Κεφάλαιο VII
Η ψηφιακή εποχή: memes, παραπληροφόρηση και η δημιουργία της καμπάνιας Violet June

Ο

όρος «meme» δημιουργήθηκε από τον εξελικτικό
βιολόγο Ρίτσαρντ Ντόκινς στο μπεστ σέλερ του,
The Selfish Gene (Το εγωιστικό γονίδιο), που εκδόθηκε το 1976. Meme είναι ο συνδυασμός των λέξεων «mimic»
(μιμούμαι) και «gene» (γονίδιο). Το νόημά της είναι ένα σύνολο
πληροφοριών που μεταδίδεται – όχι γενετικά, αλλά ως ένα σύνολο
ιδεών και συμπεριφορών. Είναι δηλαδή ένα πολιτιστικό δεδομένο
που διαδίδεται – σε αναλογία με το γενετικό. Σύμφωνα με το βιβλίο «Το Εγωιστικό Γονίδιο», ένα meme είναι ένα μέσο για την
πολιτιστική εξέλιξη. Το meme θα μπορούσε να είναι μια ιδέα, μια
εικόνα, ένας ήχος ή οποιασδήποτε άλλη γρήγορα μεταδιδόμενη
μορφή πληροφοριών. Απλώς από περιέργεια, η μελέτη αυτής της
έννοιας ονομάζεται memetics.
Στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών, η έκφραση
«ψηφιακό meme» αντιστοιχεί σε μια ιδέα ή έννοια που εξαπλώνεται γρήγορα μέσω του διαδικτύου. Το meme μπορεί να είναι μια
φράση, ένα λινκ, ένα βίντεο, μια ιστοσελίδα, μια εικόνα καθώς και
άλλα, τα οποία μεταδίδονται μέσω e-mail, μπλογκ, ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, κοινωνικών δικτύων και άλλων πηγών πληροφορίας.
Ότι το διαδίκτυο ενώνει όλο και περισσότερους ανθρώπους,
είναι μια φράση που όλοι έχουν κουραστεί να ακούν. Ωστόσο,
πρέπει να σημειωθεί πως, με την αφθονία των συνδεόμενων συσκευών, οι άνθρωποι ζουν, στην πράξη, δύο ή περισσότερες πραγματικότητες ταυτόχρονα: τη φυσική –τη θεωρητικά πραγματική
– και την εικονική, δεδομένου ότι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας αλληλοεπιδρώντας σε ένα περιβάλλον χωρίς σύνορα, όπου η
φαντασία και η πραγματικότητα συνυπάρχουν δίπλα δίπλα, συχνά

υπό υβριδικές μορφές.
Πριν συνεχίσουμε να μιλάμε για τον κερατόκωνο θα σας δείξω μερικά memes που βρήκα στην αναζήτησή μου στο διαδίκτυο.
Σχετίζονται με την πάθηση και τα έβαλα στο βιβλίο μας, ώστε
να ελαφρύνουμε λίγο το θέμα αυτής της νόσου που επηρεάζει τα
μάτια μου. Τελικά, παρ’ όλο που πάσχουμε από μια ασθένεια, το
χιούμορ γύρω απ’ αυτήν είναι επίσης ένα είδος θεραπείας.
Τα καλύτερα memes για τον κερατόκωνο τα βλέπετε εδώ!

Μemes για τον κερατόκωνο

Κακή ενημέρωση στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα

Έ

χετε χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο για να
ψάξετε πληροφορίες για συμπτώματα και ασθένειες; Η έρευνα για συμπτώματα και ασθένειες
στο Γκούγκλ είναι μια πράξη που έχει αλλάξει τις συνήθειες των
ανθρώπων όταν εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ενώ πρώτα
υπήρχε πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από την ιατρική περίθαλψη,
σήμερα όλο και περισσότεροι συνδεδεμένοι χρήστες στρέφονται
σε ό,τι λένε τα αποτελέσματα στο μεγαλύτερο εργαλείο ψηφιακής
αναζήτησης.
Η τάση αυτή γίνεται όλο και πιο αισθητή τα τελευταία
χρόνια, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές σελίδες δεν είναι πάντα ακριβή. Όντως, δεν είναι όλες οι
διαθέσιμες πληροφορίες αξιόπιστες. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι
ένας καλός σύμμαχος όταν πρόκειται να ζήσετε με κάποια χρόνια νόσο, αλλά δεν θα αντικαταστήσει ποτέ την επίσκεψη σε έναν
επαγγελματία υγείας.
Προσέξτε τον Δρ. Γκούγκλ! Πηγαίνετε σε έναν εμπειρογνώμονα όταν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις! Μην εμπιστεύεστε
όλα όσα διαβάζετε!

Η Βιολέτα γελάει με τα memes για την ασθένειά της

Η καμπάνια Violet June

Μ

ην τρίβετε τα μάτια σας! Η αποφυγή του τριψίματος των ματιών αποτρέπει τον κερατόκωνο.
Το τρίψιμο των ματιών επηρεάζει την όραση,
όμως οι κακές πληροφορίες προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο κακό!
Χωρίς καλή καθοδήγηση η διάγνωση του κερατόκωνου μπορεί να
είναι καταστροφική για τον ασθενή και την οικογένειά του. Από
την άλλη, η εκπαίδευση για την προώθηση της γνώσης και της
ευαισθητοποίησης για τη νόσο από το μη ιατρικό κοινό έχει πρωταρχική σημασία, διότι μας επιτρέπει να βοηθήσουμε πραγματικά
τον ασθενή, τηρώντας τις βασικές αρχές της ιατρικής.

«Αποφεύγοντας το τρίψιμο των ματιών
αποτρέπουμε τον κερατόκωνο»
Αν και η παραπληροφόρηση μπορεί να επιδεινώσει την ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους –γεγονός που υπερφορτώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση–, πρέπει να λαμβά-

νουμε υπόψη την ανησυχητική πραγματικότητα της αύξησης στη
συχνότητα του κερατόκωνου σε όλες τις ηλικίες. Γι’ αυτόν τον
λόγο, σχεδιάστηκε η Violet June, από τον οφθαλμίατρο του Ρίο ντε
Τζανέιρο με ειδικότητα στον Κερατοειδή και τη Διαθλαστική Χειρουργική, τον Δρ. Ρενάτο Αμπρόζιο Jr. Με την ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ πολλών επαγγελματιών υγείας η καμπάνια αυτή
πήρε διεθνείς διαστάσεις.
Συμπεριλάβαμε όλη την εθνική επικράτεια και χώρες όπως
η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αργεντινή και η Ινδία. Η δράση μας αναπαράχθηκε σε δημοσιεύσεις
και στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας ένα πραγματικό κύμα
ευαισθητοποίησης. Πολλά ιδρύματα όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιατρικής του Ρίο ντε Τζανέιρο (CRM-RJ), το Βραζιλιάνικο Συμβούλιο Οφθαλμολογίας (CBO), η Βραζιλιάνικη Εταιρεία
Οφθαλμολογίας (SBO), η Sociedade Brasileira de Administração
em Oftalmologia (SBAO) και η Βραζιλιάνικη Ένωση Καταρράκτη
και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ABCCR/BRASCRS) υποστήριξαν αυτή την καμπάνια, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση
από το 2018.
Προορίζεται για τον γενικό πληθυσμό, τους ασθενείς με κερατόκωνο, καθώς και τους επαγγελματίες της οφθαλμολογίας.
Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας κερδίσαμε συνεργάτες και
υποστηρικτές: εταιρείες όπως η Hemisfério Óptico, η ZEISS, η
Genom, η Mediphacos, η OdaBrasil, η Cristália, μεταξύ άλλων, οι
οποίοι αναπτύσσουν προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες για την
υγεία και τη φροντίδα του πληθυσμού με παθήσεις των ματιών,
και ανά πάσα στιγμή υποστηρίζουν αυτόν τον όμορφο κοινωνικό
σκοπό.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καμπάνια είναι
ο εξανθρωπισμός, η ενσυναίσθηση και η ολική εκπαίδευση των
ασθενών. Για τη θεραπεία όμως, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή της
τεχνολογίας, από ειδικούς φακούς επαφής, έως και τη μεταμόσχευση κερατοειδούς.

Η διεθνής καμπάνια Violet June
Η κεντρική ιδέα, όντως, είναι να ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ο κερατόκωνος: οι άνθρωποι να αποκτήσουν τη ΓΝΩΣΗ να μην τρίβουν τα
μάτια τους.
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Κεφάλαιο VIII
Ένα όνειρο

Ε

ίμαι με τον Τζιοβάνι πάνω από δύο χρόνια. Είναι κι
αυτός μια χαρά. Αφού έχασε μια χρονιά στο σχολείο,
θα αποφοιτήσει του χρόνου. Θέλει να γίνει επαγγελματίας παλαιστής και είναι ήδη στη μωβ ζώνη. Τα πάνε πολύ καλά
με τον μπαμπά μου αλλά και η μαμά μου τον συμπαθεί. Μόλις
πέρασα στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο για να σπουδάσω Φιλολογία. Αυτό το βιβλίο είναι η πρώτη μου προσπάθεια. Οι γονείς
μου, οι οποίοι είναι πολύ καλά τώρα, νιώθουν υπερήφανοι και χαίρονται πολύ για ‘μένα. Η κρίση στον γάμο τους έχει περάσει από
τότε που έκανα την εγχείρηση στο αριστερό μου μάτι.
Μετά από μια κουραστική μέρα προετοιμασίας για το κολλέγιο, πήγα για ύπνο ευχαριστώντας τον Θεό για όλα τα καλά που
μου προσέφερε κάθε μέρα. Τον ευχαριστούσα που οι γονείς μου
ήταν υγιείς και ευτυχισμένοι σαν ζευγάρι, που η όρασή μου ήταν
καλή και είχα την ευκαιρία να βοηθήσω τους ανθρώπους με αυτό
το βιβλίο, όπως φυσικά και το γεγονός ότι έβαλε τον Τζιοβάνι στη
ζωή μου. Νομίζω πως είναι η αδελφή ψυχή μου.
Θυμήθηκα τη Νεράιδα των Δοντιών και μου έλειψε εκείνη η
αθώα εποχή, όταν δεν είχα καμία ευθύνη. Αποκοιμήθηκα και είδα
ένα όμορφο όνειρο. Ονειρεύτηκα ότι είχα μόλις γράψει αυτό το
βιβλίο και κάναμε τη διαφήμιση στο βιβλιοπωλείο που μου αρέσει
τόσο πολύ να επισκέπτομαι. Σε αυτό το όνειρο εμφανίστηκε και ο
Τζιοβάνι μαζί μου. Ήμασταν πιο μεγάλοι και είχαμε ένα όμορφο
κοριτσάκι που ονομαζόταν Τζιοβάννα, και ήταν η κόρη μας.
Τι ειρωνεία! Ο κερατόκωνος, που με έκανε να υποφέρω
τόσο πολύ, ήταν και ο λόγος για τη μεγαλύτερή μου χαρά, διότι
με έφερε κοντά στην αγάπη μου. Δεν ήξερα αν θα παντρευόμουν,
πόσο μάλλον αν θα έκανα παιδιά. Ήμουν όμως πολύ ευτυχισμένη.
Όπως είδα σε μια ταινία, «Ας είναι αιώνιο όσο διαρκεί». Φοβό-

μουν να πω στον Τζιοβάνι για το όνειρο, αλλά ήθελα να του πω
για το βιβλίο και πόσο χαρούμενη ήμουν. Η αντίδρασή του μου
άρεσε πολύ.
Είπε ότι χαιρόταν κι αυτός που με βρήκε, επειδή τον βοήθησα με πολλούς τρόπους, και η σχέση μας μάς ολοκλήρωνε πολύ.
Ήμουν έτοιμη να παραδοθώ ακόμα περισσότερο.
Τελικά, θέλω να βοηθήσω περισσότερους ανθρώπους με
κερατόκωνο, καθώς και τις οικογένειές τους, να καταλάβουν την
ασθένεια, πάνω απ’ όλα κατανοώντας ότι δεν πρέπει να τρίβουν τα
μάτια τους.
Η ιστορία μου, όπως και του Τζιοβάνι, είναι παρόμοια με
πολλές πραγματικές ιστορίες. Στον κόσμο μας, όπως τελειώνει
κάθε παραμύθι, ζούμε ευτυχισμένοι για πάντα: εγώ, ο Τζιοβάνι και
ο κερατόκωνος.

Η Βιολέτα, ο Τζιοβάνι και η μικρή Τζιοβάννα
επισκέπτονται τον εμπειρογνώμονα για τον κερατόκωνο
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