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Εισαγωγή 
 

Για τα Hush Puppies –τα κλασικά αμερικανικά παπούτσια από βουρ-

τσισμένο σουέντ με το ελαφρύ ελαστικό πέλμα– το Σημείο Καμπής 

ήρθε κάποια στιγμή ανάμεσα στα τέλη του 1994 και στις αρχές του 

1995. Η μάρκα μέχρι τότε ήταν σχεδόν νεκρή. Οι πωλήσεις είχαν 

πέσει στα 30.000 ζευγάρια τον χρόνο, κι αυτά σε σημεία πώλησης 

στην επαρχία και σε οικογενειακά καταστήματα σε μικρές πόλεις.  

Η Wolverine, η εταιρεία που κατασκευάζει τα Hush Puppies, σκεφτόταν 

να διακόψει σταδιακά την παραγωγή των παπουτσιών που την έκαναν 

διάσημη. Έπειτα, όμως, συνέβη κάτι παράξενο. Σε μια φωτογράφιση 

μόδας, δύο στελέχη των Hush Puppies –ο Όουεν Μπάξτερ (Owen 

Baxter) και ο Τζέφρι Λιούις (Geoffrey Lewis)– συνάντησαν έναν στιλί-

στα από τη Νέα Υόρκη που τους είπε ότι τα κλασικά Hush Puppies 

ξαφνικά είχαν γίνει της μόδας στα κλαμπ και τα μπαρ στο κέντρο του 

Μανχάταν. «Μας είπε», θυμάται ο Μπάξτερ, «ότι υπήρχαν καταστή-

ματα μεταχειρισμένων ειδών στο Βίλατζ και το Σόχο όπου πωλούνταν 

τα παπούτσια. Ο κόσμος πήγαινε σε εκείνα τα οικογενειακά καταστή-

ματα, τα μαγαζάκια που τα είχαν ακόμα, και τα αγόραζε». Ο Μπάξτερ 

και ο Λιούις στην αρχή απόρησαν. Τους φαινόταν παράλογο που τα 

παπούτσια που προφανώς ήταν ντεμοντέ μπορούσαν να επανέλθουν 

στο προσκήνιο. «Μας είπαν ότι τα φορούσε ο ίδιος ο Άιζακ Μιζράχι 
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(Isaac Mizrahi)», λέει ο Λιούις. «Για να είμαι ειλικρινής, τότε δεν είχα-

με ιδέα ποιος ήταν ο Άιζακ Μιζράχι.» 

Το φθινόπωρο του 1995 οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Πρώτα 

τηλεφώνησε ο σχεδιαστής μόδας Τζον Μπάρτλετ (John Bartlett).  

Ήθελε να χρησιμοποιήσει τα Hush Puppies στην ανοιξιάτικη κολεξιόν 

του. Ύστερα μια άλλη σχεδιάστρια μόδας από το Μανχάταν, η Άννα 

Σούι (Anna Sui), τηλεφώνησε για να ζητήσει κι αυτή παπούτσια για 

την επίδειξή της. Στο Λος Άντζελες ο σχεδιαστής μόδας Τζόελ Φιτζέ-

ραλντ (Joel Fitzgerald) τοποθέτησε ένα φουσκωτό σκυλί ράτσας μπα-

σέ μήκους οχτώ μέτρων –το σύμβολο της μάρκας Hush Puppies– στη 

στέγη του καταστήματός του στο Χόλιγουντ και άδειασε μια διπλανή 

γκαλερί για να την κάνει μπουτίκ για Hush Puppies. Ενώ ακόμα έβαφε 

και έβαζε ράφια, μπήκε μέσα ο ηθοποιός Πι-γουί Χέρμαν (Pee-wee 

Herman) και ζήτησε δύο ζευγάρια. «Κυκλοφόρησε αποκλειστικά από 

στόμα σε στόμα», θυμάται ο Φιτζέραλντ. 

Το 1995 η εταιρεία πούλησε 430.000 ζευγάρια κλασικών Hush 

Puppies και την επόμενη χρονιά τα τετραπλάσια και τη μεθεπόμενη 

ακόμα περισσότερα, ώσπου τα Hush Puppies ξανάγιναν βασικό  

αξεσουάρ της γκαρνταρόμπας του μέσου Αμερικανού. Το 1996 τα 

Hush Puppies κέρδισαν το βραβείο καλύτερου αξεσουάρ στο δείπνο 

των βραβείων του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας στο Λίνκολν Σέ-

ντερ και ο πρόεδρος της εταιρείας ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον 

Κάλβιν Κλάιν (Calvin Klein) και την Ντόνα Κάραν (Donna Karan) 

και παρέλαβε το βραβείο για ένα επίτευγμα στο οποίο –όπως θα 

παραδεχόταν πρώτα ο ίδιος– η εταιρεία του δεν είχε σχεδόν καμία 

ανάμειξη. Τα Hush Puppies ξαφνικά είχαν γνωρίσει εκρηκτική άν-

θηση και όλα ξεκίνησαν από μερικά παιδιά στο Ιστ Βίλατζ και το 

Σόχο. 

Πώς έγινε αυτό; Εκείνα τα λίγα πρώτα παιδιά, όποια κι αν ήταν, 

δεν προσπαθούσαν εσκεμμένα να προωθήσουν τα Hush Puppies. Τα 

φορούσαν ακριβώς επειδή δεν τα φορούσε κανένας άλλος. Ύστερα  

η μόδα εξαπλώθηκε και δύο σχεδιαστές που χρησιμοποίησαν τα πα-

πούτσια για να πλασάρουν κάτι άλλο –την haute couture. Τα πα-

πούτσια ήταν μια τυχαία πινελιά. Κανένας δεν προσπαθούσε να κά-
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νει τα Hush Puppies ενδυματολογική τάση. Κι όμως, με κάποιον 

τρόπο, αυτό ακριβώς συνέβη. Τα παπούτσια πέρασαν ένα συγκεκρι-

μένο σημείο δημοτικότητας και έγινε η αλλαγή κατεύθυνσης.  

Πώς ένα ζευγάρια παπούτσια των 30 δολαρίων μέσα σε δύο χρόνια 

ξεκίνησε από μια χούφτα χίπστερ και μόδιστρους του κέντρου  

του Μανχάταν και βρέθηκε σε όλα τα πολυκαταστήματα της Αμε- 

ρικής; 

 

 

1. 

 

Υπήρχε μια περίοδος, όχι πολύ μακρινή, στις πάμφτωχες γειτονιές της 

Νέας Υόρκης, όπως το Μπράουνσβιλ και την Ανατολική Νέα Υόρκη, 

που όταν σουρούπωνε οι δρόμοι θύμιζαν πόλη-φάντασμα. Οι συνηθι-

σμένοι εργαζόμενοι άνθρωποι δεν περπατούσαν στα πεζοδρόμια. Τα 

παιδιά δεν έβγαιναν βόλτα με ποδήλατο στους δρόμους. Οι ηλικιωμένοι 

δεν κάθονταν στις βεράντες και στα παγκάκια των πάρκων. Το εμπόριο 

ναρκωτικών οργίαζε και ο πόλεμος των συμμοριών ήταν πανταχού πα-

ρών σε εκείνο το μέρος του Μπρούκλιν, τόσο που οι περισσότεροι άν-

θρωποι προτιμούσαν την ασφάλεια του διαμερίσματός τους όταν νύ-

χτωνε. Οι αστυνομικοί που υπηρετούσαν στο Μπράουνσβιλ στη δεκαε-

τία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έλεγαν ότι μόλις έδυε 

ο ήλιος ο ασύρματος έπαιρνε φωτιά από τις κλήσεις των αστυνομικών 

που περιπολούσαν στους δρόμους στο κέντρο επικοινωνιών ενημερώ-

νοντας για κάθε είδος βίαιου και επικίνδυνου εγκλήματος. Το 1992 έγι-

ναν 2.154 δολοφονίες στη Νέα Υόρκη και 626.182 σοβαρά εγκλήματα, 

επιβαρύνοντας περισσότερο περιοχές όπως το Μπράουνσβιλ και την 

Ανατολική Νέα Υόρκη. Ύστερα, όμως, συνέβη κάτι παράξενο. Σε κά-

ποιο μυστηριώδες και κρίσιμο σημείο, το ποσοστό εγκληματικότητας 

άρχισε να μειώνεται. Άλλαξε κατεύθυνση. Μέσα σε πέντε χρόνια, οι δο-

λοφονίες είχαν μειωθεί κατά 64,3% φτάνοντας τις 770 και τα συνολικά 

εγκλήματα μειώθηκαν σχεδόν στο μισό φτάνοντας τα 355.893. Στο 

Μπράουνσβιλ και στην Ανατολική Νέα Υόρκη τα πεζοδρόμια πάλι γέ-

μισαν κόσμο, τα ποδήλατα επέστρεψαν και οι ηλικιωμένοι ξαναβγήκαν 
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στις βεράντες. «Κάποια εποχή δεν ήταν ασυνήθιστο να ακούς ριπές, 

όπως θα άκουγες κάπου στη ζούγκλα του Βιετνάμ», λέει ο επιθεωρητής 

Έντουαρντ Μεσάντρι  (Edward Messandri), ο οποίος διοικεί το αστυ-

νομικό τμήμα του Μπράουνσβιλ. «Δεν ακούω πια τα πυρά». 

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης θα σας πει πως αυτό που συνέβη 

ήταν ότι βελτιώθηκε δραματικά η αστυνόμευση στην πόλη. Οι  

εγκληματολόγοι υποδεικνύουν τον περιορισμό του εμπορίου κρακ και 

τη γήρανση του πληθυσμού. Οι οικονομολόγοι, στο μεταξύ, λένε πως 

η σταδιακή βελτίωση της οικονομίας της πόλης στη διάρκεια της δε-

καετίας του 1990 είχε ως αποτέλεσμα να βρουν εργασία εκείνοι που 

αλλιώς θα γίνονταν εγκληματίες. Αυτές είναι οι συμβατικές εξηγήσεις 

για την άνοδο και την πτώση των κοινωνικών προβλημάτων, μα τελι-

κά δεν είναι πιο ικανοποιητικές απ’ όσο το συμπέρασμα ότι κάτι παι-

διά στο Ιστ Βίλατζ προκάλεσαν την αναβίωση των Hush Puppies. Οι 

μεταβολές στο εμπόριο ναρκωτικών, στον πληθυσμό και στην οικονο-

μία είναι μακροπρόθεσμες τάσεις, που συνέβησαν σε όλη τη χώρα. Δεν 

εξηγούν γιατί η εγκληματικότητα μειώθηκε κατακόρυφα στη Νέα 

Υόρκη, περισσότερο απ’ όσο στις άλλες πόλεις της χώρας, και δεν  

εξηγούν γιατί συνέβη σε τόσο εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα. 

Όσο για τις βελτιώσεις που έκανε η αστυνομία, είναι κι αυτές εξίσου 

σημαντικές. Αλλά υπάρχει ένα αινιγματικό χάσμα ανάμεσα στην κλί-

μακα των αλλαγών της αστυνόμευσης και στο εύρος της επίδρασής 

της σε μέρη όπως το Μπράουνσβιλ και η Ανατολική Νέα Υόρκη. Στο 

κάτω κάτω, τα ποσοστά εγκληματικότητας δεν μειώθηκαν αργά στη 

Νέα Υόρκη καθώς οι συνθήκες βελτιώνονταν σταδιακά. Σημείωσαν 

κατακόρυφη πτώση. Πώς μπορεί μια αλλαγή σε λίγους οικονομικούς 

και κοινωνικούς δείκτες να προκαλέσει μείωση των ποσοστών δολο-

φονιών κατά τα δύο τρίτα μέσα σε πέντε χρόνια; 

 

 

2. 

 

Το Tipping Point – Σημείο Καμπής είναι η βιογραφία μιας ιδέας και η 

συγκεκριμένη ιδέα είναι πολύ απλή. Λέει ότι ο καλύτερος τρόπος για 
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να καταλάβουμε την ανάδυση των τάσεων της μόδας, την κορύφωση 

και την υποχώρηση των κυμάτων εγκληματικότητας ή ακόμα και τη 

μεταμόρφωση άγνωστων βιβλίων σε ευπώλητα ή την αύξηση του κα-

πνίσματος στους εφήβους ή το φαινόμενο της διάδοσης από στόμα σε 

στόμα, ή πολλές άλλες μυστηριώδεις αλλαγές που σημαδεύουν την 

καθημερινή ζωή μας, είναι να τα δούμε όλα αυτά σαν επιδημίες. Οι 

ιδέες και τα προϊόντα και τα μηνύματα και οι συμπεριφορές διαδίδο-

νται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι ιοί. 

Η επιτυχία των Hush Puppies και η πτώση της εγκληματικότη-

τας στη Νέα Υόρκη είναι κλασικά παραδείγματα επιδημιών εν εξελί-

ξει. Παρόλο που μπορεί να μη φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά ση-

μεία, μοιράζονται ένα βασικό, θεμελιώδες μοτίβο. Κατ’ αρχάς, είναι 

σαφή παραδείγματα μεταδοτικής συμπεριφοράς. Κανένας δεν δη-

μοσίευσε διαφημίσεις για να πει στον κόσμο ότι τα παραδοσιακά 

Hush Puppies είναι κουλ και πρέπει να τα φοράνε όλοι. Εκείνα τα 

παιδιά απλώς φορούσαν τα παπούτσια όταν πήγαιναν σε κλαμπ ή σε 

καφέ ή όταν περπατούσαν στους δρόμους του κέντρου της Νέας 

Υόρκης και έτσι εξέθεταν τους άλλους ανθρώπους στο ενδυματολο-

γικό αισθητήριό τους. Τους μόλυναν με τον «ιό» των Hush Puppies. 

Η μείωση του εγκλήματος στη Νέα Υόρκη σίγουρα συνέβη με 

τον ίδιο τρόπο. Ούτε έτσι στα ξαφνικά αποφάσισε ένα τεράστιο πο-

σοστό μελλοντικών εγκληματιών το 1993 να μη διαπράξει άλλα  

εγκλήματα ούτε η αστυνομία κατόρθωσε με κάποιον μαγικό τρόπο 

να παρεμβαίνει σε τεράστιο ποσοστό καταστάσεων που αλλιώς θα 

είχαν μοιραία κατάληξη. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ο μικρός αριθ-

μός ανθρώπων στον μικρό αριθμό καταστάσεων στον οποίο η αστυ-

νομία ή οι καινούριες κοινωνικές δυνάμεις είχαν κάποια επιρροή 

άρχισε να συμπεριφέρεται πολύ διαφορετικά κι αυτή η συμπεριφορά 

κάπως μεταδόθηκε σε άλλους επίδοξους εγκληματίες σε παρόμοιες 

καταστάσεις. Με κάποιον τρόπο, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

στη Νέα Υόρκη «μολύνθηκε» από έναν ιό κατά του εγκλήματος μέ-

σα σε λίγο χρόνο. 

Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των δύο παραδειγ-

μάτων είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις οι μικρές αλλαγές είχαν με-
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γάλη επίδραση. Όλοι οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους μειώθηκε η 

εγκληματικότητα στη Νέα Υόρκη είναι αλλαγές που συνέβησαν στο 

περιθώριο· είναι αλλαγές που προστίθεντο η μία στην άλλη. Το εμπό-

ριο του κρακ μειώθηκε. Ο πληθυσμός γέρασε λιγάκι. Το αστυνομικό 

σώμα έγινε λιγάκι καλύτερο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν δραματικό. 

Το ίδιο συνέβη με τα Hush Puppies. Για πόσα παιδιά λέμε ότι άρχισαν 

να φοράνε τα παπούτσια στο κέντρο του Μανχάταν; Είκοσι; Πενήντα; 

Εκατό –το πολύ; Όμως οι πράξεις τους φαίνεται πως από μόνες τους 

ξεκίνησαν μια διεθνή τάση μόδας. 

Και, τέλος, και οι δύο αλλαγές συνέβησαν με ταχύτητα. Δεν ανα-

πτύχθηκαν αργά και σταθερά. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε ένα διά-

γραμμα της εγκληματικότητας στη Νέα Υόρκη, ας πούμε από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1960 ως τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μοιάζει με 

τεράστια αψίδα. Το 1965 έγιναν 200.000 εγκλήματα στην πόλη και από 

εκείνο το σημείο ο αριθμός αρχίζει έντονη άνοδο, διπλασιάζεται κάθε 

δύο χρόνια και συνεχίζει σχεδόν χωρίς σταματημό, μέχρι που φτάνει τα 

650.000 εγκλήματα ετησίως στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Τις δύο 

επόμενες δεκαετίες σταθεροποιείται σε αυτό το επίπεδο, πριν μειωθεί 

κατακόρυφα το 1992, εξίσου απότομα όσο είχε αυξηθεί πριν από τριά-

ντα χρόνια. Η εγκληματικότητα δεν ελαττώθηκε βαθμιαία. Δεν μειώθη-

κε διακριτικά. Έφτασε ένα συγκεκριμένο σημείο και πάτησε φρένο. 

Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά –πρώτον, η μεταδοτικότητα· δεύ-

τερον, το γεγονός ότι μικρές αιτίες μπορούν να έχουν μεγάλη επίδρα-

ση· και τρίτον, ότι η αλλαγή δεν συμβαίνει σταδιακά αλλά σε μια δρα-

ματική στιγμή– είναι οι ίδιες τρεις αρχές που καθορίζουν τον τρόπο 

που η ιλαρά εξαπλώνεται σε μια τάξη του δημοτικού ή που η γρίπη 

κάνει την επίθεσή της κάθε χειμώνα. Από τα τρία, το τρίτο χαρακτη-

ριστικό –η ιδέα ότι η επιδημία μπορεί να εξαπλωθεί ή να σταματήσει 

σε μια δραματική στιγμή– είναι το πιο σημαντικό, επειδή αποτελεί την 

αρχή που δίνει νόημα στα άλλα δύο και επιτρέπει την πιο εύστοχη  

ανάλυση για τον τρόπο που οι αλλαγές στη σύγχρονη εποχή συμβαί-

νουν με τον τρόπο που συμβαίνουν. Το όνομα που δίνουμε σ’ αυτή τη 

μία δραματική στιγμή της επιδημίας που όλα μπορούν να αλλάξουν 

μονομιάς είναι το Σημείο Καμπής. 
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3. 

 

Ο κόσμος που ακολουθεί τους κανόνες των επιδημιών είναι πολύ δια-

φορετικός από τον κόσμο στον οποίο νομίζουμε ότι ζούμε τώρα. Σκε-

φτείτε για μια στιγμή την έννοια της μεταδοτικότητας. Αν σας πω τη 

λέξη, θα φανταστείτε κρυολογήματα και γρίπες ή ίσως κάτι πολύ επι-

κίνδυνο όπως είναι ο HIV και ο Έμπολα. Έχουμε στο μυαλό μας μια 

πολύ συγκεκριμένη, βιολογική έννοια του τι σημαίνει μεταδοτικότητα. 

Αλλά, αν μπορούν να υπάρξουν επιδημίες εγκλήματος ή επιδημίες μό-

δας, πρέπει να υπάρχουν κάθε λογής πράγματα που είναι εξίσου μετα-

δοτικά με τους ιούς. Σκεφτήκατε ποτέ το χασμουρητό, παραδείγματος 

χάριν; Το χασμουρητό είναι μια ασυνήθιστα ισχυρή πράξη. Απλώς και 

μόνο επειδή διαβάσατε τη λέξη «χασμουρητό» στις δύο προηγούμενες 

προτάσεις –και τα δύο πρόσθετα «χασμουρητά» σ’ αυτή την πρόταση–, 

πολλοί από σας πιθανότατα θα χασμουρηθείτε μέσα στα επόμενα λε-

πτά. Ακόμα κι εγώ καθώς γράφω χασμουρήθηκα δύο φορές. Αν το 

διαβάζετε σε δημόσιο μέρος και χασμουρηθήκατε μόλις τώρα, οι πιθα-

νότητες λένε ότι μεγάλο ποσοστό απ’ όσους σας είδαν να χασμουριέ-

στε χασμουριούνται τώρα κι αυτοί και ότι μεγάλο ποσοστό των αν-

θρώπων που είδαν τους ανθρώπους που σας είδαν να χασμουριέστε 

χασμουριούνται τώρα κι αυτοί, και ούτω καθεξής, σε έναν όλο και 

πλατύτερο κύκλο χασμουρητών. 

Το χασμουρητό είναι απίστευτα μεταδοτικό. Έκανα μερικούς 

από σας να χασμουρηθούν απλώς γράφοντας τη λέξη «χασμουρητό». 

Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που χασμουρήθηκαν όταν σας είδαν να χα-

σμουριέστε μολύνθηκαν από την εικόνα σας καθώς χασμουριόσαστε  

–κάτι που αποτελεί δεύτερο είδος μεταδοτικότητας. Ίσως να χα-

σμουρήθηκαν και μόνο που σας άκουσαν να χασμουριέστε, επειδή το 

χασμουρητό είναι επίσης ακουστικά μεταδοτικό: αν παίξετε την ηχη-

τική ταινία ενός χασμουρητού σε τυφλούς, θα χασμουρηθούν κι αυ-

τοί. Και τελικά, αν χασμουρηθήκατε καθώς το διαβάζατε αυτό, μή-

πως σας πέρασε από τον νου η σκέψη –έστω και ασυνείδητα και φευ-

γαλέα– ότι ίσως είστε κουρασμένοι; Και μόνο που γράφω αυτή τη 

λέξη, μπορώ να εμφυτεύσω μια αίσθηση στο μυαλό σας. Μπορεί να 
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το κάνει αυτό ο ιός της γρίπης; Με άλλα λόγια, η μεταδοτικότητα 

είναι μια αναπάντεχη ιδιότητα πραγμάτων κάθε είδους, και πρέπει να 

το θυμόμαστε αυτό, αν θέλουμε να αναγνωρίζουμε και να διαγνώ-

θουμε τις επιδημικές αλλαγές. 

Η δεύτερη αρχή των επιδημιών –ότι οι μικρές αλλαγές μπορούν 

με κάποιον τρόπο να έχουν μεγάλη επίδραση– είναι επίσης μια αρκετά 

ριζοσπαστική έννοια. Ως άνθρωποι, είμαστε προσαρμοσμένοι κοινωνι-

κά να κάνουμε κατά προσέγγιση συσχετίσεις μεταξύ αιτίου και αποτε-

λέσματος. Όταν θέλουμε να μεταφέρουμε ένα ισχυρό συναίσθημα, 

όταν θέλουμε να πείσουμε κάποιον, παραδείγματος χάριν, ότι τον  

αγαπάμε, συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να μιλήσουμε με πάθος και ευ-

θύτητα. Όταν θέλουμε να πούμε άσχημα νέα σε κάποιον, χαμηλώνου-

με τη φωνή και διαλέγουμε τα λόγια μας με περίσκεψη. Είμαστε εκπαι-

δευμένοι να σκεφτόμαστε ότι αυτό που εισάγουμε σε μια συναλλαγή ή 

σχέση ή σύστημα πρέπει να έχει ευθεία αναλογία, στην ένταση και τις 

διαστάσεις του, με αυτό που παίρνουμε ως αποτέλεσμα. Συλλογιστεί-

τε, παραδείγματος χάριν, τον ακόλουθο γρίφο. Σας δίνω ένα μεγάλο 

φύλλο χαρτί και σας ζητώ να το διπλώσετε μία φορά και ύστερα να 

πάρετε το διπλωμένο χαρτί και να το διπλώσετε ξανά και μετά ξανά 

και ξανά, μέχρι να διπλώσετε το αρχικό χαρτί πενήντα φορές. Πόσο 

ψηλή λέτε ότι θα είναι η τελική στοίβα; Για να απαντήσουν σ’ αυτή 

την ερώτηση, οι περισσότεροι θα διπλώσουν το χαρτί με τον νου τους 

και θα μαντέψουν ότι η στοίβα θα είναι χοντρή σαν τηλεφωνικός κα-

τάλογος ή, αν είναι πραγματικά θαρραλέοι, θα πουν ότι θα είναι ψηλή 

σαν ψυγείο. Όμως η πραγματική απάντηση είναι ότι το ύψος της στοί-

βας θα μπορούσε να προσεγγίσει την απόσταση του ήλιου. Κι αν τη 

διπλώνατε άλλη μια φορά, η στοίβα θα είχε ύψος όσο η απόσταση  

μετ’ επιστροφής από τον ήλιο. Είναι παράδειγμα αυτού που στα μαθη-

ματικά ονομάζεται γεωμετρική πρόοδος. Οι επιδημίες είναι άλλο ένα 

παράδειγμα γεωμετρικής προόδου: όταν ένας ιός εξαπλώνεται σε έναν 

πληθυσμό, διπλασιάζεται και αναδιπλασιάζεται, ώσπου (μεταφορικά) 

έχει μεγαλώσει από ένα φύλλο χαρτί φτάνοντας ως τον ήλιο σε 50 βή-

ματα. Ως ανθρώπινα όντα μάς δυσκολεύει αυτό το είδος προόδου, 

επειδή το τελικό αποτέλεσμα –η επίδραση– μοιάζει τόσο δυσανάλογο 
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σε σχέση με το αίτιο. Για να αντιληφθούμε τη δύναμη των επιδημιών, 

πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσδοκία της αναλογικότητας. Πρέ-

πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο ότι μερικές φορές οι μεγά-

λες αλλαγές ακολουθούν μικρά γεγονότα και ότι μερικές φορές αυτές 

οι αλλαγές μπορούν να συμβούν ταχύτατα. 

Αυτή η πιθανότητα της ξαφνικής αλλαγής είναι η κεντρική ιδέα 

του Σημείου Καμπής και πιθανόν εκείνη που δυσκολότερα θα γίνει 

αποδεκτή. Η έκφραση άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως τη δεκαετία 

του 1970 για να περιγράψει τη φυγή προς τα προάστια των λευκών 

που ζούσαν στις παλαιότερες πόλεις του βορειοανατολικού τμήματος 

της Αμερικής. Όταν ο αριθμός των Αφροαμερικανών που μετακόμιζαν 

σε μια συγκεκριμένη γειτονιά έφτανε ένα ορισμένο σημείο –ας πούμε, 

το 20%–, οι κοινωνιολόγοι παρατηρούσαν ότι η κοινότητα «άλλαζε 

κατεύθυνση»: οι λευκοί που είχαν απομείνει έφευγαν σχεδόν αμέσως. 

Το Σημείο Καμπής είναι η στιγμή της κρίσιμης μάζας, το κατώφλι, το 

σημείο βρασμού. Υπήρχε ένα Σημείο Καμπής για το βίαιο έγκλημα στη 

Νέα Υόρκη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ένα Σημείο Καμπής 

για την επανεμφάνιση των Hush Puppies, όπως ακριβώς υπάρχει ένα 

Σημείο Καμπής για την εισαγωγή κάθε καινούριας τεχνολογίας.  

Η Sharp παρουσίασε το πρώτο οικονομικό μηχάνημα φαξ το 1984 και 

πούλησε περίπου 80.000 συσκευές στις Ηνωμένες Πολιτείες το πρώτο 

έτος. Τα επόμενα τρία χρόνια οι επιχειρήσεις αργά και σταθερά αγό-

ραζαν όλο και περισσότερα φαξ, ώσπου το 1987 αυτοί που είχαν φαξ 

ήταν αρκετοί και άρα είχε νόημα να πάρουν όλοι φαξ. Το 1987 ήταν 

το Σημείο Καμπής της συσκευής φαξ. Εκείνη τη χρονιά πουλήθηκαν 

1.000.000 συσκευές, και το 1989 είχαν μπει σε λειτουργία 2.000.000 

καινούριες συσκευές. Τα κινητά τηλέφωνα ακολούθησαν την ίδια τρο-

χιά. Σε όλη τη δεκαετία του 1990 γίνονταν ολοένα και μικρότερα και 

φτηνότερα και οι υπηρεσίες βελτιώνονταν συνεχώς ως το 1998, όταν η 

τεχνολογία έφτασε στο Σημείο Καμπής και ξαφνικά όλοι απέκτησαν 

κινητό. (Για μια εξήγηση των μαθηματικών των Σημείων Καμπής, δεί-

τε τις σημειώσεις τέλους.) 

Όλες οι επιδημίες έχουν Σημείο Καμπής. Ο Τζόναθαν Κρέιν, κοινω-

νιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, εξέτασε την επίδραση που έχει ο 
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αριθμός των ανθρώπων που αποτελούν πρότυπα μιας κοινότητας  

–επαγγελματίες, διευθυντές, δάσκαλοι τους οποίους η Υπηρεσία Απο-

γραφής ορίζει ως «υψηλού κύρους»– στη ζωή των εφήβων στην ίδια γει-

τονιά. Δεν βρήκε παρά μικρή διαφορά στα ποσοστά εγκυμοσύνης ή στα 

ποσοστά μαθητών που εγκατέλειπαν το σχολείο σε γειτονιές όπου  

υπήρχε ποσοστό μεταξύ 40% και 50% εργαζομένων υψηλού κύρους.  

Όταν, όμως, ο αριθμός των επαγγελματιών έπεφτε κάτω από το 5%, τα 

προβλήματα γνώριζαν εκρηκτική αύξηση. Για τους μαύρους μαθητές, 

παραδείγματος χάριν, όταν το ποσοστό εργαζομένων υψηλού στάτους 

πέφτει κατά 2,2% μόνο –από το 5,6% στο 3,4%– τα ποσοστά εγκατάλει-

ψης του σχολείου υπερδιπλασιάζονται. Στο ίδιο Σημείο Καμπής, το πο-

σοστό μητρότητας στις έφηβες κοπέλες –το οποίο μέχρι εκείνο το ση-

μείο μεταβαλλόταν ελάχιστα– σχεδόν διπλασιάζεται. Υποθέτουμε, διαι-

σθητικά, ότι οι γειτονιές και τα κοινωνικά προβλήματα επιδεινώνονται 

με κάποιο είδος σταθερής προόδου. Μερικές φορές, όμως, μπορεί να μην 

επιδεινώνονται σταθερά· στο Σημείο Καμπής τα σχολεία μπορεί να χά-

σουν τον έλεγχο των μαθητών τους και η οικογενειακή ζωή να εκφυλι-

στεί μονομιάς. 

Θυμάται κάποτε που ήμουν παιδί και είδα το κουτάβι της οικογέ-

νειάς μας να βλέπει για πρώτη φορά χιόνι. Σοκαρίστηκε και ενθουσιά-

στηκε και σάστισε, τίναζε νευρικά την ουρά, μύριζε την παράξενη,  

αφράτη ύλη, κλαψούριζε από το μυστήριό της. Δεν έκανε πολύ περισ-

σότερο κρύο το πρωί της πρώτης χιονόπτωσης απ’ όσο το προηγού-

μενο βράδυ. Μπορεί να είχε 1 βαθμό Κελσίου το προηγούμενο βράδυ 

και τώρα να είχε -1 Κελσίου. Σχεδόν τίποτα δεν είχε αλλάξει, με άλλα 

λόγια, όμως –κι αυτό ήταν το καταπληκτικό– είχαν αλλάξει όλα.  

Η βροχή είχε γίνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Χιόνι! Άλλωστε, κατά βά-

θος, πιστεύουμε πως όλα γίνονται σταδιακά, οι προσδοκίες μας ορίζο-

νται από το σταθερό πέρασμα του χρόνου. Όμως ο κόσμος του Σημεί-

ου Καμπής είναι ένα μέρος όπου το απροσδόκητο γίνεται αναμενόμε-

νο, όπου η ριζική αλλαγή είναι κάτι παραπάνω από μια πιθανότητα. 

Είναι –κόντρα σε όλες τις προσδοκίες μας– μια βεβαιότητα. 

Στο κυνήγι αυτής της ριζοσπαστικής ιδέας θα σας πάω στη Βαλ-

τιμόρη, για να διδαχθούμε από την επιδημία σύφιλης σε εκείνη την 
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πόλη. Θα σας παρουσιάσω τρία συναρπαστικά είδη ανθρώπου που τα 

ονομάζω Ειδήμονες, Συνδετιστές και Πωλητές, τα οποία παίζουν κρί-

σιμο ρόλο στις επιδημίες από στόμα σε στόμα που υπαγορεύουν τα 

γούστα και τις τάσεις και τις μόδες μας. Θα σας πάω στα σετ των παι-

δικών τηλεοπτικών εκπομπών Sesame Street (Σουσάμι, άνοιξε) και Τα 

στοιχεία της Μπλου (Blue’s clues) και στον συναρπαστικό κόσμο του 

ανθρώπου που δημιούργησε το Columbia Record Club, για να δούμε 

πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα μηνύματα έτσι ώστε να έχουν τον 

μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στο κοινό τους. Θα σας πάω σε μια εται-

ρεία υψηλής τεχνολογίας στο Ντέλαγουερ για να μιλήσουμε για τα 

Σημεία Καμπής που καθορίζουν τη ζωή των ομάδων και στο μετρό της 

Νέας Υόρκης για να καταλάβουμε πώς καταπολεμήθηκε εκεί η επιδη-

μία της βίας. Το ζήτημα σε όλα αυτά θα είναι να απαντήσουμε σε δύο 

απλές ερωτήσεις που βρίσκονται στην καρδιά όσων προσπαθούμε να 

επιτύχουμε ως παιδαγωγοί, γονείς, μαρκετίστες, άνθρωποι των επιχει-

ρήσεων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Γιατί άραγε κάποιες ιδέες ή 

συμπεριφορές ή προϊόντα ξεκινούν επιδημίες και άλλα όχι; Και τι μπο-

ρούμε να κάνουμε για να αρχίσουμε εσκεμμένα και να ελέγξουμε δικές 

μας θετικές επιδημίες; 





 

ΕΝΑ 

Οι τρεις κανόνες των επιδημιών 
 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 επιδημία σύφιλης έπληξε την πόλη 

της Βαλτιμόρης. Σε διάστημα ενός έτους, από το 1995 ως το 1996, ο 

αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν με αυτή την ασθένεια αυξήθηκε 

κατά 500%. Αν δείτε τα ποσοστά σύφιλης της Βαλτιμόρης σε διά-

γραμμα, η γραμμή πάει ευθεία επί χρόνια και μετά, όταν φτάνει το 

1995, εξακοντίζεται σχεδόν σε ορθή γωνία. 

Τι προκάλεσε την αλλαγή κατεύθυνσης στο πρόβλημα σύφιλης της 

Βαλτιμόρης; Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία των Κέντρων 

Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), το πρόβλημα ήταν η κοκαΐνη 

κρακ. Είναι γνωστό ότι το κρακ προκαλεί δραματική αύξηση στη ριψο-

κίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά που οδηγεί στην εξάπλωση του HIV 

και της σύφιλης και άλλων σχετικών. Φέρνει πολύ περισσότερους αν-

θρώπους σε φτωχές περιοχές για να αγοράσουν ναρκωτικά, κάτι που 

μετά αυξάνει την πιθανότητα να μεταφέρουν μαζί τους τη μόλυνση στη 

γειτονιά τους. Αλλάζει τα μοτίβα των κοινωνικών διασυνδέσεων μεταξύ 

γειτονιών. Το κρακ, είπαν τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρό-

ληψης Ασθενειών, ήταν η μικρή ώθηση που χρειαζόταν το πρόβλημα της 

σύφιλης για να μετατραπεί σε μανιασμένη επιδημία. 

Ο Τζον Ζένιλμαν (John Zenilman) του Πανεπιστημίου Τζον Χόπ-

κινς στη Βαλτιμόρη, ειδικός για τα αφροδίσια νοσήματα, έχει μια άλλη 
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εξήγηση: την κατάρρευση των ιατρικών υπηρεσιών στις φτωχότερες 

γειτονιές της πόλης. «Το 1990 με 1991 είχαμε 36.000 επισκέψεις ασθε-

νών στις κλινικές αφροδίσιων νοσημάτων της πόλης», λέει ο Ζένιλμαν. 

«Ύστερα ο δήμος αποφάσισε να μειώσει σταδιακά τις πιστώσεις εξαι-

τίας των προβλημάτων του προϋπολογισμού. Ο αριθμός των γιατρών 

από τους τρεις ουσιαστικά μηδενίστηκε. Οι επισκέψεις των ασθενών 

μειώθηκαν στις 21.000. Υπήρχε επίσης παρόμοια μείωση στις επιτόπου 

παρεμβάσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Υπήρξαν πολλοί πολιτικοί 

παράγοντες –πράγματα που γίνονταν παλαιότερα, όπως αναβαθμίσεις 

στους υπολογιστές, δεν γίνονταν πια. Ήταν το σενάριο της χειρότερης 

περίπτωσης με τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του δήμου να μη λει-

τουργεί. Τα φάρμακα εξαντλήθηκαν.» 

Με άλλα λόγια, όταν υπήρχαν επισκέψεις 36.000 ασθενών ετησίως 

στις κλινικές αφροδίσιων νοσημάτων των υποβαθμισμένων αστικών 

περιοχών της πόλης, η ασθένεια έμενε σε μια ισορροπία. Σε κάποιο 

σημείο μεταξύ των 36.000 και των 21.000 επισκέψεων ασθενών ετησίως, 

σύμφωνα με τον Ζένιλμαν, η ασθένεια φούντωσε. Ξεχείλισε από τις 

υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, πέρασε τους τοπικούς δρόμους 

και τις λεωφόρους που συνέδεαν εκείνες τις γειτονιές με την υπόλοιπη 

πόλη. Ξαφνικά, άνθρωποι που ίσως να ήταν μολυσματικοί για μια  

εβδομάδα πριν λάβουν θεραπεία τώρα τριγυρνούσαν μολύνοντας άλ-

λους επί δύο ή τρεις ή τέσσερις εβδομάδες πριν θεραπευτούν. Η κα-

τάρρευση της περίθαλψης έκανε τη σύφιλη πολύ μεγαλύτερο ζήτημα 

απ’ όσο ήταν πριν. 

Υπάρχει και τρίτη θεωρία, που ανήκει στον Τζον Πότερατ (John 

Potterat), έναν από τους κορυφαίους επιδημιολόγους της χώρας. Ο ένο-

χος, κατ’ αυτόν, είναι οι υλικές μεταβολές που επηρέασαν την  

Ανατολική και τη Δυτική Βαλτιμόρη, τις γειτονιές σε έντονη κρίση και 

από τις δύο πλευρές του κέντρου της Βαλτιμόρης όπου εστιαζόταν το 

πρόβλημα της σύφιλης. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, επισημαίνει, η 

πόλη της Βαλτιμόρης ξεκίνησε μια προβεβλημένη πολιτική κατεδάφισης 

με δυναμίτη των παλιών πολυώροφων εργατικών κατοικιών σε στιλ δε-

καετίας του 1960 στην Ανατολική και τη Δυτική Βαλτιμόρη. Δύο από τις 

πιο πολυδιαφημισμένες επιχειρήσεις κατεδάφισης –του Λέξινγκτον Τέ-
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ρες στη Δυτική Βαλτιμόρη και του Λαφαγιέτ Κορτς στην Ανατολική 

Βαλτιμόρη– ήταν πελώρια κτίρια κατασκευής του δημοσίου που στέγα-

ζαν εκατοντάδες οικογένειες και αποτελούσαν εστίες εγκλήματος και 

μολυσματικών ασθενειών. Ταυτοχρόνως, οι άνθρωποι άρχισαν να φεύ-

γουν από τις παλιές σειρές μονοκατοικιών στην Ανατολική και τη Δυτι-

κή Βαλτιμόρη, καθώς άρχισαν και εκείνες να παρακμάζουν. 

«Ήταν πολύ εντυπωσιακό», λέει ο Πότερατ, για την πρώτη φορά 

που επισκέφτηκε την Ανατολική και τη Δυτική Βαλτιμόρη. «Το 50% 

των μονοκατοικιών σε εκείνες τις σειρές των κτιρίων είχαν πόρτες και 

παράθυρα κλεισμένα με σανίδες και υπήρχε επίσης μια διαδικασία με 

την οποία κατέστρεφαν τις εργατικές κατοικίες. Έμοιαζε σαν να είχε 

ανοίξει μια τρύπα στη μέση. Αυτό ενέτεινε τη διασπορά. Επί χρόνια η 

σύφιλη ήταν περιορισμένη σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Βαλτιμό-

ρης, μέσα σε εξαιρετικά περιχαρακωμένα κοινωνικοσεξουαλικά δίκτυα. 

Η διαδικασία αναγκαστικής αλλαγής στέγης μετέφερε αυτούς τους 

ανθρώπους σε άλλα σημεία της Βαλτιμόρης, και πήραν μαζί τους τη 

σύφιλη, αλλά και κάποιες συμπεριφορές.» 

Το ενδιαφέρον σ’ αυτές τις τρεις εξηγήσεις είναι ότι καμία δεν έχει 

τίποτα το δραματικό. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 

πίστευαν ότι το πρόβλημα ήταν το κρακ. Όμως το κρακ δεν πρωτοήρ-

θε στη Βαλτιμόρη το 1991. Ήταν εκεί επί χρόνια. Αυτό που έλεγαν 

ήταν ότι υπήρχε μια μικρή αύξηση στην ένταση του προβλήματος του 

κρακ στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αυτή η αλλαγή άρκεσε για 

να δώσει το έναυσμα στην επιδημία σύφιλης. Αντίστοιχα, ούτε ο Ζέ-

νιλμαν έλεγε ότι οι κλινικές αφροδίσιων νοσημάτων της Βαλτιμόρης 

έκλεισαν. Απλώς περιόρισαν τη δραστηριότητά τους, με τον αριθμό 

των γιατρών να έχει μειωθεί από τους δεκαεφτά στους δέκα. Ούτε και 

ο Πότερατ έλεγε ότι όλη η Βαλτιμόρη ήταν μια τρύπα. Το μόνο που 

χρειάστηκε, είπε, ήταν η κατεδάφιση λίγων εργατικών κατοικιών και η 

εγκατάλειψη των σπιτιών σε κρίσιμες γειτονιές του κέντρου, κι αυτό 

έκανε τη σύφιλη να ξεπεράσει τα όρια. Αρκούν κάποιες μικρές αλλα-

γές για να χαθεί η ισορροπία μιας επιδημίας. 

Το δεύτερο και ίσως πιο ενδιαφέρον στοιχείο γι’ αυτές τις εξηγή-

σεις είναι ότι όλες περιγράφουν έναν πολύ διαφορετικό τρόπο για την 
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αλλαγή κατεύθυνσης μιας επιδημίας. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόλη-

ψης Ασθενειών μιλάνε για το συνολικό πλαίσιο της ασθένειας –πώς η 

εισαγωγή και ο πολλαπλασιασμός ενός εθιστικού ναρκωτικού μπορεί 

να μεταβάλει τόσο πολύ το περιβάλλον μιας πόλης, ώστε να κάνει μια 

ασθένεια να αλλάξει κατεύθυνση. Ο Ζένιλμαν μιλά για την καθαυτό 

ασθένεια. Όταν οι κλινικές περιορίστηκαν, η σύφιλη βρήκε μια δεύτε-

ρη ευκαιρία. Ήταν μια πρόσκαιρη μόλυνση. Τώρα ήταν χρόνια μόλυν-

ση. Είχε γίνει ένα διαρκές πρόβλημα που συνεχιζόταν επί εβδομάδες. 

Ο Πότερατ, από τη δική του πλευρά, ήταν προσηλωμένος στους αν-

θρώπους που ήταν φορείς της σύφιλης. Η σύφιλη, έλεγε, ήταν μια  

ασθένεια την οποία μετέφερε ένα συγκεκριμένο είδος ατόμου στη 

Βαλτιμόρη –ένα άτομο πάμφτωχο, πιθανότατα χρήστης ναρκωτικών, 

σεξουαλικά ενεργό. Αν αυτό το άτομο μεταφερόταν ξαφνικά από την 

παλιά γειτονιά του σε μια καινούρια –σε ένα καινούριο μέρος της πό-

λης, όπου η σύφιλη ποτέ άλλοτε δεν αποτελούσε πρόβλημα–, τότε η 

νόσος θα είχε μια ευκαιρία να αλλάξει κατεύθυνση. 

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να αλλάξει κα-

τεύθυνση μια επιδημία. Οι επιδημίες αποτελούν συνάρτηση των αν-

θρώπων που μεταδίδουν τον παράγοντα της μόλυνσης, του ίδιου του 

μολυσματικού παράγοντα και του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουρ-

γεί ο μολυσματικός παράγοντας. Κι όταν αλλάξει κατεύθυνση η επι-

δημία, όταν χάσει την ισορροπία της, αυτό συμβαίνει επειδή συνέβη 

κάτι, σημειώθηκε κάποια αλλαγή σε ένα (ή δύο ή τρία) από αυτά τα 

σημεία. Αυτούς τους παράγοντες της αλλαγής τους αποκαλώ Νόμο 

των Λίγων, Παράγοντα του Κολλήματος και Δύναμη των Συμφραζο-

μένων. 

 

 

1. 

 

Όταν λέμε ότι μια χούφτα παιδιά του Ιστ Βίλατζ ξεκίνησαν την επιδη-

μία των Hush Puppies ή ότι η διασπορά των κατοίκων ορισμένων ερ-

γατικών κατοικιών αρκούσε για να ξεκινήσει την επιδημία σύφιλης της 

Βαλτιμόρης, αυτό που πραγματικά λέμε είναι ότι σε μια δεδομένη δια-
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δικασία ή σύστημα κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη σημασία 

από άλλους. Αυτή η ιδέα, εκ πρώτης όψεως, δεν είναι και τόσο ριζο-

σπαστική. Οι οικονομολόγοι μιλάνε για την Αρχή του 80/20, την ι-

δέα ότι σε κάθε κατάσταση περίπου το 80% της «δουλειάς» θα το 

κάνει το 20% των συμμετεχόντων. Στις περισσότερες κοινωνίες το 

20% των εγκληματιών διαπράττουν το 80% των εγκλημάτων. Το 

20% των οδηγών προκαλούν το 80% όλων των ατυχημάτων. Το 20% 

των φίλων της μπίρας πίνουν το 80% της μπίρας. Όταν πάμε στο θέ-

μα των επιδημιών, όμως, αυτή η δυσαναλογία γίνεται ακόμα πιο α-

κραία: ένα ελάχιστο ποσοστό των ανθρώπων κάνουν το μεγαλύτερο 

μέρος της δουλειάς. 

Ο Πότερατ, παραδείγματος χάριν, κάποτε ανέλυσε μια επιδημία 

γονόρροιας στο Κολοράντο Σπρινγκς του Κολοράντο, εξετάζοντας 

όσους ήρθαν σε μια δημόσια κλινική για θεραπεία της ασθένειας μέσα 

σε ένα εξάμηνο. Βρήκε ότι περίπου τα μισά κρούσματα προέρχονταν 

ουσιαστικά από τέσσερις γειτονιές, που αποτελούσαν περίπου το 6% 

της γεωγραφικής έκτασης της πόλης. Οι μισοί από τους ανθρώπους σε 

αυτό το 6%, με τη σειρά τους, σύχναζαν στα ίδια έξι μπαρ. Ο Πότερατ 

τότε πήρε συνεντεύξεις από 768 άτομα σε αυτή τη μικρούλικη υποο-

μάδα και βρήκε ότι 600 από αυτούς ή δεν μετέδωσαν γονόρροια σε 

κανέναν ή τη μετέδωσαν μόνο σε ένα άλλο άτομο. Αυτοί οι άνθρωποι 

καλούνται μη μεταδότες. Εκείνοι που προκαλούσαν τη διάδοση της 

επιδημίας –που μόλυναν δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε άλλους 

με την ασθένειά τους– ήταν οι υπόλοιποι 168. Με άλλα λόγια, σε ολό-

κληρη την πόλη του Κολοράντο Σπρινγκς –μια πόλη που ξεπερνούσε 

κατά πολύ τα 100.000 άτομα– η επιδημία της γονόρροιας άλλαξε κα-

τεύθυνση εξαιτίας της δραστηριότητας 168 ατόμων που ζούσαν σε 

τέσσερις μικρές γειτονιές και ουσιαστικά σύχναζαν στα ίδια έξι μπαρ. 

Ποιοι ήταν αυτοί οι 168 άνθρωποι; Δεν είναι όπως εσείς κι εγώ. 

Είναι άνθρωποι που βγαίνουν κάθε βράδυ, άνθρωποι που έχουν πολύ 

περισσότερους σεξουαλικούς παρτενέρ από τον μέσο όρο, άνθρωποι 

που η ζωή και η συμπεριφορά τους είναι πολύ μακριά από τα συνηθι-

σμένα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, παραδείγματος χάριν, στα 

μπιλιάρδα και τα γήπεδα ρόλερ σκέιτ του Ιστ Σεντ Λούις του Μιζούρι, 
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υπήρχε κάποιος ονόματι Νταρνέλ «Μπος Μαν» ΜακΓκι (Darnell 

«Boss Man» McGee). Ήταν ψηλός –πάνω από 1,83– και γοητευτικός, 

με ταλέντο στα πατίνια, ο οποίος κατέπλησσε τις κοπελίτσες με τις 

ικανότητές του στην πίστα ρόλερ σκέιτ. Η ειδικότητά του ήταν οι δε-

κατριάχρονες και οι δεκατετράχρονες κοπέλες. Τους αγόραζε κοσμή-

ματα, τις πήγαινε βόλτες με την Cadillac του, τις μαστούρωνε με κρακ 

και έκανε σεξ μαζί τους. Ανάμεσα στο 1995 και στο 1997, όταν τον 

πυροβόλησε και τον σκότωσε ένας άγνωστος, κοιμήθηκε τουλάχιστον 

με 100 γυναίκες και –όπως αποδείχτηκε αργότερα– μόλυνε τουλάχι-

στον 30 από αυτές με HIV. 

Στην ίδια διετία, 2.400 χιλιόμετρα πιο πέρα, κοντά στο Μπάφαλο 

της Νέας Υόρκης, ένας άλλος άντρας –κάτι σαν κλώνος του «Μπος 

Μαν»– είχε περιλάβει τους κακόφημους δρόμους του κέντρου του 

Τζέιμσταουν. Το όνομά του ήταν Νουσόν Γουίλιαμς (Nushawn 

Williams), αν και ήταν επίσης γνωστός ως “Φέις”, «Σλάι» και «Σαϊ-

τίκ». Ο Γουίλιαμς πήγαινε με δεκάδες κοπέλες, διατηρούσε τρία ή τέσ-

σερα διαμερίσματα σε όλη την πόλη και στο μεταξύ έβγαζε λεφτά φέρ-

νοντας κρυφά ναρκωτικά από το Μπρονξ. (Όπως μου είπε ρητά ένας 

επιδημιολόγος που ήξερε καλά την υπόθεση, «Ο άνθρωπος ήταν με-

γαλοφυΐα. Αν μπορούσα να κάνω ό,τι έκανε ο Γουίλιαμς χωρίς να με 

πιάσουν, δεν θα χρειαζόταν να δουλέψω ούτε μια μέρα στη ζωή μου».) 

Ο Γουίλιαμς, σαν τον «Μπος Μαν», ήταν γόης. Πήγαινε τριαντάφυλ-

λα στις κοπέλες του, τις άφηνε να του κάνουν κοτσίδες τα μακριά 

μαλλιά του και φιλοξενούσε ολονύκτια όργια στα διαμερίσματά του με 

μαριχουάνα και ουίσκι μαλτ. «Κοιμήθηκα μαζί του τρεις ή τέσσερις 

φορές μέσα σε μια νύχτα», θυμάται μια παρτενέρ του. «Εγώ κι αυτός 

όλο κάναμε πάρτι… Όταν τελείωνε το σεξ ο “Φέις”, άρχιζαν οι φίλοι 

του. Έφευγε ο ένας από το δωμάτιο και έμπαινε ο άλλος.» Τώρα ο 

Γουίλιαμς είναι στη φυλακή. Είναι γνωστό ότι μόλυνε τουλάχιστον 

δεκαέξι από τις πρώην φίλες του με τον ιό του AIDS. Και η πιο διάση-

μη περίπτωση: στο βιβλίο του And the band played on ο Ράντι Σιλτς 

(Randy Shilts) συζητά αναλυτικά τον λεγόμενο Ασθενή Μηδέν του 

AIDS, τον Γαλλοκαναδό αεροσυνοδό Γκαετά Ντιγκά (Gaetan Dugas), 

που ισχυριζόταν ότι είχε 2.500 σεξουαλικούς παρτενέρ σε όλη τη Βό-
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ρεια Αμερική και είχε αποκαλυφθεί πως είχε επαφές με τουλάχιστον 

σαράντα από τα αρχικά κρούσματα AIDS στην Καλιφόρνια και τη 

Νέα Υόρκη. Τέτοιοι άνθρωποι κάνουν τις επιδημίες των ασθενειών να 

αλλάζουν κατεύθυνση. 

Οι κοινωνικές επιδημίες λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Προωθούνται επίσης από τις προσπάθειες μιας χούφτας ασυνήθι-

στων ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που τους ξεχωρίζει 

δεν είναι οι σεξουαλικές ορέξεις. Είναι πράγματα όπως η κοινωνικό-

τητά τους ή το πόσο δραστήριοι ή ενημερωμένοι ή επιδραστικοί είναι 

ανάμεσα στους ομοίους τους. Στην περίπτωση των Hush Puppies, το 

μεγάλο μυστήριο είναι πώς εκείνα τα παπούτσια από κάτι που φο-

ρούσαν λίγοι χίπστερ του κέντρου του Μανχάταν με προχωρημένη 

αντίληψη για τη μόδα κατέληξαν να πωλούνται σε πολυκαταστήμα-

τα σε ολόκληρη τη χώρα. Ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στο Ιστ Βίλατζ 

και στη συντηρητική Αμερική; Ο Νόμος των Λίγων λέει ότι η απά-

ντηση είναι πως ένας από αυτούς τους ασυνήθιστους ανθρώπους έ-

μαθε για την τάση της μόδας και μέσω των κοινωνικών διασυνδέ-

σεών του και του δυναμισμού και του ενθουσιασμού και της προσω-

πικότητάς του διέδωσε την είδηση για τα Hush Puppies όπως ακρι-

βώς άνθρωποι σαν τον Γκαετά Ντιγκά και τον Νουσόν Γουίλιαμς 

κατάφεραν να διαδώσουν τον HIV. 

 

 

2. 

 

Στη Βαλτιμόρη, όταν οι δημόσιες δομές υγείας της πόλης υπέστησαν 

περικοπές, η φύση της σύφιλης που επηρέαζε τις φτωχογειτονιές της 

πόλης άλλαξε. Κάποτε ήταν μια οξεία μόλυνση, κάτι για το οποίο οι 

περισσότεροι μπορούσαν να βρουν θεραπεία πολύ γρήγορα πριν προ-

λάβουν να μολύνουν πολλούς άλλους. Όμως με τις περικοπές η σύφι-

λη έγινε χρόνια νόσος και οι φορείς της ασθένειας είχαν τριπλάσιο ή 

τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο χρόνο για να μεταδώσουν το νόσημά 

τους. Οι επιδημίες αλλάζουν κατεύθυνση εξαιτίας των εξαιρετικών 

προσπαθειών λίγων επίλεκτων φορέων. Αλλά μερικές φορές αλλάζουν 




