελ αλζξσπφηεηα παξφκνηεο πξνθιήζεηο; 

Labisch: Απηφ πνπ βηψλνπκε ηψξα κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ηζηνξηθά. Δειαδή, 

μαθληθά, άλζξσπνη πνπ έρνπλ αξξσζηήζεη ρσξίο λα θηαίλε, λα αληηκεησπίδνληαη σο 

νη ππεχζπλνη. Πξφθεηηαη γηα αηαβηζηηθέο αληηδξάζεηο (ζ.ζ. ηάζεηο επαλαθνξάο ζε 

ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο κηαο πξνεγνχκελεο επνρήο) -θαη κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα 

παξαηεξεζνχλ ζε θάζε επηδεκία. 



Πξέπεη λα πνχκε φηη απηφο ν θνξνλντφο  είλαη ζρεηηθά αβιαβήο. 

Μέρξη ζηηγκήο, κφλν ην 2020, έρνπκε πεξίπνπ 18.000 πεξηζηαηηθά γξίπεο ζηε 

Γεξκαλία. Ο αξηζκφο ησλ απνδεδεηγκέλσλ ζαλάησλ απφ ηε γξίπε είλαη πεξίπνπ 200. 

Η ιεγφκελε «πεξίζζεηα ζλεηφηεηαο» είλαη πνιχ πςειφηεξε (ζ.ζ., απφ ηνλ θνξνλντφ), 

πηζαλψο απφ  κηζφ έσο έλα ηνηο εθαηφ ησλ παζρφλησλ. Λίγνη κηινχλ γηα απηφ. 

SPIEGEL: Πψο εμεγείηε απηέο ηηο ζθιεξέο αληηδξάζεηο; 

 Labisch: Καλείο δελ κηιάεη γηα ηελ θαζεκεξηλή δπζηπρία, φινη κηιάλε γηα ην 

εληππσζηαθφ: είλαη ν θφβνο ηνπ άγλσζηνπ. 

Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ είρακε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε; Ίζσο κε ηνλ ηφ SARS, 

ην 2003 ή κε ηε γξίπε ησλ ρνίξσλ H1N1, ην 2009 - 10.  Ωζηφζν, κε ηνλ ηφ H1N1 

είρακε πεξίπνπ 230.000 πεξηζηαηηθά θαη 250 ηεθκεξησκέλνπο ζαλάηνπο κφλν ζηε 

Γεξκαλία. 

Ο αξηζκφο ησλ κε δηαπηζησκέλσλ πεξηζηαηηθψλ κπνξεί λα ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξνο. Τφηε ζηε Γεξκαλία -εθηφο απφ ην Νηίζειληνξθ- θάλακε ιίγα πξάγκαηα 

γηα πεξηνξηζκφ. 

Η επηδεκία ηνπ H1N1 πξνήιζε απφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Αιιά θαλείο δελ δήηεζε 

λα ηηκσξεζνχλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

«Ο θφζκνο ςάρλεη έλαλ έλνρν» 

SPIEGEL: Πηζηεχεηε ελ πξνθεηκέλσ φηη ν ξαηζηζκφο παίδεη επίζεο ξφιν; 

Labisch: Σην ζεκεξηλφ πιαίζην, ν ξαηζηζκφο  κπνξεί λα κελ είλαη ε ζσζηή ιέμε.  Η 

Κίλα είλαη ν ζάθνο ηνπ κπνμ  πνπ φινη ζέινπλ λα ρηππήζνπλ: Η Κίλα είλαη κφδα. 

Σήκεξα, φπσο θαη ζπρλά ζην παξειζφλ, έλνρνο είλαη ν «Άιινο» ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή: νη Εβξαίνη ζηνλ Επξσπατθφ Μεζαίσλα ή νη Κηλέδνη ζηε καιατθή 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Αλαδεηνχκε έλαλ έλνρν. Ωζηφζν, ζηε ζχγρξνλε ηαηξηθή δελ 

ππάξρεη ε έλλνηα ηεο  ελνρήο. 

SPIEGEL: Παιηφηεξα ππήξρε απηφ; 

Labisch: Τα Σεμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα είλαη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα. 

Απηά ηέζεθαλ ππφ έιεγρν απφ ηε ζηηγκή πνπ εηπψζεθε: Τν Σεμνπαιηθψο 

Μεηαδηδφκελν Νφζεκα είλαη αζζέλεηα θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ελνρή.  Αο 

πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ επηδεκία ηεο ζχθηιεο κεηά ην Δεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν: Οη  άλζξσπνη πνπ είραλ πιεγεί, αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηνπο ζεξάπνληεο 

γηαηξνχο, αιιά ρσξίο φλνκα. Οη «δίρσο φλνκα» πεξηπηψζεηο εληνπίζηεθαλ γηα λα 

απνθηεζεί κηα επξχηεξε γλψζε ηεο επηδεκίαο. Ταπηφρξνλα, νη άξξσζηνη βνεζήζεθαλ 

δσξεάλ. Κη έηζη ζηε ζπλέρεηα έξρνληαλ νηθεηνζειψο. 



Απφ απηά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε λα παξέκβνπκε 

αλάινγα ζήκεξα, θαζψο αλαπηχζζνληαη νη δηαδξνκέο ηεο κφιπλζεο. Να γίλεη απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε “tracing " (ζ.ζ., εληνπηζκφο). 

SPIEGEL: Σηελ επνρή καο, πξαγκαηηθά έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζζέλεηεο 

θαη φκσο, ε ζπκπεξηθνξά θάπνησλ αλζξψπσλ είλαη εληειψο αληίζεηε κε απηέο ηηο 

γλψζεηο. 

Labisch: Οη πιεξνθνξίεο είλαη έλα κφλν κέξνο ηνπ δεηήκαηνο. Όκσο κπνξεί θάπνηνο 

λα κελ έρεη ππφ έιεγρν ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Υπάξρνπλ άλζξσπνη 

πνπ θνβνχληαη πξνζσπηθά θαη εθδειψλνπλ απηφλ ηνλ θφβν επηζεηηθά. Πάξηε ηελ 

πεξίθεκε αλαθνξά ηνπ Heinrich Heine (ζ.ζ. κεγάινο γεξκαλφο πνηεηήο θαη 

επαλαζηάηεο, θίινο ηνπ Μαξμ) γηα ηηο ζπλζήθεο ζην Παξίζη κε ηελ επηδεκία ρνιέξαο 

ηνπ 1831: Άλζξσπνη ζθνηψλνληαλ ζην δξφκν κφλν θαη κφλν επεηδή θάπνηνη 

ππνςηάδνληαλ φηη είραλ ρνιέξα. […] 

«Απηφο ν ηφο καο ρξεζηκνπνηεί» 

SPIEGEL: Αλ ζέιακε λα ππάξμεη αλά πάζα ζηηγκή επαξθήο θνηλσληθή πγηεηλή, πνηα 

ζα ήηαλ ε ζσζηή επηινγή γηα ηελ επνρή καο; 

Labisch: Να ζπλερίζνπκε λα πξνρσξνχκε ζηελ έξεπλα γηα ηηο κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο. Πξέπεη πάληα λα ζθεθηφκαζηε φηη ηα κηθξφβηα είλαη δσληαλά φληα. 

Είκαζηε επνκέλσο ζε κφληκε κάρε κε άιια έκβηα φληα πνπ αγσλίδνληαη γηα ηε δσή 

ηνπο φζν θη εκείο. Ο θνξνλντφο «καο ρξεζηκνπνηεί» γηα λα θξαηεζεί δσληαλφο θαη λα 

πνιιαπιαζηαζηεί. Μηα επηδεκία ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ησλ πξσηφδσσλ, ησλ 

βαθηεξίσλ θαη ησλ ηψλ, ησλ βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ 

αλζξψπσλ, ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο ηνπο. 

SPIEGEL: Είλαη φκσο επηζπκεηφ έλα πεξηβάιινλ απνζηεηξσκέλν απφ ηα δηάθνξα 

είδε δσήο; 

Labisch: Έλαο θίινο κηθξνβηνιφγνο είπε θάπνηε: Οη άλζξσπνη ππάξρνπλ γηα λα 

κεηαθέξνπλ ηα βαθηεξίδηα πνπ ππάξρνπλ κέζα θαη πάλσ θαη γχξσ ηνπο. Δελ 

κπνξνχκε λα δήζνπκε ρσξίο βαθηεξίδηα. Τα εληεξηθά βαθηεξίδηα, γηα παξάδεηγκα, 

παξεκβαίλνπλ ελεξγά ζην κεηαβνιηζκφ καο. 

Καη γλσξίδνπκε απφ ηηο ζπγθξίζεηο κε ηα παηδηά ζηελ DDR (ζ.ζ., Λατθή Δεκνθξαηία 

ηεο Γεξκαλίαο), πνπ ηξηγχξηδαλ γχξσ απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο κε κχμεο, 

φηη είραλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο αιιεξγίεο απφ ηα παηδηά ηεο Δχζεο πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε εμαληιεηηθφ αληηβηνηηθφ θαζαξηζκφ. 

Ο άλζξσπνο, ην παηδί, πξέπεη λα δεη ζηε βξσκηά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλππάξρεη κε φια ηα είδε ησλ κηθξνβίσλ. 

Σπλεπψο, είλαη θαιχηεξν λα βξίζθεζαη ζε επαθή κε ηα δψα θαη ηελ θνπξηά ηνπο ζε 

έλα αγξφθηεκα. 

SPIEGEL: Είπαηε αξρηθά φηη ζα είραηε πεηάμεη ζηελ Κίλα αλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πηήζε. Πνηνη ζα ήηαλ νη πξνζσπηθνί ζαο θαλφλεο πγηεηλήο; 



 Labisch: Πξψηνλ, ζα δηαηεξνχζα ηα ρέξηα θαζαξά, δεχηεξνλ ζα εξρφκνπλ ζε  φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξε ζσκαηηθή επαθή κε άιινπο, ηξίηνλ, θηάξληζκα νπσζδήπνηε ζηνλ 

αγθψλα, ηέηαξηνλ, δελ ζα πήγαηλα  ζε πνιχ θιεηζηνχο ρψξνπο ή ζε ζπλαληήζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ πάξα πνιινί άλζξσπνη. 

Κατά τα άλλα  θα ζούσα κανονικά. 

 

Ο Πόντιος.- 

 


