
l Α.	  Γιαλεράκη	  

Εθελοντική	  	  αιμοδοσία	  και	  msm	  
Διαχρονική	  προσέγγιση	  της	  Ελληνικής	  

πραγματικότητας	  
	  

Blood	  donations	  and	  msm	  –	  
The	  Greek	  experience	  



l 1983-‐1985:	  Πρώτα	  κρούσματα	  AIDS	  στην	  Ελλάδα	  (msm-‐
πολυμεταγγισμένοι),	  πρώτα	  στοιχεία	  για	  μετάδοση	  μέσω	  
ιού(?)	  	  	  με	  σεξουαλική	  επαφή	  και	  με	  	  μετάγγιση	  

	  	  

l 1985:	  πρώτη	  εργαστηριακή	  δοκιμασία	  για	  έλεγχο	  
αντισωμάτων	  έναντι	  LAV-‐HTLVIII	  

	  

l 1985:	  υποχρεωτικός	  έλεγχος	  όλων	  των	  	  μονάδων	  αίματος	  
για	  αντισώματα	  έναντι	  LAV-‐HTLVIII	  



l Ελάχιστα	  επιδημιολογικά	  δεδομένα	  από	  την	  Ελλάδα	  
l 26-‐07-‐1985:	  εγκύκλιος	  1266	  Υπ	  Υγείας	  με	  βάση	  το	  κείμενο	  
σύστασης	  της	  επιτροπής	  εμπειρογνωμόνων	  του	  
Συμβουλίου	  Ευρώπης	  σχετικά	  με	  θέματα	  AIDS	  υπενθυμίζει	  	  

	  
l  «την	  ανάγκη	  αυστηρής	  επιλογής	  των	  αιμοδοτών	  και	  τον	  αποκλεισμό	  εκείνων	  που	  
ανήκουν	  σε	  ομάδες	  υψηλού	  κινδύνου	  όπως	  άτομα	  με	  ανώμαλη	  σεξουαλική	  
δραστηριότητα,	  άτομα	  που	  προέρχονται	  από	  χώρες	  που	  ενδημεί	  η	  νόσος	  ,	  άτομα	  που	  
λόγω	  επαγγέλματος	  επισκέπτονται	  χώρες	  όπου	  ενδημεί	  η	  νόσος»	  

	  

l  «Τονίζεται	  ιδιαίτερα	  ότι	  η	  επιλογή	  των	  ατόμων	  αυτών	  καθώς	  και	  ο	  αποκλεισμός	  τους	  
πρέπει	  να	  γίνεται	  με	  πολύ	  διακριτικότητα	  ώστε	  να	  αποτρέπονται	  καταστάσεις	  που	  
ενδεχόμενα	  θα	  ζημιώνουν	  την	  Αιμοδοσία»	  

	  

l  Διερεύνηση	  δυνατότητας	  ελέγχου	  αντισωμάτων	  

	  	  

DSM	  III-‐R	  1987-‐1992	  η	  κατηγορία	  	  «ομοφυλοφιλία»	  αφαιρείται	  και	  από	  την	  Διεθνή	  
Ταξινόμηση	  των	  Ασθενειών	  (ICD-‐10)	  ,του	  Παγκόσμιου	  Οργανισμού	  Υγείας	  (WHO)	  	  	  

	  	  



l 29-‐08-‐1986:	  εγκύκλιος	  1638	  Υπ.	  Υγείας	  με	  βάση	  τα	  
αποτελέσματα	  του	  διεθνούς	  συνεδρίου	  AIDS	  Παρίσι	  1986	  :	  
ερώτημα	  	  

	  
l  «αν	  είναι	  δυνατό	  να	  μεταδίδουν	  τη	  νόσο	  άτομα	  που	  έχουν	  μολυνθεί	  από	  τον	  ιό	  και	  δεν	  
έχουν	  ακόμα	  αναπτύξει	  αντισώματα λόγω	  πρόσφατης	  λοίμωξης	  (6	  εβδ)»	  

	  

l  «Σας	  γνωρίζουμε	  ότι	  θα	  πρέπει	  να	  λαμβάνεται	  ειδική	  μέριμνα	  για	  τον	  αποκλεισμό	  από	  την	  
αιμοδοσία	  ατόμων	  που	  δίδουν	  υποψίες	  ότι	  ανήκουν	  σε	  ομάδες	  υψηλού	  κινδύνου	  για	  AIDS	  
άσχετα	  από	  το	  αποτέλεσμα	  αντισωμάτων	  έναντι	  LAV/HTLVIII	  αφού	  προς	  το	  παρόν	  δεν	  
υπάρχει	  άλλη	  μέθοδος	  για	  εγκυρότερη	  ανίχνευση	  των	  εν	  λόγω	  φορέων»	  

	  

l  «Ενδεικτικά	  αναφέρουμε	  	  άτομα	  που	  είναι	  ύποπτα	  να	  ανήκουν	  στις	  ομάδες	  αυξημένου	  
κινδύνου	  για	  τη	  μετάδοση	  AIDS	  ως	  ακολούθως:	  ομοφυλόφιλοι,	  άτομα	  ενεργά	  σεξουαλικά	  
με	  πολλούς	  συντρόφους,	  τοξικομανείς	  που	  κάνουν	  χρήση	  ενέσεων,	  άτομα	  από	  την	  
Κεντρική	  Αφρική	  κλπ»	  	  	  	  



l Πρακτικό	  βοήθημα	  αιμοδοσίας	  Ελληνική	  Αιματολογική	  
Εταιρεία	  1989	  :	  	  	  Κριτήρια	  αποκλεισμού	  αιμοδοτών:	  "άνδρες	  
που	  είχαν	  ερωτική	  επαφή	  ή	  των	  οποίων	  οι	  άνδρες	  ερωτικοί	  
σύντροφοι	  είχαν	  ερωτική	  επαφή	  με	  περισσότερους	  από	  ένα	  άνδρες	  
από	  το	  	  1979."	  

	  

l Εγκύκλιος	  α8/2058/90	  απαγόρευση	  ή	  αντένδειξη	  
αιμοληψίας	  για	  "άτομα	  σε	  συμπεριφορά	  υψηλού	  κινδύνου	  για	  AIDS	  
όπως	  οι	  ομοφυλόφιλοι,	  αμφιφυλόφιλοι	  και	  άτομα	  με	  έντονη	  
σεξουαλική	  δραστηριότητα...."	  	  	  

	  





� Οι	  τεχνικές	  ορολογικού	  	  
εργαστηριακού	  ελέγχου	  
μεταδιδομένων	  με	  τη	  
μετάγγιση	  παθογόνων	  
βελτιώνονται	  συνεχώς	  
με	  αποτέλεσμα	  τη	  
δραματική	  μείωση	  του	  
«παραθύρου»	  	  

ΟΜΩΣ	  ΟΙ	  ΚΑΙΡΟΙ	  ΑΛΛΑΖΟΥΝ	  
1985-‐1998	  	  



Πατήστε για προσθήκη κειµένου 



� Οι	  μοριακές	  τεχνικές	  
ΝΑΤ	  για	  την	  
ανίχνευση	  γενετικού	  
υλικού	  πριν	  την	  
εμφάνιση	  
αντισωμάτων	  
ελαχιστοποιεί	  
περαιτέρω	  την	  
πιθανότητα	  
μετάδοσης	  

ΟΜΩΣ	  ΟΙ	  ΚΑΙΡΟΙ	  ΑΛΛΑΖΟΥΝ	  
1998-‐2010	  	  



Vox Sanguinis (2011) 100, 92–98 
Current Opinion in 
Hematology 
2003, 10:412–418 

           

HIV 1:1.215.000/ 1:3.150.000 

HCV 1:1.935.000/1:10.000.000 

HTLVIII 1:2.993.000 

ΣΗΜΕΡΑ	  



Τεχνική Δράση 

UVC ακτινοβολία 
 Παρεµβολή στις έλικες των νουκλεϊκών οξέων. 

Ριβοφλαβίνη 
Βλάβη στα νουκλεϊκά οξέα-αδυναµία αντιγραφής και µεταγραφής 

 
 
 

 DNA-θάνατος µικροοργανισµών. 
S-59 

Methylene blue 

Γ-ακτινοβολία 
Δηµιουργία ελεύθερων ριζών-διάσπαση χηµικών δεσµών-καταστροφή 
DNA 
 

S-303 
 Αλληλεπίδραση µε νουκλεϊκό οξύ 

Λευκαφαίρεση Αποµάκρυνση µικροοργανισµών. 

Αδρανοποίηση:	  περαιτέρω	  	  μείωση	  του	  κινδύνου	  
μετάδοσης	  τόσο	  γνωστών	  όσο	  και	  προς	  το	  παρόν	  

άγνωστων	  ή	  μη	  ελεγχόμενων	  εργαστηριακά	  παθογόνων	  	  



� Ο	  πληθυσμός	  γηράσκει(grey	  tsunami)	  με	  αποτέλεσμα	  
την	  αύξηση	  των	  αναγκών	  σε	  αίμα	  και	  παράγωγα,	  

	  
� 	  Η	  υπογεννητικότητα	  μειώνει	  τον	  ενεργό	  αιμοδοτικό	  
πληθυσμό	  

Lorna Williamson, UK’s NHS Blood and Transplant and Dana Devine,  
Canadian Blood Services the Lancet Reports 2013 

Transfus Med Hemother 2010;37:141–148 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ 

1960 157.000 60.000 

2015 92.000 121.000 



� Αποτελεί	  διάκριση	  ο	  διά	  βίου	  αποκλεισμός	  
ατόμων	  από	  την	  αιμοδοσία	  με	  κριτήριο	  τη	  
σεξουαλική	  τους	  επιλογή	  ειδικά	  όταν	  δεν	  ισχύει	  
δια	  βίου	  αποκλεισμός	  για	  άλλες	  συμπεριφορές	  
που	  εκθέτουν	  σε	  κίνδυνο	  τους	  υποψήφιους	  
δότες	  (ατόμων	  που	  είχαν	  σεξουαλική	  επαφή	  με	  άτομο	  με	  
ηπατίτιδα,	  σύφιλη	  ή	  γονόρροια,	  με	  IVD	  χρήστη,	  άνδρα	  που	  έκανε	  
sex	  με	  εκδιδόμενη,	  tattoo,	  piercing	  )	  	  

	  

AT	  LAST	  BUT	  NOT	  LEAST	  



	  
•  Ήρθε	  η	  κατάλληλη	  
στιγμή	  για	  
επανεκτίμηση	  της	  
περιόδου	  αποκλεισμού	  
των	  msm	  	  και	  για	  
εναρμόνιση	  με	  την	  
πολιτική	  αποκλεισμού	  
για	  λοιπές	  υψηλού	  
κινδύνου	  
συμπεριφορές???	  

	  
	  
	  



Χαρακτηρισμός	  φύσης	  και	  πιθανότητας	  επώδυνου	  

αποτελέσματος	  για	  άτομα	  ή	  πληθυσμιακές	  ομάδες	  που	  

απορέει	  από	  συγκεκριμένες	  πρακτικές	  	  

	  

Ποιοτική	  εκτίμηση	  (συνήθως)	  ή	  στατιστική	  εκτίμηση	  

πιθανότητας	  
	  
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ	  	  ΚΙΝΔΥΝΟΥ-‐	  
RISK	  ASSESSMENT	  



ΑΣΦΑΛΕΙΑ	  ΚΑΙ	  ΕΠΑΡΚΕΙΑ	  
SAFETY	  -‐	  SUFFICIENCY	  

§ Εθελοντής	  δότης	  με	  αλτρουιστική	  συνείδηση	  
προσφοράς	  	  
	  
§ Ερωτηματολόγιο	  
	  
§ Εργαστηριακός	  έλεγχος	  
	  
	  	  



Εθνικό	  Κέντρο	  Αιμοδοσίας	  (ΕΚΕΑ),2015	  	  
	  

538.580	  μονάδες	  αίματος,	  	  
318.044	  (59%)εθελοντές,	  

220.536	  (41%)δότες	  αντικατάστασης	  

Τόσο	  η	  ασφάλεια	  όσο	  και	  η	  επάρκεια	  
εξαρτώνται	  προς	  το	  παρόν	  σε	  μεγάλο	  βαθμό	  
από	  τους	  δότες	  αντικατάστασης	  







4,000,000 δότες 



 
	  
Φόβος	  για	  μη	  	  εμπιστευτικό	  χειρισμό	  (κοινωνικός	  
στιγματισμός)	  
	  	  
Ανεπαρκής	  υγειονομική	  ασφάλιση	  (δωρεάν	  εξέταση	  για	  
λοιμώδη	  νοσήματα)	  	  
	  	  
Υγειονομικές	  υποδομές	  για	  εξέταση	  λοιμωδών	  νοσημάτων	  
	  
	  Αδυναμία	  κατανόησης	  	  του	  κινδύνου	  μετάδοσης	  στην	  
περίοδο	  παραθύρου	  

 

Η	  ΑΣΦΑΛΕΙΑ	  ΤΟΥ	  ΑΙΜΑΤΟΣ	  ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ	  	  
ΑΠΟ	  ΤΟ	  	  	  ΕΠΙΠΕΔΟ	  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	  ΜΕ	  ΤΑ	  
ΚΡΙΤΗΡΙΑ	  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-‐	  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	  	  





196	  HIV,	  292	  HBV,	  316	  
HCV,198	  HTLV	  και	  1587	  
controls	  
	  
Παρά	  τις	  προσπάθειες	  τόσο	  για	  
εκπαίδευση	  όσο	  και	  για	  
αυτοαποκλεισμό,	  άτομα	  με	  
αυξημένο	  κίνδυνο	  για	  μετάδοση	  
συνεχίζουν	  να	  αιμοδοτούν	  	  
	  
Δεν	  αντιλαμβάνονται	  
επαρκώς	  το	  
ερωτηματολόγιο?	  
	  
	  
Το	  αγνοούν?	  
Δεν	  έχουν	  συναίσθηση	  
του	  κινδύνου	  στον	  οποίο	  	  
έχουν	  εκτεθεί?	  
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� Οι	  msm αποτελούν	  την	  ομάδα	  με	  τη	  μεγαλύτερη	  
επίπτωση	  HIV	  σε	  σχέση	  με	  άλλες	  πληθυσμιακές	  
ομάδες	  

	  
� Η	  μετάδοση	  του	  HIV	  παραμένει	  υψηλή	  στους	  

msm	  (Γαλλία	  3600	  νέες	  μολύνσεις	  το	  2012,	  
επίπτωση1%)	  

	  
� Με	  τα	  δεδομένα	  αυτά	  η	  απόφαση	  για	  αλλαγή	  
κριτηρίων	  επιλογής	  αιμοδοτών	  φαίνεται	  
τουλάχιστον	  δύσκολη	  

	  	  



ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ	  
Η	  ΜΗΠΩΣ	  	  

ΠΡΟΔΡΟΜΑ	  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	  



Όλες	  οι	  	  μελέτες	  που	  περιλήφθηκαν	  είχαν	  χαμηλή	  αξιοπιστία	  λόγω	  
κινδύνου	  μεροληψίας	  bias	  και	  μη	  προτυπωμένων	  κριτηρίων	  
αξιολόγησης	  αποτελεσμάτων	  

	  
Δεν	  υπάρχει	  επαρκής	  αιτιολόγηση	  για	  τη	  διάρκεια	  της	  περιόδου	  
αποκλεισμού	  	  και	  έτσι	  η	  απόφαση	  επαφίεται	  στις	  ρυθμιστικές	  αρχές	  

� 	  	  	  



� 19000	  δημοσιευμένες	  μελέτες:	  	  επελέγησαν	  14	  	  
	  
� Δύο	  μελέτες	  συγκρίνουν	  άμεσα	  msm με	  μη	  msm	  δότες	  :	  msm	  δότες	  έχουν	  
σημαντικά	  αυξημένο	  κίνδυνο	  	  HIV	  λοίμωξης	  ,1/14	  :συσχέτιση	  με	  πρόσφατη	  
msm	  επαφή	  (<12m)	  	  

	  
�  Δέκα	  μελέτες	  (εφαρμογή	  μόνιμου	  αποκλεισμού)	  συνέκριναν	  μολυσμένους	  
έναντι	  μη	  μολυσμένων	  αιμοδότες.	  Μία	  μελέτη	  κατέδειξε	  ότι	  msm	  είναι	  
σημαντικός	  παράγοντας	  κινδύνου	  για	  HIV	  λοίμωξη	  του	  δότη.	  Για	  τις	  λοιπές	  ΤΤΙ	  
(HBV, HCV) δεν	  στοιχειοθετήθηκε	  συσχέτιση	  

	  
	  





ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Αντίστοιχα	  αποτελέσματα	  (προσωπική	  επικοινωνία)	  



ΕΠΙΣΤΗΜΗ	  ΚΑΙ	  ΠΟΛΙΤΙΚΗ	  



	  
� Τα	  κράτη	  μέλη	  οφείλουν	  να	  προσαρμόσουν	  τις	  πολιτικές	  
υγείας	  με	  τρόπο	  που	  να	  συμμορφώνονται	  με	  την	  
απόφαση	  του	  Δικαστηρίου	  για	  «αναγκαιότητα	  και	  
αναλογικότητα»	  

	  
Νομικά	  αμφίσημη	  θέση	  αναφορικά	  με	  τον	  αποκλεισμό	  των	  ομοφυλόφιλων	  
από	  την	  αιμοδοσία.	  Συνήθης	  πρακτική	  που	  αφορά	  στην	  απροθυμία	  του	  
Δικαστηρίου	  να	  εμπλακεί	  	  στην	  κυρίαρχη	  εξουσία	  των	  κρατών	  μελών	  
στον	  τομέα	  της	  υγείας	  αν	  και	  τα	  κράτη	  μέλη	  δεσμεύονται	  από	  τις	  
αποφάσεις	  της	  ΕΕ	  όταν	  οργανώνουν	  τα	  συστήματα	  υγείας	  

	  
Blood Transfus 2016; 14: 500-3 



� Με	  βάση	  τα	  ανωτέρω	  φαίνεται	  δύσκολο,	  αν	  όχι	  αδύνατο,	  για	  
τη	  Γαλλική	  κυβέρνηση	  να	  συμμορφωθεί	  με	  τον	  κανόνα	  της	  
αναλογικότητας	  αφού	  υφίστανται	  αποτελεσματικές	  
εργαστηριακές	  τεχνικές	  (ορολογικός	  έλεγχος,	  καραντίνα)που	  
είναι	  λιγότερο	  επαχθείς	  από	  τον	  δια	  βίου	  αποκλεισμό	  

	  
� Συμπερασματικά	  δεν	  υπάρχει	  επαρκής	  αιτιολόγηση	  για	  τον	  
δια	  βίου	  αποκλεισμό	  των	  msm 

	  
� Το	  ανωτέρω	  συμπέρασμα	  μπορεί	  να	  επηρεάζει	  και	  τις	  
αποφάσεις	  άλλων	  κρατών	  μελών	  που	  εφαρμόζουν	  ανάλογες	  
πολιτικές	  μόνιμου	  αποκλεισμού	  
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� To Ολλανδικό	  Ινστιτούτο	  Ανθρωπίνων	  Δικαιωμάτων	  
κατέληξε	  ότι	  ο	  δια	  βίου	  αποκλεισμός	  των	  msm	  είναι	  
μεροληπτικός	  και	  το	  Υπουργείο	  Υγείας	  ενημέρωσε	  το	  
Κοινοβούλιο	  για	  την	  επανατοποθέτησή	  τους	  προς	  
προσωρινό	  αποκλεισμό	  (6	  m-‐5	  y)	  αφού	  δεν	  
στοιχειοθετείται	  λόγος	  μόνιμου	  αποκλεισμού	  για	  
λόγους	  ασφάλειας	  υγείας	  

	  
� Άλλες	  χώρες	  της	  ΕΕ	  (Ην.	  Βασίλειο,	  Σουηδία	  ,Ιταλία,	  
Ισπανία)	  έχουν	  ήδη	  υοθετήσει	  τον	  προσωρινό	  
αποκλεισμό	   Blood Transfus 2016; 14: 500-3  



	  
2006:	  ΗΠΑ,πρόταση	  για	  αιτιολόγηση	  του	  δια	  βίου	  αποκλεισμού	  των	  msm	  
σε	  σχέση	  με	  τον	  αποκλεισμό	  για	  1	  έτος	  ατόμων	  που	  είχαν	  σεξουαλική	  
επαφή	  με	  άτομο	  με	  ηπατίτιδα,	  σύφιλη	  ή	  γονόρροια,	  με	  IVD	  χρήστη,	  άνδρα	  
που	  έκανε	  sex	  με	  εκδιδόμενη	  .	  	  Αμερικανικός	  ΕΣ	  διατυπώνει	  την	  άποψη	  
ότι	  o	  δια	  βίου	  αποκλεισμός	  δεν	  δικαιολογείται	  ούτε	  ιατρικά	  ούτε	  
επιστημονικά	  ΑΡΝΗΤΙΚΗ	  ΨΗΦΟΣ	  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	  
	  
2010:	  ΑΡΝΗΤΙΚΗ	  ΨΗΦΟΣ	  με	  την	  αιτιολογία	  ότι	  τα	  τρέχοντα	  
επιστημονικά	  δεδομένα	  είναι	  ανεπαρκή	  για	  να	  υποστηρίξουν	  αλλαγή	  	  
	  
2013:	  18	  γερουσιαστές	  και	  68	  αντιπρόσωποι	  καταθέτουν	  ερώτημα	  στο	  
ΥΥ	  “η	  τρέχουσα	  πολιτική	  μας	  αποτρέπει	  υγιείς	  εθελοντές	  δότες	  ακόμα	  και	  
όταν	  έχουμε	  σοβαρές	  ελλείψεις	  αίματος.	  Επιπλέον	  αναπαράγουμε	  
στερεότυπα	  εναντίον	  των	  msm	  και	  προάγουμε	  διακρίσεις	  εναντίον	  τους”	  
	  
2014	  :	  αλλαγή	  πολιτικής	  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜOΣ	  ΓΙΑ	  1	  ΕΤΟΣ	  
	  





 
  GREEN: Men who have sex with men may donate blood; No deferral 
   
 YELLOW : Men who have sex with men may donate blood; Temporary deferral 
 
 RED: Men who have sex with men may not donate blood; Permanent deferral 
 
  GREY:No Data 



Η	  απόλυτη	  ασφάλεια	  στις	  
μεταγγίσεις	  είναι	  μια	  ψευδαίσθηση	  
	  
Πώς	  μπορούμε	  να	  ορίσουμε	  και	  να	  
διατηρήσουμε	  μια	  ισορροπία	  
ανάμεσα	  στο	  στόχο	  της	  ασφάλειας	  
και	  της	  επάρκειας	  ενώ	  ταυτόχρονα	  
διατηρούμε	  και	  την	  ευθύνη	  μας	  
απέναντι	  τον	  δότη	  ,	  το	  δέκτη	  και	  την	  
κοινωνία	  γενικότερα???	  
	  
	  



� Η	  εφαρμογή	  νέων	  κατευθυντήριων	  οδηγιών	  για	  την	  άρση	  του	  δια	  
βίου	  αποκλεισμού	  των	  msm	  από	  την	  αιμοδοσία	  οφείλει	  να	  στηρίζεται	  

στην	  παραδοχή	  ότι	  όποιος	  επιθυμεί	  να	  προσφέρει	  αίμα	  υποκινείται	  

από	  την	  επιθυμία	  να	  σώσει	  ζωές.	  

	  

� 	  Θεωρώντας	  ότι	  οι	  msm	  δότες	  ενδιαφέρονται	  για	  την	  ασφάλεια	  του	  

αίματος	  	  όσο	  και	  οι	  λοιποί	  δότες	  έχουμε	  τη	  δυνατότητα	  να	  τους	  

επανεντάξουμε	  στον	  αιμοδοτικό	  πληθυσμό	  επιβραβεύοντας	  την	  

αλτρουιστική	  τους	  συμπεριφορά	  και	  ενημερώνοντας	  τους	  για	  τις	  

εκάστοτε	  πολιτικές	  αποκλεισμού	  με	  βάση	  επιστημονικά	  δεδομένα	  	  	  



	  

	  	  Πώς	  θα	  ήταν	  ο	  κόσμος	  αν	  η	  επιτυχία	  εξαρτιόταν	  από	  την	  

προσπάθεια	  να	  συμμορφωνόμαστε	  (δότες)	  παρά	  από	  το	  

να	  απορρίπτουμε	  (ρυθμιστικές	  αρχές)	  αυτούς	  που	  δεν	  

συμμορφώνονται???	  



Fool	  me	  once,	  shame	  on	  you,	  

Fool	  me	  twice,	  shame	  on	  me!!!!!!	  


