
Επανεκκίνηση
Οι γρίφοι της συγκυρίας

ζητούν ρηξικέλευθες απαντήσεις

Κυριάκος Πιερρακάκης • Άκης Σκέρτσος • Γιώργος Σταθάκης • Φώφη Γεννηματά • Μάρκος Βερέμης 
Νάσος Ζαρκαλής • Σταύρος Δρακουλαράκος • Γιώργος Τουσίμης • Γιάννης Κυριόπουλος • Νίκος Χιωτάκης

Ευάγγελος Βενιζέλος • Τάσος Γιαννίτσης • Πλάτων Τήνιος • Νεκτάριος Φαρμάκης
Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης • Σπύρος Καπράλος • Στέφανος Μάνος • Σωτήρης Ριζάς

Joseph E. Stiglitz • Roger Cohen • Russell Brand • Amy Bernstein • Imran Amed • Fabien Cousteau
Kai-Fu Lee • Nadya Tolokonnikova • Vivienne Westwood • C.L. Gaber • Tricia Tisak • Hye-young Pyun



2

,



Από πόσα συγκοινωνούντα δοχεία αποτελείται ο κόσμος; Δύσκολη κάποτε απάντηση, 
αλλά η πανδημία της Covid-19 την απλούστευσε: Από κανένα, γιατί ο κόσμος γίνεται 
όλο και περισσότερο «ένα». Η χρηματοοικονομική κρίση του 2007-2008 μάς έκανε να 
το υποψιαστούμε, η προηγούμενη ταραγμένη δεκαετία το έδειξε πιο εμφατικά και οι 
τελευταίες αμφιβολίες διαλύθηκαν από έναν «ταπεινό» ιό. Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι 
πολύ ευρύτερο από την ελεύθερη αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τα social media ή 
μια παραγωγική μονάδα σε μια μακρινή «τρίτη χώρα». Και μας αφορά όλους.

Ως προς τα προβλήματα, θα αρκούσε ίσως να αναφέρουμε την απειλή της κλιματικής 
αλλαγής, όμως το άρθρο του Imran Amed (στη σελ. 64), για την παγκόσμια βιομηχανία 
ένδυσης μετά την πανδημία, αρκεί για να αντιληφθούμε τον φαύλο κύκλο που διανύουμε: 
Η δυτική ευμάρεια πάτησε στην εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού φτωχών χωρών 
και διασκέδασε τις ενοχές της με την «πολυπολιτισμικότητα». Μετά, φοβήθηκε τα κύματα 
μετανάστευσης από τις χώρες αυτές. Τώρα, καθώς ορθώνονται γίγαντες όπως η Κίνα και 
δευτερευόντως η Ινδία, μέρος των κοινωνιών της Δύσης ζητά περισσότερη περιχαράκωση, 
περισσότερο απόλυτες λύσεις. Το ντόμινο συνεχίζεται κάνοντας την ευμάρεια στις 
ανεπτυγμένες χώρες να μοιάζει με φίδι που τρώει την ουρά του, παρασύροντας αξίες, 
αντιλήψεις και ιδεώδη.

Η επανεκκίνηση μοιάζει πλέον απαραίτητη για να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες. 
Η πλημμελής αντιμετώπιση της πανδημίας μέσα από παγκόσμια συνεργασία, συνεννόηση 
και συντονισμό, ήταν το πρώτο δύσκολο και ακριβό «πάθημα» που θα πρέπει να γίνει 
μάθημα. Είναι ώρα να πέσουν στο τραπέζι νέες ιδέες και λύσεις, απαλλαγμένες από τις 
αντιλήψεις ενός κόσμου που αποτελούνταν όντως από πολλά συγκοινωνούντα δοχεία. 

Για την Ελλάδα ειδικά, ίσως ο συμβολισμός είναι λίγο πιο ισχυρός. Στη διακοσιοστή 
επέτειο από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, η Ελλάδα προσπαθεί να εξέλθει 
από μια πολυετή και πολυεπίπεδη κρίση, αντιμετωπίζει την Covid-19, αλλά και την 
πρωτοφανή για τις τελευταίες δεκαετίες, ένταση με την Τουρκία. Κι ελπίζει να κάνει τη 
δική της «επανεκκίνηση», βγαίνοντας από την πανδημία με τη βοήθεια των μαζικών 
εμβολιασμών. Μια επανεκκίνηση που ούτε πρέπει ούτε μπορεί να είναι μόνο οικονομική. 

Όπως θα διαβάσετε στη συνέχεια, πέρα από τις οξυμένες πολιτικές αντιπαραθέσεις, 
είναι πραγματικά ενθαρρυντικό που η χώρα δείχνει να σκέφτεται περισσότερο, αλλά και 
να κινείται περισσότερο προς ένα νέο μοντέλο στην οικονομία, στην κοινωνική οργάνωση 
-σε καίρια ζητήματα που την απασχολούν. Είναι δε ακόμα πιο ενθαρρυντικό που, με 
καθυστέρηση έστω, αντικρίζει προβλήματα κρυμμένα κάτω από το χαλί κι επιχειρεί να 
αναμετρηθεί μαζί τους -με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ελληνικό #metoo…

Οι παλιές ισορροπίες του 20ού αιώνα οδεύουν προς εξαφάνιση. Κι αυτό που χρειάζεται 
τώρα είναι να ξεπεράσουμε την αδράνεια του παρελθόντος, να μετρήσουμε την τόλμη μας, 
για να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις -κοινωνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές- που 
αναδύονται. 

Επανεκκίνηση
σε ένα «νέο» κόσμο

Γιώργος Παπανικολάου
Διευθυντής Euro2day.gr
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Η Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ 
ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.: Στις 31 Ιανουα-
ρίου, 23:00 ώρα Λονδίνου και 
24:00 ώρα Βρυξελλών, η Μ. 
Βρετανία εγκαταλείπει επίσημα 
την Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας 
συμπληρώσει 47 χρόνια ένταξης 
και περισσότερα από 3 χρόνια 
αβεβαιότητας μετά το δημοψήφι-
σμα. Στην επίσημη κατοικία του 
Βρετανού πρωθυπουργού, στον 
αριθμό 10 της Downing Street, 
ένα ρολόι μετρά αντίστροφα για 
την έξοδο. Οι υποστηρικτές του 
Brexit πανηγυρίζουν στην πλατεία 
του Κοινοβουλίου, την ίδια στιγμή 
που όσοι επιθυμούσαν την παρα-
μονή της Μ. Βρετανίας στην Ε.Ε. 
διαμαρτύρονται. Ο πρωθυπουργός 
Boris Johnson, υπέρμαχος του 
Brexit, σε ομιλία του προς τον 
βρετανικό λαό δηλώνει αισιόδοξος 
για τη «νέα εποχή» που ξημερώνει 
στη χώρα. 

LOCKDOWN ΣΤΗ ΓΟΥΧΑΝ: 
Στα τέλη Ιανουαρίου, οι κινεζικές 
αρχές απαγόρευσαν την είσοδο και 
την έξοδο από την πόλη Γουχάν, 
όπου είχε εντοπιστεί ο κορωνοϊός. 
Μέχρι τότε, όμως, η Covid-19 είχε 
ήδη εξαπλωθεί σε αρκετές χώρες. 
Το ολικό lockdown ουσιαστικά 
απέκοψε από τον κόσμο τον 
μεγάλο βιομηχανικό και εμπορικό 
κόμβο με τα 11 εκατομμύρια κα-
τοίκους και ήταν η κατάληξη μιας 
σειράς κυβερνητικών συστάσεων 
να αποφεύγονται τα ταξίδια από 
και προς τη Γουχάν. Δεδομένου ότι 
το μέτρο εφαρμόστηκε λίγο πριν 
από τους παραδοσιακά μεγάλους 
εορτασμούς για το Νέο Σεληνιακό 
Έτος (η κινεζική Πρωτοχρο-
νιά), ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας έκρινε πως το μέτρο ήταν 
αποτελεσματικό. Ωστόσο, τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερι-
κό, οι Κινέζοι ηγέτες δέχτηκαν 
δριμύτατη κριτική, επειδή αρχικά 
προσπάθησαν να αποκρύψουν την 
έκταση του προβλήματος.
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ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ 

(ΒΑΡΙΑ) 
ΙΣΤΟΡΙΑ

Θα αρκούσε η πανδημία του 
κορωνοϊού για να ισχυριστεί κάποιος 
ότι το 2020 είναι ήδη σημείο 
ιστορικής αναφοράς. Όμως, υπάρχουν 
περισσότεροι λόγοι για έναν τέτοιο 
χαρακτηρισμό - η φωτογραφική 
σύνοψη της χρονιάς το αποδεικνύει.
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ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ Η 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ: Τον Φε-
βρουάριο, η Σομαλία έγινε η πρώτη 
χώρα στην Ανατολική Αφρική 
που κήρυξε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, εξαιτίας της εισβολής εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ακρίδων 
της ερήμου, που κατέστρεψαν την 
περιοχή. Τα σμήνη των μετανα-
στευτικών εντόμων έμοιαζαν με 
τεράστια σύννεφα που κατάπιναν 
ολόκληρες πόλεις και απειλούσαν 
τις πηγές τροφής δεκάδων εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. Η γεωργία 
της Κένυας δέχτηκε ανυπολόγιστο 
πλήγμα - το γεγονός θεωρήθηκε 
η μεγαλύτερη καταστροφή στη 
χώρα για τα τελευταία 70 χρόνια. 
Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι το 
φαινόμενο επιδεινώθηκε από 
παράγοντες που σχετίζονται με την 
κλιματική αλλαγή. Οι ασυνήθιστα 
έντονες βροχοπτώσεις δημιούρ-
γησαν ιδανικές συνθήκες για την 
αναπαραγωγή και την εξάπλωση 
των εντόμων.

ΟΙ ΜΕΞΙΚΑΝΕΣ ΕΞΕΓΕΙΡΟ-
ΝΤΑΙ: Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες 
σε ολόκληρο το Μεξικό βγήκαν 
στους δρόμους στις 8 Μαρτίου, την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 
διαμαρτυρόμενες για τη βία κατά 
των γυναικών. Ενώ οι διαδηλώσεις 
ξεκίνησαν ειρηνικά, στη συνέχεια 
σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ 
διαδηλωτών και αστυνομίας. 
Την επομένη, χιλιάδες γυναίκες 
σε όλη τη χώρα έκαναν απεργία. 
Δεν πήγαν στη δουλειά τους, δεν 
εμφανίστηκαν σε δημόσιους 
χώρους και δεν αγόρασαν τίποτα, 
συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
μια μέρα χωρίς γυναίκες. Το ποσο-
στό γυναικοκτονίας στο Μεξικό - 
δηλαδή η δολοφονία γυναικών και 
κοριτσιών λόγω του φύλου τους- 
εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 
137% από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΟ 
LOCKDOWN: Στις 9 Μαρτίου 
η Ιταλία έγινε η πρώτη ευρωπα-
ϊκή χώρα που εφάρμοσε ολικό 
lockdown για να αντιμετωπίσει την 
έξαρση του κορωνοϊού. Μέχρι τις 
18 Μαρτίου, η Ευρώπη κατέγρα-
ψε περισσότερα κρούσματα και 
θανάτους από την Κίνα, ενώ μέχρι 
τις 19 Μαρτίου μόνο η Ιταλία την 
είχε ξεπεράσει σε θανάτους. Πολύ 
γρήγορα, κι άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ισπανίας, της Γαλλίας, της Γερμα-
νίας και της Μ. Βρετανίας, άρχισαν 
να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα 
για τον έλεγχο του συγχρωτισμού 
και την αναχαίτιση της διασποράς 
του ιού. Καθώς τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα αυξάνονταν σε ολόκλη-
ρη την ήπειρο, οι αρχές άρχισαν να 
υπολογίζουν και τον οικονομικό 
αντίκτυπο των μέτρων για τον 
έλεγχο της πανδημίας. 

ΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ: 
Το Ραμαζάνι, ο ιερός μήνας των 
Μουσουλμάνων, ξεκίνησε στα 
τέλη Απριλίου εν μέσω lockdown 
και αυστηρών μέτρων κοινωνικής 
απόστασης, λόγω της πανδημίας. 
Στις χώρες όπου η πλειονότητα των 
κατοίκων είναι Μουσουλμάνοι, 
οι κυβερνήσεις απαγόρευσαν τις 
κοινές προσευχές και έθεσαν περι-
ορισμούς στις θρησκευτικές συνα-
θροίσεις. Ανάγκασαν τους πιστούς 
να παρακολουθήσουν τις τελετές 
για το Ραμαζάνι, να προσευχηθούν 
και να συναντηθούν με τους φίλους 
και τους συγγενείς τους εικονικά 
(virtual). Οι περισσότεροι από τους 
πλέον ιερούς χώρους του Ισλάμ, 
όπως τα τζαμιά της Μέκκας και της 
Μεδίνας στη Σαουδική Αραβία 
και το συγκρότημα Al Aqsa στην 
Ιερουσαλήμ, παρέμειναν κλειστοί 
για τους προσκυνητές.
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ΑΝΤΙΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: Οι 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο 
Χονγκ Κονγκ, οι οποίες έπληξαν 
την ημιαυτόνομη πόλη για αρκε-
τούς μήνες πέρσι, επαναλήφθηκαν 
στις 24 Μαΐου, όταν χιλιάδες άν-
θρωποι συγκεντρώθηκαν στις πιο 
πολυσύχναστες γειτονιές. Η αστυ-
νομία απάντησε στους διαδηλωτές 
με δακρυγόνα, λαστιχένιες σφαίρες 
και ρίψη νερού, πυροδοτώντας τις 
αντιπαραθέσεις που κράτησαν ώρες 
και κατέληξαν σε τουλάχιστον 180 
συλλήψεις. Οι διαδηλωτές αψήφη-
σαν τα μέτρα κοινωνικής απόστα-
σης, αντιδρώντας στη νομοθεσία 
για την εθνική ασφάλεια του Χονγκ 
Κονγκ που πρότεινε το Πεκίνο, 
ανησυχώντας ότι θα περιορίσει τις 
πολιτικές τους ελευθερίες.

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ: Όταν ο George Floyd, 
ένας Αφροαμερικανός, έχασε 
τη ζωή του λόγω αστυνομικής 
βίας στις 25 Μαΐου, εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις ΗΠΑ 
πήραν μέρος σε διαδηλώσεις για 
να εκφράσουν την οργή τους για 
τον ρατσισμό και την αστυνομική 
βαρβαρότητα. Τα βίντεο της σύλλη-
ψης που κυκλοφόρησαν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν 
έναν αστυνομικό να ρίχνει τον 
George Floyd βίαια στο έδαφος και 
να του πιέζει τον λαιμό με το γόνατό 
του μέχρι που εξέπνευσε. Όλη αυτή 
την ώρα, οι συνάδελφοί του απλώς 
τον κοιτούσαν. Οι τέσσερις εμπλε-
κόμενοι αστυνομικοί απολύθηκαν 
και κατηγορήθηκαν για ανθρω-
ποκτονία. Οι διαδηλώσεις που 
ξέσπασαν με αφορμή τη δολοφονία 
του George Floyd, εξελίχθηκαν σε 
βίαια επεισόδια σε πολλές πολιτεί-
ες, προκαλώντας μεταρρυθμιστικά 
μέτρα, αλλά και αυστηρά μέτρα 
αστυνόμευσης.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙ-
ΝΗΜΑ LGBTQ: Στις 15 Ιουνίου, 
το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ 
έδωσε μια πολυπόθητη νίκη στο 
κίνημα υπέρ της ισότητας των 
LGBTQ (ΛΟΑΤΚΙ), όταν έκρινε ότι 
ο νόμος περί πολιτικών δικαιω-
μάτων του 1964 προστατεύει τους 
ομοφυλόφιλους και τους τρανσέ-
ξουαλ εργαζόμενους. Πριν από την 
απόφαση αυτή, σε περισσότερες 
από τις μισές πολιτείες της χώρας 
ήταν νόμιμο να απολύσουν υπαλ-
λήλους για τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισμό ή την ταυτότητα 
του φύλου τους. Η ιστορική απόφα-
ση ήταν μια μεγάλη νίκη για τους 
υποστηρικτές των δικαιωμάτων 
των ομοφυλόφιλων, που την 
περίμεναν για δεκαετίες. Αντίθετα, 
σηματοδότησε μια μεγάλη ήττα για 
την κυβέρνηση Τραμπ, ο οποίος 
είχε παροτρύνει το δικαστήριο να 
αποφανθεί εναντίον των ομοφυλό-
φιλων και των τρανσέξουαλ.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΑΣ: Οι μαζι-
κές διαδηλώσεις που απαιτούσαν 
μεταρρυθμίσεις μετά τον θάνατο 
του George Floyd στις ΗΠΑ είχαν 
απήχηση σε αρκετές ευρωπαϊκές 
πόλεις. Τον Ιούνιο, χιλιάδες διαδη-
λωτές άρχισαν να βγαίνουν στους 
δρόμους ως ένδειξη αλληλεγγύης 
στους Αφροαμερικανούς, αλλά 
και για να διαμαρτυρηθούν για 
τον ρατσισμό και την αστυνομι-
κή βία στη χώρα τους. Σε πόλεις 
όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, οι 
διαδηλωτές κρατούσαν πανό που 
έγραφαν «Είμαστε όλοι George 
Floyd» και «Black Lives Matter», 
αλλά και τα ονόματα των θυμάτων 
της αστυνομικής βίας στις πατρίδες 
τους. Πολλά αγάλματα ηρώων της 
εποχής της Αποικιοκρατίας υπέ-
στησαν βανδαλισμούς ή καταστρά-
φηκαν. Το αίτημα των διαδηλωτών 
να εξαλειφθούν οι μακροχρόνιες 
διακρίσεις και ο συστημικός 
ρατσισμός αντιμετωπίστηκε από τις 
αρχές, κατά κύριο λόγο, με άρνηση.
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥ-
ΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ: Μέχρι τα τέλη 
Ιουλίου, η περίοδος των μουσώ-
νων στη Νότια Ασία χαρακτηρίστη-
κε από καταρρακτώδεις βροχο-
πτώσεις που κατέκλυσαν το ένα 
τέταρτο του Μπαγκλαντές. Σε όλη 
τη χώρα, οι πλημμύρες σκότωσαν 
δεκάδες ανθρώπους, εκτόπισαν 
εκατομμύρια, κατέστρεψαν σπίτια 
και καλλιέργειες. Οι βροχές των 
μουσώνων είναι καθοριστικές για 
την αγροτική οικονομία της ινδικής 
υποηπείρου. Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει πιο έντονες 
και πιο συχνές, με αποτέλεσμα να 
πλημμυρίζουν τα ποτάμια και να 
πλήττονται ιδιαίτερα περιοχές που 
βρίσκονται σε χαμηλά υψόμετρα, 
όπως το Μπαγκλαντές, μια χώρα 
με πάνω από 165 εκατομμύρια 
κατοίκους. Καθώς η κλιματική 
αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των 
ακραίων καιρικών φαινομένων, 
οι επιστήμονες αναμένουν ότι το 
μοτίβο των έντονων πλημμυρών 
θα γίνει εντονότερο.

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΓΙΝΕ… ΑΝΤΙΣΗ-
ΠΤΙΚΟ: Καθώς η αγορά κρασιού 
κατέρρεε λόγω της πανδημίας, 
αλλά και λόγω των εξαγωγικών 
δασμών στις ΗΠΑ που αποφάσισε 
η κυβέρνηση Trump, χιλιάδες 
Γάλλοι οινοποιοί έλαβαν τη 
δύσκολη απόφαση να στείλουν το 
πλεόνασμα της παραγωγής τους σε 
αποστακτήρια. Εκεί, ως μέρος μιας 
επιχείρησης που επιδοτήθηκε από 
τη γαλλική κυβέρνηση και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, το κρασί υπέστη 
ειδική επεξεργασία και μετατράπη-
κε σε αντισηπτικό τζελ για τα χέρια. 
Τον Ιούλιο, μεταφέρθηκαν για τον 
σκοπό αυτό, μόνο από την περιοχή 
της Αλσατίας, περισσότερα από 6 
εκατομμύρια λίτρα κρασί. Οι οινο-
ποιοί αποζημιώθηκαν με λιγότερο 
από 1 δολάριο ανά λίτρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΑ 
ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ: 
Στις 4 Αυγούστου, στο λιμάνι της 
Βηρυτού, πρωτεύουσας του Λιβά-
νου, σημειώθηκαν δύο εκρήξεις 
που σκότωσαν τουλάχιστον 190 
άτομα και τραυμάτισαν χιλιάδες. Οι 
εκρήξεις, όπως ανέφεραν αργότερα 
αξιωματούχοι, προκλήθηκαν 
από χιλιάδες τόνους επικίνδυνου 
νιτρικού αμμωνίου που βρίσκο-
νταν πρόχειρα αποθηκευμένες 
στο λιμάνι για χρόνια. Πολλοί 
Λιβανέζοι απέδωσαν την ευθύνη 
στη διαφθορά και την αμέλεια των 
ηγετών τους και προχώρησαν σε 
καθημερινές διαδηλώσεις, που 
οδήγησαν σε βίαιες συγκρούσεις με 
τις δυνάμεις ασφαλείας. Παρόμοιες 
στιγμές είχε ζήσει ο Λίβανος και το 
περασμένο έτος. Ο πρωθυπουργός 
Hassan Diab και το υπουργικό 
συμβούλιο παραιτήθηκαν εν μέσω 
οργής για την καταστροφή.

Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ 
ΕΝΑ CAROUSEL 113 ΕΤΩΝ: Στα 
τέλη Αυγούστου έκλεισε το λούνα 
παρκ Toshimaen στο Τόκιο και το 
113 ετών carousel του κλείστηκε 
σε κάποια αποθήκη. Το El Dorado 
σχεδιάστηκε το 1907 από έναν 
Γερμανό μηχανολόγο μηχανικό και 
έφτασε στην Ιαπωνία το 1969, μετά 
από σύντομη θητεία στο Coney 
Island. Στην κάτω πλευρά του 
θόλου του απεικονίζεται ο Έρωτας 
περιτριγυρισμένος από θεές, σε 
τεχνοτροπία Art Nouveau. Ωστόσο, 
δεν θεωρείται αρκετά παλιό για να 
χαρακτηριστεί ιστορικό κειμήλιο 
της Ιαπωνίας. Οι συντηρητές έργων 
τέχνης φοβούνται πως, εάν το 
κοινό δεν απαιτήσει να βρεθεί ένα 
νέο σπίτι για το ιστορικό carousel, 
θα σαπίσει στην αποθήκη. Το 
Toshimaen και το περίφημο El 
Dorado θα δώσουν τη θέση τους 
σε ένα θεματικό πάρκο του Harry 
Potter. 

© 2020 The New York Times Company
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Η ΚΙΝΑ ΚΗΡΥΞΕ ΠΟΛΕΜΟ 
ΣΤΑ ΤΑΤΟΥΑΖ: Τον Σεπτέμ-
βριο, η επιτροπή μεταφορών στο 
Lanzhou της Κίνας, αρνήθηκε 
να ανακαλέσει διάταγμα που 
απαγόρευε στους οδηγούς ταξί να 
έχουν τατουάζ, παρά τη δικαστι-
κή προσφυγή ενός οδηγού. Η 
απόφαση, που τέθηκε σε εφαρμογή 
τον Αύγουστο, ήταν μέρος μιας εκ-
στρατείας για «πιο καθαρή» εικόνα 
των οδηγών ταξί της πόλης. Οι 
υπεύθυνοι, χωρίς να επικαλεστούν 
στοιχεία, δήλωσαν ότι τα τατουάζ 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
δυσφορία σε γυναίκες και παιδιά. 
Η απαγόρευση συνέπεσε με τη 
γενική κυβερνητική πρωτοβουλία 
να περιορίσει τη δημοφιλία των τα-
τουάζ. Πυροδότησε, μάλιστα, έντονο 
δημόσιο διάλογο καθώς στην Κίνα 
ιστορικά τα τατουάζ συνδέονται 
με τον κόσμο του οργανωμένου 
εγκλήματος, παρότι τώρα όλο και 
περισσότεροι νέοι βάζουν… μελάνι 
στο σώμα τους. 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΑΙ-
ΔΙΑ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ: Η Henrietta 
Fore, εκτελεστική διευθύντρια 
της UNICEF, προειδοποίησε τον 
Σεπτέμβριο ότι περίπου 24 εκατ. 
παιδιά ενδέχεται να εγκαταλείψουν 
το σχολείο εξαιτίας των επιπτώ-
σεων της Covid-19. Εκατοντάδες 
εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο δεν 
έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
ή στην εκπαίδευση εν γένει, ενώ 
πολλά απ’ αυτά ωθούνται στην 
παιδική εργασία, που είναι συχνά 
παράνομη και επικίνδυνη. Ακόμα, 
παρότι η κυβέρνηση της Ινδίας 
είχε καταπολεμήσει την παιδική 
εργασία, αυτή αυξήθηκε ξανά 
όταν έκλεισαν τα σχολεία. Άλλο 
υψηλόβαθμο μέλος της UNICEF 
τόνισε πως η πανδημία υπονομεύει 
την πρόοδο που σημειώθηκε τα 
τελευταία χρόνια στον παιδικό 
αλφαβητισμό, την κοινωνική 
κινητικότητα και την υγεία. 

Ο TRUMP ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩ-
ΝΟΪΟΥ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Donald Trump αποκάλυψε με 
ένα tweet στις 2 Οκτωβρίου ότι 
αυτός και η πρώτη κυρία, Melania 
Trump, ήταν θετικοί στον κορω-
νοϊό. Ο Trump μεταφέρθηκε με 
ελικόπτερο στο Εθνικό Στρατιωτικό 
Ιατρικό Κέντρο Walter Reed όπου, 
σύμφωνα με αξιωματούχους του 
Λευκού Οίκου, συνέχισε να εργά-
ζεται και να επικοινωνεί με τους 
συνεργάτες του. Ο Trump αμφι-
σβητούσε για μήνες τους κινδύνους 
της Covid-19 και συνέχισε να 
τους αμφισβητεί ακόμα κι αφότου 
επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, έπειτα 
από τρεις νύχτες στο νοσοκομείο. 
Παρότι μολύνθηκε από τον ιό, 
συνέχισε να εργάζεται στο Οβάλ 
Γραφείο αμέσως μετά την επιστρο-
φή του από το νοσοκομείο, ακόμα 
κι όταν άτομα που είχαν έρθει σε 
επαφή μαζί του ή που παρακολού-
θησαν εκδηλώσεις του Λευκού 
Οίκου, βγήκαν θετικά στον ιό.

ΧΑΟΣ ΣΤΟ ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ: Πλήθη 
διαδηλωτών κατέβηκαν στους 
δρόμους της πρωτεύουσας του 
Κιργιστάν, Μπισκέκ, διαμαρτυ-
ρόμενοι για τα αποτελέσματα των 
κοινοβουλευτικών εκλογών της 
4ης Οκτωβρίου, που θεωρούσαν 
νοθευμένα. Οι βίαιες συγκρούσεις 
με την αστυνομία είχαν ως αποτέ-
λεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό και 
εκατοντάδες τραυματίες. Υπό την 
αυξανόμενη πίεση του κόσμου, η 
κεντρική εκλογική επιτροπή της 
χώρας, η οποία στην πλειοψηφία 
των εδρών είχε ανακηρύξει νικητές 
υποψήφιους πιστούς στον πρόεδρο 
Sooronbai Jeenbekov, ακύρωσε τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Ο 
πρωθυπουργός Kubatbek Boronov 
παραιτήθηκε εν μέσω των αμείω-
των διαμαρτυριών, εντείνοντας την 
πολιτική κρίση στην πρώην σοβιε-
τική δημοκρατία, όπου τα τελευταία 
15 χρόνια οι λαϊκές εξεγέρσεις 
έχουν ανατρέψει δύο προέδρους. 
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ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ: Το 
Κογκρέσο του Περού ψήφισε υπέρ 
της απομάκρυνσης του δημοφι-
λούς προέδρου Martin Vizcarra, 
κατηγορώντας τον για διαφθορά. 
Ο Vizcarra είναι ο έκτος στη σειρά 
πρόεδρος που κατηγορείται για το 
ίδιο έγκλημα. Παρά τις κατηγορίες, 
η πλειοψηφία των Περουβιανών 
δεν αποδέχτηκε το κατηγορη-
τήριο, ενώ εκατοντάδες βγήκαν 
στους δρόμους κάνοντας λόγο 
για «πραξικόπημα». Ο Manuel 
Merino, πρώην επικεφαλής του 
Κογκρέσου, ορκίστηκε προσωρινός 
πρόεδρος, αλλά παραιτήθηκε μετά 
από λιγότερο από έξι ημέρες στην 
εξουσία, εν μέσω των μεγαλύτερων 
διαδηλώσεων στο Περού τα τελευ-
ταία χρόνια. Σε μια προσπάθεια 
να σταματήσουν οι διαμαρτυρίες, 
ορίστηκε ως νέος πρόεδρος (ο 
τρίτος μέσα σε μία εβδομάδα) ο Γε-
ρουσιαστής Francisco Sagasti. Οι 
επόμενες προεδρικές εκλογές έχουν 
οριστεί για τον Απρίλιο του 2021. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ 
ΝΑΓΚΟΡΝΟ-ΚΑΡΑΜΠΑΧ: 
Η Ρωσία μεσολάβησε για μια 
συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στο 
Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία και 
έτσι έληξε ένας πόλεμος έξι εβδο-
μάδων, με χιλιάδες θύματα, για τον 
έλεγχο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. 
Ήταν η πιο σοβαρή σύγκρουση σε 
μια περιοχή που βιώνει πολεμι-
κές εντάσεις από την πτώση της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
μετά. Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ 
ανακήρυξε την ανεξαρτησία του 
από το Αζερμπαϊτζάν το 1991, 
μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, με 
μια σύρραξη που στοίχισε τη ζωή 
20.000 ανθρώπων. Ο πόλεμος τότε 
έληξε με νίκη των (Χριστιανών) 
Αρμενίων, που κατέλαβαν μεγάλες 
περιοχές, εκτοπίζοντας πολλούς 
Μουσουλμάνους. Με την τελευταία 
συμφωνία, το Αζερμπαϊτζάν 
διατήρησε τα εδαφικά του κέρδη, η 
Αρμενία επέστρεψε τον έλεγχο επτά 
περιοχών και η πρωτεύουσα της 
περιοχής, το Stepanakert, παρέμει-
νε υπό αρμενικό έλεγχο.

ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ 
ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: Τρεις 
εξέχοντες ακτιβιστές στο Χονγκ 
Κονγκ που αγωνίζονται υπέρ της 
δημοκρατίας, οι Joshua Wong, 
Agnes Chow και Ivan Lam, κατα-
δικάστηκαν σε φυλάκιση στις αρχές 
Δεκεμβρίου, για τον ρόλο τους στις 
διαδηλώσεις του 2019. Ο Wong, 
24 ετών, έχει ηγηθεί σε συγκεντρώ-
σεις ενάντια στην επιρροή του Πε-
κίνου στην ημιαυτόνομη περιοχή 
από τότε που ήταν έφηβος, έγινε το 
βασικό πρόσωπο της αντιπολίτευ-
σης κατά τη διάρκεια των μαζικών 
διαδηλώσεων του 2019, αλλά και 
κύριος στόχος στο σχέδιο καταστο-
λής της κινεζικής κυβέρνησης. Οι 
επικριτές της κυβέρνησης θεωρούν 
τις ποινές ως την ύστατη προσπά-
θεια του Πεκίνου να καταπνίξει τις 
διαφωνίες, συλλαμβάνοντας μέσα 
σε έναν μήνα κι άλλους ακτιβιστές 
και δημόσια πρόσωπα. 

«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΝΝΑΒΗ: Καθώς αναγνώρισε 
ότι μπορεί να χρησιμοποιείται 
και για ιατρικούς - θεραπευτικούς 
σκοπούς, η αρμόδια επιτροπή του 
ΟΗΕ ψήφισε στις 2 Δεκεμβρίου 
υπέρ της αφαίρεσης της κάνναβης 
από τη λίστα με τα πιο επικίνδυνα 
ναρκωτικά στον κόσμο. Πρόκειται 
για μια κατηγορία που περιλαμβά-
νει εξαιρετικά εθιστικά και συχνά 
θανατηφόρα οπιοειδή, όπως η 
ηρωίνη. Η νέα ταξινόμηση έγινε με 
βάση τις συστάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας από το 2019, 
ενώ την περίμεναν πολύ καιρό 
εκείνοι που υποστηρίζουν πως 
πολλοί διεθνείς νόμοι είναι ξεπερα-
σμένοι. Δεδομένου ότι οι κυβερνή-
σεις ελέγχουν τον τρόπο ταξινόμη-
σης της κάνναβης, η απόφαση δεν 
αναμένεται να χαλαρώσει άμεσα 
τους περιορισμούς που υπάρχουν 
παγκοσμίως στη διάθεσή της. 
Ωστόσο, πολλές χώρες απευθύνο-
νται ήδη σε διεθνείς οργανισμούς 
για κατευθυντήριες οδηγίες. 
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δώ και λίγους μή-
νες, φαίνεται καθα-
ρά το φως της εξό-
δου από το τούνελ 

της κρίσης που έφερε η παν-
δημία. Με δεδομένες τις τερά-
στιες προκλήσεις στο υγειονο-
μικό και το οικονομικό πεδίο, 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
της Ελλάδας ήταν μονόδρομος 
ώστε το κράτος να συνεχίσει την 
απρόσκοπτη λειτουργία του και 
οι πολίτες να μπορούν να συ-
ναλλάσσονται με ασφάλεια.
Εκ του αποτελέσματος, μπορού-
με να πούμε ότι στην Ελλάδα η 
πανδημία λειτούργησε ως επι-
ταχυντής για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό, που ήταν μια από 
τις μεγάλες εκκρεμότητες δεκαε-
τιών για τη χώρα. Επισπεύστη-
κε η λειτουργία του gov.gr, ενι-
αίας ψηφιακής πύλης του Δη-
μοσίου που υπήρχε στο πρό-
γραμμά μας από την αρχή και η 
υλοποίησή της είχε ήδη ξεκινή-
σει. Έτσι, τον Μάρτιο του 2020 
στο gov.gr συγκεντρώσαμε 501 
ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη 
υπήρχαν διάσπαρτες σε διά-
φορες πλατφόρμες, ενώ προ-
σθέσαμε δύο υπηρεσίες από τις 
πλέον χρησιμοποιούμενες στις 
συναλλαγές: την έκδοση εξουσι-
οδότησης και υπεύθυνης δήλω-
σης. Σήμερα, οι υπηρεσίες ξε-
περνούν τις 1.120 και διαρκώς 
προστίθενται καινούργιες. Πα-
ράλληλα, προχωρήσαμε σε μια 
σειρά από διασυνδέσεις μετα-
ξύ μητρώων και υπηρεσιών του 
Δημοσίου, έτσι ώστε ο πολίτης 
να μη χρειάζεται να δηλώνει 
στις δημόσιες υπηρεσίες τα ίδια 
στοιχεία πολλές φορές, αλλά 
μετά την πρώτη δήλωση τα υ-
πόλοιπα συστήματα να επικοι-
νωνούν μεταξύ τους και να ενη-
μερώνονται αυτόματα.

Ακόμη, υλοποιήσαμε την άυλη 
συνταγογράφηση για όσους πο-
λίτες το επιθυμούν, μια υπηρε-
σία που αποδείχτηκε πολύτιμος 
σύμμαχος προκειμένου η δια-
δικασία κλεισίματος ραντεβού 
για εμβολιασμούς να εξελιχθεί 
γρήγορα, άνετα και με ασφάλει-
α. Ήταν επιλογή μας να σχεδι-
άσουμε όλο τον κύκλο της δια-
δικασίας των εμβολιασμών ψη-
φιακά, από το κλείσιμο του ρα-
ντεβού για την πρώτη δόση έως 
και την έκδοση της βεβαίωσης 
εμβολιασμού μετά την πραγ-
ματοποίηση της δεύτερης. Μά-
λιστα, η Ελλάδα είναι από τις 
πρώτες χώρες που υλοποίησε 
την ψηφιακή βεβαίωση εμβο-
λιασμού. 
Η ανταπόκριση των πολιτών 
στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι 
εξαιρετική. Το 2020, πραγματο-
ποιήθηκαν στην Ελλάδα περισ-
σότερα από 94 εκατομμύρια η-
λεκτρονικές συναλλαγές, είτε α-
πευθείας μέσω του gov.gr είτε 
έμμεσα μέσω διασυνδέσεων 
και διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων του Δημοσίου. Α-
ριθμός πολλαπλάσιος από εκεί-
νον του 2019, όταν είχαν πραγ-
ματοποιηθεί 34,7 εκατομμύρι-
α και υπερδεκαπλάσιος από του 
2018, με μόλις 8,8 εκατομμύρι-
α διασυνδέσεις. 
Σε ψηφιακό επίπεδο, η επανεκ-
κίνηση στην Ελλάδα έχει ήδη 
ξεκινήσει. Οι πόροι από το Τα-
μείο Ανάκαμψης που θα κατευ-
θυνθούν στη χώρα μας, θα δώ-
σουν ισχυρή ώθηση τόσο για 
την άμβλυνση των συνεπειών 
της πανδημίας όσο και για την 
αλλαγή ακόμη του παραγωγι-
κού μοντέλου της χώρας. Σχη-
ματικά, μπορούμε να πούμε 
ότι αποτελεί ένα Σχέδιο Μάρ-
σαλ για την εποχή μας. Καθώς 

το 20% τουλάχιστον των πόρων 
θα προορίζεται για τη χρηματο-
δότηση ψηφιακών έργων υπο-
δομής, θα έχουμε την ευκαιρί-
α να χρηματοδοτήσουμε το σύ-
νολο της ψηφιακής μας στρα-
τηγικής. Πριν από λίγους μή-
νες, στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης είχαμε δημο-
σιοποιήσει τη στρατηγική μας 
όπως έχει αποτυπωθεί στη Βί-
βλο Ψηφιακού Μετασχηματι-
σμού. Πρόκειται για ένα κείμε-
νο όπου καταγράφονται οι απα-
ραίτητες παρεμβάσεις στις τε-
χνολογικές υποδομές του κρά-
τους, στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση του πληθυσμού για 
την απόκτηση ψηφιακών δεξι-
οτήτων, καθώς και στον τρόπο 
με τον οποίο η χώρα αξιοποι-
εί την ψηφιακή τεχνολογία σε 
όλους τους τομείς της οικονο-
μίας και της δημόσιας διοίκη-
σης. Περιγράφει περισσότε-
ρα από 400 έργα που υλοποι-
ούν τη στρατηγική για την «Ψη-
φιακή Ελλάδα». Αυτή τη στιγ-
μή, βρίσκονται σε εξέλιξη τα 
πρώτα 106 έργα. Εργαζόμαστε 
προς την κατεύθυνση της δομι-
κής αλλαγής της δημόσιας διοί-
κησης και της σχέσης του πολί-
τη με το κράτος. Θέλουμε ο πο-
λίτης να εμπιστεύεται το κρά-
τος. Η εμπιστοσύνη είναι το με-
γάλο διακύβευμα της εποχής 
μας. Ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης τη χαρακτή-
ρισε «το κοινωνικό συμβόλαι-
ο που ωθεί τις χώρες μπροστά» 
και αυτό είναι το στοίχημα που 
πρέπει να κερδίσουμε. 
Μετά από δεκαετίες έλλειψης 
εμπιστοσύνης από την πλευ-
ρά των πολιτών προς το κρά-
τος, κάνουμε επανεκκίνηση, φι-
λοδοξώντας ο Έλληνας πολίτης 
να αντιληφθεί μια αλλαγή υπο-

Ε

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης αποκαθιστά 
τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος και, παράλληλα, λειτουργεί 

ως πολλαπλασιαστής ισχύος για την οικονομία.

Κυριάκος 
Πιερρακάκης

Υπουργός Επικρατείας 
και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. Έχει 
εργαστεί ως διευθυντής 

ερευνών του ανεξάρτητου, 
μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού έρευνας 
και ανάλυσης 

«διαΝΕΟσις». Είναι 
πολιτικός επιστήμονας 

και πληροφορικός, 
απόφοιτος του MIT 

(MSc στην τεχνολογική 
πολιτική), του Harvard 

Kennedy School (MA στη 
δημόσια πολιτική) και του 
Τμήματος Πληροφορικής 

του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
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δείγματος. Αυτό έγινε με τις ψη-
φιακές υπηρεσίες, τις οποίες οι 
πολίτες εμπιστεύονται καθημε-
ρινά, διαπιστώνοντας ότι τους 
ενδυναμώνουν και τους οπλί-
ζουν με νέα εργαλεία, που βελτι-
ώνουν τη ζωή τους και τις προ-
οπτικές τους. 
Η επανεκκίνηση αναδεικνύει 
την προστιθέμενη αξία της τε-
χνολογικής προόδου, κάτι που 
θα γίνεται ολοένα και πιο έντο-
νο με τη λειτουργία των δικτύ-
ων πέμπτης γενιάς. Η Ελλάδα 

είναι από τις πρώτες χώρες που 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δια-
δικασία δημοπράτησης και έ-
βαλε τα θεμέλια για την υλοποί-
ηση του επενδυτικού ταμείου 
«Φαιστός», ώστε να φανεί γρή-
γορα το όφελος από εφαρμογές 
σε τομείς όπως η έξυπνη γεωρ-
γία και η ρομποτική ιατρική. 
Η επανεκκίνηση βρίσκει την 
Ελλάδα δυνατή, ώριμη και έ-
τοιμη να γίνει ένας πιο ελκυστι-
κός τόπος τόσο για να επενδύσει 
όσο και για να ζήσει κάποιος.

Εμβολιασμός κατά της Covid-19 στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2020. 

H διαδικασία των εμβολιασμών στην Ελλάδα γίνεται 
ψηφιακά, από το κλείσιμο του ραντεβού για την πρώτη 
δόση έως και την έκδοση της βεβαίωσης εμβολιασμού 

μετά την πραγματοποίηση της δεύτερης.
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πάνια -και όχι μόνο 
στην εγχώρια ιστορί-
α- πρωθυπουργοί και 
νεόκοπες κυβερνή-

σεις αναγκάστηκαν να αντιμετω-
πίσουν ταυτοχρόνως τόσα πολ-
λά καινοφανή γεγονότα με τέ-
τοιας έκτασης και βάθους επι-
πτώσεις, όπως η πανδημία, η 
απόπειρα κατάλυσης των συνό-
ρων, η παρόξυνση των τουρκι-
κών προκλήσεων, αλλά και φυ-
σικές καταστροφές ακραίας έ-
ντασης.
Οι αλλεπάλληλες κρίσεις και 
πρωτίστως η πανδημία, παρό-
τι απορρόφησαν μεγάλο μέρος 
της προσοχής και της ενέργειας 
της κυβέρνησης κατά το 2020, 
δεν μονοπώλησαν ούτε ανέτρε-
ψαν βασικούς μεταρρυθμιστι-
κούς της στόχους. Αντιθέτως, με-
τατρέψαμε την πανδημική κρί-
ση σε επιταχυντή καταλυτικών 
αλλαγών σε πολλούς τομείς της 
οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής, ειδικά στο σύστημα υγεί-
ας και στην ψηφιακή λειτουργία 
του δημόσιου τομέα.
Δουλεύοντας ομαδικά και μεθο-
δικά, αφαιρώντας πολλά μεγάλα 
και μικρά εμπόδια, ξεκινήσαμε 
να μεταμορφώνουμε τη διαβόη-
τη «ελληνική πραγματικότητα», 
με στόχο να καταστήσουμε τη 
χώρα μας ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό. 
Για να αλλάξει, όμως, η εικόνα 
της Ελλάδας πρέπει να αναμε-
τρηθούμε με όλες τις παθογένει-
ες της ελληνικής οικονομίας και 
της δημόσιας διοίκησης. Τη χα-
μηλή παραγωγικότητα και αντα-
γωνιστικότητα, τις χαμηλές εξα-
γωγές και επενδύσεις, τη μονο-
θεματική οικονομία χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας, χαμηλής 
εμπιστοσύνης και παγιωμένης 
εσωστρέφειας, τις αργές διαδι-
κασίες τεχνικής ωρίμανσης, δη-
μοπράτησης και εκτέλεσης ση-

μαντικών αναπτυξιακών έργων.
Βγαίνοντας σιγά σιγά στο ξέφω-
το της μετά την πανδημία επο-
χής συνεχίζουμε με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα και ορμή τις 
μεταρρυθμίσεις σε όλο το φάσμα 
της πολιτικής, οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας, 
προκειμένου να πετύχουμε ι-
σχυρή, βιώσιμη και συμπεριλη-
πτική ανάπτυξη, που θα εξασφα-
λίσει ευημερία για όλους και όχι 
μόνο για ορισμένους. 
Πολύτιμο εργαλείο σ’ αυτήν 
την εθνικής σημασίας αποστο-
λή είναι το συνεκτικό στρατηγι-
κό σχέδιο που εκπονήθηκε για 
πρώτη φορά στη μεταπολιτευτι-
κή ιστορία της χώρας μας. Είναι 
βασισμένο στις προτάσεις και τις 
στρατηγικές κατευθύνσεις της ε-
πιτροπής Πισσαρίδη, που ενσω-
ματώνει όλες τις σύγχρονες πα-
γκόσμιες τάσεις και έχει κάνει 
μια ακριβή διάγνωση τόσο των 
διαχρονικών στρεβλώσεων της 
οικονομίας μας όσο και των συ-
γκριτικών μας πλεονεκτημάτων.
Θα συμβάλει στη βέλτιστη παρα-
γωγική αξιοποίηση και μόχλευ-
ση όλων των διαθέσιμων κεφα-
λαίων από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
ταμεία, που αθροίζουν κοντά στα 
70 δισ. ευρώ.
Συνυπολογίζοντας τη χρονική 
κλίμακα των εισροών και το μέ-
γεθος της οικονομίας, τα κεφά-
λαια αυτά αποτελούν μια μεγάλη 
αναπτυξιακή ένεση, διπλάσια σε 
μέγεθος -σε τρέχουσες τιμές- από 
το Σχέδιο Μάρσαλ, ικανή να με-
ταμορφώσει τη χώρα. Αν αξιο-
ποιηθεί σωστά. Πράγματι, τίθε-
ται εδώ ένα ζήτημα στόχευσης 
και ένα ζήτημα αποτελεσματικής 
και γρήγορης απορρόφησης. Δι-
ότι, αν θέλουμε να είμαστε ειλι-
κρινείς με την ιστορία μας, θα α-
ναγνωρίσουμε πως η Ελλάδα 
είναι η χώρα της Ε.Ε. που έλα-

βε τις περισσότερες καθαρές εισ-
ροές (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) 
μετά το 1981 και την ίδια περί-
οδο παρέμενε ουραγός της ανά-
πτυξης, με την ψαλίδα της υστέ-
ρησης να ανοίγει αντί να κλείνει 
σε πολλούς σημαντικούς οικο-
νομικούς δείκτες.
Αυτή τη φορά, όμως, η στόχευ-
ση και η κατανομή πόρων δεν 
θα γίνει όπως συνηθιζόταν, δη-
λαδή με ασύντακτες διαδικασί-
ες, καθυστερήσεις στον σχεδια-
σμό και στην απορρόφηση, με 
ποικιλώνυμα πελατειακά συμ-
φέροντα να ερίζουν αδιαφανώς 
για πόρους σε χαμηλής προστι-
θέμενης αξίας προγράμματα ή 
έργα. 
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας «παντρεύει» 
επενδύσεις με μεταρρυθμίσεις, 
έτσι ώστε οι χρηματοδοτήσεις σε 
διάφορες κατηγορίες να συνο-
δεύονται από κατάλληλο θεσμι-
κό πλαίσιο. Γιατί τι νόημα έχει 
να κάνεις επενδύσεις σε διάφο-
ρες κατηγορίες, όταν δεν έχεις ε-
παρκές θεσμικό πλαίσιο; Τι νό-
ημα έχει να χρηματοδοτείς επεν-
δύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) αν δεν υπάρχει 
ένα ξεκάθαρο και σαφές πλαίσι-
ο αδειοδότησης; Τι νόημα έχει 
να επενδύεις στην ψηφιοποίη-
ση του κράτους, αν δεν μπορείς 
να μειώσεις την αναλογική γρα-
φειοκρατία;
Η υλοποίηση του σχεδίου -που 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
150 δράσεις και 80 μεταρρυθμί-
σεις- θα απαιτήσει την κινητο-
ποίηση όλης της κρατικής μηχα-
νής και του ιδιωτικού τομέα και 
θα συντονίζεται από το επιτελι-
κό κράτος, ώστε να διασφαλίζε-
ται ο κοινός βηματισμός όλων 
προς τον κοινό στόχο, με προτε-
ραιότητες την πράσινη ανάπτυ-
ξη, την ενίσχυση της απασχό-
λησης και της κοινωνικής συ-

Σ
Η κυβέρνηση κινείται με βάση το τρίπτυχο «ευρωπαϊκοί πόροι - προτάσεις 

της επιτροπής Πισσαρίδη - μεταρρυθμίσεις».

Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό, 

αρμόδιος για τον 
συντονισμό του 

κυβερνητικού έργου 
(Ιούλιος 2019). 

Έχει διατελέσει Γενικός 
Διευθυντής του ΣΕΒ 

(Ιούνιος 2014 - Ιούνιος 
2019) και έχει υπηρετήσει 

σε θέσεις ευθύνης του 
δημόσιου τομέα κατά 
την πενταετία 2009-

2014, ως διευθυντής του 
γραφείου του υπηρεσιακού 

πρωθυπουργού 
Παναγιώτη Πικραμμένου 

και του υπουργού 
Οικονομικών 

Γιάννη Στουρνάρα.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Η έδρα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις Βρυξέλλες, 
με ένα τεράστιο banner για 
το «EU Next Generation» 

στην πρόσοψή της. Οι πόροι 
του ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάκαμψης, που σχεδιάστηκε 
για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας, 
είναι η χρυσή ευκαιρία της 

Ελλάδας για να καλύψει 
χαμένο έδαφος δεκαετιών.

νοχής, τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας, την προσέλκυση ι-
διωτικών επενδύσεων και την 
προώθηση της καινοτομίας, κα-
θώς και τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό και την τεχνολογική α-
ναβάθμιση δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα.
Για εμάς, η πραγματική πρόκλη-
ση σήμερα δεν είναι η απορρό-
φηση, που θα προσφέρει πρό-
σκαιρη ανάπτυξη. Η πραγματι-
κή πρόκληση είναι να απορρο-
φήσουμε και να διοχετεύσουμε 
κοινοτικά κεφάλαια στις σω-
στές δομές και δραστηριότητες, 
στον σωστό βαθμό, για τον σω-
στό λόγο, τη σωστή στιγμή και 
με τον σωστό τρόπο. 
Με λίγα λόγια, να μεταμορφώ-
σουμε τη χώρα και την οικονο-
μία. Για να την καταστήσουμε 
φιλική στη νέα γενιά. Και φιλι-
κή στους νέους είναι μια οικο-
νομία που προσφέρει ευκαιρί-
ες και δουλειές, πολλές και κα-
λοπληρωμένες. Που εμπνέ-
ει ασφάλεια στα παιδιά της να 
μείνουν στον τόπο τους, να εργα-
στούν αποδοτικά, να ζήσουν δη-
μιουργικά. Φιλική είναι η χώρα 
που προσφέρει ένα ελκυστικό 
πακέτο εργασίας, αποδοχών, α-
σφάλειας και κοινωνικής συ-
νοχής.
Με άλλα λόγια, παρουσιάζεται 
μπροστά μας μια τεράστια ευκαι-
ρία, όχι απλώς να θεραπεύσου-
με τις οικονομικές πληγές που 
προκαλεί η πανδημία, αλλά να 
καλύψουμε το χαμένο έδαφος 
δεκαετιών, να διορθώσουμε τις 
παθογένειες της ελληνικής οι-
κονομίας και της δημόσιας διοί-
κησης, να αλλάξουμε πίστα.
Παρουσιάζεται μια ιστορική και 
μοναδική ευκαιρία για την Ελ-
λάδα. Δεν θα την αφήσουμε να 
πάει χαμένη. Είναι το όραμά 
μας για την Ελλάδα που θα πα-
ραδώσουμε στην επόμενη γενιά.
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ευρωπαϊκή απά-
ντηση στην οικο-
νομική κρίση που 
προκάλεσε η παν-

δημία, διαμόρφωσε ένα πλαίσι-
ο χρηματοδότησης παρεμβάσε-
ων για τα επόμενα χρόνια επι-
πρόσθετο στις καθιερωμένες ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές όπως η ΚΑΠ 
και η Πολιτική Συνοχής (ΕΣΠΑ). 
Για πρώτη φορά η ίδια η Κομι-
σιόν δανείζεται απευθείας χρήμα-
τα, τα οποία θα καλύψει από μελ-
λοντική ευρωπαϊκή φορολόγη-
ση και τα οποία διανέμει στις χώ-
ρες με βάση την ένταση και την έ-
κταση της κρίσης. Ευνοημένες 
προκύπτουν κυρίως οι μεσογει-
ακές χώρες. Η Ελλάδα αναμένε-
ται να λάβει περίπου 19 δισ. σε ά-
μεσες πληρωμές και περίπου 13 
δισ. σε δάνεια, που καλείται να τα 
απορροφήσει μέχρι το 2026. Τα 
χρήματα αυτά προστίθενται στα 
40 δισ. των «παραδοσιακών» 
πόρων (ΚΑΠ και ΕΣΠΑ).
Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί 
μια αφορμή και μπορεί να διευ-
κολύνει τη στροφή της ελληνικής 
οικονομίας μακριά από το παρα-
δοσιακό μοντέλο που την οδή-
γησε στην κρίση, αλλά ταυτόχρο-
να κατέδειξε στη μακρά διάρκεια, 
στην περίοδο των 30-40 χρόνων, 
την ίδια την παρακμή της ελληνι-
κής οικονομίας.
Μερικές σύντομες παρατηρή-
σεις για τα αίτια της παρακμής. Ε-
σωστρέφεια και έμφαση στις κα-
τασκευές και στα μεγάλα έργα, ο 
τουρισμός ως πρωταρχική δρα-
στηριότητα εξωστρέφειας, έλλει-
ψη αναπτυξιακών θεσμών και α-
ναπτυξιακής χρηματοδότησης 
και ατέρμονη αναβολή κρίσιμων 
μεταρρυθμίσεων στη χωροταξί-
α και στο περιβάλλον. Στο επίκε-

ντρο μιας μεγάλης στροφής είναι 
το δίπολο παραγωγή (γεωργί-
α και μεταποίηση) και τεχνολογί-
α (ψηφιακή και 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση).
Ο παραγωγικός και τεχνολογι-
κός μετασχηματισμός της οικο-
νομίας συνδέεται με την πράσι-
νη μετάβαση. Αυτή εν ολίγοις εί-
ναι πλέον υποχρεωτική. Η Ελλά-
δα, όπως και η Ευρώπη, έχουν 
θέσει δεσμευτικούς στόχους στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στον 
τρόπο παραγωγής ενέργειας για 
το 2030 και το 2050. Αφορά στο 
σύνολο της οικονομίας, την κα-
τοικία, τις μεταφορές, τη βιομη-
χανία, τη γεωργία, τις υπηρεσίες. 
Κοινώς, κινούμαστε αναπόδρα-
στα προς μια κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία.
Ο τρόπος που θα πάμε, όμως, 
προς τα εκεί έχει τεράστιες συνέ-
πειες για την οικονομία, την α-
πασχόληση και τις κοινωνικές α-
νισότητες. Η ανάπτυξη των Α-
νανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ), για παράδειγμα, μπο-
ρεί να ακολουθήσει δύο μοντέλα: 
το βρετανικό, το οποίο εδράζεται 
αποκλειστικά σε επενδύσεις με-
γάλης κλίμακας από ιδιωτικές ε-
ταιρείες, και το γερμανικό, το ο-
ποίο κατά το ήμισυ σχεδόν εδρά-
ζεται σε μικρές κλίμακες, τοπικά 
δίκτυα, νοικοκυριά και ενεργεια-
κές κοινότητες. Η δεύτερη επιλο-
γή είναι απόλυτα συμβατή με τα 
ελληνικά δεδομένα -τα πολλά νη-
σιά, τις αγροτικές κοινότητες και 
την παράδοση της μικρομεσαί-
ας επιχειρηματικότητας. Αν, μά-
λιστα, συνδυαστεί με ειδικές μέ-
ριμνες για τα φτωχότερα νοικο-
κυριά και με ισχυρά κοινωνικά 
κριτήρια, μπορεί να πετύχει όχι 
μόνο τη διασπορά του οφέλους 

από την πράσινη μετάβαση σε 
πολλά νοικοκυριά και κοινωνι-
κές ομάδες, αλλά να αυξήσει ση-
μαντικά την εγχώρια προστιθέμε-
νη αξία της μετάβασης.
Η στροφή στους παραγωγι-
κούς-τεχνολογικούς τομείς της οι-
κονομίας υποδηλώνει μια διπλή 
στρατηγική:
Την ασφαλή προσαρμογή των 
παραγωγικών συστημάτων της 
γεωργίας και της βιομηχανίας 
στις απαιτήσεις της πράσινης με-
τάβασης. Παρά την αποβιομηχά-
νιση, η ελληνική βιομηχανία σή-
μερα περιλαμβάνει έναν ισχυ-
ρό πυρήνα (σιδηροβιομηχανί-
α, τσιμέντα, αλουμίνιο, νικέλιο) 
που βρίσκονται στο επίκεντρο της 
πράσινης μετάβασης.
Την ανάπτυξη νέων δραστηριο-
τήτων, δημιουργώντας ένα ασφα-
λές περιβάλλον για την προσέλ-
κυση και ενεργοποίηση επενδύ-
σεων. Αυτό αφορά παραδοσια-
κούς κλάδους με προοπτικές ανα-
βίωσης (ναυπηγοεπισκευαστικές 
δραστηριότητες, αμυντικές βιο-
μηχανίες), κλάδους με δυνατότη-
τες σημαντικής ανάπτυξης (μετα-
ποιητικοί κλάδοι ενέργειας, τε-
χνολογικοί και ψηφιακοί κλάδοι, 
πράσινες βιομηχανίες) και φυσι-
κά κλάδοι που, υπό το βάρος των 
τεχνολογικών αλλαγών, αναμέ-
νεται να επανέλθουν από τις χώ-
ρες χαμηλότερων μισθών.
Η παραγωγική στροφή της οικο-
νομίας προϋποθέτει δύο πράγμα-
τα. Κατ’ αρχάς την επίλυση των 
χωροταξικών και περιβαλλοντι-
κών κακοδαιμονιών που σέρνο-
νται 40 χρόνια, μετατρέποντας 
τη χώρα σε τραγέλαφο της Ευρώ-
πης. Χωρίς κτηματολόγιο, δασι-
κούς χάρτες, οροθέτηση παραλι-
ών, οροθετημένες χρήσεις γης 

Η
Η στρατηγική για μια αποτελεσματική, δίκαιη και ολοκληρωμένη 

«πράσινη μετάβαση» και οι χρόνιες παγίδες της ελληνικής οικονομίας.

Γιώργος Σταθάκης

Καθηγητής Πολιτικής 
Οικονομίας στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
- πρώην Υπουργός 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας

ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Άποψη του Sunship, 

στο Freiburg της Γερμανίας. 
Το συγκρότημα πολλαπλών 
χρήσεων (με διαμερίσματα, 

καταστήματα κ.ά.) 
έχει κατασκευαστεί με 

φωτοβολταϊκό σύστημα στην 
οροφή του, διαθέτει φυσικό 

κλιματισμό και παράγει 
περισσότερη ενέργεια απ’ όση 

καταναλώνει. Το γερμανικό 
μοντέλο χρήσης των ΑΠΕ 

μπορεί να προσφέρει 
εξαιρετικά παραδείγματα, 

καθώς ανταποκρίνεται 
περισσότερο στις ελληνικές 

ιδιαιτερότητες.
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και χωρίς πολεοδομικά και τοπι-
κά χωρικά σχέδια, δεν μπορεί να 
υπάρξει ανάπτυξη. Η παράταση 
αυτή μπορεί να διευκολύνει μέ-
ρος του τουρισμού, που συντηρεί-
ται από καταπατήσεις δημόσιας 
γης και αιγιαλών, μπορεί να δι-
ευκολύνει τις γκρίζες ζώνες της ε-
πιδοτούμενης γεωργίας, μπορεί 
να ευνοεί και τις πολιτικές δια-
μεσολαβήσεις, αλλά αναμφισβή-
τητα είναι ένα σύστημα βαθιά α-
ντιαναπτυξιακό. Μάλιστα πολύ 
συχνά οι ίδιοι κύκλοι προάγουν 
την ιδέα ότι το πρόβλημα της α-
νάπτυξης είναι η υψηλή φορολο-

γία και το γραφειοκρατικό κρά-
τος, τη στιγμή που η επίλυση αυ-
τών των προβλημάτων εξοβελί-
ζει την πολυνομική ή ασαφή νο-
μοθεσία και τον γραφειοκρατικό 
Λεβιάθαν. 
Το ίδιο ισχύει με τη χρηματο-
δότηση της οικονομίας. Οι ανα-
πτυξιακοί νόμοι που για 20 χρό-
νια χρηματοδοτούσαν πεντάστε-
ρα ξενοδοχεία και αιολικά πάρκα 
ήταν βαθιά αντιαναπτυξιακοί. Τα 
ΕΣΠΑ, με τη δέσμευση πόρων 
για 15 χρόνια μόνο για μεγάλα 
έργα, παγίδευσαν την οικονομί-
α σε αντιαναπτυξιακά μονοπά-

τια. Η παντελής έλλειψη αναπτυ-
ξιακών και επενδυτικών τραπε-
ζών αποτελεί δομικό έλλειμμα. 
Οι εμπορικές τράπεζες χρηματο-
δοτούν, ειδικά μετά την κρίση, τις 
πιο ασφαλείς και εγγυημένες ε-
πενδύσεις. Αυτό δημιουργεί ένα 
σημαντικό κενό στην αγορά. Εί-
ναι κατεπείγον να ενισχυθεί η Α-
ναπτυξιακή Τράπεζα και να θε-
σμοθετηθούν επενδυτικά ταμεί-
α και εξειδικευμένοι χρηματοδο-
τικοί θεσμοί, ικανοί να χρημα-
τοδοτήσουν μέρος της πράσινης 
μετάβασης. Ο Αναπτυξιακός Νό-
μος, τα ΕΣΠΑ και φυσικά το Τα-
μείο Ανάκαμψης καλούνται να 
στρέψουν μονοσήμαντα τους πό-
ρους τους στην ενίσχυση των ε-
πενδύσεων σε πράσινη μετάβα-
ση, βιομηχανία, γεωργία και τε-
χνολογία, με τη διττή έννοια της 
διαμόρφωσης των κατάλληλων 
πράσινων υποδομών και τη στή-
ριξη των ιδιωτικών επενδύσεων. 
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ταν το 2017 το κί-
νημα #metoo άρχι-
σε να σαρώνει την 
υφήλιο μέσα από 

το Διαδίκτυο, λίγοι πίστεψαν 
ότι θα βρει εκφραστές και στην 
Ελλάδα. Δεκαετίες καταπίε-
σης, παρενοχλήσεων, κατα-
ναγκασμών, κακοποιήσεων, 
πατριαρχικών στερεότυπων 
λειτουργούσαν ως ανάχωμα 
τόσο για την ανάδειξη ανάλο-
γων περιστατικών όσο και για 
να γίνουν ουσιαστικά βήματα 
που θα έσπαγαν τη γυάλινη 
οροφή των διακρίσεων κατά 
των γυναικών. Παρά τις θεσμι-
κές και κοινωνικές τομές που 
προώθησε -σχεδόν αποκλει-
στικά- το ΠΑΣΟΚ, πίσω από 
τις πόρτες, στους εργασιακούς 
χώρους, στον κοινωνικό στίβο 
και σε κάθε σπίτι υπήρχαν 
πάντοτε πολλές και πιο δυνατές 
φωνές που αναπαρήγαγαν τη 
λογική του «έλα, μωρέ» και 
«έτσι είναι αυτά». 
Χρειάστηκε το τσουνάμι των 
τελευταίων μηνών, οι γενναίες 
αποκαλύψεις γυναικών από 
τον αθλητισμό και τον πολιτι-
σμό, αλλά και η οδυνηρή για 
χιλιάδες γυναίκες εμπειρία 
της ενδοοικογενειακής βίας 
μέσα στην πανδημία, για να 
μπει επιτέλους το πρόβλημα με 
ένταση στη δημόσια συζήτηση. 
Να ακουστεί επιτέλους δυνατά 
ότι η έμφυλη βία, η σεξουα-
λική βία και εκμετάλλευση 
είναι μέσα καταπίεσης και 
καταναγκασμού, εξευτελισμού 
του σώματος, της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Είναι κατάχρηση 
ισχύος, εξουσίας, θέσης. Και 

ότι όλα αυτά τα περιστατικά 
δεν έχουν χρώμα, θρησκεία, 
κοινωνική θέση, μόρφωση, 
εθνικότητα, σεξουαλική προ-
τίμηση. Μας αφορούν όλες και 
όλους, ως μέλη μιας κοινωνίας 
που, αν θέλει να εξελιχθεί, 
οφείλει να αναμετρηθεί με 
τη σκοτεινή όψη αυτής της 
ανισότητας.
Οφείλω, όμως, να παραδεχθώ 
ότι το πολιτικό σύστημα, παρά 
κάποιες εξαιρέσεις, δεν στάθη-
κε στο ύψος των περιστάσεων. 
Ως είθισται για κάθε μεγάλο ζή-
τημα που προκύπτει μέσα στην 
πανδημία, το θέμα απειλείται 
να συντριβεί στις μυλόπετρες 
της κομματικής πόλωσης και 
του κιτρινισμού. Η κυβέρνηση 
και η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση επιχείρησαν να εκμεταλλευ-
θούν και να καπελώσουν την 
υπόθεση για μικροκομματικά 
οφέλη. Αυτή είναι μια εξέλιξη 
που αποθαρρύνει θύματα να 
μοιραστούν τις εμπειρίες τους 
και περισσότερα στόματα να 
ανοίξουν. 
Η παράταξή μας δεν έκανε ποτέ 
εκπτώσεις σε θέματα ισότητας 
και δικαιωμάτων. Πέρα από 
την ανάδειξη της βίας κατά των 
γυναικών ως «πανδημία μέσα 
στην πανδημία» με πολιτικές 
και θεσμικές πρωτοβουλίες, δι-
εκδικούμε επιτακτικά θεσμικές 
παρεμβάσεις, που θα αλλάξουν 
νοοτροπίες, αλλά κυρίως το 
πλαίσιο προστασίας, καταγ-
γελίας, αλλά και απόδοσης 
δικαιοσύνης στα θύματα, όπως: 
Να κυρωθεί άμεσα η Σύμβαση 
190 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας για την εξάλειψη της 

βίας και παρενόχλησης στους 
χώρους εργασίας. 
Να αλλάξει ο ποινικός κώδικας 
όσον αφορά την περιγραφή, τις 
ποινές και την παραγραφή των 
αδικημάτων σεξουαλικής βίας, 
ιδιαίτερα κατά των ανηλίκων. 
Να ενισχύσουμε, να δημιουρ-
γήσουμε νέες δομές, γραμμές 
στήριξης, συμβουλευτικά 
κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας 
για τις γυναίκες-θύματα σε 
όλους τους δήμους της χώρας. 
Κάθε γυναίκα πρέπει να αισθά-
νεται ασφαλής, να σηκώσει το 
τηλέφωνο, να στείλει μήνυ-
μα σε γραμμές στήριξης, να 
γνωρίζει ότι θα εισακουστεί και 
θα κινηθούν οι διαδικασίες. 
Να μην αποθαρρύνονται ή να 
χλευάζονται -δυστυχώς ορι-
σμένες φορές από τις αρμόδιες 
αρχές.
Να φέρουμε τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση στα σχολεί-
α και ειδικά σεμινάρια και 
ενημέρωση για το θέμα της 
παρενόχλησης. 
Να επιταχύνουμε τη χρονο-
βόρα διαδικασία της απόδο-
σης δικαιοσύνης γι’ αυτές τις 
υποθέσεις, προφυλάσσοντας 
ταυτόχρονα τα θύματα και τους 
μάρτυρες.
Να διαμορφώσουμε το πλαίσιο 
αντιμετώπισης των νέων μορ-
φών βίας, όπως για παράδειγ-
μα στον κυβερνοχώρο, που 
φθάνει από τον κυβερνοεκ-
φοβισμό ως τη σεξουαλική 
παρενόχληση και τις απειλές 
βιασμού. 
Φτάνουν οι θεσμικές παρεμβά-
σεις σε μια χώρα που διαρκώς 
νομοθετεί, αλλά ξεχνά συχνά 

Ό

Το ελληνικό #metoo αποκάλυψε μια σκοτεινή πλευρά 
της κοινωνίας μας και μας καλεί σε μια μάχη 

που υπερβαίνει τα φύλα ή τις ιδεολογίες.

Φώφη Γεννηματά

Πρόεδρος του Κινήματος 
Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ. 

Βουλευτής στο Νότιο 
Τομέα Αθήνας (Β3). 

Επικεφαλής της 
Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης 
(2015-2019). 

Έχει διατελέσει 
Υπερνομάρχης Αθηνών-
Πειραιώς, υφυπουργός 
Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, αν. 
Υπουργός Εσωτερικών 

και αν. Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας. 

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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τους νόμους της στα συρτάρια; 
Όχι. Είναι κυρίως θέμα πολιτι-
κής βούλησης, ώστε το κίνημα 
να μείνει ακηδεμόνευτο και 
ελεύθερο. Αλλά και κοινωνι-
κής πίεσης, να γίνει υπόθεση 
συλλογική και μάχη καθημερι-
νή. Σε όλους τους χώρους, στον 
πολιτισμό, στον αθλητισμό, στα 
πανεπιστήμια, στους χώρους 
εργασίας, στη γειτονιά μας. Γι’ 

αυτό, από εδώ και πέρα, το να 
σπάσουμε τη σιωπή δεν είναι 
μόνο επιλογή, είναι ευθύνη. 
Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία 
να ξεριζώσουμε μια φρικτή 
εκδοχή της ανισότητας και να 
αγωνιστούμε μαζί με τους άν-
δρες που το αντιλαμβάνονται, 
για δικαιοσύνη, αλληλοσεβα-
σμό, αλληλεγγύη, ισότητα, για 
την πραγματική δημοκρατία.

Τα σύμβολα του αρσενικού και του θηλυκού φύλου 
σχεδιασμένα σε σχολικό πίνακα. Η εισαγωγή της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία μπορεί 
να συμβάλει καταλυτικά στην κατανόηση και τον 

αλληλοσεβασμό ανδρών και γυναικών.
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έλλειψη καινοτο-
μίας που χαρακτη-
ρίζει την Ελλάδα 
της μεταπολίτευ-

σης είναι και ένας από τους βα-
σικούς λόγους που η οικονο-
μία μας απέτυχε. Σε μια δυτι-
κή οικονομία, χωρίς καινοτο-
μία δεν μπορείς να έχεις αύξη-
ση της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και εξαγω-
γές. Ένα θετικό εμπορικό ισο-
ζύγιο πρέπει να βασίζεται σε δι-
αφοροποιημένα προϊόντα και 
δεν μπορούμε να αποκτήσου-
με τέτοια προϊόντα χωρίς έρευ-
να που να οδηγεί σε καινοτομί-
α. Από το πώς δημιουργούμε 
και συσκευάζουμε τρόφιμα μέ-
χρι τα πιο πολύπλοκα τεχνολο-
γικά προϊόντα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πα-
ράγουν κυρίως προϊόντα χαμη-
λής προστιθέμενης αξίας και χα-
μηλού τεχνολογικού περιεχομέ-
νου, τα οποία αντιμετωπίζουν έ-
ντονο ανταγωνισμό από χώρες 
με χαμηλότερο κόστος εργασί-
ας. Το ποσοστό των δραστηριο-
τήτων υψηλής και μέσης/υψη-
λής τεχνολογικής έντασης στον 
κλάδο της μεταποίησης στην 
Ελλάδα αντιπροσωπεύει μό-
λις το 17% του συνόλου, τη στιγ-
μή που στην Ε.Ε. το μέσο ποσο-
στό είναι 46,5%. Ανάμεσα σε 35 
χώρες που αξιολόγησε το Econ 
Berlin, η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 29η θέση στον δείκτη και-
νοτομίας (DiaNEOsis).
Στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης, 
δημιουργήθηκε ένα οικοσύστη-
μα νεοφυών επιχειρήσεων και 
η καινοτομία άρχισε να μετα-
μορφώνει μεγαλύτερες επιχει-
ρήσεις. Ο φαρμακευτικός κλά-
δος είναι ένα καλό παράδειγ-

μα. Μόνο οι νεοφυείς επιχει-
ρήσεις έχουν φτάσει από το μη-
δέν, πριν από μία δεκαετία, να 
έχουν μία αξία περίπου 4 δισ. 
ευρώ. Αν προσθέσουμε και άλ-
λες καινοτόμες εταιρείες σε πιο 
παραδοσιακούς τομείς, η αποτί-
μηση αυτή αυξάνεται πολύ πε-
ρισσότερο.
Τα επόμενα πέντε χρόνια, το οι-
κοσύστημα των startups μπο-
ρεί και πρέπει να φτάσει κεφα-
λαιοποίηση 10 δισ. ευρώ για 
να προσεγγίσει τον ευρωπαϊ-
κό μέσο όρο. Κάποια στιγμή, 
όμως, θα σταματήσουμε να μι-
λάμε για startups. Θα μιλάμε 
για εταιρείες που τις οδηγεί, τις 
μεγαλώνει και τις δίνει προστι-
θέμενη αξία η καινοτομία.
Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία 
που μας ευνοεί. Πέρασε το πρώ-
το κύμα εταιρειών τεχνολογίας 
που επωφελήθηκαν από μεγά-
λες τοπικές αγορές για να μεγα-
λώσουν ταχύτατα, όπως η Uber 
ή το Airbnb, και περνάμε σε ε-
ταιρείες που χρησιμοποιούν 
πιο περίπλοκες τεχνολογίες και 
νέους τομείς δράσης. Οι επόμε-
νοι δισεκατομμυριούχοι μάλ-
λον θα είναι σε τομείς πράσι-
νης ενέργειας και βιοτεχνολογί-
ας. Στα πεδία αυτά η γνώση έχει 
μεγαλύτερη σημασία από το μέ-
γεθος της αρχικής αγοράς και η 
διαθεσιμότητα καταρτισμένων 
ανθρώπων στη Δύση είναι ελ-
λιπής. Το γεγονός αυτό εκ των 
πραγμάτων οδηγεί σε αποκέ-
ντρωση. H Silicon Valley δεν 
θα είναι πλέον το μοναδικό κέ-
ντρο καινοτομίας. Αυτή η τάση 
είναι μια ευκαιρία για αλλαγή 
του παραγωγικού μοντέλου της 
χώρας. Η Ελλάδα, σύμφωνα με 
το World Economic Forum, εί-

ναι 30ή στον κόσμο στην παρα-
γωγή επιστημονικής έρευνας, 
με βαθμολογία 9/10, 5η σε α-
ποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε STEM (OECD) και 2η 
σε ποσοστό αποφοίτων πανεπι-
στημίου σε σχέση με τον πληθυ-
σμό μας στην Ευρώπη (OECD). 
Επίσης, πρέπει να αξιοποιή-
σουμε την ελληνική διασπο-
ρά. Εταιρείες από Έλληνες (ή 
ελληνικής καταγωγής) ιδρυ-
τές στον χώρο της τεχνολογίας 
μόνο στην Αμερική έχουν αξία 
40 δισ. ευρώ. Αν προσθέσου-
με και εταιρείες βιοτεχνολογί-
ας, το νούμερο ξεπερνά τα 100 
δισ. ευρώ. 
Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι 
Έλληνες ανά τον κόσμο στον 
χώρο της καινοτομίας -ερευνη-
τές, στελέχη και επιχειρηματί-
ες- αλλά δεν είναι οργανωμένοι 
σε μια κοινότητα. Πολύ περισ-
σότεροι από την παγκόσμια α-
ναλογία μας με βάση τον πλη-
θυσμό της Ελλάδας. Έχουμε συ-
γκριτικό πλεονέκτημα στον το-
μέα αυτό. Για παράδειγμα, το 
3% των καθηγητών με σημαντι-
κές εκδόσεις σε STEM είναι Έλ-
ληνες.
Στην Επιτροπή Καινοτομίας 
του ΣΕΒ κάναμε μια αρχή στην 
ενεργοποίηση αυτών των Ελλή-
νων του εξωτερικού με τη δημι-
ουργία των Innovative Greeks. 
Ο στόχος της νέας παγκόσμιας 
κοινότητας Innovative Greeks, 
που δημιούργησαν ο ΣΕΒ και 
η Endeavor πρόσφατα, ήδη με-
τρά 15.000 μέλη από 25 χώ-
ρες. Είναι μια πλατφόρμα που 
θα δώσει την ευκαιρία στους ε-
φευρετικούς Έλληνες να γνω-
ριστούν μεταξύ τους και τελι-
κά να συνεργαστούν μέσα από 

Η
Η επένδυση στην καινοτομία είναι μονόδρομος 

για το νέο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας.

Μάρκος Βερέμης

Συμπρόεδρος Επιτροπής 
Καινοτομίας ΣΕΒ, 

Πρόεδρος Upstream, 
Εταίρος Big Pi Ventures 
Capital. Επενδυτής και 

μέλος Δ.Σ. εταιρειών 
τεχνολογίας, όπως οι 
Persado, Workable, 

Orfium, Tile DB 
και Softomotive (η 

οποία εξαγοράστηκε 
από τη Microsoft). 

Πρόεδρος του Junior 
Achievement Greece που 

διδάσκει καινοτομία σε 
υποβαθμισμένα σχολεία. 

Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών & 
Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), του 
Ιδρύματος Οικονομικών 

και Βιομηχανικών 
Ερευνών (IOBE), της 

Endeavour και της 
DiaNEOsis.

ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
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εργαλεία, όπως θέσεις εργασί-
ας και κοινά έργα. Μερικά πα-
ραδείγματα λαμπρών Ελλήνων 
που συμμετείχαν ήταν η Βι-
κτώρια Σταυρίδου-Coleman, ε-
πικεφαλής της DARPA (το κέ-
ντρο έρευνας και τεχνολογί-
ας του αμερικανικού Πενταγώ-
νου), ο Μιχάλης Κράτσιος, γε-
νικός διευθυντής τεχνολογίας 
της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο 
Τζιμ Γιαννόπουλος, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Paramount Pictures, οι πατρι-
άρχες της βιοτεχνολογίας στις 
ΗΠΑ, Στέλιος Παπαδόπουλος 
(πρόεδρος της Biogen), Γιώρ-
γος Γιανκόπουλος (ιδρυτή της 
Regeneron Pharmaceuticals), 
Τζορτζ Σκάνγκο (CEO της 
VirBiotechnology), έως τους 
ομογενείς εκπροσώπους ε-
πενδυτικών funds με δραστη-
ριότητα στην Ελλάδα όπως 
ο Τζέιμς Χριστόπουλος της 
CVC και ο Ντιν Ντακόλιας 
της Fortress. Όλες οι πληρο-
φορίες βρίσκονται στο www.
innovativegreeks.gr.
Εκτός από γνώση, αυτοί οι αυ-
τοδημιούργητοι Έλληνες του ε-
ξωτερικού μάς θυμίζουν ακόμα 
ένα συστατικό που μας λείπει: 
μεγαλύτερη φιλοδοξία. Μέσα 
στα επόμενα χρόνια, πρέπει να 
δούμε περισσότερα startups με 
ταχύτατη ανάπτυξη, μεγάλες ξέ-
νες εταιρείες να στήνουν κέντρα 
έρευνας στην Ελλάδα, τον μετα-
σχηματισμό υφιστάμενων ελ-
ληνικών επιχειρήσεων προς 
πιο καινοτόμα προϊόντα, κα-
θώς και σημαντικές εξαγωγές 
και πανεπιστήμια που θα δημι-
ουργούν έρευνα που μεταφράζε-
ται σε πατέντες και οικονομικό 
αντίκρισμα. 
Όλα τα παραπάνω απαιτούν πε-
ρισσότερο καταρτισμένο αν-
θρώπινο δυναμικό από αυτό 
που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. 
Συνεπώς, η Ελλάδα πρέπει όχι 
μόνο να φέρει κάποιους από 
αυτούς που χάσαμε στο brain 
drain, αλλά και «ψηφιακούς 
νομάδες», από τη γειτονιά μας 
αρχικά και αργότερα απ’ όλο 
τον κόσμο. Και, φυσικά, την εκ-
παίδευση των παιδιών μας σε 
νέες βάσεις και την επανεκπαί-
δευση όλων μας. 
Η καινοτομία δεν είναι πλέ-
ον πολυτέλεια, είναι προϋπό-
θεση επιβίωσης και, τελικά, ε-
πιτυχίας.
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Σταθμός φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στην Ολλανδία. 
Η πράσινη ενέργεια 
και η βιοτεχνολογία είναι 
τομείς που προσφέρονται 
ιδιαίτερα για τις καινοτόμες 
startups, καθώς στα 
πεδία αυτά η γνώση έχει 
μεγαλύτερη σημασία από το 
μέγεθος της αρχικής αγοράς.
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ια να καταλάβου-
με το σήμερα είναι 
καλό να ανατρέξου-
με στο παρελθόν. Ας 

κάνουμε μια μικρή ιστορική α-
ναδρομή στην πρώτη Βιομη-
χανική Επανάσταση. Ξεκίνησε 
στα τέλη του 18ου αιώνα στη 
Μ. Βρετανία, πέρασε τη Μάγ-
χη και δημιούργησε παραγω-
γικούς θύλακες στη Δυτική Ευ-
ρώπη. Ήταν μια κομβική ιστο-
ρική συγκυρία, όμως αφορού-
σε λίγους. Τα κράτη που βρέθη-
καν τότε στην πρώτη γραμμή, 
απέκτησαν σαφές προβάδισμα 
έναντι των ανταγωνιστών τους, 
εξασφάλισαν μεγαλύτερη ευ-
ημερία για τους πληθυσμούς 
τους και διατηρούν τον πρώ-
το λόγο στις εξελίξεις μέχρι σή-
μερα. 
Fast forward στο σήμερα και 
στη συζήτηση που γίνεται για 
την τέταρτη Βιομηχανική Ε-
πανάσταση (4.0), η οποία θέ-
τει άλλους όρους, πιο δίκαι-
ους από αυτούς της πρώτης Βι-
ομηχανικής Επανάστασης. Το 
κάρβουνο και ο ατμός έχουν α-
ντικατασταθεί από την πλη-
ροφορία και την καινοτομί-
α. Η τεχνολογική αφετηρία εί-
ναι ο κοινός παρονομαστής. Το 
1820 έπρεπε να μεταποιήσεις 
πρώτες ύλες σε προϊόντα. Σή-
μερα πρέπει να μεταποιήσεις ι-
δέες σε υπηρεσίες.
Το 5G είναι το σύμβολο της τέ-
ταρτης Βιομηχανικής Επανά-
στασης. Είναι το μέσο που θα 
μετατρέψει τις ιδέες σε καινοτο-
μία και θα αποτελέσει το καύ-
σιμο της ψηφιακής οικονομί-
ας. Οι τεχνολογίες 5G θα λει-
τουργήσουν ως οι νευρώνες 
της τεχνητής νοημοσύνης, θα ε-

πιτρέψουν στις μηχανές να α-
ντιληφθούν τις ανάγκες μας, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα 
νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα 
με έρευνα της Ernst & Young, 
την επόμενη δεκαετία, εφόσον 
όλα κυλήσουν ομαλά, το 5G θα 
εισφέρει σωρευτική αύξηση σε 
όρους ακαθάριστης προστιθέ-
μενης αξίας από 7,3 έως 12,4 
δισ. ευρώ, καθώς και τη δη-
μιουργία 50.000 έως 69.000 
νέων θέσεων εργασίας. 
Με το 5G θα γίνουμε οι πρώ-
τες γενιές που θα συνδέσουν 
την επιστημονική φαντασία 
με την πραγματικότητα. Είναι 
ένας γενναίος, πιο συναρπαστι-
κός, αλλά και πιο ανταγωνιστι-
κός κόσμος. Τα σύνορα χάνουν 
τη σημασία τους, η χώρα όπου 
ζεις δεν συνδέεται απαραιτή-
τως με τη χώρα όπου δουλεύ-
εις, άνθρωποι και μηχανές δια-
συνδέονται μεταξύ τους. Τα πά-
ντα είναι στο cloud. Θα δούμε 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, 
νέο τρόπο εργασίας και ζωής. 
Εξελιγμένες ψηφιακές τεχνο-
λογίες, όπως η Τεχνητή Νοη-
μοσύνη, το Internet of Things, 
το Mobile Edge Computing, η 
επαυξημένη πραγματικότητα, 
τα drones, η ρομποτική θα γί-
νουν εργαλεία της καθημερινό-
τητάς μας.
Η Wind Ελλάς στέκεται μπρο-
στά στο νέο τοπίο με ένα επεν-
δυτικό πλάνο 500 εκατ. ευρώ 
σε ορίζοντα 5 ετών, ώστε η 
χώρα, αλλά και καθένας από 
τους ανθρώπους της ξεχωριστά, 
να αξιοποιήσουν τις τεχνολογί-
ες του 5G. Οι στόχοι είναι υψη-
λοί: 60% πληθυσμιακή κάλυ-
ψη σε 5G δίκτυα και υπηρεσίες 
έως το 2023 και 90% σε βάθος 

πενταετίας. Θα τους πετύχουμε, 
αυτό είναι βέβαιο. Το αποδεί-
ξαμε, άλλωστε, στα ζοφερά χρό-
νια της κρίσης και στην περίο-
δο της πανδημίας: πιστεύουμε 
στη χώρα και επενδύουμε στις 
προοπτικές και στους ανθρώ-
πους της. Βέβαια, πρέπει να εί-
ναι σαφές πως ο δρόμος για να 
δούμε τις πλήρεις δυνατότητες 
των νέων δικτύων θα είναι μα-
κρύς και θα απαιτήσει δρομείς 
μεγάλων αποστάσεων. Δεσμευ-
όμαστε ότι η Wind Ελλάς θα 
είναι σταθερά ένας από αυτούς. 
Τα καταφέραμε έμπρακτα πολ-
λές φορές στο παρελθόν και θα 
συνεχίσουμε να το κάνουμε.
Η Ελλάδα βρίσκεται μπρο-
στά σε μια σειρά από δημιουρ-
γικές προκλήσεις. Είναι μια 
χώρα που διαθέτει αξιόπιστες 
υποδομές, που μπορεί πλέον 
να προσελκύσει επαγγελματί-
ες, ψηφιακούς νομάδες και ε-
πιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο. 
Στην εποχή του «ψηφιακού νέ-
φους» (cloud) και των δικτύ-
ων, η πατρίδα μας έχει όλες τις 
προοπτικές για να εξελιχθεί σε 
έναν top ελκυστικό προορισμό 
για να επιχειρείς και να εργάζε-
σαι. Ναι, το πιστεύουμε. Και το 
υπηρετούμε. 
Η Wind Ελλάς ανήκει στην ο-
μάδα των επιχειρήσεων που 
δημιουργούν το εθνικό κεφά-
λαιο για να επενδύσουμε στο 
μέλλον της χώρας, στα δίκτυα 
και στις νέες τεχνολογίες. Εκεί, 
άλλωστε, επενδύουμε ένα ση-
μαντικό ποσοστό των εσόδων 
μας, από τα υψηλότερα στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινω-
νιών.
Ως εταιρεία και ως κλάδος εστι-
άζουμε πλέον στη μόνιμη και 

Γ
Η πλέον κρίσιμη υποδομή για να περάσει η Ελλάδα τις… 

εξετάσεις της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Νάσος Ζαρκαλής

Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος Wind Ελλάς 

από το 2009. 
Στον κλάδο των 

τηλεπικοινωνιών 
εργάζεται από το 1999. 
Έχει αναλάβει θέσεις 
αυξανόμενης ευθύνης 
αρχικά στον εμπορικό 
τομέα της Vodafone 
Ελλάς, ενώ το 2008 
ανέλαβε Διευθύνων 

Σύμβουλος της Hellas 
Online (HOL). 

Σπούδασε χημικός 
μηχανικός (ΕΜΠ), 

απέκτησε master από το 
Πανεπιστήμιο Delaware 
των ΗΠΑ και MBA από 
το Henley Management 

College, 
Ηνωμένο Βασίλειο.

5G: Η ΣΗΜΑΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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σταθερή ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας μέσα από με-
γάλα έργα και ώριμα σχήματα, 
που είναι έτοιμα να απορρο-
φήσουν τους ευρωπαϊκούς πό-
ρους του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Ανήκουμε σε εκείνη την ομάδα 
των επιχειρήσεων που θα συν-
δράμει την εθνική προσπάθει-
α να αποκτήσει η χώρα μακρο-
πρόθεσμο πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσμα από τα δίκτυα νέας 
γενιάς, τα οποία θα αποτελέ-
σουν κρίσιμη υποδομή για την 
Ελλάδα.
Η προσφορά υψηλού επιπέ-

δου τεχνολογικών υπηρεσι-
ών και προϊόντων σε επιχειρή-
σεις και καταναλωτές, η συμβο-
λή σε πρωτοβουλίες ψηφιακού 
μετασχηματισμού, καθώς και η 
δημιουργία μιας εξαιρετικής ε-
μπειρίας για τον πελάτη παρα-
μένουν οι στρατηγικοί μας στό-
χοι. Αν θέλετε, είναι η χρονική 
στιγμή της δικής μας σύγχρο-
νης επανάστασης για ένα βιώ-
σιμο οικονομικό περιβάλλον, 
με υψηλότερους ρυθμούς ανά-
πτυξης, συνθήκες μεγαλύτερης 
ευημερίας και βελτίωσης της 
ζωής για όλους.

   

Η τεχνολογία 5G είναι ο βασικός πυλώνας για την τέταρτη 
βιομηχανική επανάσταση, στην οποία οι άνθρωποι και οι 

μηχανές διασυνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας έτσι νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα, νέους τρόπους εργασίας και ζωής.
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λλαγή σημαίνει 
εξέλιξη και 
εξέλιξη σημαίνει 
ζωή προς το 

καλύτερο. Αδιαμφισβήτητος 
πρωταγωνιστής σε αυτή τη 
διαδικασία που καθορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο βιώνουμε 
τον σύγχρονο κόσμο είναι η 
τεχνολογία. Όσο η εποχή της 
πανδημίας, αυτός ο επιταχυ-
ντής αναγκών της γενιάς μας, 
επιτάσσει τη συμπόρευση με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
τόσο επιβάλλεται και η σύνδε-
ση των αλλαγών που επιφέρει 
με τις διαχρονικές αξίες του 

σεβασμού, της αξιοπρέπειας, 
της κοινωνικής προσφοράς 
και της βιωσιμότητας. Της 
δημιουργίας αξίας. 
Η Παπαστράτος τόλμησε 
νωρίς να συνταχθεί με αυτή 
τη φιλοσοφία. Επέλεξε 
να επενδύσει σε πράξεις 
μακροπρόθεσμης ωφέλειας 
με έναν και ξεκάθαρο στόχο: 
την κοινωνική και οικο-
νομική βελτίωση μέσω της 
δημιουργίας τεχνολογικών 
και επιστημονικών υποδο-
μών που κινητοποιούν και 
δημιουργούν αξία σε ένα ευρύ 
επιχειρηματικό οικοσύστημα. 

Αναγνωρίζοντας ότι η τεχνο-
λογία στον τρόπο λειτουργίας 
των επιχειρήσεων δεν αποτε-
λεί ένα μελλοντικό ζητούμενο, 
αλλά κρίσιμο παροντικό 
δεδομένο, η υλοποίηση του 
ολοκληρωμένου σχεδίου 
μετασχηματισμού μας, που 
ξεκίνησε με την επένδυση 
300 εκατ. ευρώ το 2017 
στις εγκαταστάσεις μας στον 
Ασπρόπυργο, βρίσκει σήμερα 
την Παπαστράτος να συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στις πλέον 
προηγμένες εταιρείες τεχνο-
λογίας και επιστημονικών 
δεδομένων στην Ευρώπη.

Α

Είναι ευθύνη των μεγάλων εταιρειών, με όχημα την επιστήμη 
και την τεχνολογία, να μετασχηματιστούν και να δείξουν τον δρόμο 

για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σταύρος 
Δρακουλαράκος

Γενικός Διευθυντής 
Επικοινωνίας 
Παπαστράτος

ΤΟΛΜΗΡΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η διαδικασία μετεξέλιξης 
μιας εταιρείας με ιστορία 90 
ετών όπως η δική μας, δεν θα 
μπορούσε να είναι ποτέ επιτυ-
χημένη χωρίς τη βιωσιμότητα 
στο επίκεντρό της. Και στο 
ερώτημα «Τι είναι για εσάς η 
στρατηγική βιώσιμης ανά-
πτυξης;», απαντάμε: «Είναι 
η εταιρική μας στρατηγική». 
Διότι κάναμε μια μεγάλη 
ανατροπή στο επιχειρηματικό 
μοντέλο μας και μια μεγαλύ-
τερη επανάσταση στο προϊόν 
μας, ώστε να πλησιάζουμε 
κάθε μέρα και πιο κοντά προς 
ένα μέλλον που θα αφήσει 
το τσιγάρο στο παρελθόν, ένα 
μέλλον προς το καλύτερο. 
Με όχημα την επιστήμη 
και την τεχνολογία, μετα-
σχηματίσαμε την ίδια μας 
τη λειτουργία, αλλά και τα 
προϊόντα μας, για να δώ-
σουμε λύση στο παγκόσμιο 
πρόβλημα του τσιγάρου. Και 
γι’ αυτό αναγνωριστήκαμε 
πρόσφατα ως μία από τις 20 
εταιρείες που αλλάζουν τον 
κόσμο («Fortune», Νοέμβριος 
2020). Αλλά 20 εταιρείες δεν 
είναι και δεν θα είναι ποτέ 
αρκετές. 
Γι’ αυτό και η Παπαστράτος 
αντιλαμβάνεται τον ρόλο της 
ως καταλύτης, επιταχυντής, 
αλλά και πρεσβευτής μιας 
μεγάλης κοινωνικής αλλαγής 
προς το καλύτερο. Μιας 
αλλαγής που στηρίζεται σε ένα 
ανοιχτό κάλεσμα για να κινη-

τοποιηθούν οι δυνάμεις της 
κοινωνίας, των θεσμών και 
των επιχειρήσεων με τρόπο 
που αντανακλάται σε πράξεις 
ουσιαστικές και συμμετοχικές. 
Μόνο αν γινόμαστε εκθετικά 
περισσότεροι μπορούμε να 
κάνουμε τη διαφορά για 
έναν θετικό μετασχηματισμό. 
Γι’ αυτό και η επιλογή της 
συμμετοχικότητας για εμάς 
δεν είναι πρόθεση. Είναι 
απόφαση. Είναι η φιλοσο-
φία μας για το επιπλέον της 
ευθύνης που αναλογεί στον 
καθέναν από εμάς, μια ευθύνη 
που δεν συμψηφίζεται με τους 

πόρους που συνεισφέρουμε 
στην εθνική οικονομία κάθε 
χρόνο. 
Κι αυτό είναι το μήνυμα 
που στέλνουμε, ξεκινώντας 
από τον ίδιο μας τον εαυτό: 
τολμηρές πρωτοβουλίες, 
με δημόσια δέσμευση, με 
μετρήσιμους στόχους και 
-φυσικά- με μετρήσιμη αξία 
για την κοινωνία και την 
οικονομία. 
Παρόντες όλοι, εκεί όπου 
χρειάζεται, στην πράξη. Ώστε 
κι εμείς, οι μεγάλες εταιρείες, 
να βρίσκουμε μεγάλες λύσεις 
στα μεγάλα προβλήματα.

Τρεις διαφορετικές απόψεις 
από το ερευνητικό κέντρο 

της Philip Morris.
Η πανδημία έχει 

επιταχύνει τις τεχνολογικές 
εξελίξεις σε κάθε επίπεδο 

και ο εταιρικός κόσμος 
οφείλει να μετασχηματίζεται 

διαρκώς ο ίδιος, 
αλλά και τα προϊόντα του.
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περίοδος που δι-
ανύουμε θα κατα-
γραφεί αναμφι-
σβήτητα από τον ι-

στορικό του μέλλοντος ως ένα 
από τα κομβικότερα «turning 
points» για την πορεία της αν-
θρωπότητας.
Ο ρόλος της φαρμακευτικής και-
νοτομίας στο «turning point» 
αυτό είναι καίριος: για πρώτη 
φορά στα χρονικά, οι καινοτό-
μες φαρμακευτικές εταιρείες συ-
νεργάζονται στενά μεταξύ τους 
και, με την αμέριστη υποστήριξη 
της επιστημονικής κοινότητας, 
προσφέρουν σε χρόνο-ρεκόρ α-
ποτελεσματικές λύσεις απέναντι 
σε μια τόσο σημαντική πρόκλη-
ση για την ανθρώπινη υγεία, την 
παγκόσμια οικονομία, την κοι-
νωνική συνοχή, την καθημερι-
νότητά μας.
Αποτελεί κοινή ευχή όλων μας 
ο εμβολιασμός της παγκόσμι-
ας κοινότητας να προχωρήσει με 
γρήγορους ρυθμούς, ώστε στο ά-
μεσο μέλλον ο ιός που προκά-
λεσε την πανδημία και οι με-
ταλλάξεις του, να πάψουν να α-
ποτελούν σοβαρή απειλή για τη 
ζωή μας.
Κι αν τα εμβόλια εναντίον του 
«αόρατου εχθρού» Covid-19 ση-
ματοδοτούν μια τεράστια νίκη 
της φαρμακευτικής καινοτομίας, 
σήμερα βρίσκονται εν εξελίξει ε-
κατοντάδες ακόμα πρωτοπόρες 
ερευνητικές προσπάθειες που 
φιλοδοξούν να θέσουν τέλος σε 
πολυάριθμες σοβαρές και χρόνι-
ες ασθένειες, που ταλανίζουν ε-
κατομμύρια συνανθρώπους μας 
ανά την υφήλιο.
Περισσότερα από 8.000 φάρμα-
κα βρίσκονται σήμερα σε επίπε-
δο κλινικής έρευνας σε όλο τον 

πλανήτη. Στη συντριπτική πλει-
ονότητά τους, σε ποσοστό 74%, 
στοχεύουν σε παθήσεις για τις 
οποίες μέχρι σήμερα δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμες θεραπευτικές 
λύσεις. 
Το μέλλον δεν έδειχνε ποτέ πιο 
ευοίωνο. Οι ερευνητές του κλά-
δου μας, με τη βοήθεια της βι-
οτεχνολογίας και κατανοώντας 
βαθιά την ανθρώπινη βιολο-
γία, έχουν πλέον τη δυνατότη-
τα να παρεμβαίνουν εξατομικευ-
μένα σε μηχανισμούς ασθενει-
ών, με τρόπο που πριν από λίγα 
μόνο χρόνια φάνταζε να βρίσκε-
ται στη σφαίρα της επιστημονι-
κής φαντασίας.
Δεν είναι, όμως, πλέον ζητούμε-
νο η επιστημονική έρευνα να εί-
ναι το μοναδικό χαρακτηριστι-
κό της σύγχρονης καινοτόμου 
φαρμακοβιομηχανίας. Στην ε-
ποχή μας, οι πολίτες -όχι μόνο 
οι ασθενείς- έχουν την απαίτηση 
από οργανισμούς που ηγούνται 
στους κλάδους τους, να διαμορ-
φώνουν συνολικά έναν θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο. Περιμέ-
νουν από εμάς να συνδυάζουμε 
την έρευνα και την καινοτομί-
α με τη στήριξη των κοινωνιών 
στις οποίες δραστηριοποιούμα-
στε, όπου κι αν βρίσκονται αυτές. 
Ίσως σε άλλες εποχές, όχι πολύ 
μακρινές, ο όρος της κοινωνι-
κής εταιρικής ευθύνης να ήταν 
συμπληρωματικός και συχνά ε-
πικοινωνιακού χαρακτήρα για 
πολλές μεγάλες εταιρείες κάθε ε-
πιχειρηματικού κλάδου. Σήμερα 
προφανώς και δεν είναι. 
Η Amgen, παραμένοντας πι-
στή στην αποστολή της να είναι 
στην υπηρεσία των ασθενών, εί-
ναι σταθερά προσανατολισμέ-
νη προς την κατεύθυνση αυτή σε 

κάθε γωνιά του πλανήτη. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα, οι 
περισσότεροι από 125.000 α-
σθενείς που βελτιώνουν τη ζωή 
τους με τις εξειδικευμένες θε-
ραπείες μας, λαμβάνουν συνε-
χή υποστήριξη μέσω των 7 δι-
αφορετικών ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων υποστήριξης α-
σθενών, τα οποία και παρέχου-
με χωρίς καμία οικονομική υ-
ποχρέωση των συμμετεχόντων. 
Από την ψυχολογική υποστήρι-
ξη και τις δωρεάν ιατρικές εξε-
τάσεις έως τη συστηματική πα-
ράδοση κατ’ οίκον, αλλά και την 
εβδομαδιαία αεροπορική με-
ταφορά από ακριτικά νησιά σε 
ογκολογικά νοσοκομεία αναφο-
ράς, στην Amgen αφουγκραζό-
μαστε τις ανάγκες των ασθενών 
και ενισχύουμε συνεχώς τα προ-
γράμματά μας μέσα στο πλαίσι-
ο των δύσκολων συνθηκών που 
διαμόρφωσε η πανδημία.
Οι πολυάριθμοι ασθενείς που 
συμμετέχουν στις περισσότερες 
από 30 διεθνείς κλινικές μελέ-
τες που είναι ενεργές στη χώρα 
μας, αλλά και οι πάνω από 600 
επιστήμονες υγείας που απα-
σχολούνται σε αυτές σε 130 ελ-
ληνικά κέντρα αναφοράς, ανα-
δεικνύουν στην πράξη την προ-
σπάθεια της Amgen να υποστη-
ρίξει συνολικότερα την επιστη-
μονική έρευνα στην πατρίδα 
μας. Με επενδύσεις τριετίας 15 
εκατομμυρίων ευρώ για κλινι-
κές μελέτες στην Ελλάδα, ευ-
ελπιστούμε να ανακαλύψουμε 
καινοτόμες και εξατομικευμέ-
νες λύσεις για ασθενείς που πά-
σχουν από σοβαρές και μέχρι 
σήμερα μη ιάσιμες ασθένειες.
Η καινοτομία στο φάρμακο οδη-
γεί τις εξελίξεις στην εποχή μας 

Η
Η πανδημία φώτισε την αξία της έρευνας στη φαρμακοβιομηχανία, 

δίνοντας ισχυρές ελπίδες για την αντιμετώπιση χιλιάδων άλλων ασθενειών.

Γιώργος Τουσίμης

Γενικός Διευθυντής 
Amgen 

Ελλάδος & Κύπρου. 
Αντιπρόεδρος στο PhRMA 
Innovation Forum (PIF). 

Χημικός Μηχανικός 
ΕΜΠ, κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

διπλώματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA) 

από το ALBA.

ΜΕ ΟΔΗΓΟ
ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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   και αποτελεί την απόλυτη προϋ-
πόθεση για την υγιή πρόοδο της 
κοινωνίας μας. Η ελπίδα που 
φέρνει σήμερα για την κοινωνία 
μας, εν μέσω πανδημίας, η φαρ-
μακευτική καινοτομία, ας απο-
τελέσει την αφορμή -τη σημαντι-
κότερη ιστορικά- για να αναγνω-
ρίσουμε και να στηρίξουμε την 
αξία της στην πράξη. 
Όμως, οι πραγματικοί σύγχρο-

νοι ηγέτες είναι εκείνοι που, 
πέρα από το στοίχημα της και-
νοτομίας, θα κερδίσουν και το 
στοίχημα της εμπιστοσύνης των 
πολιτών. Ας στηρίξουμε τις α-
νάγκες κάθε ασθενούς, αλλά και 
τις απαιτήσεις κάθε πολίτη. Με 
την ειλικρινή συνεργασία μετα-
ξύ όλων των αρμόδιων φορέ-
ων, μπορούμε από κοινού να το 
πετύχουμε.

Περισσότερα από 8.000 φάρμακα βρίσκονται σήμερα 
σε επίπεδο κλινικής έρευνας σε όλο τον πλανήτη. 

Στη συντριπτική πλειονότητά τους, σε ποσοστό 74%, 
στοχεύουν σε παθήσεις για τις οποίες μέχρι σήμερα 

δεν υπάρχουν διαθέσιμες θεραπευτικές λύσεις. 
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πανδημία 
Covid-19 υπήρ-
ξε ο απόλυτος αιφ-
νιδιασμός για την 

παγκόσμια κοινότητα, παρά τα 
προειδοποιητικά σημεία που 
είχαν δοθεί τα προηγούμενα 
χρόνια από την εμφάνιση άλ-
λων αναδυόμενων επιδημικών 
επεισοδίων. Ο προσωρινός α-
πολογισμός μετρούσε, στο τέ-
λος του 2020, περίπου 90 εκα-
τομμύρια επιβεβαιωμένα κρού-
σματα και σχεδόν 2 εκατομμύ-
ρια νεκρούς. Παράλληλα, οι 
επιπτώσεις στην οικονομία υ-
πολογίζεται ότι έχουν προκαλέ-
σει απώλειες τρισεκατομμυρίων 
στο παγκόσμιο οικονομικό σύ-
στημα και μείωση του ΑΕΠ στις 
προηγμένες χώρες που υπερ-
βαίνει το 10%.
Τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται 
με τη συγκρότηση των «μεγα-
πόλεων» και την εκτροπή που 
προκαλεί η συνύπαρξη ανθρώ-
πων, ζώων και διαταραχών του 
περιβάλλοντος, καθώς και τα 
φαινόμενα εκτροπής στη δια-
τροφική αλυσίδα, η μετακίνη-
ση πληθυσμών μεταναστών και 
προσφύγων και άλλοι παράγο-
ντες, οι οποίοι σχετίζονται με 
την παγκοσμιοποίηση και ταυ-
τόχρονα από την απουσία ενός 
ρυθμιστικού πλαισίου υγειονο-
μικής ασφάλειας σε πλανητική 
κλίμακα.
Υπό το πρίσμα αυτό, η κινητο-
ποίηση της παγκόσμιας κοινό-
τητας, όπως και της χώρας μας, 
έδειξε τα κενά των συστημάτων 
υγείας στην επιδημιολογική ε-
πιτήρηση και τη δημόσια υγεί-
α, καθώς και τα συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα του επιστημονικού 
υγειονομικού προσωπικού.
Οι πανδημίες συνιστούν μια με-
γάλη ιστορική καμπή για την 
ανθρωπότητα και κινητοποι-
ούν αλλαγές μεγάλης κλίμακας. 
Με την έννοια αυτή, η πανδημί-
α Covid-19 πρόκειται να κινη-
τοποιήσει διαρθρωτικές αλλα-
γές στις αντιλήψεις για την υγεί-
α και την αρχιτεκτονική του συ-
στήματος ιατρικής περίθαλψης.
Έτσι, είναι αναγκαία μια νέα ι-
σορροπία ανάμεσα στη δημόσια 
υγεία και τις υπηρεσίες ιατρικής 
περίθαλψης, δεδομένου ότι η 
πανδημική κρίση έδειξε την α-
πουσία μιας ενιαίας κρατικής υ-
πηρεσίας δημόσιας υγείας στην 
κεντρική διοίκηση και την πε-
ριφερειακή και τοπική αυτοδι-
οίκηση, με την υποστήριξη ενός 
σώματος λειτουργών δημόσιας 
υγείας διεπιστημονικής σύνθε-
σης και διατομεακής δράσης με 
κοινοτικό προσανατολισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανί-
α ιατρικής περίθαλψης αποκτά 
επίσης έναν σημαίνοντα ρόλο, 
δεδομένου ότι η πανδημική 
κρίση ανέδειξε την ανάγκη αλ-
λαγής στην τεχνολογία παραγω-
γής, ώστε να αντιμετωπιστούν 
τα μείζονα προβλήματα ιατρι-
κής αποτελεσματικότητας και 
οικονομικής αποδοτικότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή, η δοκι-
μασία που υπέστη ο υγειονομι-
κός τομέας -παρά τη θετική α-
νταπόκρισή του- ανέδειξε τα 
όρια αντοχής και τα προβλήμα-
τα βιωσιμότητας της παρούσας 
αρχιτεκτονικής του. Προφανώς 
το ζήτημα δεν περιορίζεται στο 
πλαίσιο του ΕΣΥ, αλλά σχετίζε-

ται με το σύνολο της βιομηχα-
νίας ιατρικής περίθαλψης, συ-
μπεριλαμβανομένου του ιδιωτι-
κού τομέα.
Συνεπώς, οι πρώτες προτεραι-
ότητες συνίστανται αφενός στη 
δημιουργία μιας ενιαίας σύγ-
χρονης κρατικής υπηρεσίας δη-
μόσιας υγείας, με έμφαση στην 
επιδημιολογική επιτήρηση και 
την υγειονομική ασφάλεια, α-
φετέρου, στην ανασυγκρότηση 
των διεσπαρμένων και ετερογε-
νών δομών πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης σε μια ενιαία λειτουρ-
γική ενότητα, με τη μορφή των 
δικτύων ολοκληρωμένης πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Όμως, τα μεγάλα προβλήμα-
τα της υγειονομικής μεταρρύθ-
μισης εντοπίζονται στη νοσο-
κομειακή περίθαλψη λόγω της 
πολυπλοκότητας του ζητήμα-
τος, αλλά και του μεγάλου όγκου 
των επενδύσεων που απαιτού-
νται. 
Είναι αλήθεια ότι το νοσοκο-
μειακό σκέλος του ΕΣΥ αντε-
πεξήλθε με σχετική επιτυχία 
στην πίεση της πανδημικής κρί-
σης, κυρίως λόγω της υψηλής ε-
πιστημονικής και κοινωνικής 
στάθμης του ιατρικού και νοση-
λευτικού προσωπικού. Παρά 
ταύτα, η περιπέτεια της πανδη-
μίας έδειξε ότι το «γηρασμένο 
ΕΣΥ» χρειάζεται μείζονος κλί-
μακας διαρθρωτικές αλλαγές 
και η ευκταία μεταβολή του νο-
σοκομειακού χάρτη είναι ανα-
γκαία και επείγουσα. 
Όπως επίσης επείγοντα είναι 
και τα μέτρα συνέργειας με τις υ-
ποδομές του ιδιωτικού τομέα. 
Μια τέτοια προσέγγιση επιβάλ-

Η

Η πανδημία ανέδειξε τα όρια αντοχής και τα προβλήματα βιωσιμότητας 
της παρούσας αρχιτεκτονικής του υγειονομικού τομέα συνολικά  

-όχι μόνο του ΕΣΥ.

Γιάννης Κυριόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής 
Οικονομικών της Υγείας 
(ΕΣΔΥ) και Πρόεδρος του 
Ινστιτούτου Οικονομικών 

της Υγείας. 
Σπούδασε ιατρική στο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
και δημόσια υγεία και 

οικονομικά της υγείας στα 
Πανεπιστήμια Paris V 

και Paris VII. 
Διδάσκει από τις αρχές 

της δεκαετίας του 
΄80 οικονομικά και 
πολιτικές της υγείας, 

έχει δημοσιεύσει 
μεγάλο αριθμό άρθρων, 
αναφορών και βιβλίων, 

ενώ έχει εργαστεί σε 
προγράμματα έρευνας και 
μελέτης των συστημάτων 

υγείας στη χώρα μας και σε 
χώρες της αλλοδαπής. 

Έχει τιμηθεί με 
ακαδημαϊκές διακρίσεις 
από ελληνικά και ξένα 

πανεπιστήμια.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
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λει συγχωνεύσεις, μεταφορές 
και μετατροπές νοσηλευτικών 
μονάδων και εκσυγχρονισμό 
των κτιριακών υποδομών, κα-
θώς και μια «ισχυρή δόση» και-
νοτομίας στη βιοϊατρική τεχνο-
λογία και στο management.
Σε κάθε περίπτωση, η πλευ-
ρά της προσφοράς απαιτεί μια 
στρατηγική εκσυγχρονισμού 
για τη μετάβαση στην ψηφια-
κή εποχή, ώστε να ανταποκρι-
θεί στην απαίτηση για βελτίωση 
της ιατρικής αποτελεσματικότη-
τας και της οικονομικής αποδο-
τικότητας. 
Όμως, η αχίλλειος πτέρνα της υ-
γειονομικής πολιτικής βρίσκε-

ται στην πλευρά της ζήτησης, 
που αδυνατεί να εκφράσει τις 
προτιμήσεις της και να έχει τη 
δυνατότητα επιλογών. Στη βάση 
αυτών των φαινομένων εδρά-
ζεται το μείζον πρόβλημα του υ-
γειονομικού τομέα, που είναι η 
χρηματοδότηση. Είναι γνωστό 
ότι στη χώρα μας η ιδιωτική δα-
πάνη για την υγεία με τη μορφή 
παραπληρωμών υπερβαίνει το 
35%, πράγμα που κινητοποιεί 
φαινόμενα καταστροφικών δα-
πανών για τα νοικοκυριά, κοι-
νωνικοοικονομικών ανισοτή-
των και παραοικονομικής δρα-
στηριότητας. Αυτά, σε συνδυα-
σμό με τη «μνημονιακή» υπο-

χρηματοδότηση, αναδεικνύουν 
το ζήτημα της ασφαλιστικής κά-
λυψης και της οικονομίας του 
συστήματος υγείας ως το κορυ-
φαίο της εθνικής πολιτικής υ-
γείας. Η αναφορά αυτή παραπέ-
μπει στην αναζήτηση ενός σχή-
ματος προπληρωμένης ιατρικής 
περίθαλψης υπό συμπληρωμα-
τική ασφαλιστική κάλυψη.
Η επόμενη μέρα για τη βιομη-
χανία ιατρικής περίθαλψης εί-
ναι ημέρα μειζόνων αλλαγών 
στην αρχιτεκτονική και την τε-
χνολογία παραγωγής, ώστε 
να διασφαλιστεί η βιωσιμότη-
τα του υγειονομικού τομέα στη 
χώρα μας.

   

Προσωπικό Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας σε 

ελληνικό νοσοκομείο κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η υψηλή επιστημονική 
και κοινωνική στάθμη του 
ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού βοήθησε το 
Σύστημα να αντεπεξέλθει, 

όμως συνολικά το ΕΣΥ 
κρίνεται γηρασμένο και 

χρειάζεται μείζονος κλίμακας 
διαρθρωτικές αλλαγές.
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νώ η κυκλική οικο-
νομία και η ανακύ-
κλωση βρίσκονται 
ήδη στο επίκεντρο 

του ευρωπαϊκού green deal, η 
Ελλάδα φιγουράρει, σύμφωνα 
με στοιχεία της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, στις τελευταίες θέσεις με-
ταξύ των χωρών της Ευρώπης 
στους συγκεκριμένους τομείς και 
απέχει παρασάγγας από την επί-
τευξη των ευρωπαϊκών και εθνι-
κών στόχων. Σήμερα, το ποσο-
στό ανακύκλωσης αστικών απο-
βλήτων στην Ελλάδα ανέρχεται 
μόλις στο 20%, ενώ το υπόλοιπο 
80% οδηγείται σε ταφή.
Παράλληλα, η βιωσιμότητα της ί-
διας της ανακύκλωσης στη χώρα 
μας απειλείται εξαιτίας των σο-
βαρών προβλημάτων που έ-
χουν δημιουργηθεί, αφενός, από 
τη χρόνια έλλειψη ενός σύγχρο-
νου και ρεαλιστικού ρυθμιστι-
κού πλαισίου, τη μη εφαρμογή 
της ισχύουσας νομοθεσίας και τις 
στρεβλώσεις από την απουσία ε-
λέγχου, την αδιαφάνεια όσον α-
φορά την επίτευξη των στόχων. 
Αφετέρου, από την κατακόρυ-
φη πτώση των τιμών των ανακυ-
κλώσιμων υλικών στην παγκό-
σμια αγορά. 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχου-
με χάσει πολύτιμο χρόνο, τον ο-
ποίο πρέπει να καλύψουμε με ά-
μεσες και στοχευμένες παρεμβά-
σεις. Είναι ζήτημα ζωής να κατα-
στήσουμε την ανακύκλωση μέ-
ρος της καθημερινότητάς μας, όχι 
απλά γιατί δεν μας αξίζει να εί-
μαστε ουραγοί στην Ευρώπη σε 
αυτό το ζήτημα. Αλλά γιατί από 
τον τρόπο που θα διαχειριστού-
με τα επόμενα χρόνια τα σκουπί-
δια μας, εξαρτώνται σημαντικό-
τερα ζητήματα, όπως η δημόσια 
υγεία, το περιβάλλον όπου ζούμε, 
η ποιότητα ζωής μας. 
Καλούμαστε να πραγματοποιή-
σουμε μια επανάσταση στον τρό-

πο διαχείρισης των απορριμ-
μάτων μας, έχοντας στο μυαλό 
μας κατ’ αρχάς ότι τα απορρίμ-
ματα δεν είναι «άχρηστα σκου-
πίδια», αλλά υπό τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις και υιοθετώντας 
σύγχρονες πρακτικές διαχείρι-
σης, επεξεργασίας και αξιοποίη-
σης, μπορούν να γίνουν σημαντι-
κή πηγή πλούτου και δημιουργί-
ας νέων «πράσινων» θέσεων ερ-
γασίας. 
Το ευτύχημα είναι ότι πλέον σή-
μερα η ελληνική πολιτεία κινεί-
ται συντεταγμένα προς αυτή την 
κατεύθυνση. Κεντρική προτεραι-
ότητα του νέου Εθνικού Σχεδίου 
για την Ενέργεια και το Κλίμα α-
ναδεικνύεται η ενίσχυση της ανα-
κύκλωσης και η υιοθέτηση των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας, 
όχι μόνο ως προϋπόθεση για να 
πετύχουμε τους στόχους μας για 
την αντιμετώπιση της κλιματι-
κής αλλαγής, αλλά και για να θέ-
σουμε την ελληνική οικονομία 
σε τροχιά βιώσιμης και ισχυρής 
ανάπτυξης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή συμ-
βάλλει η δημιουργία ενός νέου 
θεσμικού πλαισίου για την ανα-
κύκλωση, το οποίο περιλαμβά-
νει σημαντικές τομές που αλλά-
ζουν την έως τώρα διαχείριση 
των αποβλήτων. Ειδικότερα:
• Αναδεικνύεται ο σημαντικός 

ρόλος των δήμων στην υιοθέ-
τηση και εφαρμογή σύγχρο-
νων και φιλικών προς το περι-
βάλλον μοντέλων διαχείρισης 
των απορριμμάτων και προώ-
θησης της ανακύκλωσης.

• Καθίσταται υποχρεωτική η 
χωριστή συλλογή των από-
βλητων συσκευασιών σε τέσ-
σερα ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, 
μέταλλο, γυαλί).

• Για πρώτη φορά εισάγεται η 
ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω 
όσο πετάω». Δίνεται πλέον η 
δυνατότητα στους δήμους να 

χρεώνουν χαμηλότερα δημο-
τικά τέλη για όσους παράγουν 
λιγότερα απόβλητα και ανακυ-
κλώνουν περισσότερο. 

• Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη 
στους δήμους που οδηγούν τα 
απόβλητά τους στην ταφή, με 
στόχο να αλλάξει άμεσα αυτή η 
παρωχημένη πρακτική.

• Θεσπίζεται ότι όλα τα νέα κτί-
ρια θα πρέπει υποχρεωτικά να 
διαθέτουν χώρο συλλογής α-
ποβλήτων για τέσσερα χωρι-
στά ρεύματα.

Το νέο πλαίσιο για την ανακύ-
κλωση ενισχύει τη διαφάνεια, 
αυστηροποιεί τον έλεγχο και α-
ναμένεται να οδηγήσει σε ση-
μαντική βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας, επιβάλλοντας συ-
νεργασίες και ενώνοντας δυνά-
μεις που μέχρι τώρα έμοιαζαν α-
ντίρροπες. 
Συντονιστής αυτής της προσπά-
θειας είναι ο Εθνικός Οργανι-
σμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), ο 
οποίος λειτουργεί ως κόμβος α-
νάμεσα στο κράτος, τους δήμους, 
τα Συστήματα Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης Αποβλήτων, τους φο-
ρείς της αγοράς και, φυσικά, την 
κοινωνία. 
Ο ΕΟΑΝ έχει στρατηγικής σημα-
σίας ρόλο, αφού καλείται να δι-
ασφαλίσει κανόνες υγιούς αντα-
γωνισμού ανάμεσα στους «παί-
κτες» της αγοράς ανακύκλωσης, 
που χρησιμοποιούν μεν διαφο-
ρετικά εργαλεία και μέσα διαχεί-
ρισης, αλλά υπηρετούν τους κοι-
νούς εθνικούς στόχους. Αναδει-
κνύει σε στρατηγική του προτε-
ραιότητα τη βιωσιμότητα όλων 
των συστημάτων που λειτουρ-
γούν στην αγορά, ώστε να μη δη-
μιουργούνται μονοπωλιακές κα-
ταστάσεις. Ενισχύει τη διαφάνεια 
και τη δημόσια λογοδοσία, χρη-
σιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεί-
α ελέγχου της αποτελεσματικό-
τητας των συστημάτων. Προωθεί 

Ε
Η βιώσιμη ανάπτυξη περνά μέσα από την ανακύκλωση 

και τη συμμετοχή των πολιτών.

Νίκος Χιωτάκης

Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) 

και εκλεγμένος 
Πρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου της 
Κεντρικής Ένωσης 

Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). 
Δημοτικός σύμβουλος 

Κηφισιάς, επικεφαλής της 
μείζονος μειοψηφίας και 

εκλεγμένος Αντιπρόεδρος 
της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 

Δήμαρχος Κηφισιάς 
(2003 - 2014).

ΩΡΑ ΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ»
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Κατάστημα που πουλά 
ρούχα φτιαγμένα από 

ανακυκλωμένα υλικά, στη 
Στοκχόλμη της Σουηδίας. 

Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται 
στις τελευταίες θέσεις 

στην Ευρώπη σε θέματα 
ανακύκλωσης, τόσο η 

πολιτεία όσο και ο Ελληνικός 
Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ) υλοποιούν μια νέα 

στρατηγική για την επίτευξη 
υψηλότερων επιδόσεων.

μια νέα αντίληψη, επιδιώκοντας 
να ενώσει δυνάμεις και να δη-
μιουργήσει συνέργειες, με στό-
χο την ενίσχυση και την αποτελε-
σματικότερη λειτουργία της ανα-
κύκλωσης. Και, τέλος, αναλαμβά-
νει νέες πρωτοβουλίες με στόχο 
την ευαισθητοποίηση, την εκπαί-
δευση και την ενεργοποίηση των 
πολιτών, πάνω στην ανάγκη και 
την αξία της ανακύκλωσης.
Προτεραιότητά μας είναι να ανα-

δείξουμε τη νέα φιλοσοφία μας, 
βάσει της οποίας θεωρούμε ότι 
τα Συστήματα Εναλλακτικής Δι-
αχείρισης δεν είναι ανταγωνιστι-
κά. Είναι ικανά να συνυπάρξουν 
στο πλαίσιο μιας ευέλικτης πο-
λιτικής που θα διαμορφώνεται 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και η οποία θα συνδυάζει τα δια-
φορετικά ρεύματα ανακύκλωσης 
με προωθημένες δράσεις εκπαί-
δευσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών. 
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και τις δυνατότητες όλων των δι-

αθέσιμων Συστημάτων, μπορού-
με να σχεδιάσουμε κοινές δρά-
σεις, που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής 
κοινωνίας. 
Καθώς οι δήμοι θα αποτελούν 
πλέον το κύριο πεδίο εφαρμογής 
του νέου μοντέλου ανακύκλω-
σης, θα μπορούν να επιλέξουν 
και τους τρόπους με τους οποί-
ους θα συνδυαστούν, θα συνεργα-
στούν και θα συνυπάρξουν με τα 

διαφορετικά συστήματα διαχεί-
ρισης στην επικράτειά τους. 
Εμείς, ως ΕΟΑΝ, τους δίνουμε τα 
εργαλεία για να το πετύχουν και 
παράλληλα, δημιουργούμε ένα 
νέο, διάφανο πλαίσιο λειτουργί-
ας, με ισονομία και ξεκάθαρους 
κανόνες για όλους, που ενισχύει 
τον ανταγωνισμό. 
Επιπρόσθετα, ο ΕΟΑΝ, σε συνερ-
γασία με τους δήμους και τα Συ-
στήματα Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης, οργανώνει από το επόμενο 
διάστημα συστηματικά δράσεις ε-
νημέρωσης και ευαισθητοποίη-

σης των πολιτών, με στόχο την 
όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή 
της κοινωνίας στην υπόθεση της 
ανακύκλωσης, η οποία αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την επι-
τυχία της.
Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι καλές 
προθέσεις δεν αρκούν, είναι α-
παραίτητη η εφαρμογή ενός απο-
τελεσματικού εθνικού συστήμα-
τος ελέγχου, που θα εξασφαλίζει 
την επίτευξη των στόχων της α-

νακύκλωσης. Ο ΕΟΑΝ στηρίζει 
αυτή την προσπάθεια, τόσο στο ε-
πίπεδο του στρατηγικού σχεδι-
ασμού όσο και στον συντονισμό 
και την υποστήριξη της υλοποίη-
σης των απαραίτητων δράσεων.
Με πνεύμα συνεργασίας, λοι-
πόν, ευελιξία, αλλά και ένα απο-
τελεσματικό και διάφανο θεσμι-
κό πλαίσιο, η Ελλάδα μπορεί τα 
επόμενα χρόνια να κάνει το άλμα 
στην ανακύκλωση και να απο-
τελέσει τη θετική έκπληξη στην 
Ευρώπη. Με τους πολίτες ασφα-
λώς στην πρώτη γραμμή. 
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πρόεδρος Biden κι-
νείται, μέχρι στιγ-
μής τουλάχιστον, 
στο πεδίο της εξω-

τερικής πολιτικής και των διε-
θνών οικονομικών σχέσεων με 
σαφή και ευανάγνωστο τρόπο 
και στο πλαίσιο των προεκλο-
γικών του εξαγγελιών. Βασική 
του επιλογή είναι η πρόταση α-
ναζωπύρωσης του ευρωαμερι-
κανικού άξονα, γύρω από τον ο-
ποίο μπορεί να ανασυγκροτη-
θεί η Δύση ως γεωπολιτική ο-
ντότητα. Ο πρόεδρος Biden 
προτείνει στην Ε.Ε. να δια-
μορφωθεί μια κοινή στρατηγι-
κή στάση κατ’ αρχάς απέναντι 
στην Κίνα και τη Ρωσία. Άρα, 
τα πρώτα πεδία δοκιμασίας εί-
ναι η εμπορική συμφωνία Ε.Ε. 
- Κίνας και η ολοκλήρωση του 
αγωγού North Stream 2. Η δε 
ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ προϋ-
ποθέτει μια κοινή ευρωαμερι-
κανική αντίληψη για ζητήματα 
που πριν από μια δεκαετία ήταν 
αυτονόητα, αλλά τώρα πλέον τί-
ποτα δεν είναι τόσο απλό.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
και η προσέγγιση της Μεσογεί-
ου, της Μέσης Ανατολής και 
της Βόρειας Αφρικής, μέσα δε 
σε αυτή προέχουσα θέση κατέ-
χει το «τουρκικό ζήτημα» ως α-
νάμνηση ή ως σκιά του «Ανα-
τολικού Ζητήματος» -πάντως, 
ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από 
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και το Κυπριακό. 
Αν η αναφαινόμενη στρατη-
γική σαφήνεια των ΗΠΑ δι-
ασταυρωθεί με την υπέρβαση 
της παρατεταμένης στρατηγικής 
αμηχανίας της Ε.Ε. (πρωτίστως 
της Γερμανίας, αλλά όχι μόνο), 
τότε είναι πιθανό η Τουρκία 

του κ. Erdogan (αλλά όχι μόνο 
του κ. Erdogan, του κόμματός 
του και των συμμάχων του) να 
βρεθεί αντιμέτωπη με το κα-
θαρό ερώτημα αν αντιλαμβά-
νεται τον εαυτό της ως μια θε-
μελιωδώς δυτική χώρα-μέλος 
του ΝΑΤΟ, με όσα αυτό συνε-
πάγεται όχι μόνο για τη στρατη-
γική συνύπαρξή της με τη Ρω-
σία, τους S-400, τα F35 και τις 
κυρώσεις, αλλά και για τα όρια 
της συμπεριφοράς της τόσο έ-
ναντι της Ελλάδας όσο και σε 
σχέση με το Κυπριακό. 
Η ευρύτερη θεώρηση της αμε-
ρικανικής και ευρωπαϊκής α-
ντίληψης για την Τουρκία και 
το γεωγραφικό (αρχικά) και 
στρατηγικό (τελικά) πλαίσι-
ο μέσα στο οποίο κινούνται τα 
πράγματα, νομίζω ότι μας βο-
ηθά να έχουμε μια πιο ρεαλι-
στική και συνθέτη εικόνα, που 
δεν αρχίζει και δεν τελειώνει 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και στο Κυπριακό.
Φυσικά, οι δικές μας προτεραι-
ότητες είναι δεδομένες γεωγρα-
φικά και ιστορικά. Η Ελλάδα 
προφανώς θα διαφυλάξει από 
τη δική της πλευρά το εύθραυ-
στο διαδικαστικό κέλυφος των 
διερευνητικών επαφών που ε-
παναλήφθηκαν έπειτα από μα-
κρά διακοπή και με μεγάλες 
δυσκολίες. Ο κυπριακός ελ-
ληνισμός, όπως και η ελληνι-
κή κυβέρνηση, γνωρίζουν ότι 
πρέπει η ελληνοκυπριακή και 
η ελληνική θέση στη διάσκε-
ψη για το Κυπριακό που συγκα-
λεί ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ να είναι απολύτως ευκρι-
νής και στέρεη υπέρ της δικοι-
νοτικής διζωνικής ομοσπονδί-
ας. Υπήρξαν φορές στο παρελ-

θόν στις οποίες βασιστήκαμε 
στη βεβαιότητα ότι η τουρκική 
αδιαλλαξία θα λειτουργήσει ως 
διαφυγή και αυτή η εκτίμηση 
αποδείχθηκε λανθασμένη. 
Η σύνδεση της τουρκικής εθνι-
κιστικής αδιαλλαξίας με την 
καμπύλη και τις αντοχές της 
τουρκικής οικονομίας είναι 
μια σύνδεση προφανής και λο-
γική. Δεν πρέπει, όμως, να ξε-
χνάμε, πρώτον, ότι η τουρκι-
κή κοινωνία αντιδρά απέναντι 
στην επιδείνωση των οικονο-
μικών δεδομένων διαφορετικά 
από τις ευρωπαϊκές κοινωνί-
ες και κυρίως διαφορετικά από 
την ελληνική κοινωνία και τη 
σχέση της με τα «κεκτημένα» 
της. Και, δεύτερον, ότι από ένα 
σημείο και μετά, όταν εξάγεται 
με τη μορφή της περιφερεια-
κής έντασης μια εσωτερική οι-
κονομική, κοινωνική ή πολιτι-
κή κρίση, μικρή σημασία έχει 
το ότι βλέπουμε και αναδεικνύ-
ουμε τη σύνδεση αυτή.
Σε αυτή τη φάση της «στρατη-
γικής προσαρμογής» έχει με-
γάλη σημασία η Ελλάδα να α-
ξιοποιεί τις περιφερειακές της 
ταυτότητες και τις εταιρικές 
σχέσεις της ως χώρα-μέλος της 
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, ως στρατη-
γικός εταίρος των ΗΠΑ, ως ι-
δρυτικό και ενεργό μέρος πολ-
λών σχημάτων συνεργασίας με 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Η-
νωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως 
χώρα που επικαλείται τη δι-
εθνή νομιμότητα και τη διε-
θνή δικαιοσύνη, αλλά παράλ-
ληλα ενισχύει την αμυντική 
της θωράκιση και όλες τις πα-
ραμέτρους της εθνικής της ι-
σχύος, όπως η αντοχή των θε-
σμών, της οικονομίας και της 

Ο
Η «μεγάλη εικόνα» για την ελληνική εξωτερική πολιτική δεν τελειώνει 

 στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό.

Ευάγγελος Βενιζέλος

Πρώην αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης 

και Υπουργός Εξωτερικών, 
πρώην Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας. 

Καθηγητής 
στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ»
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κοινωνίας της μέσα στις διε-
θνώς δύσκολες περιστάσεις της 
πανδημίας. Καλόπιστα, αλλά 
χωρίς ψευδαισθήσεις. Κυρί-
ως, όμως, έχει σημασία να συ-
γκροτείται ένα αρραγές εσωτε-
ρικό / εθνικό μέτωπο βασισμέ-
νο στη βαθιά γνώση των θεμά-
των και την πλήρη ενημέρωση 
των πολιτών. Η Ελλάδα δεν θέ-
λει ούτε να μετατρέψει σε «ελ-

ληνική λίμνη» το Αιγαίο χω-
ρίς σεβασμό στη διεθνή ναυσι-
πλοΐα, ούτε να αποκλείσει την 
Τουρκία από την Ανατολική 
Μεσόγειο. Θέλει και οφείλει, 
όμως, να προστατεύσει την ε-
θνική της κυριαρχία και να αξι-
οποιήσει τα κυριαρχικά της δι-
καιώματα, όπως όλες οι χώρες 
του κόσμου, όλες οι χώρες της 
περιοχής.

   

Ο Recep Tayyip Erdogan προσέρχεται σε σύνοδο του ΝΑΤΟ 
(Βαρσοβία, Ιούλιος 2016). Η στρατηγική των ΗΠΑ για την 
ευρύτερη περιοχή και η πιθανή δραστηριοποίηση της Ε.Ε. 

μπορεί να οδηγήσουν τον Τούρκο πρόεδρο σε αποφάσεις 
πολύ πιο σύνθετες και καταλυτικές απ’ ό,τι αυτές σχετικά με 

τους S-400, τα F35 και τις κυρώσεις. Η Ελλάδα οφείλει να 
είναι προετοιμασμένη.
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άθε μεγάλη εποχή 
θέτει τις δικές της 
νοητικές, γνωστι-
κές, θεσμικές, ορ-

γανωτικές απαιτήσεις προκει-
μένου μια κοινωνία να μπο-
ρεί να παρακολουθεί το κύμα 
των αλλαγών στο περιβάλλον 
της ή και να προπορεύεται -αν 
μπορεί. Στα τελευταία 200 χρό-
νια της ιστορίας μας, η Παιδεία 
και η Γνώση συνετέλεσαν ώστε 
να βρίσκεται η Ελλάδα μπρο-
στά από κάθε άλλη χώρα της ευ-
ρύτερης περιοχής μας. Στον αι-
ώνα μας, που ήδη χαρακτηρί-
ζεται από πολλές κρίσιμες ανα-
ταράξεις και ανακατατάξεις και 
όπου οικονομικές και κοινωνι-
κές εξελίξεις καθορίζονται από 
τη συνεχώς νέα γνώση, το κρί-
σιμο στοιχείο είναι ποιος, πόσο 
και σε ποια πεδία καταφέρνει να 
μετατοπίσει τα σύνορα της γνώ-
σης ή ποιος καταφέρνει να κι-
νηθεί πιο γρήγορα και πιο απο-
τελεσματικά στα νέα σύνορα της 
γνώσης που έχουν δημιουργή-
σει άλλοι. 
Στο ερώτημα «πού θέλουμε σή-
μερα να πάμε;», η απάντηση εί-
ναι να δώσουμε περιεχόμενο 
στον στόχο «Παιδεία για τον 21ο 
αιώνα», υπερβαίνοντας το εκ-
παιδευτικό σύστημα του δεύτε-
ρου μισού του 20ού αιώνα. Το ε-
ρώτημα είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένο και με το ερώτημα «τι πα-
ραγωγικό σύστημα θέλουμε;». 
Ένα παραγωγικό σύστημα που 
θα δίνει λύσεις σε καίρια κοινω-
νικά προβλήματα (π.χ. σταθερή 
απασχόληση, καλές αμοιβές, πε-
ριορισμένες εισοδηματικές ανι-
σότητες, περιβαλλοντική προ-
στασία), προϋποθέτει μορφές εκ-
παίδευσης που θα τα κάνουν ε-
φικτά όλα αυτά. Θα ήταν ανόητο 
να υποστηρίξει κανείς ότι η α-

νεργία, οι χαμηλοί μισθοί, η α-
ναπτυξιακή καθίζηση οφείλο-
νται στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Όμως, εξίσου ανόητο θα ήταν να 
θεωρήσει κανείς ότι το εκπαι-
δευτικό σύστημα δεν επηρεάζει 
σημαντικά τέτοιες σχέσεις.
Αυτό σημαίνει κατανόηση του 
πώς συνδέονται οι οικονομικές 
ή οι πολιτικές (ακόμα και πολι-
τισμικές) επιδόσεις μας με την 
πανεπιστημιακή, την εκπαιδευ-
τική ή την ερευνητική λειτουρ-
γία. Η γνωστή απαρίθμηση ενός 
ατελείωτου καταλόγου επιθυμι-
ών ή στόχων για το πανεπιστή-
μιο ή για τις οικονομικές-κοι-
νωνικές σχέσεις είναι άχρηστη, 
αν παραβλέπει με ποιο τρόπο 
όλα αυτά αλληλοεπηρεάζονται ή 
αλληλοακυρώνονται. 
Σήμερα, το 38% του συνόλου 
των άνεργων είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και το 77% από αυ-
τούς είναι κάτω των 44 ετών. Το 
ποσοστό των απόφοιτων δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης στη συ-
νολική ανεργία είναι 59%. Τι 
γνώσεις έδωσαν τα ανώτατα ι-
δρύματα στην πρώτη ομάδα και 
τα σχολεία στη δεύτερη, ώστε να 
φτάσουμε στις απογοητευτικές 
αυτές επιδόσεις (χωρίς να παρα-
βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αριθ-
μός αποφοίτων με εξαιρετικές ε-
πιδόσεις);
Η επιτυχία ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος δεν καθορίζεται, 
όμως, από τις επιδόσεις του κα-
λύτερου 5%, αλλά του χαμηλότε-
ρου 50% και του μεσαίου 25%. 
Τα πανεπιστήμιά μας -στη συ-
ντριπτική τους λειτουργία και 
όχι στις περιορισμένες ποιοτικές 
μορφές λειτουργίας τους- είναι 
μηχανές αναπαραγωγής μετρι-
ότητας. Όμως, δεκάδες χιλιάδες 
απόφοιτοι κάθε χρόνο επενδύ-
ουν εκατομμύρια ώρες σκληρής 

δουλειάς και σημαντικά ποσά, 
προσβλέποντας σε ένα καλύτε-
ρο μέλλον. Πάρα πολλοί από 
αυτούς, τελειώνοντας τις σπου-
δές τους περνούν στην ανεργί-
α ή στις θέσεις των 600 ευρώ ή 
στον εξανδραποδισμό που συνε-
πάγεται ένας δημοσιοϋπαλληλι-
κός διορισμός τους. Η απόστασή 
μας από τις ευρωπαϊκές χώρες 
όλο και μεγαλώνει, το χάσμα με-
ταξύ προσδοκιών των νέων, των 
γνωστικών εφοδίων τους και 
των σημερινών απαιτήσεων της 
αναπτυξιακής διαδικασίας γίνε-
ται όλο και πιο σοβαρό.
Οι μεταβολές και οι αναταράξεις 
που διαγράφονται στον ορίζοντα 
-πέρα από όσες ήδη ζούμε- κά-
νουν αναγκαία μια «ιδιότυπη» 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η 
οποία θα αγγίζει την ουσία των 
γνώσεων, των κριτικών ικανο-
τήτων, των δυνατοτήτων που 
χρειάζεται ο αυριανός μέσος πο-
λίτης για να κατανοεί και να χει-
ρίζεται την πραγματικότητα, τον 
πλουραλισμό των απόψεων, την 
ανοχή στην «άλλη άποψη», την 
αναζήτηση νέων συνδυασμών 
γνώσης και αποτελεσματικών 
μορφών επίλυσης νέων ή πα-
λαιών προβλημάτων.
«Ιδιότυπη», γιατί πάει πολύ πιο 
μακριά από τις εκπαιδευτικές 
αλλαγές που επιχειρούνται κατά 
καιρούς, ξεπερνά το κράτος και 
τις νομοθεσίες και φτάνει στις 
ευθύνες της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. Στην ουσία, για την εκ-
παιδευτική και πανεπιστημιακή 
κοινότητα τίθεται το ερώτημα τι 
κάνει στο πεδίο της μάχης. Πώς 
συνθέτει παλαιές και νέες γνώ-
σεις, αξίες και πραγματικότητες 
και τι κάνει ώστε ένα εκπαιδευ-
τικό σύστημα που στηρίζεται σε 
πρότυπα που ξεπερνιούνται ρα-
γδαία, να μετασχηματιστεί σε 

Κ

Ένα παραγωγικό σύστημα που θα δίνει λύσεις σε καίρια κοινωνικά 
προβλήματα όπως η σταθερή απασχόληση και η περιβαλλοντική προστασία, 

προϋποθέτει τις κατάλληλες μορφές εκπαίδευσης.

Τάσος Γιαννίτσης

Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

από το 1984 και Ομότιμος 
Καθηγητής από το 2011. 
Οικονομικός Σύμβουλος 

Πρωθυπουργού 
(1994-2000). 

Υπουργός Εργασίας-
Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υπουργός Εξωτερικών, 
Υπουργός Εσωτερικών 

(στα χρόνια μεταξύ 
2000-2012). 

Πρόεδρος Δ.Σ. στη Lamda 
Development S.A. 

(2015-). 
Έχει δημοσιεύσει πολλά 

βιβλία και άρθρα για 
οικονομικά και κοινωνικά 

θέματα. 

ΜΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
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εργαλείο κριτικής αναζήτησης 
νέας γνώσης και αναπτυξιακής 
λειτουργίας. 
Η αλλαγή των νόμων δεν είναι 
πάντα το ουσιαστικό στοιχείο 
μιας μεταρρύθμισης. Θεσμοί δεν 
είναι μόνο οι νόμοι, αλλά και οι 
πρακτικές, οι συμπεριφορές, οι 
κυρίαρχοι τρόποι λειτουργίας. 
Η πείρα δείχνει ότι οι νομοθε-
τικοί θεσμοί παραχαράσσονται, 
κακοποιούνται ή εφαρμόζονται 
a la carte, ανάλογα με τις ισορ-
ροπίες συμφερόντων. Τα επιχει-

ρήματα είναι γνωστά, όπως και 
τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Αν 
προετοιμάζεις ανθρώπους που 
αυτό που έμαθαν, είναι να είναι 
υποταγμένοι στο παλιό, το τέρ-
μα θα είναι μια αποτυχία, που 
θα αποτυπώνεται στη δημιουρ-
γία μιας κοινωνίας συγκρουσια-
κής στο εσωτερικό της και φοβι-
κής για το μέλλον της. Κανένας, 
ιδίως εκπαιδευτικός, δεν δικαι-
ούται να έχει την υπεροψία της 
αδιαφορίας για την πορεία των 
νέων αυτών. 

   Φοιτητές εν ώρα μαθήματος 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Καθώς σήμερα 
το 38% του συνόλου των 

άνεργων είναι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (με το 77% 

από αυτούς, είναι κάτω των 
44 ετών), είναι αναγκαίο να 

επανεξεταστεί ο τρόπος με 
τον οποίο το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα καταλήγει να 

τροφοδοτεί την ανεργία, τους 
χαμηλούς μισθούς και την 

αναπτυξιακή καθίζηση.
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ο τέλος της πανδημί-
ας θα φέρει ανακού-
φιση και μαζί με αυ-
τήν ευφορία. Αλλά 

και συγχαρητήρια για τον ρόλο 
της κοινωνικής προστασίας στην 
ανθεκτικότητα. Τα επινίκια της 
επόμενης μέρας, όμως, πρέπει 
να αφήσουν χώρο να σκεφτούμε 
τη μεθεπόμενη.
Η Ελλάδα το 2022 θα βρίσκεται 
εκεί που ήταν το 2004. Η προί-
κα των Ολυμπιακών θα πλαισί-
ωνε τότε την «Επανίδρυση του 
Κράτους». Οι μεταρρυθμίσεις έ-
γιναν, αλλά ως τμήμα «ήπιας 
προσαρμογής». Ατυχώς, δεν α-
πέτρεψαν τη χρεοκοπία. Η προ-
ειδοποίηση είναι ηχηρή και σα-
φής. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις 
ικανές να αλλάξουν ουσιαστικά 
το πώς ζούμε και εργαζόμαστε. 
Αλλαγές που «ξεβολεύουν» και 
όχι τυπικές διεκπεραιώσεις α-
νειλημμένων υποχρεώσεων.
Τι σημαίνει αυτό για την κοινω-
νική ασφάλιση; Αρκούν οι αλ-
λαγές των μνημονίων για να α-
ποτρέψουν μια κρίση μετά το 
2025; Η απάντηση στο ερώτημα 
περνά από δύο ανησυχίες: μία 
ποσοτική και μία ποιοτική.
Πρώτον, η ποσοτική ανησυχί-
α: Πόσο βάρος δημιουργούν στα 
δημοσιονομικά οι συντάξεις; Α-
μέσως πριν από την πανδημί-
α, η Ελλάδα ξόδευε το μεγαλύ-
τερο ποσοστό του ΑΕΠ σε συ-
ντάξεις στην Ευρώπη και απέδι-
δε τις μεγαλύτερες κρατικές επι-
χορηγήσεις. Παρά ταύτα, τα δύο 
κόμματα εξουσίας, το καθένα με 
δική του προβολή δαπανών, δι-
αβεβαιώνουν ότι δεν πρέπει να 
ανησυχούμε: «Το σύστημα εί-

ναι βιώσιμο», «λεφτά υπήρχαν» 
- μάλιστα, βρέθηκαν και για νέες 
παροχές. Το αν θα εξακολουθή-
σουν να υπάρχουν και το 2025 
απαιτεί ψύχραιμη επικαιροποί-
ηση των προβολών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις επιπτώσεις της 
πανδημίας, το κόστος των πα-
ρεκκλίσεων, αλλά και το ότι οι 
νέες συνταξιοδοτήσεις δεν έχουν 
σταματημό. Οι ευσεβείς πόθοι 
δεν γεμίζουν τα ταμεία. 
Η ποιοτική ανησυχία αφορά την 
ανταγωνιστικότητα της εργασίας 
και τις αποταμιεύσεις. Το σημε-
ρινό σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης διογκώνει το μη μισθολο-
γικό κόστος τόσο άμεσα (με υψη-
λές εισφορές), αλλά και έμμεσα 
(μέσω της χρηματοδότησης της 
κρατικής επιχορήγησης). Απο-
μυζά κεφάλαια αντί να τα συγκε-
ντρώνει. Το σύστημα συντάξεων 
δεν αφορά μόνο συνταξιούχους, 
αλλά το σύνολο της οικονομίας.
Η Έκθεση Πισσαρίδη εισηγείται 
πολλαπλούς πυλώνες στην κοι-
νωνική ασφάλιση, όχι τόσο για 
την αποτροπή ελλειμμάτων όσο 
για να στηρίξουν την ανταγωνι-
στικότητα και τις αποταμιεύσεις. 
Όταν οι εισφορές μπαίνουν σε α-
τομικό κουμπαρά, γίνονται κυρι-
ολεκτικά «δικά μου λεφτά», που 
είναι διαθέσιμα και για επενδύ-
σεις. Έτσι, από εμπόδιο, η κοι-
νωνική ασφάλιση θα μπορούσε 
να γίνει αναπτυξιακός μοχλός.
Το θελκτικό αυτό αφήγημα 
-«από πρόβλημα, λύση», «μερί-
διο στην ανάπτυξη»- εξηγεί γιατί 
το κυβερνητικό κόμμα στις εκλο-
γές υποσχέθηκε πολλαπλούς πυ-
λώνες. Για να έχει, όμως, το α-
φήγημα αντίκρισμα, πρέπει να 

δημιουργεί ουσιαστική διαφορά 
-δεν αρκεί άλλο ένα ΦΕΚ στο νο-
μοθετικό ράφι. Αυτό συνεπάγε-
ται δύο πράγματα:
Τα κίνητρα προκύπτουν από τη 
συνολική επίπτωση της κοινω-
νικής ασφάλισης και όχι από 
ένα μεμονωμένο τμήμα. Για να 
αποδώσει η νέα επικουρική α-
σφάλιση, πρέπει να της το επι-
τρέψει η (υφιστάμενη) κύρια -να 
της αφήσει χώρο και ρόλο, αλ-
λιώς είναι σαν να περιμένουμε η 
ουρά να κουνήσει τον σκύλο. Η 
κατάσταση διαφέρει στους δημό-
σιους υπαλλήλους, όπου η κύρι-
α σύνταξη αναπληρώνει σχεδόν 
το 100% του εισοδήματος από 
τους αυτοτελώς απασχολούμε-
νους, όπου η κάλυψη είναι πολύ 
μικρότερη. 
Για να έχει μακροοικονομικό α-
ντίκρισμα, η νέα επικουρική α-
σφάλιση πρέπει να έχει έκταση 
και βάθος. Αυτό σημαίνει ότι, αν 
όχι αμέσως με τη νομοθέτηση, 
τότε ως το 2025, η κεφαλαιοποι-
ητική ασφάλιση πρέπει, πρώ-
τον, να αφορά μεγάλο αριθμό α-
τόμων και, δεύτερον, να ανακα-
τευθύνει προς την κεφαλαιοποί-
ηση ικανό τμήμα των σημερι-
νών εισφορών. 
Με την προσδοκία της μεταπαν-
δημικής ανάπτυξης, θα είναι με-
γάλος ο πειρασμός να διεκπεραι-
ωθεί η προεκλογική δέσμευση 
ως «ήπια προσαρμογή» -να νο-
μοθετηθεί ένα νέο σύστημα με 
μηδαμινό αποτέλεσμα. Αν περι-
ορίζεται σε 20χρονους νεοπρο-
σλαμβανόμενους, τότε η πρώ-
τη σύνταξη θα εκδοθεί μετά το 
2065. Θα υπάρχει κόστος χωρίς 
όφελος. 

Τ

Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα φέρει ευφορία και μαζί τον κίνδυνο 
να παραπεμφθούν στις ελληνικές καλένδες,

για ακόμα μία φορά, τα προβλήματα του ασφαλιστικού.

Πλάτων Τήνιος

Οικονομολόγος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ Η... ΜΕΘΕΠΟΜΕΝΗ!
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Αν οι εισηγητές του νέου συστή-
ματος πραγματικά πιστεύουν σε 
αυτό, τότε πρέπει να σκεφτούν 
τρόπους διεύρυνσής του, προ-
βλέποντας εξαρχής σταδιακή ε-
πέκταση σε νέες ομάδες, σχεδιά-
ζοντας κίνητρα εθελοντικής προ-
σέλκυσης μετά από πιλοτική 
λειτουργία. Πιο ουσιαστικά, ε-
ξετάζοντας τρόπους μαζικής με-
ταφοράς ασφαλισμένων του πα-

λαιού συστήματος με την έκδοση 
«ομολόγων αναγνώρισης». Οι 
παρεμβάσεις αυτού του είδους 
θα είναι ευκολότερες στο πλαί-
σιο της πρώτης μεταπανδημικής 
ευφορίας.
Είναι σίγουρο ότι η επόμενη 
μέρα της πανδημίας θα είναι εύ-
κολη. Καιρός να προετοιμαστού-
με για την, πολύ πιο δύσκολη, 
μεθεπόμενη μέρα του 2025.

Διαδηλώτρια καθ’ οδόν για τον χώρο συγκέντρωσης 
απεργιακής κινητοποίησης στην Αθήνα. Οι σφοδρές 

κοινωνικές συγκρούσεις για το ασφαλιστικό τα τελευταία 20 
χρόνια δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις και 

λύσεις – και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.
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ναν χρόνο πριν, η 
χώρα μας και όλος 
ο πλανήτης μπή-
καν στο τούνελ της 

πανδημίας. Έκτοτε, η μεγά-
λη έγνοια όλων μας ήταν και 
παραμένει η ανθρώπινη ζωή, 
να προστατευθούν οι ευάλω-
τοι συμπολίτες μας και να στη-
ριχθεί το σύστημα υγείας ώστε 
να βγούμε από αυτή την πρω-
τοφανή δοκιμασία με τις λιγό-
τερες απώλειες. 
Με αυτή την πυξίδα, στην Πε-
ριφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενι-
σχύσαμε άμεσα με μισό εκατ. 
ευρώ τα τοπικά νοσοκομεία 
και επιπλέον 21 εκατ. για προ-
σλήψεις επικουρικού προσω-
πικού, ενώ συνεργαστήκαμε 
με το Πανεπιστήμιο Πατρών 
και ιατρικούς συλλόγους για 
να προμηθευτούμε και να ε-
κτελέσουμε μοριακά τεστ. Πα-
ράλληλα, θέσαμε σε λειτουργί-
α ένα Δίκτυο Τηλεϊατρικής και 
Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς 
και καινοτόμες υπηρεσίες φρο-
ντίδας σε άτομα με χρόνιες πα-
θήσεις και ηλικιωμένους, ύ-
ψους 5 εκατ. ευρώ.
Στο τομέα της επιχειρηματικό-
τητας, κατευθύναμε περισσό-
τερα από 57 εκατ. ευρώ σε μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας και της ανάπτυξης των 
τοπικών επιχειρήσεων, αλλά 
και για τη στήριξη της έρευνας 
και της καινοτομίας. Επιπρό-
σθετα, δημιουργήσαμε έναν 
«έξυπνο» μηχανισμό για τη δι-
άγνωση των αναγκών της α-
γοράς και της εργασίας και τον 
συντονισμό της κοινωνικής 
πολιτικής και της καινοτομί-
ας στην Περιφέρεια, ύψους 3,4 

εκατ. ευρώ.
Πλέον, όμως, μπορούμε να 
δούμε φως στο τούνελ. Το πρό-
γραμμα εμβολιασμού προχω-
ρά γοργά και σύντομα θα ανα-
κτήσουμε μεγάλο μέρος της 
κανονικότητας που τόσο βίαι-
α απωλέσαμε από την εισβολή 
του κορωνοϊού στη ζωή μας. 
Δίχως, λοιπόν, να χαλαρώσου-
με την επαγρύπνησή μας στο 
μέτωπο της πανδημίας, ήρθε 
η ώρα να στρέψουμε περισσό-
τερο την προσοχή μας στον άλ-
λον… ελέφαντα που βρίσκεται 
στο δωμάτιο, την οικονομία, η 
οποία αναμφίβολα υπέστη με-
γάλα πλήγματα όλο αυτό το δι-
άστημα. 
Για να μπορέσουμε να καλύ-
ψουμε γρήγορα το χαμένο έδα-
φος χρειαζόμαστε ένα σαφές α-
ναπτυξιακό σχέδιο, με ξεκάθα-
ρες προτεραιότητες και κυρί-
ως την κινητοποίηση και τον 
συντονισμό όλων των δυνάμε-
ων -κράτους, Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης και ιδιωτικού τομέα- 
για την αποτελεσματική υλο-
ποίησή του.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας υλοποιούμε ήδη το δικό 
μας πρόγραμμα, που έχει κα-
ταρτιστεί με βάση το ιδιαίτερο 
παραγωγικό προφίλ της περι-
φέρειας. Η Δυτική Ελλάδα, πα-
ρότι πλούσια σε παραγωγικές 
δυνατότητες, αξιοζήλευτο πο-
λιτισμό και μοναδικό φυσικό 
κάλλος, φιγουράρει δυστυχώς 
στις υψηλότερες θέσεις σε ανερ-
γία στη χώρα και στις χαμηλό-
τερες σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Αυτή την αρνητική εικόνα εί-
μαστε αποφασισμένοι να την 
αλλάξουμε πατώντας πάνω στα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

περιοχής μας -την αγροδιατρο-
φή, τον τουρισμό και τον πο-
λιτισμό- διαμορφώνοντας τις 
κατάλληλες θεσμικές και χρη-
ματοδοτικές προϋποθέσεις για 
την καλύτερη αξιοποίησή τους.
Η αγροδιατροφή είναι το ισχυ-
ρό ατού της Δυτικής Ελλάδας, 
αφού είναι η περιφέρεια με 
την τρίτη υψηλότερη σε φυτική 
και ζωική παραγωγή στη χώρα 
και, με την κατάλληλη στήρι-
ξη, μπορεί να ενισχύσει ακό-
μα περισσότερο το τοπικό ΑΕΠ 
και να δημιουργήσει πολλές 
νέες και ποιοτικές θέσεις ερ-
γασίας. 
Από την πλευρά μας, επενδύ-
ουμε συστηματικά στην υιοθέ-
τηση αποδοτικότερων μέσων 
και τύπων καλλιεργειών, αξι-
οποιώντας τις νέες τεχνολογί-
ες, με στόχο να διαμορφωθεί 
ένα καλάθι προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και απόδοσης. Κλει-
δί εδώ είναι η διαμόρφωση 
μιας ισχυρής ονομασίας προέ-
λευσης για τα αγροτοκτηνοτρο-
φικά προϊόντα της περιφέρει-
ας και η αποτελεσματική προ-
ώθησή τους στις διεθνείς α-
γορές. Επιπλέον, δίνουμε κί-
νητρα για την ενθάρρυνση της 
συνεργατικότητας, ώστε να α-
ντιμετωπιστούν τα προβλήμα-
τα των μικρών εκμεταλλεύσε-
ων, αλλά και για να μείνουν οι 
νέοι άνθρωποι στον τόπο τους 
και να συνεχίσουν να καλλιερ-
γούν τη γη. 
Ακόμη μία πρόκληση είναι η 
σύνδεση του αγροτοκτηνοτρο-
φικού τομέα με τη μεταποίηση 
και τον τουρισμό, ώστε να δη-
μιουργηθούν ολοκληρωμένες 
αλυσίδες αξίας. Στόχος μας εί-
ναι τα υψηλής ποιότητας αγρο-

Έ
Στρατηγική 450 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

για την «επόμενη μέρα» μετά την πανδημία.

Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής 
Ελλάδας. Μέλος του Δ.Σ. 
της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης της ΕΝΠΕ. 
Πτυχίο και μεταπτυχιακό 

με κατεύθυνση 
στο Αστικό Δικονομικό 

Δίκαιο από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης - 

Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Ο παλιός σιδηροδρομικός 
σταθμός των Καλαβρύτων, 
πόλη από τους κατ’ εξοχήν 
τουριστικούς προορισμούς 

της Δυτικής Ελλάδας. 
Η περιφερειακή αρχή 

στοχεύει στην ανάδειξη της 
περιοχής συνολικά, αλλά 

και στη διαφοροποίηση του 
τουριστικού προϊόντος με 

άνοιγμα σε νέες αγορές.

τικά και κτηνοτροφικά προϊ-
όντα της περιφέρειας να μετα-
ποιούνται εντόπια και με τις 
κατάλληλες προδιαγραφές από 
σύγχρονες βιοτεχνίες και στη 
συνέχεια να τροφοδοτούν όχι 
μόνο την τοπική αγορά, αλλά 
και τις τουριστικές μονάδες της 
περιφέρειας.
Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ε-
κτός από τη στήριξη των επι-
χειρήσεων του κλάδου, οι ο-
ποίες επλήγησαν δυσανάλο-
γα από την πανδημία, δίνουμε 
μεγάλη έμφαση στην τουριστι-
κή αξιοποίηση των ξεχωρι-
στών προορισμών της περιφέ-
ρειάς μας, πάντα με σεβασμό 
στη διατήρηση των τοπικών 
οικοσυστημάτων. 
Προτεραιότητά μας είναι η 
ήπια ανάπτυξη των σχετικών 
δραστηριοτήτων, η διαφορο-
ποίηση του τουριστικού προϊ-
όντος με το άνοιγμα σε νέες α-
γορές (π.χ. θρησκευτικός του-
ρισμός, αγροτουρισμός κ.λπ.), 
αλλά και η αξιοποίηση της μο-
ναδικής ιστορίας και πολιτι-
στικής κληρονομιάς, με στόχο 
τη συνολική αναβάθμιση της 
περιφέρειας ως τουριστικού 
προορισμού. 
Γι’ αυτό, άλλωστε, η Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας καταβάλ-
λει συστηματική προσπάθει-
α για την προστασία και ανάδει-
ξη των πολιτιστικών μνημείων 
της, αξιοποιώντας και την επέ-
τειο των 200 ετών από την Ε-
πανάσταση του 1821, καθώς ε-
πίσης και για την ενίσχυση της 
σύγχρονης πολιτιστικής δημι-
ουργίας και την προβολή του 
τοπικού πολιτισμού έξω από τα 
σύνορα της περιφέρειας.
Για να υπηρετήσουμε τους πα-
ραπάνω στόχους, έχουμε ενερ-
γοποιήσει ένα μεγάλο πρό-
γραμμα δημόσιων επενδύσε-
ων άνω των 450 εκατ. ευρώ 
που καλύπτει όλους τους το-
μείς, από τις υποδομές και τη 
θωράκιση απέναντι στην κλι-
ματική αλλαγή, μέχρι τον του-
ρισμό και τον πολιτισμό και 
από τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας και της ψηφιακής 
μετάβασης, μέχρι την ενίσχυ-
ση της υγείας και της κοινωνι-
κής συνοχής.
Πρόθεσή μας δεν είναι να υπο-
καταστήσουμε τον ιδιωτικό το-
μέα, αλλά να αξιοποιήσουμε τα 
καλύτερα και από τους δύο κό-

σμους. Ως Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας παρεμβαίνουμε στρα-
τηγικά αναπτύσσοντας τις κα-
τάλληλες υποδομές και προ-
σφέροντας στοχευμένα κίνητρα 
προκειμένου να ανθίσει η ιδι-
ωτική πρωτοβουλία. Όταν οι 
δημόσιες επενδύσεις γίνονται 
με σχέδιο, διαφάνεια και απο-
τελεσματικότητα, κάθε ευρώ 
των φορολογουμένων που δα-
πανάται, επιστρέφει πολλα-
πλάσια σε νέες θέσεις εργασί-
ας και αυξημένη προστιθέμενη 
αξία σε όλους τους κλάδους της 
οικονομίας.

Βγαίνοντας, λοιπόν, από τη 
στενωπό της πανδημίας έχου-
με μπροστά μας ακόμα μία με-
γαλύτερη πρόκληση, αυτή της 
βιώσιμης, ισχυρής και δίκαιης 
ανάπτυξης. Αν επιδείξουμε την 
ίδια αποφασιστικότητα και ο-
μοψυχία, μπορούμε να κερδί-
σουμε και αυτό το στοίχημα, ε-
ξασφαλίζοντας ένα καλύτερο 
μέλλον για τα παιδιά μας, τι-
μώντας παράλληλα τις θυσίες 
των αγωνιστών που 200 χρό-
νια πριν έδωσαν τη ζωή τους 
για να είμαστε σήμερα εμείς ε-
λεύθεροι. 
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α ήταν περισσότερο 
και από ρηξικέλευ-
θο να προδιαγρά-
ψει κανείς με βεβαι-

ότητα την εξέλιξη της πανδημί-
ας, τόσο ποιοτικά όσο και χρο-
νικά. Ενώ οι αρχικές προβλέ-
ψεις ανέφεραν ότι τον χειμώνα 
του 2021 θα είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε το δεύτερο κύμα, 
τώρα σε ορισμένες περιπτώ-
σεις μιλάμε μέχρι και για το τρί-
το, το τέταρτο κ.ο.κ. Επίσης, αν 
δούμε τα στοιχεία του εμβολια-
σμού σε διεθνές επίπεδο και με 
τους παρόντες ρυθμούς και τα 
νέα στοιχεία που προσθέτουν οι 
συνεχώς αναδυόμενες μεταλλά-
ξεις (Μάρτιος 2021), ο προβλη-
ματισμός γίνεται ακόμα μεγα-
λύτερος. 
Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, 
πάντως, ότι για πρώτη φορά η 
παγκόσμια διακυβέρνηση έδει-
ξε συνοχή και λογική αντιμετω-
πίζοντας μια έκτακτη κατάστα-
ση, πλην όμως στο κομμάτι της 
οικονομικής αντιμετώπισης η 
Ευρώπη, η Αμερική και η Κίνα 
έχουν διαφορετικές θεωρήσεις, 
με την Ευρώπη να είναι ο πιο 
αδύναμος κρίκος για λόγους αυ-
τονόητους. Ως εκ τούτου, οι λέ-
ξεις-κλειδιά πιστεύω είναι υπο-
μονή, επιμονή, αγώνας περιο-
ρισμού εξάπλωσης των επιπτώ-
σεων -κάθε μορφής- και προ-
σαρμοστικότητα. 
Η παγκόσμια ναυτιλία, στην ο-
ποία ηγετικό ρόλο έχει η ναυ-
τιλία των Ελλήνων, συνέβαλε 
καθοριστικά στην εύρυθμη λει-
τουργία διακίνησης πρώτων 
υλών, αγαθών, ενέργειας, ού-
τως ώστε το παγκόσμιο οικονο-
μικό σύστημα, μέχρι τώρα, να 
έχει μπορέσει να δείξει σημα-
ντικό βαθμό προσαρμογής στα 
νέα δεδομένα. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που 
είχε και έχει να αντιμετωπίσει, 
και μάλιστα σε άμεση προτεραι-
ότητα, η παγκόσμια ναυτιλία εί-
ναι το πρόβλημα της αντικατά-
στασης των πληρωμάτων, όπως 
και το θέμα του εμβολιασμού. 
Η ναυτιλία των Ελλήνων, κυρί-
ως μέσω του θεσμικού της ορ-
γάνου, αλλά και με σημαντικές 
επιμέρους πρωτοβουλίες κα-
θολικής στήριξης από τον εφο-
πλισμό, έδινε, δίνει και θα εξα-
κολουθήσει -είμαι απόλυτα πε-
πεισμένος- να δίνει έναν άνι-
σο αγώνα, μιας και δυστυχώς 
το πρόβλημα δεν έχει αντιμετω-
πιστεί στον απαραίτητο βαθμό 
από τους διεθνείς stakeholders.
Ταυτόχρονα, η ναυτιλία εξαιτί-
ας της πανδημίας προχώρησε 
και προχωρεί πολύ δυναμικά 
στην εποχή της ψηφιοποίησης. 
Οι νέες τεχνολογίες συνέβαλαν 
καθοριστικά στη βελτίωση της 
εν πλω παραμονής των πληρω-
μάτων, στις εξ αποστάσεως επι-
θεωρήσεις, στα τόσο απαραίτη-
τα logistics σε όλα τα επίπεδα, 
όπως και, στον βαθμό που αυτό 
είναι δυνατόν, στη νέα ψηφιακή 
εποχή διαχείρισης. 
Παραμένει πρόκληση για τους 
νομοθέτες διεθνώς να εξασφα-
λίσουν την απρόσκοπτη λει-
τουργία της ναυτιλιακής βιομη-
χανίας σε συνθήκες πανδημίας. 
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα, στρατηγικής σημασί-
ας θέμα παραμένει η ανταγω-
νιστικότητα της ευρωπαϊκής 
και της ελληνικής ναυτιλίας. Η 
Ε.Ε. πρέπει να εντείνει τις προ-
σπάθειές της για τη διατήρηση 
fair όρων ανταγωνισμού διε-
θνώς για τη ναυτιλιακή βιομη-
χανία της.
Η Ελλάδα, λόγω και της ηγε-
τικής θέσης της ελληνικής πο-

ντοπόρου ναυτιλίας, βρίσκε-
ται ανάμεσα στα πέντε κορυφαί-
α στον κόσμο ναυτιλιακά κέ-
ντρα, επίτευγμα που προσφέρει 
στον τόπο μας εξαίρετα οικονο-
μικά, διπλωματικά και στρατη-
γικά πλεονεκτήματα. Σε συνδυ-
ασμό με την πρόθεση της ναυτι-
λίας των Ελλήνων να δυναμώ-
σουν ακόμα περισσότερο τους 
δεσμούς με την ελληνική οικο-
νομία και την ελληνική κοινω-
νία, δημιουργείται ένα εθνικό 
και κοινωνικό κεφάλαιο, το ο-
ποίο θα επιτρέψει την αναβίω-
ση της ναυτοσύνης των Ελλή-
νων, αλλά και την προστασία 
του περιβάλλοντος, με επενδύ-
σεις στην έρευνα και ανάπτυξη 
νέων εναλλακτικών καυσίμων, 
εξασφαλίζοντας τη μετάβαση σε 
μια μελλοντική ναυτιλία μηδε-
νικών εκπομπών άνθρακα.
Ταυτόχρονα, η ελληνική ναυτι-
λία παραμένει παρούσα, όπως 
πάντα, με την κοινωνική της 
προσφορά. Η Συν-Ένωσις, τα ι-
δρύματα, αλλά και λαμπρά ατο-
μικά παραδείγματα προερχόμε-
να από τη ναυτιλία των Ελλή-
νων, έδωσαν και θα εξακολου-
θήσουν να δίνουν ό,τι καλύτερο 
και περισσότερο μπορούν.
Σημαντική, όμως, είναι η πα-
ρουσία της ναυτιλίας και στους 
άλλους τομείς της ελληνικής 
οικονομίας, όπως του τουρι-
σμού, της ενέργειας, της βιομη-
χανίας, της πληροφορικής, των 
logistics και άλλων υπηρεσιών. 
Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κό ότι, μετά το καταστροφικό ξε-
κίνημα της προηγούμενης δε-
καετίας, η Ελλάδα άρχισε να 
στέκεται στα πόδια της πολύ κα-
λύτερα και από τα πλέον αισιό-
δοξα σενάρια. 
Πιστεύω ότι η Ελλάδα, εκμε-
ταλλευόμενη του πόρους από 

Θ

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε κορυφαία στον κόσμο ναυτιλιακά 
κέντρα, επίτευγμα που προσφέρει εξαίρετα οικονομικά, 

διπλωματικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Λεωνίδας 
Δημητριάδης-

Ευγενίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου 

Ευγενίδη. 
Πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ιδρύματος 

Ευγενίδου. 
Ναυτιλιακός Πρεσβευτής 

του ΙΜΟ (Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός).

Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΑΣ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
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το σχέδιο ανάκαμψης που έχει 
υποβληθεί στην Ε.Ε. και εκ-
πονώντας στοχευμένες δρά-
σεις στην πράσινη οικονομί-
α και στην ψηφιακή μετάβαση 
-και εκμεταλλευόμενη το επαρ-
κώς καταρτισμένο/εκπαιδευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό της- 
θα αντιμετωπίσει καλύτερα από 
άλλες χώρες τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις της 
πανδημίας.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ε-
πίσης, πως σε τόσο πρωτόγνω-
ρες συνθήκες οι ναυτικές ακα-
δημίες, συνέχισαν τη λειτουργί-
α τους χάρη στην τηλεκπαίδευ-
ση. Βεβαίως, είμαστε σε πρώ-
ιμο στάδιο και πάρα πολλά 
έχουν να γίνουν ακόμα. Το πά-
ντρεμα ενός ισχυρού συστήμα-
τος εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης, που σέβεται την παράδοση 
και την αγάπη για τη θάλασσα, 
αλλά ταυτόχρονα ενσωματώνει 
-στον βαθμό που χρειάζεται και 
όπου αυτό είναι αναγκαίο- και 
την αγορά εργασίας, θα οδηγή-
σει στην περαιτέρω στήριξη του 
πιο αναγκαίου συστατικού ο-
ποιασδήποτε καλής συνταγής: 
του ανθρώπινου παράγοντα. 
Με τα ισχυρά της σημεία, για α-
κόμη μία φορά, η ναυτιλία των 
Ελλήνων πιστεύω θα μπορέσει 
να συνεχίσει να κάνει αυτό που 
πάντα καταφέρνει καλά μέσα 
στις περιόδους αβεβαιότητας: να 
μετατρέψει, με σκληρή δουλειά 
αλλά και καινοτομικές λύσεις, 
το πρόβλημα σε ευκαιρία. 
Ολοκληρώνοντας, θα επανα-
λάβω ακόμα μία φορά το βαθύ 
μου πιστεύω: Οι Έλληνες απο-
δείξαμε πως, όταν θέλουμε κι έ-
χουμε όραμα και στόχους, μπο-
ρούμε να καταφέρουμε τα πά-
ντα. Η ναυτιλία των Ελλήνων 
δείχνει τον δρόμο.

   

Πλοίο μεταφοράς container 
στην ανοιχτή θάλασσα. 

Η ελληνική ναυτιλία εξαιτίας 
της πανδημίας προχωρά 

δυναμικά στην εποχή της 
ψηφιοποίησης 

και παράλληλα επενδύει 
στη μετάβαση σε μια 
ναυτιλία μηδενικών 
εκπομπών άνθρακα.
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Ποιο είναι το αποτύπωμα της 
πανδημίας στον χώρο του α-
θλητισμού; Ειδικά για την Ελ-
λάδα, πώς κρίνετε την κατά-
σταση τώρα σε σχέση και με τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί;

Όπως και σε κάθε έκφανση 
της ανθρώ πινης ζωής, η επίδρα-
ση της πανδημίας είναι καταλυτι-
κή και στον αθλητισμό. Για πρώ-
τη φορά στην ιστορία, οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες μεταφέρθηκαν 
κατά ένα χρόνο και πλέον θα δι-
εξαχθούν στο Τόκιο το καλοκαί-
ρι του 2021 με σίγουρα διαφορε-
τική μορφή από το παρελθόν, κα-
θώς η προστασία των αθλητών 
είναι το βασικό ζητούμενο. Επί-
σης, ματαιώθηκαν όλες οι κορυ-
φαίες αθλητικές διοργανώσεις 
της περασμένης χρονιάς και ου-
σιαστικά το 2020 ήταν μια χρο-
νιά νεκρή για τον παγκόσμιο α-
θλητισμό.
Όσον αφορά την Ελλάδα, δυστυ-
χώς η επίδραση της πανδημί-
ας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς 
ο ερασιτεχνικός αθλητισμός εί-
ναι κλειστός από πέρσι. Μπορεί 
να διεξάγονται τα επαγγελματικά 
πρωταθλήματα του ποδοσφαί-
ρου και του μπάσκετ, αλλά αυτό 
δυστυχώς δεν ισχύει για τα υπό-
λοιπα αθλήματα. Οι αθλητικές ε-
γκαταστάσεις είναι κλειστές για 
προπονήσεις ή αγώνες και φο-
βάμαι ότι πολλά παιδιά, όταν με 
το καλό επανεκκινήσει ο αθλητι-
σμός, δεν θα επιστρέψουν. Ακό-
μα και οι αθλητές υψηλού επιπέ-
δου δυσκολεύονται ιδιαίτερα να 
διατηρήσουν το αγωνιστικό τους 
επίπεδο, γιατί δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να λαμβάνουν μέρος σε α-
γώνες τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό λόγω των συ-
νεχών αναβολών τους.
 
Πιστεύετε ότι η πανδημία θα 
αφήσει κάποια «διδάγματα» 
και για τον χώρο του αθλη-
τισμού, λ.χ. από τον τρόπο με 

τον οποίο τον αντιμετωπίζουμε 
ως πολίτες μέχρι την οργάνω-
ση, τις υποδομές κ.λπ.; Ποιους 
στόχους θα θέτατε για τη με-
τα-πανδημία εποχή;

Μέσα από μια δύσκολη κα-
τάσταση, πρέπει πάντα να επα-
ναξιολογούμε τα δεδομένα μας 
και να λαμβάνουμε τα «διδάγ-
ματα» όπως λέτε. Η παγκόσμια 
κρίση στον τομέα της υγείας πρέ-
πει να ενισχύσει την προσπάθει-
ά μας για έναν πιο υγιεινό τρό-
πο ζωής, ο οποίος μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την καλλιέργει-
α, την ανάπτυξη και τη διάδοση 
της άθλησης. Αυτό θα είναι το με-
γάλο στοίχημα της επόμενης ημέ-
ρας, ώστε μέσα από τις δύσκολες 
καταστάσεις που ζήσαμε και ζού-
με, να αναδείξουμε τα οφέλη της 
εκγύμνασης για όλους, ανεξαρτή-
τως ηλικίας.
Εμείς μάλιστα, οι άνθρωποι του 
αθλητισμού, πρέπει να ρίξουμε ι-
διαίτερο βάρος στην επιστροφή 
των νέων στην άθληση. Φοβάμαι 
ότι πολλά παιδιά δεν θα έχουν 
την ίδια διάθεση να επιστρέψουν 
στον αγωνιστικό αθλητισμό μετά 
από τόσο μεγάλη αποχή. Ήδη γο-
νείς μού μεταφέρουν την απογο-
ήτευση των παιδιών τους. Εκεί 
πρέπει να παρέμβουμε εμείς, να 
δώσουμε κίνητρα, να παρέχου-
με καθαρές και ασφαλείς εγκατα-
στάσεις, ώστε να πείσουμε τους α-
θλητές και τα παιδιά να επανέλ-
θουν στην αθλητική τους δρα-
στηριότητα. Γιατί ο αθλητισμός 
πάνω απ’ όλα είναι υγεία του σώ-
ματος και της ψυχής. 

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις της 
Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκα-
τώρου προκάλεσαν πολλαπλά 
σοκ σχετικά με το θέμα της σε-
ξουαλικής εκμετάλλευσης στην 
ελληνική κοινωνία. Παράλλη-
λα, όμως, έθεσαν και θέματα 
λειτουργίας των αθλητικών ο-
μοσπονδιών, διαφάνειας, ελέγ-

«ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΣΗ»

Η ανάγκη για καλλιέργεια, ανάπτυξη 
και διάδοση της άθλησης είναι
μία από τις παρακαταθήκες
της πανδημίας, πιστεύει ο κ. Σπύρος 
Καπράλος, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και 
Μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής (ΔΟΕ). Και στο πνεύμα 
αυτό εκτιμά ότι ιδιαίτερο βάρος πρέπει 
να δοθεί στα παιδιά που, λόγω της 
συγκυρίας, έχουν σταματήσει
ή δυσκολεύονται να συντηρήσουν
το αγωνιστικό τους επίπεδο. 
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χου κ.λπ. Πώς σχολιάζετε τη 
συνολική εικόνα;

Από την πρώτη στιγμή που έ-
γινε η αποκάλυψη από τη Σοφί-
α, ως μέλος της ΔΟΕ στην Ελλά-
δα, ως Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και 
ως αθλητής-Ολυμπιονίκης, εξέ-
φρασα την οργή μου για όσα κα-
τήγγειλε η Ολυμπιονίκης μας για 
την εποχή που ήταν μέλος της ε-
θνικής ομάδας ιστιοπλοΐας. Ο α-
θλητισμός οφείλει να είναι ένα 
περιβάλλον ασφαλές, ηθικό, αξι-
οπρεπές και καθαρό. Μόνο έτσι 
θα μπορέσουμε να κρατήσουμε 
τη νέα γενιά κοντά στον αθλητι-
σμό. Δημιουργώντας τις κατάλλη-
λες συνθήκες που θα αποτρέπουν 
κάθε παραβατική συμπεριφορά, 
κάθε πράξη ανήθικη και κακό-
βουλη, αλλά και συνθήκες όπου 
οι αθλητές θα αισθάνονται ασφά-
λεια να μιλήσουν και να καταγ-
γείλουν τις συμπεριφορές αυτές.
Σε ό,τι αφορά τις ομοσπονδίες, 
από την ώρα που ανέλαβα την 
προεδρία της ΕΟΕ μίλησα για δι-
αφάνεια. Το κράτος έχει υποχρέ-
ωση να ελέγχει πού πηγαίνει το 
κάθε ευρώ του φορολογούμενου. 
Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε 
τακτική βάση και να μαθαίνουμε 
τα αποτελέσματά τους, καθώς στο 
παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές 
που ακούγαμε για έλεγχο, αλλά 
δεν υπήρχε καμία ενημέρωση 
για τα ευρήματα.
Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν 
είναι τόσο σκοτεινή όσο θέλουν 
κάποιοι να παρουσιάσουν. Μην 
ξεχνάτε ότι έχουμε 28 ομοσπον-
δίες Ολυμπιακών αθλημάτων 
και οι καταγγελίες είναι για κά-
ποιες από αυτές και μένει να εξα-
κριβωθούν. Επίσης, δεν μπορού-
με να βάζουμε όλους τους παρά-
γοντες στο ίδιο… καζάνι. Η πλει-
ονότητα των παραγόντων ξοδεύ-
ει πολλές ώρες σε καθημερινή 
βάση, χωρίς κανένα όφελος ή α-
μοιβή, επειδή αγαπά τον αθλη-

τισμό. Είναι άδικο για όλους αυ-
τούς που έχουν συνεισφέρει τα 
μέγιστα για τις σπουδαίες αθλη-
τικές επιτυχίες των τελευταίων 
ετών σε όλα τα αθλήματα, να τους 
στοχοποιούμε χωρίς λόγο και 
χωρίς αποδείξεις.

Αρκετοί εκτιμούν ότι μετά το τέ-
λος της πανδημίας, η χώρα θα 
βρεθεί σε ένα διαφορετικό και 
πιο ελπιδοφόρο μονοπάτι ανά-
πτυξης. Συμμερίζεστε αυτή την 
εκτίμηση; Τι θα μπορούσε να 
σημαίνει αυτό ειδικά για τον 
χώρο του αθλητισμού;

Είμαι από τη φύση μου αισι-
όδοξος άνθρωπος και δεν θέλω 
να μεμψιμοιρώ. Όπως έχει δείξει 
και η ιστορία της ανθρωπότητας, 
μετά από κάθε κρίση προέκυψαν 
πολλές ευκαιρίες για μια νέα πο-
ρεία. Το ίδιο πιστεύω ότι θα συμ-
βεί και τώρα με την Covid-19 όχι 
μόνο για την Ελλάδα, αλλά για 
όλο τον κόσμο. Μας δίνεται η ευ-
καιρία να αντιληφθούμε ότι η υ-
γεία είναι το υπέρτατο αγαθό και 
ένας σημαντικός παράγοντας για 
τη διατήρηση της υγείας είναι η 

ένταξη της άθλησης στην καθημε-
ρινή ζωή. Κι αυτό πρέπει να κά-
νουμε…

Έχετε διακριθεί σε κορυφαίο ε-
πίπεδο ως αθλητής στην κο-
λύμβηση και στο πόλο. Ειδι-
κά αυτή την περίοδο, ποια θα 
ήταν η προσωπική σας συμ-
βουλή σε όσους αθλούνται, είτε 
συστηματικά είτε ερασιτεχνικά;

Ο αθλητισμός έχει πολλά να 
προσφέρει στη ζωή ενός ανθρώ-
που. Πέρα από την υγεία, σου μα-
θαίνει να είσαι πειθαρχημένος 
και να υπακούς στους κανόνες, να 
σέβεσαι τον συμπαίκτη σου και 
τον αντίπαλό σου, να προσπαθείς 
διαρκώς για την επίτευξη του κα-
λύτερου αποτελέσματος, να βάζεις 
στόχους στη ζωή σου, να επιχει-
ρείς να ξεπεράσεις τα όριά σου. Ε-
πίσης, σου προσφέρει φιλίες που 
παραμένουν διαχρονικές και ε-
μπειρίες που θα χαραχτούν ανε-
ξίτηλα μέσα σου. Άρα, η συμβου-
λή μου είναι να συνεχίσουν να 
κάνουν αυτό που κάνουν και ο α-
θλητισμός να αποτελεί πάντα ένα 
σημαντικό μέρος της ζωής τους…

   
Κολυμβητές σε ώρα 

προπόνησης. Οι αποκαλύψεις 
της Σοφίας Μπεκατώρου 

δείχνουν μια απολύτως 
αναγκαία συνθήκη, όπως 

τονίζει ο κ. Σπύρος Καπράλος: 
«Ο αθλητισμός οφείλει 

να είναι ένα περιβάλλον 
ασφαλές, ηθικό, αξιοπρεπές 

και καθαρό. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να κρατήσουμε 

τη νέα γενιά κοντά στον 
αθλητισμό».
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ταν στο παρελθόν 
με ρωτούσαν ποιες 
μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να γίνουν 

στην Ελλάδα, για ν’ απαντή-
σω ακολουθούσα πάντοτε την 
ίδια προσέγγιση. Δεν έλεγα τι 
πρέπει να κάνουν αυτοί που 
κυβερνούν, αλλά τι θα έκανα 
εγώ αν κυβερνούσα. Διότι αν 
έλεγα τι πρέπει να κάνουν 
οι κυβερνώντες, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι δεν θα το 
έκαναν. Έτσι απλά, για να μην 
κατηγορηθούν ότι έκαναν 
αυτό που πρότεινε ο Μάνος, 
είτε ήταν αριστεροί είτε δεξιοί. 
Αλλά εξίσου σίγουροι μπο-
ρείτε να είστε, ιδίως τώρα εκ 
των υστέρων, ότι ο ελληνικός 
λαός δεν ήθελε να κάνω όσα 
υποστήριζα και γι’ αυτό δεν με 
ψήφιζε. 
Τα όσα έχω προτείνει για το 
Σύνταγμα (με άλλους), την 
οικονομική ανάπτυξη, το πε-
ριβάλλον, την ανακύκλωση, 
το ασφαλιστικό, τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, την παιδεία, 
την αξιολόγηση, την Εκκλησί-
α, την άμυνα και δεκάδες άλλα 
θέματα είναι καταγεγραμμένα 
όχι μία, αλλά δεκάδες φορές. 
Θα βρείτε ένα πλήθος από 
άρθρα μου συγκεντρωμένα 
στο προσωπικό μου ιστολόγι-
ο stefanosmanos.gr. Όλες οι 
προτάσεις μου, μικρές ή μεγά-
λες, έχουν ένα κοινό χαρακτη-
ριστικό: είναι οι συγκεκριμέ-
νες προτάσεις ενός ανθρώπου 
που λέει τι θα έκανε αυτός αν 
είχε την εξουσία, προκειμέ-

νου να προχωρήσει η Ελλάδα 
ένα βήμα εμπρός. Δεν έκανα 
ποτέ προτάσεις χάριν αντι-
πολίτευσης ή ψηφοθηρίας. 
Πολλές από τις προτάσεις μου 
περιλαμβάνονταν σε εκθέσεις 
διεθνών οργανισμών. Άλλες 
ήταν τελείως πρωτότυπες. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό των προ-
τάσεών μου είναι ότι έμειναν 
χωρίς αποτέλεσμα διότι, όπως 
εξήγησα, οι κυβερνήσεις δεν 
ήθελαν να ταυτιστούν με προ-
τάσεις Μάνου. Αποτέλεσμα εί-
χαν μόνο όταν, ως κυβερνητι-
κό στέλεχος, είχα την ευκαιρία 
να εφαρμόσω όσα υποστήριζα. 
Με ικανοποιεί ότι ένα σημα-
ντικό μέρος της καθημερινό-
τητάς μας έχει διαμορφωθεί 
από τις μεταρρυθμίσεις και 
αποφάσεις μου που πρόλαβα 
να εφαρμόσω στο σχετικά σύ-
ντομο διάστημα που άσκησα 
υπουργικά καθήκοντα. 
Αναρωτιέμαι πόσο αξιόπιστα 
μπορώ ακόμα να απαντώ στο 
ερώτημα για τις επιβεβλημέ-
νες μεταρρυθμίσεις στη σημε-
ρινή Ελλάδα. Είμαι 81 ετών. 
Στενοί μου φίλοι, συνομήλι-
κοί μου, έφυγαν ήδη από τη 
ζωή: ο Θόδωρος Βασιλάκης, 
ο Λεωνίδας Γεωργόπουλος, 
ο Γιάννης Κωστόπουλος και 
άλλοι. Μπορώ να σας πω τι θα 
έκανα σήμερα αν κυβερνούσα; 
Είναι ρεαλιστική μια τέτοια 
προοπτική; Γιατί όχι; Πρό-
σφατα έγραψα στην «Καθημε-
ρινή» ότι ο πρόεδρος Biden 
είναι 78 ετών και κατευθύνει 
τις τύχες της υπερδύναμης. Αν 

το σκεφτείτε, θα δείτε λοιπόν 
ότι θα μπορούσα θαυμάσια να 
διεκπεραιώσω (η έμφαση στο 
περαιώσω) μερικές μεταρρυθ-
μίσεις που θα μας επιτρέψουν 
να πάμε την Ελλάδα ένα βήμα 
ή και περισσότερα μπροστά. 
Δηλώνω, λοιπόν, ότι μπορώ. 
Πρέπει όμως να θέλετε και ε-
σείς. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
Το πρόβλημα με τις μεταρ-
ρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν 
είναι η περιγραφή τους σε μια 
έκθεση ή ένα άρθρο, αλλά η 
αναζήτηση των ανθρώπων με 
τη φαντασία και το κουράγιο 
να τις εφαρμόσουν. Εδώ και 
μήνες έχει παραδοθεί η έκθε-
ση Πισσαρίδη. Ένα συνεκτικό 
κείμενο, με κατευθύνσεις και 
μεταρρυθμίσεις. Οι προτά-
σεις υπάρχουν αλλά, όπως και 
τόσες άλλες πριν από αυτές, 
κάπου έχουν κολλήσει. Δεν ε-
φαρμόζονται. Χρόνια έγραφαν 
για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό, αλλά μετασχηματισμό 
δεν βλέπαμε. Ώσπου ήλθε ο κ. 
Πιερρακάκης και ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός από άπιαστο 
όνειρο μεταμορφώθηκε σε 
απτή πραγματικότητα. 
Έγραψα πριν ότι αισθάνομαι 
ικανός να προχωρήσω με-
ταρρυθμίσεις. Όπως και στο 
παρελθόν. Χρησιμοποιώντας 
τον κ. Πιερρακάκη και το επι-
τελείο του ως πολιορκητικό 
κριό, μπορούν να μεταρρυθ-
μιστούν και να απλοποιηθούν 
γρήγορα διάφοροι τομείς. Α-
ναφέρω ενδεικτικά: το Υπουρ-
γείο Παιδείας, το Υπουργείο 

Ό
Το ζητούμενο δεν είναι ποιο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε και με ποια ιδέα, 

αλλά ποιος θα το κάνει πράξη.

Στέφανος Μάνος

Φιλελεύθερος 
πολιτικός. Σπούδασε 

μηχανολόγος μηχανικός 
στο Πολυτεχνείο της 

Ζυρίχης και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA) στο 

Harvard. Πρωτοεκλέχθηκε 
βουλευτής το 1977 με τη 

Νέα Δημοκρατία, μετά από 
ενδεκαετή επιχειρηματική 
σταδιοδρομία. Υπουργός 

Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος (1977-

1980) και Υπουργός 
Βιομηχανίας και 

Ενέργειας (1980-81). Στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη 

ανέλαβε αρχικά το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων (1990-91), στη 
συνέχεια το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας 
(1992) και τελικά το 

Υπουργείο Οικονομικών 
(1992-93). 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΕ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΕ...
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
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Δικαιοσύνης, το Υπουργείο 
Υγείας, το Υπουργείο Μεταφο-
ρών, το Υπουργείο Προστασί-
ας του Πολίτη, το Υπουργείο 
Οικονομικών. Πρέπει, όμως, 
και ο πρωθυπουργός να θέ-
λει να ξεπεράσει τις φοβίες 
που προκαλούν στο πολιτικό 
σύστημα, συνηθισμένο στην 
αδράνεια, οι γρήγορες αλλαγές 
και μεταρρυθμίσεις. Επιλέγω 
συνειδητά να μην αναφέρω 
μεγάλες τρανταχτές αλλαγές δι-
ότι πιστεύω ότι χρειαζόμαστε 
πολλές (πάρα πολλές) μικρές, 

που όλες μαζί θα αλλάξουν τη 
ζωή μας προς το καλύτερο.
Θα κλείσω το αναγκαστικά 
σύντομο σημείωμά μου θυμί-
ζοντας ότι όποιες μεταρρυθ-
μίσεις γίνουν, θα πρέπει να 
ξεκινήσουν από τη σωστή ανά-
γνωση και μέτρηση της πραγ-
ματικότητας. Ότι η παραγω-
γικότητά μας είναι δυστυχώς 
εξαιρετικά χαμηλή, ότι χρω-
στάμε το 200% και πλέον του 
ΑΕΠ μας και λόγω κορωνοϊού 
έχουμε μεγάλα δημοσιονομι-
κά ανοίγματα. Ότι η Τουρκία 

είναι απειλητικά επικίνδυνη 
και έχουμε παραμελήσει την 
άμυνά μας. Ότι η παιδεία δεν 
προετοιμάζει νέους ανθρώ-
πους που θα ανεβάσουν την 
παραγωγικότητα ούτε ικανούς 
να στελεχώσουν «έξυπνες» Έ-
νοπλες Δυνάμεις. 
Ελπίζω, όπως έγραψε πρόσφα-
τα ο Παναγής Βουρλούμης, οι 
πολιτικές ηγεσίες να συμφω-
νήσουν να σταματήσουν να α-
σχολούνται με σαχλαμάρες και 
να αναδιατάξουν τις εθνικές 
προτεραιότητες.

   

Η αρχική σελίδα της 
διαδικτυακής πύλης του 

Δημοσίου gov.gr. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 

του κράτους μπορεί να 
εξελιχθεί σε πολιορκητικό 

κριό για να μεταρρυθμιστούν 
και να απλοποιηθούν 

γρήγορα διάφοροι τομείς.
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μεταπολεμική α-
νάπτυξη βασίστη-
κε σε ένα κοινω-
νικό συμβόλαι-

ο που υποσχόταν ευημερία σε 
ένα συνεχώς αυξανόμενο α-
ριθμό ανθρώπων. Η μεσαία 
τάξη ήταν συνώνυμη της καλής 
ζωής, της δυνατότητας όλων να 
ζήσουν άνετα, να καταναλώ-
σουν. Όμως, η κρίση του 2008 
αποκάλυψε αυτό που οι πολιτι-
κοί και οι κοινωνίες του δυτι-
κού κόσμου προσπαθούσαν να 
μη δουν: το μεταπολεμικό κοι-
νωνικό συμβόλαιο της συνε-
χούς ανόδου του βιοτικού επι-
πέδου δεν ίσχυε, καθώς η πα-
γκοσμιοποίηση όξυνε τις ανι-
σότητες σε ασύλληπτο βαθμό 
και η άνοδος της Κίνας σήμαι-
νε ότι η μεσαία τάξη αναπτυσ-
σόταν στην Ασία, ενώ παρέμε-
νε στάσιμη ή συρρικνωνόταν 
στη Δύση.
Η πανδημία ήρθε σε μια στιγ-
μή που ο δυτικός κόσμος -φυ-
σικά και η Ελλάδα, μάλιστα 
μετά από μακρά παραμονή της 
σε προγράμματα λιτότητας- 
προσπαθούσε να αποκτήσει 
μια αίσθηση, ή ψευδαίσθηση, 
κανονικότητας. Το παρατετα-
μένο lockdown πλήττει αυτούς 
που αποτελούν τον κορμό των 
μεσαίων στρωμάτων: μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις στο ε-
μπόριο και ό,τι έχει απομεί-
νει στη μεταποίηση, τον τουρι-
σμό, ελεύθερους επαγγελματί-
ες, αλλά και πολιτιστικές και α-
θλητικές δραστηριότητες, που 
χαρακτηρίζουν τον αστικό πο-
λιτισμό της μεταβιομηχανικής 
εποχής. Οι έκτακτες χρηματο-
δοτήσεις αντιμετωπίζουν προ-
σωρινά το πρόβλημα, αλλά η 
απώλεια δεύτερης θερινής πε-
ριόδου ή η είσοδος σε μια τρί-
τη χειμερινή περίοδο αν ο εμ-
βολιασμός εξελιχθεί αργά, θα 

σημάνει μια κοινωνική και 
πολιτική κρίση μεγάλης κλί-
μακας.
Η πολιτική των μεσαίων τά-
ξεων είχε πάντα μια οικονο-
μική διάσταση, σήμαινε υλι-
κές παροχές, αλλά και συμβο-
λικές, που εμπεριείχαν διαχεί-
ριση συμβόλων σχετικά με το 
status. Ήταν επίσης διαχείρι-
ση προσδοκιών για κοινωνική 
άνοδο, για καλύτερες μέρες. Οι 
διαψεύσεις που εμπεριείχαν οι 
κρίσεις της δεκαετίας του 1930 
και του 2008 οδήγησαν στην 
ανάδυση αντισυστημικών κι-
νημάτων με ροπή στον αυταρ-
χισμό ή και τον ολοκληρωτι-
σμό. Είναι ικανές οι υπάρχου-
σες δυνάμεις να αντεπεξέλθουν 
στην πίεση αυτή; Αυτή είναι η 
πρόκληση στην Αμερική, στη 
νέα περίοδο που διανοίγεται, 
και στην Ευρώπη. Η οικονομι-
κή κρίση τείνει να μετατραπεί 
σε κρίση της δημοκρατίας. Η 
προοπτική στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες είναι αδιευκρίνιστη. Η 
διοίκηση Biden επιδιώκει και 
έχει τη δυνατότητα να προωθή-
σει την ανάπτυξη βασιζόμενη 
σε πράσινες τεχνολογίες και υ-
ποδομές. Ο χρήσιμος πολιτικά 
χρόνος είναι δύο ως τρία χρό-
νια. Ταυτόχρονα, η Ουάσιγκτον 
θα επιδιώξει επίσης να οικο-
δομήσει και πάλι μια λειτουρ-
γική σχέση με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, αναγκαίο σύμμαχο 
όσο ποτέ με δεδομένη την ά-
νοδο της Κίνας στο παγκόσμι-
ο σύστημα. 
Η σύναψη της εμπορικής συμ-
φωνίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με τη Βρετανία σήμανε τον 
τερματισμό της εκκρεμότητας 
που προκάλεσε το δημοψήφι-
σμα του 2016. Το ελεύθερο ε-
μπόριο θα συνεχιστεί, δεν ση-
μειώνεται επιστροφή σε έναν 
ανεπιθύμητο προστατευτισμό, 

αλλά η Βρετανία αποχώρη-
σε από την ενιαία αγορά, είναι 
πια μια τρίτη χώρα. Στην υπό-
θεση του Brexit αναμετρήθη-
καν δύο αντικρουόμενες αντι-
λήψεις: των Βρετανών ευρω-
σκεπτικιστών, που θεωρούν 
ότι το έθνος-κράτος παραμένει 
η βασική μονάδα στο παγκό-
σμιο σύστημα, και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, που υποστη-
ρίζει ότι η λογική των τεχνολο-
γικών εξελίξεων και των εμπο-
ρικών συναλλαγών, καθώς και 
τα γεωπολιτικά δεδομένα, δη-
λαδή η κυριαρχία της παλαιάς 
και της ερχόμενης υπερδύνα-
μης, της Αμερικής και της Κί-
νας, επιβάλλουν την υπερεθνι-
κή ολοκλήρωση. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκι-
μάζεται από έλλειψη συνοχής 
και ενδεχομένως αντανακλα-
στικών. Ο σχηματισμός της κυ-
βέρνησης Draghi στην Ιταλί-
α μπορεί να σημαίνει σταθερο-
ποίηση και αναπτυξιακή προ-
οπτική, αλλά τα κόμματα, οι α-
ναγκαίοι φορείς πολιτικής στις 
δημοκρατίες, είναι πιο αδύνα-
μα από ποτέ. Οι προεδρικές ε-
κλογές στη Γαλλία την άνοι-
ξη του 2022 είναι επίσης ση-
μαντικές. Η προεδρία Macron 
ήταν κατ’ ανάγκην αντιφατι-
κή: Η υπόσχεση ήταν καινο-
τομική, προωθούσε μεταρρυθ-
μίσεις προς όφελος της αγο-
ράς, αλλά προκάλεσε κοινω-
νική ένταση, σύμπτωμά της τα 
«κίτρινα γιλέκα». Η συνέχει-
α ήταν συντηρητική και επιβα-
ρύνθηκε από την επανεμφάνι-
ση του ισλαμικού φονταμεντα-
λισμού. Ο Macron στηρίζεται 
υπερβολικά στη συντηρητική 
μερίδα της γαλλικής πολιτικής 
χωρίς να ανήκει σε αυτήν, εί-
ναι άγνωστο πόσο παραμένει 
πειστικός προς τα δεξιά, ενώ α-
ποξενώνει την αριστερά που 

Η
Έχοντας χάσει την «εξ ορισμού» πρωτοκαθεδρία, ο δυτικός κόσμος καλείται

να σχηματοποιήσει και να υιοθετήσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Σωτήρης Ριζάς

Διευθυντής Ερευνών 
στο Κέντρο Έρευνας 
Ιστορίας Νεότερου 

Ελληνισμού της 
Ακαδημίας Αθηνών. 

Συγγραφέας των βιβλίων 
«The Rise of the Left 

in Southern Europe», 
«The End of Middle Class 

Politics?», 
«Realism and Human 

Rights in United States 
Policy toward Greece, 
Turkey, and Cyprus»

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
‘Η ΠΑΡΑΚΜΗ
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πρέπει να κινητοποιήσει εν 
όψει της αναμέτρησης με τη Le 
Pen. Η πολιτική είναι υπερβο-
λικά ρευστή γιατί έχουν λείψει 
τα ισχυρά μαζικά κόμματα και 
οι ιδεολογίες.
Θα υπάρξει μια μεταρρυθμιστι-
κή πολιτική, διακριτή από τον 
κομφορμισμό και τον λαϊκισμό 
της άρνησης; Μια πλατφόρ-
μα που θα κινητοποιούσε προς 
έναν αναπτυξιακό στόχο που 

θα έθετε και πολιτισμικούς και 
αξιακούς σκοπούς, όπως η αλ-
ληλεγγύη και δημόσια αγαθά 
και το fair play; Ο δυτικός κό-
σμος δεν είναι καταδικασμένος 
σε παρακμή. Διαθέτει σημαντι-
κούς υλικούς και ανθρώπινους 
πόρους. Ο 21ος αιώνας, όμως, 
είναι εποχή αβεβαιότητας, η 
πρωτοκαθεδρία δεν ανήκει α-
ξιωματικά στη Δύση, η ευημε-
ρία δεν είναι αυτονόητη.

   

Μια μοναχική σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
διαδήλωση φιλοευρωπαϊστών στο Τορίνο της Ιταλίας το 

2020. Καθώς η Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής 
και οι προοπτικές στις ΗΠΑ είναι ακόμα αδιευκρίνιστες, η 
ευημερία του δυτικού κόσμου όπως τον γνωρίζουμε μέχρι 

σήμερα δεν είναι καθόλου αυτονόητη.
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Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «παγκόσμι-
ο τρομοκράτη» ρωσική ρατσιστι-

κή οργάνωση: Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση 
Trump χαρακτήρισε το υπερεθνικιστικό Ρωσι-
κό Αυτοκρατορικό Κίνημα (Russian Imperial 
Movement) ως παγκόσμια τρομοκρατική απει-
λή. Ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση χαρα-
κτήρισε έτσι μια ακραία ρατσιστική οργάνωση.

Η Louis Vuitton κυκλοφορεί την 
πρώτη ασπίδα προσώπου πολυτελεί-

ας για τον κορωνοϊό: Πολλοί οίκοι μόδας κυ-
κλοφόρησαν μέσα στο 2020 προστατευτικές μά-
σκες προσώπου, αλλά η Louis Vuitton ήταν 
η πρώτη που παρουσίασε ασπίδα προσώπου 
στην ταξιδιωτική της collection για το 2021. Η 
πολυτελής ασπίδα θα κοστίζει 961 δολάρια, θα 
διαθέτει το μονόγραμμα του πολυτελούς brand, 
ενώ θα μπορεί να αναδιπλώνεται ανάλογα με 
τις κοινωνικές αποστάσεις.

Η πρώτη τρανσέξουαλ δήμαρχος στη 
Γαλλία: Το συμβούλιο του Tilloy-lez-

Marchiennes, ενός χωριού περίπου 600 κατοί-
κων, εξέλεξε τον Μάρτιο την πρώτη τρανσέξου-
αλ δήμαρχο της Γαλλίας. Η Marie Cau, η οποί-
α βάσισε την προεκλογική της καμπάνια στην 
οικολογική ανάπτυξη και την αειφορία, δήλω-
σε πως εκλέχθηκε λόγω των αξιών της και όχι 
λόγω της ταυτότητας του φύλου της.

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ κά-
νει τις πρώτες συλλήψεις βάσει του 

αμφιλεγόμενου νέου νόμου περί εθνικής α-
σφάλειας: Λιγότερο από μία ημέρα αφότου τέ-
θηκε σε ισχύ ο αμφισβητούμενος νέος νόμος 
περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ στις 
30 Ιουνίου, η αστυνομία προχώρησε στις πρώ-

τες συλλήψεις. Οι επικριτές του νέου νόμου ι-
σχυρίζονται πως η κινεζική κυβέρνηση θα υ-
πονομεύσει την αυτονομία της περιοχής και θα 
μπορεί να περιορίζει την ελευθερία του Τύπου 
και τις διαδηλώσεις. 

Υψηλής ευκρίνειας εικόνες από την 
επιφάνεια του Ήλιου: Τον Ιανουάρι-

ο, οι αστρονόμοι δημοσιοποίησαν τις πιο λε-
πτομερείς -μέχρι σήμερα- φωτογραφίες του Ή-
λιου, από το νέο ηλιακό τηλεσκόπιο Daniel K. 
Inouye. Πρόκειται για το μεγαλύτερο τηλεσκό-
πιο στον κόσμο, το οποίο κατασκευάστηκε στο 
ηφαίστειο Haleakala της Χαβάης, που σημαίνει 
«σπίτι του ήλιου».

Γερμανικά και ισραηλινά μαχητι-
κά αεροσκάφη σε κοινή άσκηση στη 

Γερμανία: Τον Αύγουστο, η Γερμανία και το 
Ισραήλ προχώρησαν για πρώτη φορά σε κοι-
νές στρατιωτικές ασκήσεις στο γερμανικό έδα-
φος - μια εκδήλωση που υπογραμμίζει την πε-
ρίπλοκη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, που 
μοιράζονται μια βαθιά και οδυνηρή ιστορία. Οι 
ασκήσεις ήρθαν σε μια κρίσιμη στιγμή για τον 
στρατό της Γερμανίας, ο οποίος αγωνίζεται να 
εκσυγχρονιστεί και να αντιμετωπίσει τις ανη-
συχίες ότι ακροδεξιά εξτρεμιστικά στοιχεία έ-

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ

Γυναίκα σέρφερ δάμασε το μεγαλύτερο κύμα της χρονιάς: Η Βραζιλιάνα σέρφερ Maya 
Gabeira σκαρφάλωσε το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο κύμα του 2020 και έγινε η πρώ-

τη γυναίκα με αυτήν τη διάκριση. Το κύμα είχε ύψος περίπου 23 μέτρα και έσκασε στην παρα-
λία Nazaré της Πορτογαλίας. Το κατόρθωμα της Gabeira πιστοποιήθηκε από το World Surf 
League και το Guinness World Records.

Το Χατζ ακυρώνεται για πρώτη φορά: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τον Ιούνι-
ο ότι οι προσκυνητές εκτός της χώρας απαγορεύεται να ταξιδέψουν στο Μεγάλο Τζαμί 

της Μέκκας, τον πιο ιερό τόπο του Ισλάμ, ακυρώνοντας ουσιαστικά το Χατζ (το ετήσιο ισλαμι-
κό προσκύνημα στη Μέκκα) για πρώτη φορά στην ιστορία. Παρότι από το 632 μ.Χ. (οπότε έγι-
νε το πρώτο ιερό προσκύνημα στη Μέκκα) οι πόλεμοι, οι κακές ταξιδιωτικές συνθήκες και δι-
άφορες μάστιγες δεν επέτρεψαν το Χατζ, το 2020 ήταν η πρώτη φορά που το ιερό τελετουργικό 
απαγορεύθηκε επίσημα.
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χουν διεισδύσει στις τάξεις των ενόπλων δυ-
νάμεων.

Το ιαπωνικό ιπτάμενο αυτοκίνητο ο-
λοκλήρωσε με επιτυχία την πρώ-

τη δοκιμαστική πτήση: Η εταιρεία τεχνολογί-
ας SkyDrive ολοκλήρωσε τον Αύγουστο στην Ι-
απωνία την πρώτη επιτυχημένη δημόσια δοκι-
μή ενός ιπτάμενου αυτοκινήτου. Το επανδρω-
μένο όχημα με την ονομασία SD-03 πέταξε για 
τέσσερα λεπτά σε ιδιόκτητο χώρο της Toyota, η 
οποία φιλοξενεί τη βάση ανάπτυξης της εταιρεί-
ας. Η SkyDrive σχεδιάζει την εμπορική διάθε-
ση του αυτοκινήτου έως το 2023.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν 
το εργαλείο επεξεργασίας γονι-

δίων μέσα σε άνθρωπο: Τον Μάρτιο, ένας τυ-
φλός ασθενής στις ΗΠΑ υποβλήθηκε σε επέμ-
βαση με το εργαλείο επεξεργασίας γονιδίων 
CRISPR. Ήταν η πρώτη φορά που η τεχνολογί-
α χρησιμοποιήθηκε μέσα σε ανθρώπινο σώμα. 
Σε μια προσπάθεια των γιατρών να αποκατα-
στήσουν την όραση του ασθενούς, ο οποίος έχει 
μια σπάνια γενετική διαταραχή που εμποδί-
ζει το σώμα να παράγει την απαραίτητη πρωτεΐ-
νη ώστε το φως να φτάσει σε σήματα στον εγκέ-
φαλό του, εγχύθηκαν στο μάτι του μικροσκοπι-
κές σταγόνες που περιείχαν το εργαλείο επεξερ-
γασίας.

Μαύρος φωτογράφος για το εξώ-
φυλλο του «Vanity Fair»: Ο Dario 

Calmese, ο οποίος φωτογράφισε την ηθοποιό 
Viola Davis για το εξώφυλλο του «Vanity Fair» 
Ιουλίου -Αυγούστου, είναι ο πρώτος μαύρος 
φωτογράφος που κάνει εξώφυλλο στην ιστορία 
του περιοδικού, σύμφωνα με τον αρχισυντάκτη 
του. Η φωτογράφιση του Calmese πυροδότησε 
τα σχόλια σχετικά με το εξώφυλλο της «Vogue» 
Αυγούστου με τη Simone Biles, μια διακεκρι-
μένη μαύρη αθλήτρια της ενόργανης γυμναστι-
κής, φωτογραφημένη από τη διάσημη Annie 

Leibovitz. Οι κακές γλώσσες λένε πως το εξώ-
φυλλο της «Vogue» δεν κολακεύει το χρώμα 
της επιδερμίδας της Biles, υπονοώντας πως θα 
έπρεπε να είχε προσληφθεί ένας μαύρος φωτο-
γράφος αντί της Leibovitz.

Καρκίνος στα οστά δεινόσαυ-
ρου: Επιστήμονες στο Βασιλι-

κό Μουσείο του Οντάριο και το Πανεπιστήμιο 
McMaster εντόπισαν οστεοσάρκωμα, έναν κα-
κοήθη καρκίνο των οστών, σε ένα δείγμα του 
Centrosaurus apertus, ενός φυτοφάγου δεινό-
σαυρου που έζησε πριν από 76 εκατομμύρια 
χρόνια. Είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη διάγνω-
ση κακοήθους καρκίνου σε δεινόσαυρο, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα του ιατρικού περιοδικού 
«Lancet Oncology».

Κινεζική αποστολή στον Άρη και 
το πρώτο επαναχρησιμοποιούμε-

νο διαστημόπλοιο: Ο κρατικός όμιλος China 
Aerospace and Technology Group ξεκίνησε 
τον Ιούλιο την πρώτη του αποστολή στον Άρη, 

με το διαστημόπλοιο «Tianwen-1». Το ωφέ-
λιμο φορτίο του «Tianwen-1» περιλαμβάνει 
ένα όχημα εδάφους, έναν εκφορτωτή και έναν 
τεχνητό δορυφόρο που θα τεθεί σε τροχιά. Το 
«Tianwen-1» αναμενόταν να προσεδαφιστεί 
στον Άρη τον Φεβρουάριο του 2021. Ακόμα, τον 
Σεπτέμβριο, η διαστημική υπηρεσία της Κίνας 
ανέφερε άλλο ένα επίτευγμά της: προσγείωσε 
για πρώτη φορά επιτυχώς ένα επαναχρησιμο-
ποιούμενο διαστημόπλοιο, χρησιμοποιώντας 
πειραματική τεχνολογία.

Οι τιμές του χρυσού πάνω τα 
2.000 δολάρια ανά ουγκιά: Με 

τους επενδυτές να αναζητούν ασφαλέστερες το-
ποθετήσεις εν μέσω της αβεβαιότητας της παν-
δημίας, οι τιμές του χρυσού έφτασαν στα ύψη 
το καλοκαίρι του 2020, ξεπερνώντας τις 2.000 
δολάρια ανά ουγκιά. Άλλα πολύτιμα μέταλλα, 
όπως το ασήμι και η πλατίνα, έχουν επίσης ση-
μειώσει μεγάλη άνοδο των τιμών τους.

Πρώην Μεξικανός υπουργός συ-
νελήφθη στις ΗΠΑ για ναρκω-

τικά: Τον Οκτώβριο, ο στρατηγός Salvador 
Cienfuegos Zepeda, πρώην υπουργός Άμυνας 
του Μεξικού, έγινε ο πρώτος υψηλόβαθμος Με-
ξικανός αξιωματούχος που τέθηκε υπό κράτηση 
στις ΗΠΑ για ναρκωτικά. Οι αμερικανικές αρχές 
συνέλαβαν τον Cienfuegos, ο οποίος υπηρέτη-
σε στην κυβέρνηση του προέδρου Enrique Pena 
Nieto (2012 - 2018), μόλις αυτός και η οικογέ-
νειά του προσγειώθηκαν στο Λος Άντζελες.

Ο πάπας στηρίζει δημόσια τα δι-
καιώματα των ομοφυλόφιλων: 

Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο πάπας εξέφρα-
σε δημόσια την υποστήριξή του στα δικαιώμα-
τα των ομοφυλόφιλων. Σε συνέντευξή του για το 
ντοκιμαντέρ «Francesco», ο πάπας Φραγκίσκος 
δήλωσε πως οι ομοφυλόφιλοι έχουν το δικαίω-
μα να κάνουν οικογένεια και τους χαρακτήρισε 
«παιδιά του Θεού». Είναι ο πρώτος ποντίφικας 
που υποστηρίζει τα πολιτικά δικαιώματα των ο-
μοφυλόφιλων.

Συγκρότημα Κορεάτικης Ποπ (K-Pop) σκαρφάλωσε για πρώτη φορά στα 
charts των ΗΠΑ: Οι BTS, ένα νοτιοκορεάτικο ποπ συγκρότημα που κάνει tweens 

squeal από το 2013, κέρδισαν τον Σεπτέμβριο την πρώτη θέση στη λίστα των 100 πιο hot 
singles του περιοδικού «Billboard» με το αγγλόφωνο «Dynamite».

Υπηρεσίες Internet από… μπαλόνια στην Κένυα: Στην Κένυα χρησιμοποιήθη-
κε μπαλόνι ηλιακής ενέργειας, σε ύψος αρκετών χιλιομέτρων από το έδαφος, για να 

παρέχει υπηρεσίες Internet. Πρόκειται για το πρώτο από τα μπαλόνια αυτού του είδους που 
παρέχουν Internet στην αφρικανική ήπειρο. Μια θυγατρική της Alphabet, τη μητρική εταιρεί-
α της Google, εκτόξευσε τον Ιούλιο 35 μπαλόνια που θα παρέχουν δίκτυο 4G LTE στα περισσό-
τερα από τα κεντρικά και δυτικά μέρη της χώρας.
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πως πολλοί συμπα-
τριώτες μου Αμερι-
κανοί, έμεινα εμ-
βρόντητος όταν ο 

πρόεδρος Trump αρνήθηκε να 
δεσμευτεί για ειρηνική μετάβα-
ση της προεδρικής εξουσίας, αν 
έχανε τις εκλογές της 3ης Νο-
εμβρίου 2020. Και το αποκά-
λυψε αυτό τον Οκτώβριο, ενώ 
στις δημοσκοπήσεις βρισκό-
ταν διαρκώς πίσω από τον τε-
λικό νικητή των εκλογών, τον 
πρώην αντιπρόεδρο Joseph R. 
Biden Jr.
Τότε, σαν να μην έφτανε αυτό, 
ο Γερουσιαστής Mike Lee της 
Utah, ένας Ρεπουμπλικανός 
που είναι μέλος της Δικαστικής 
Επιτροπής της Γερουσίας, έγρα-
ψε στο Twitter πως «Δεν είναι 
η δημοκρατία o στόχος, αλλά η 
ελευθερία, η ειρήνη και η ευη-
μερία. Θέλουμε οι άνθρωποι να 

προκόβουν. Η υπερβολική δη-
μοκρατία μπορεί να μην το ε-
πιτρέπει αυτό». Η υπερβολι-
κή δημοκρατία; Το μόνο πράγ-
μα που σώζει μια τέτοια δήλω-
ση είναι πως τουλάχιστον ένας 
Ρεπουμπλικανός πολιτικός εί-
ναι ειλικρινής για τις προθέσεις 
του και αυτό μπορεί κάλλιστα 
να αποτελεί σημείο καμπής στο 
αφήγημα της χώρας μας και του 
εθνικού μας διαλόγου.
Αν δεν γίνεται η εξουσία να με-
ταβιβάζεται ειρηνικά ή έστω ο-
μαλά και αν γίνει αυτό που θέ-
λουν άνθρωποι όπως ο Γερου-
σιαστής Lee και γυρίσουμε την 
πλάτη μας στη δημοκρατία, τότε 
θα αλλάξουν για πάντα οι ζωές 
μας και η αντίληψή μας για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ως προ-
πύργιου της λαϊκής αντιπροσώ-
πευσης και του σεβασμού των 
ανθρωώπινων δικαιωμάτων. 

Πριν από περισσότερο από 
έναν χρόνο, στο βιβλίο μου 
με τίτλο «Άνθρωποι, εξου-
σία και κέρδη: ο προοδευτι-
κός καπιταλισμός στην εποχή 
της δυσαρέσκειας» («People, 
Power and Profits: Progressive 
Capitalism for an Age of 
Discontent») εξέταζα το δίλημ-
μα που αντιμετωπίζει το Ρε-
πουμπλικανικό Κόμμα. Έχει υ-
ποστηρίξει μια σειρά πολιτι-
κών που βρίσκουν αντίθετη 
την πλειοψηφία των Αμερικα-
νών, οι οποίοι έχουν εκφρά-
σει την πίστη τους στην καθολι-
κή πρόσβαση στην υγεία, στην 
καλύτερη πρόσβαση στην παι-
δεία, στους υψηλότερους κατώ-
τατους μισθούς, στον αυστηρό-
τερο έλεγχο όπλων κ.ο.κ. Ο μό-
νος τρόπος για να μπορέσει να 
διατηρήσει την εξουσία του το 
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι 

Ό

Καταπατώντας τους κανόνες, ο πρόεδρος Trump μας δίδαξε 
να μην τους θεωρούμε δεδομένους -και επιπλέον, να τους ενισχύουμε 

και να τους βελτιώνουμε.

Joseph E. Stiglitz

Οικονομολόγος 
και αναλυτής πολιτικής. 

Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο της 

Columbia και επικεφαλής 
οικονομολόγος του μη 
κερδοσκοπικού think 

tank Roosevelt Institute. 
Βραβείο Νόμπελ 

Οικονομικών Επιστημών 
το 2001.
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μέσω αντιδημοκρατικών πολι-
τικών - της αφαίρεσης πολιτι-
κών δικαιωμάτων (με την κα-
ταστολή ψηφοφόρων), της απο-
δυνάμωσης (με τη διαρκή αλ-
λαγή των εκλογικών περιφε-
ρειών) και στριμώχνοντας το 
Ανώτατο Δικαστήριο ώστε να 
περιοριστεί αυτό που ίσως έ-
χουν τη δυνατότητα να κάνουν 
ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο ή 
ένας πρόεδρος. 
Παρακολουθήσαμε αυτό που 
πραγματικά έκαναν οι Ρεπου-
μπλικανοί, όσο ανακόλουθο κι 
αν είναι σε σχέση με τις σημαί-
ες που κουνούσαν και με τις συ-
νεχείς επικλήσεις που έκαναν 
στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. Τώρα 
άρχισαν να μιλούν πιο ανοιχτά 
για τις προθέσεις τους. Τώρα 
ίσως μπορούμε να κάνουμε μια 
πραγματική συζήτηση για το τι 
είδους χώρα θέλουμε να είναι 

© 2020 The New York Times Company and Joseph E. Stiglitz

Μια αστραπή σκίζει τον 
ουρανό, τη στιγμή που ο 
πρόεδρος Trump κατεβαίνει 
από το Air Force One 
τον Αύγουστο του 2020, 
έπειτα από προεκλογική 
εκστρατεία στο 
New Hampshire. 

Ο Ρεπουμπλικανός 
Γερουσιαστής της Utah, 
Mike Lee, ενώ μιλά για 

την Πράξη περί Εξουσιών 
Πολέμου τον Ιανουάριο του 
2019, σε συνέντευξη Τύπου 

στο Καπιτώλιο. 
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η Αμερική. Συμφωνούμε με 
τον Γερουσιαστή Lee ως προς 
τον σκοπό; Αγιάζει ο σκοπός τα 
μέσα; Είμαστε πρόθυμοι να ε-
γκαταλείψουμε τη δημοκρατία 
μας για να πετύχουμε τους σκο-
πούς; Και θα φτάσουμε πράγ-
ματι σε αυτούς τους σκοπούς αν 
εγκαταλείψουμε τη δημοκρατί-
α; Η ιστορία οπωσδήποτε μας 
δίνει πολλές προειδοποιήσεις.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια α-
ντιληφθήκαμε πόσο εξαιρετι-
κά εύθραυστοι είναι οι θεσμοί 
μας -όπως αυτοί που διασφα-
λίζουν την ισότητα, την πολιτι-

κή ελευθερία, τις ποιοτικές δη-
μόσιες υπηρεσίες, τον ελεύθερο 
και ενεργό Τύπο και το κράτος 
δικαίου. Όταν ήμουν επικεφα-
λής οικονομολόγος της Παγκό-
σμιας Τράπεζας πριν από πε-
ρίπου 20 χρόνια, κάναμε κή-
ρυγμα στις χώρες για τη δημι-
ουργία καλών θεσμών και ε-
κείνη την περίοδο βλέπαμε τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ως μοντέ-
λο και παράδειγμα. Δεν ήμα-
σταν βέβαιοι πώς δημιουργείς 
καλούς θεσμούς, δεν μπορού-
σαμε καν να προσδιορίσουμε α-
κριβώς τον όρο, αλλά γνωρίζα-

με τι ήταν όταν το βλέπαμε. Πε-
ριλάμβανε και άγραφους κανό-
νες και νόμους. Οι κοινωνίες 
με καλές επιδόσεις είχαν και τα 
δύο: το κράτος δικαίου ήταν α-
παραίτητο, αλλά οι άγραφοι κα-
νόνες, που τους σέβονταν όλοι 
οι πολίτες, είχαν μεγαλύτε-
ρη ευελιξία. Δεν μπορούσε κά-
ποιος να κωδικοποιήσει σε νό-
μους όλα αυτά που υποδήλω-
νε η «καλή συμπεριφορά», κα-
θώς ο κόσμος ήταν ιδιαίτερα 
περίπλοκος και μεταβαλλόταν 
διαρκώς. 
Λίγο αργότερα, ήμουν πρόε-
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δρος μιας διεθνούς ομάδας που 
ονομάζεται Επιτροπή για τη 
Μέτρηση Οικονομικών Επι-
δόσεων και Κοινωνικής Προ-
όδου. Στόχος μας ήταν να αξιο-
λογήσουμε τις υγιείς οικονομί-
ες, στις οποίες οι πολίτες απο-
λάμβαναν ένα υψηλό επίπεδο 
ευημερίας, και να διακρίνου-
με τι ήταν αυτό που έφτιαχνε 
και συντηρούσε εκείνες τις κοι-
νωνίες. Το ένα συστατικό στο ο-
ποίο επικεντρωνόμασταν, που 
συχνά το αφήναμε εκτός στις 
προηγούμενες αναλύσεις μας, 
ήταν η εμπιστοσύνη: η εμπι-

στοσύνη που είχαν οι πολίτες 
μεταξύ τους και στους κοινούς 
θεσμούς τους.
Και όταν μεγάλωνα στο Gary 
της Indiana, μαθαίναμε στο 
σχολείο για τα ισχυρά σημεί-
α της αμερικανικής δημοκρατί-
ας, για τα συστήματα συνταγμα-
τικών ελέγχων που είχαμε και 
για το κράτος δικαίου. Μιλού-
σαμε για τη δημοκρατία στην ο-
ποία η φωνή της πλειοψηφίας 
ακουγόταν ξεκάθαρα, αλλά ταυ-
τόχρονα γίνονταν σεβαστά και 
τα δικαιώματα της μειοψηφί-
ας. Δεν μιλούσαμε για την εμπι-
στοσύνη -που θεωρούνταν δε-
δομένη- ή για το πόσο εύθραυ-
στοι είναι οι θεσμοί, ελλείψεις 
που μάστιζαν τις χώρες που χα-
ρακτηρίζουμε «μπανανίες». Α-
ντιμετωπίζαμε περιφρονητι-
κά χώρες όπου το χρήμα κηλί-
δωνε τις πολιτικές αποφάσεις. 
Και δεν μπορούσαμε καν να 
φανταστούμε μια Αμερική που 
θα κυριαρχούνταν μόνιμα από 
μια πολιτική μειοψηφία που 
δεν σεβόταν τα δικαιώματα της 
πλειοψηφίας.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, εί-
χαμε έναν πρόεδρο που έσπα-
ζε τους κανόνες. Αυτός μας έμα-
θε να μη θεωρούμε δεδομένους 
τους κανόνες και κατέστησε σα-
φές πως μπορεί να χρειαστεί 
να μεταφράσουμε σε νόμους 
μακροχρόνιες συμπεριφορές 
-όπως ο σεβασμός στον ρόλο 
του γενικού επιθεωρητή, η α-
ποφυγή της σύγκρουσης συμ-
φερόντων και η δημοσιοποίη-
ση φοροεπιστροφών.
Ελπίζω πως αυτή η κρίσιμη 
χρονική στιγμή στον εθνικό 
μας διάλογο δεν θα είναι ένα 
σημείο καμπής για την πορεία 
του έθνους. Αν αυτοί που περι-
φρονούν τη δημοκρατία, όπως 
ο πρόεδρος Trump και ο γερου-
σιαστής Lee, συνεχίζουν να κυ-
ριαρχούν, η ιστορία μάς λέει 
πού θα οδηγήσει αυτό -και έ-
χουμε ήδη δει τα πρώτα σημά-
δια. Η απαγωγή ειρηνικών δι-
αδηλωτών από ανεπαρκώς 
ταυτοποιημένο προσωπικό α-
σφαλείας, με αυτοκίνητα χω-
ρίς πινακίδες, στο Portland του 
Oregon το καλοκαίρι του 2019, 
μας προκαλεί ένα άσχημο προ-
αίσθημα και φέρνει την άσχη-
μη μυρωδιά των φαιοχιτώνων 
του Χίτλερ. Όπως και οι ισχυρι-
σμοί ενός προέδρου ότι, πολύ 

απλά, είναι υπεράνω του νόμου 
ή των αποτελεσμάτων μιας ε-
λεύθερης και δίκαιης εκλογι-
κής αναμέτρησης. 
Υποθέτοντας, ωστόσο, πως η 
δημοκρατία μας θα επιβιώσει, 
αυτή η κρίσιμη στιγμή μπορεί 
να μας στρέψει σε μια τελείως 
διαφορετική κατεύθυνση: θα α-
ντιμετωπίσουμε τώρα το ακόμα 
πιο τρομακτικό, αλλά αναζωο-
γονητικό έργο της ενδυνάμω-
σης της δημοκρατίας μας. Έχου-
με δει τις αδυναμίες της και τις 
δομές της που έχουν διαρραγεί. 
Έχουμε δει την καταστροφική 
δυναμική του χρήματος στην 
πολιτική μας, το πώς υπονο-
μεύει την εμπιστοσύνη και πώς 
δημιουργεί συνθήκες που επι-
δεινώνουν τις κοινωνικές ανι-
σότητες. Έχουμε δει πώς αυτή η 
διαδικασία οδηγεί σε μεγαλύτε-
ρη πόλωση, μετατρέποντας ένα 
ενάρετο σύστημα συνταγματι-
κών ελέγχων σε ένα σύστημα α-
διεξόδου και σύγκρουσης. 
Δεν θα καταφέρουμε να αποκα-
ταστήσουμε την εμπιστοσύνη 
και την αίσθηση της κοινωνι-
κής συνοχής μέχρις ότου αντι-
μετωπίσουμε κατά μέτωπο τις 
αλληλένδετες φυλετικές, εθνο-
τικές και οικονομικές μας ανι-
σότητες. Αυτά τα σχίσματα ανα-
πόφευκτα μας χωρίζουν και υ-
πονομεύουν την αλληλεγγύη 
που απαιτεί η δημοκρατία. 
Η ανοικοδόμηση της δημο-
κρατίας μας θα είναι τρομακτι-
κό έργο, αλλά επίσης θα μας α-
νυψώσει. Οι δημοκρατίες δεν έ-
χουν να κάνουν μόνο με τις ε-
κλογές κάθε τέσσερα χρόνια. Οι 
επιτυχημένες δημοκρατίες προ-
ϋποθέτουν ευρεία λαϊκή συμμε-
τοχή σε μια σειρά κοινωνικών 
θεσμών. Η συλλογική δράση 
δεν έχει να κάνει μόνο με την 
κυβέρνηση ή τους δημόσιους 
θεσμούς. Δεν καταστρέφει την 
ατομικότητα ή την ελευθερία, 
αλλά μπορεί να τα ενδυναμώσει 
και να δώσει σε όλους μας τη 
δυνατότητα να ευημερήσουμε. 
Τα πολύτιμα δημοκρατικά μας 
δικαιώματα έφτασαν στο χείλος 
του γκρεμού -και εκεί σταθήκα-
με και είδαμε το τέλος που μας 
περίμενε. Ίσως αυτή η τρομα-
κτική θέα μάς έδωσε την απαι-
τούμενη ορμή για το είδος της 
εθνικής αλληλεγγύης που χρει-
αζόμαστε για να ξαναχτίσουμε 
τη δημοκρατία μας.
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πρόεδρος Trump έ-
φυγε. Η καρδιά της 
αμερικανικής δημο-
κρατίας -ο σεβασμός 

στην αλήθεια- αμφισβητήθηκε 
από τον Trump, αλλά αντιστάθη-
κε. Ο Joe Biden ανέλαβε τα κα-
θήκοντα του 46ου προέδρου των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Η αξιο-
πρέπεια επέστρεψε στον Λευκό 
Οίκο, κάτι που αποτελεί θεμελι-
ώδη ηθική αλλαγή. Οι δικτάτο-
ρες σε όλον τον κόσμο δεν θα έ-
χουν πια «λευκή επιταγή» για να 
κάνουν ανενόχλητοι ό,τι χειρότε-
ρο μπορούν. 
Ο πρόεδρος Biden, με 306 ψή-
φους εκλεκτόρων, τον ίδιο αριθ-
μό που εξασφάλισε το 2016 ο 
D. Trump, όταν είχε αποκαλέ-
σει τη νίκη του «σαρωτική», κέρ-
δισε με κάποιο περιθώριο για ε-
λιγμούς. Καμία διαμαρτυρία και 
κανένας θόρυβος από τον Trump 
δεν μπορεί να αλλάξει τα γεγο-
νότα. Η αισχρή άρνηση του τέως 
προέδρου να παραδεχθεί την 
ήττα του μοιάζει λιγότερο σοβα-
ρή σε ένα έθνος που έχει συνηθί-
σει στα έκτροπα. Ωστόσο, δείχνει 
την έκταση της προσπάθειας του 
Trump να υπονομεύσει τους θε-
σμούς και τις παραδόσεις της α-
μερικανικής δημοκρατίας. 
Υπήρχε πραγματικός κίνδυνος 
η Αμερική να κινηθεί απότο-
μα προς τον αυταρχισμό. Η Ευ-
ρώπη ήδη ένιωθε απομονωμέ-
νη στην προσπάθειά της να υπε-
ρασπιστεί το κράτος δικαίου και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή 
η ύπουλη, γεμάτη κολακεία, πα-
ραπονιάρικη φωνή από το Οβάλ 
Γραφείο, που έσταζε εγωκεντρι-
σμό, τρυπούσε τα κεφάλια όλων. 
Η πολιτική διάνοια του Trump 
ήταν ότι διαισθανόταν τη σκοτει-
νή πλευρά της ανθρώπινης φύ-
σης και έδειξε τρομακτική ενερ-
γητικότητα στην επίκλησή της, 
μέσω των social media.

Η ένταση έχει μειωθεί καθώς υ-
ποχωρεί ο εφιάλτης. Ξαφνι-
κά υπάρχει διανοητικός χώρος 
για να μπορέσουμε να σκεφτού-
με ξανά. 
Υπάρχουν πολλά να σκεφτούμε. 
Η μετά το 1945 παγκόσμια τάξη, 
της οποίας ηγούνταν οι ΗΠΑ, 
έχει τελειώσει. Η προεδρία του 
Biden δεν θα την αναβιώσει. Με 
τις ΗΠΑ απούσες και με ένα α-
ναποτελεσματικό Συμβούλιο Α-
σφαλείας του ΟΗΕ, η πανδημί-
α αποκάλυψε έναν κόσμο χωρίς 
ηγεσία. Τα εμπόδια που δημι-
ούργησε ο ιός δεν θα διαλυθούν 
γρήγορα. Ούτε θα εξαφανιστεί η 
οικονομία που θα βασίζεται στην 
εξ αποστάσεως εργασία, σε συν-
δυασμό με τη δυνητικά κατα-
στροφική ψυχολογική επίπτω-
ση της μοναξιάς. Οι δυτικές κοι-
νωνίες αντιμετωπίζουν επίμο-
νες προκλήσεις στο δημοκρατικό 
τους μοντέλο, που προέρχονται 
από την Κίνα με το κατασταλτικό 
της κράτος, και από τη Ρωσία του 
Vladimir Putin, για τον οποίο ο 
φιλελευθερισμός είναι «παρω-
χημένος» επειδή προϋποθέτει 
πως «οι μετανάστες μπορούν να 
σκοτώνουν, να λεηλατούν και να 
βιάζουν ατιμώρητοι».
Η μαζική μετανάστευση, η τεχνο-
λογική αναταραχή, οι οικονομι-
κές δυσκολίες που συνδέονται με 
τον ιό και η υπονόμευση της με-
σαίας τάξης δημιουργούν συνθή-
κες στις οποίες ακμάζουν ο εθνι-
κισμός και η αναζήτηση αποδιο-
πομπαίων τράγων. Αυτές οι συν-
θήκες θα συνεχίσουν να παρακι-
νούν αντιδημοκρατικά κινήματα 
όπως αυτά των οποίων ηγούνται 
ο Trump, ο Putin και ο Ούγγρος 
πρωθυπουργός Viktor Orban. 
Η βασική πρόκληση για τις φι-
λελεύθερες δημοκρατίες είναι να 
βρουν μια απάντηση που πρέ-
πει να περιλαμβάνει ως αφετηρί-
ες τις ευρύτερες οικονομικές ευ-

καιρίες και ευκαιρίες παιδείας, 
καθώς και τη δημοσιονομική ι-
σότητα. Η ατιμωρησία των πλου-
σίων και η διεύρυνση της ανισό-
τητας έχουν σπάσει την «κοινω-
νία», η οποία νοείται ως μια κοι-
νότητα με συγκεκριμένα κοινά 
συμφέροντα. 
Στις ΗΠΑ, το πολιτισμικό χά-
σμα μεταξύ των αστικών ελίτ και 
της ενδοχώρας παραμένει έντο-
νο. Τα 72 εκατομμύρια ψήφοι 
του Trump δεν αντανακλούσαν 
μόνο τις ιαχές του «Πρώτα η Α-
μερική». Ο Barack Obama, σε 
μια πρόσφατη συνέντευξή του 
στο περιοδικό «The Atlantic», 
δήλωσε πως «εισερχόμαστε σε 
μια “επιστημολογική κρίση” στις 
Ηνωμένες Πολιτείες». Ο πρώην 
πρόεδρος παρατήρησε πως οι Α-
μερικανοί χάνουν την ικανότητα 
να διαχωρίζουν την αλήθεια από 
το ψεύδος -και σε τέτοιες συνθή-
κες, η δημοκρατία αποτυγχάνει. 
Εντάξει, αλλά προσπάθησα να 
φανταστώ πόσο αντιληπτή θα γι-
νόταν η «επιστημολογική κρί-
ση» στην πόλη Riffle του Κολο-
ράντο, όπου τελευταία κάνω κά-
ποια ρεπορτάζ στο «Shooters 
Grill», που ανήκει στη Lauren 
Boebert, μια 33χρονη σκληρο-
πυρηνική Ρεπουμπλικανή που 
οπλοφορεί μόνιμα και πρόσφα-
τα εξελέγη στο Κογκρέσο.
Ακόμα και η ίδια η γλώσσα έχει 
διασπαστεί μεταξύ των φιλε-
λεύθερων και των Αμερικανών 
που σκέφτονται διαφορετικά. Ο 
Trump, ένας δεξιοτέχνης αγύρ-
της, είδε τον πολιτικό χώρο που 
του άνοιξε αυτό το χάσμα. Νο-
σταλγούσε κάποια ακαθόριστη 
στιγμή αμερικανικού μεγαλείου, 
όταν λευκοί και πλούσιοι άνδρες 
κυβερνούσαν μόνοι, οι γυναίκες 
έμεναν στα σπίτια τους και η πα-
γκόσμια κυριαρχία του έθνους 
ήταν αδιαμφισβήτητη. Ευδοκί-
μησε λόγω της ανησυχίας και 

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

Ο
Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιδιώξουν την επιστροφή στα δεδομένα πριν από την 

αποκρουστική «εποχή Trump» -πρέπει να σχεδιάσουν τον χάρτη από την αρχή.

Roger Cohen

Ανταποκριτής 
και συντάκτης διεθνών 

θεμάτων των «New York 
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της αίσθησης του εξευτελισμού 
που έφεραν η ταχεία δημογρα-
φική αλλαγή και η αλλαγή του 
οικονομικού περιβάλλοντος. Ο 
Trump είναι απίθανο να φύγει. 
Κι αν το κάνει, ίσως για να βρε-
θεί σε κάποιο κελί, ο «τραμπι-
σμός» θα βρει κάποιον άλλον εκ-
πρόσωπο. 
Ο Biden έκανε γρήγορα κάποια 
πράγματα και θα κάνει κι άλλα. 
Επανένταξε τις ΗΠΑ στη συμφω-
νία του Παρισιού για το κλίμα. Ε-
πιβεβαίωσε τη σημασία των αμε-
ρικανικών αξιών, περιλαμβανο-
μένης της υπεράσπισης της Δη-
μοκρατίας και των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων. Θα ανοικοδομή-
σει τους κλονισμένους δεσμούς 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τους συμμάχους σε όλον τον κό-
σμο. Θα αποκαταστήσει τη θέση 
της αλήθειας ώστε ο λόγος της Α-
μερικής να αξίζει και πάλι κάτι 
στον κόσμο. Και θα απορρίψει τη 
«μηδενικού αθροίσματος» προ-
σέγγιση του Trump, που απέτυ-
χε να κατανοήσει τα αμοιβαία ο-
φέλη του ανοιχτού εμπορίου και 
της παγκόσμιας τάξης που βασί-
ζεται σε κανόνες.
Στη Μέση Ανατολή, ο Biden 
θα απομακρυνθεί από την ά-
κριτη στήριξη που προσέφερε 
ο Trump στο Ισραήλ προς μια 
πιο ισορροπημένη αμερικανι-
κή προσέγγιση στη σύγκρουση 
με τους Παλαιστίνιους, και θα α-
ναζητήσει τρόπους για να ανα-
βιώσει την πυρηνική συμφωνί-
α με το Ιράν. Θα αποκαταστήσει 
την προσέγγιση της αμερικανι-
κής πολιτικής. Για την ακρίβεια, 
θα επαναφέρει την πολιτική στη 
θέση της διαίσθησης και των 
παρορμήσεων που ήταν ο τρό-
πος με τον οποίο λειτουργούσε 
ο Trump, όπως φάνηκε και στη 
χαοτική αντίδραση έναντι της 
πανδημίας.
Αυτή η αλλαγή με τον Biden εί-
ναι καλή και άγια, αλλά ο κό-
σμος έχει προχωρήσει -γι’ αυτό 
δεν μπορεί η αποκατάσταση της 
προ-Trump κατάστασης πραγμά-
των να είναι η πυξίδα του νέου 
προέδρου. Η επιθετικότητα του 
Trump και το Brexit έχουν ωθή-
σει την Ευρώπη προς την κατεύ-
θυνση αυτού που ο Γάλλος πρό-
εδρος Emmanuel Macron απο-
κάλεσε «στρατηγική αυτονομί-
α». Για πρώτη φορά, η Γερμανί-
α επέτρεψε την αμοιβαιοποίηση 
του ευρωπαϊκού δημόσιου χρέ-
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ους, επιτρέποντας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση να δανείζεται σαν να 
είναι κυβέρνηση, ένα σημαντικό 
βήμα προς μια πιο ισχυρή, πιο 
ενοποιημένη Ευρώπη. Ήρθε ο 
καιρός για ένα «New Deal» μετα-
ξύ της Ευρώπης και των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, που θα αναγνω-
ρίζει την ευρωπαϊκή χειραφέτη-
ση και την αλλαγή των αμερικα-
νικών προτεραιοτήτων, ενώ θα 
εδραιώνει μια συμμαχία αξιών 
και συχνά αλληλεπικαλυπτόμε-
νων συμφερόντων. 
Η εξέλιξη της Ευρώπης υπήρ-
ξε εμφανής στις σχέσεις με την 
Κίνα, που κάποτε ήταν ξεκά-
θαρα εμπορικές. Τώρα, η επε-
κτατική Κίνα του προέδρου Xi 
Jinping θεωρείται συστημικός α-
ντίπαλος. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ε-
πικριτική έναντι των επιδόσε-
ων της Κίνας στα ανθρώπινα δι-
καιώματα, επιβάλλοντας κυρώ-
σεις ως αντίδραση στην κινεζική 
καταστολή στο Χονγκ Κονγκ -και 
ορθά βλέπει με σκεπτικισμό τους 
κινεζικούς κομπασμούς περί κα-

καλύτερης αντίδρασης ως προς 
την πανδημία. Ωστόσο, τα ευρω-
παϊκά κράτη θέλουν να συνεργα-
στούν με την Κίνα. Μια από τις 
μεγάλες προκλήσεις της Δύσης 
και της κυβέρνησης Biden θα εί-
ναι να βρει τη «χρυσή τομή» για 
να αντιμετωπίσει με στιβαρό 
τρόπο την Κίνα του Xi, αποφεύ-
γοντας όμως ταυτόχρονα την α-
νοικτή αναμέτρηση. 
Η Κίνα αποτελεί σαφή απειλή 
για το δυτικό φιλελεύθερο μοντέ-
λο. Αυτή η απειλή πρέπει να α-
ναγνωριστεί και να υπάρξει αντί-
σταση εναντίον της. Η κινεζική 
τεχνολογία, για παράδειγμα, δεν 
είναι ουδέτερη. Διοχετεύει πλη-
ροφορίες στο Πεκίνο. Αλλά η 
Κίνα αποτελεί επίσης αναπόσπα-
στο κομμάτι της παγκόσμιας οι-
κονομίας. Κανένας δεν θα ωφε-
ληθεί από μια εξοργισμένη Κίνα 
που, με τη λογική του «Πρώτα η 
Κίνα», θα απομακρυνθεί από τη 
συνεργασία. Η άσκοπη και ασυ-
νάρτητη εχθρότητα του Trump 
περιέπλεξε χωρίς λόγο τη δύσκο-
λη σχέση μεταξύ της μεγάλης δύ-

ναμης του κόσμου και της δύνα-
μης που θα μπορούσε να την α-
ντικαταστήσει.
Οι αμερικανικές εκλογές ήταν το 
σημείο καμπής. Έδειξαν για ακό-
μα μια φορά πως αυτοί που ξε-
γράφουν τη δημοκρατία, το κά-
νουν με δικό τους κίνδυνο. Οι 
δημοκρατίες αντιδρούν αργά, 
συχνά είναι δυσκίνητες και δεν 
είναι εγγενώς «τακτοποιημέ-
νες». Είναι επίσης πεισματάρες 
και, όταν προκληθούν, απόλυ-
τες. Γνωρίζουν πως οι υπαγορεύ-
σεις του αυταρχικού ηγέτη είναι 
ασύμβατες με την αναζήτηση της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ε-
λευθερίας. Μπορούν να συσπει-
ρωθούν για να πουν σε έναν τρα-
μπούκο «Απολύεσαι!» -τα λόγια 
εκείνα που ο Trump δεν αντέχει 
ακόμα να ακούσει. Το αποτέλε-
σμα είναι η αναγέννηση της ελ-
πίδας, όσο αδύναμη κι αν είναι 
αυτή, για τον 21ο αιώνα. 
Το τέλος της πανδημίας μπο-
ρεί και να έρθει. Σίγουρα, όμως, 
αυτό που έχει έρθει, είναι ένας α-
ξιοπρεπής πρόεδρος στις ΗΠΑ.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ 
Joe Biden εκφώνησε τη 

νικητήρια ομιλία του στο 
Wilmington του Delaware 

μετά τις προεδρικές εκλογές 
της 7ης Νοεμβρίου. Η 

ήττα του προέδρου Trump 
έβαλε τέλος σε μια εποχή 
που αποδιοργάνωσε την 

αμερικανική πολιτική, 
σόκαρε τον κόσμο και άφησε 

τις Ηνωμένες Πολιτείες 
πιο διχασμένες από 

οποιαδήποτε άλλη στιγμή 
εδώ και δεκαετίες. 
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έντε χρόνια μετά 
το δημοψήφισμα 
για το Brexit, κα-
ταλαβαίνουμε άρα-

γε πλέον το νόημα αυτής της α-
ποχώρησης που μας προσφέ-
ρει ευχαρίστηση; Η έξοδος της 
Μ. Βρετανίας από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, η οποία ολοκλη-
ρώθηκε μετά κόπων και βασά-
νων, χαρακτηρίστηκε οπισθο-
δρομικό άλμα προς τον εθνικι-
σμό, μια λουδιτική απόπειρα 
κατά του προοδευτικού ονείρου 
της παγκοσμιοποίησης. Πώς θα 
εκτιμήσουμε τα ιδανικά της κε-
ντρικής διαχείρισης και του φε-
ντεραλισμού σε έναν κόσμο που 
έχει αλλάξει για πάντα λόγω του 
κορωνοϊού -μια πραγματικά 
παγκόσμια δύναμη που με κά-
ποιο τρόπο είναι ταυτόχρονα και 
πρωτόγονη και φουτουριστική, 
όπως και κολοσσιαία και μικρο-
σκοπική; 
Οι πολιτισμικές ρωγμές που φα-
νέρωσε το δημοψήφισμα του 

2016 καλύφθηκαν γρήγορα 
όταν ενέσκηψε η ομίχλη του κο-
ρωνοϊού, στις αρχές του 2020. 
Ενόψει αυτής της απειλής, το 
NHS, το βρετανικό δωρεάν (ναι, 
δωρεάν) σύστημα υγείας, μετα-
τράπηκε σε ένα de facto μητρι-
αρχικό είδωλο, συμβολίζοντας 
μια καινούργια εθνική ενότητα, 
με όλη τη γαλαζοαίματη θηλυκό-
τητα της βασίλισσας Victoria ή 
της Elizabeth. Σε κάτι που ίσως 
έμοιαζε με συγκινητικό οργου-
ελιανό τελετουργικό, οι άνθρω-
ποι άρχισαν να βγαίνουν στις 
πόρτες και στα μπαλκόνια τους 
κάθε Πέμπτη στις 20:00 για να 
χειροκροτήσουν τους εργαζόμε-
νους στον κλάδο της υγείας, σε 
μια αδέσμευτη, παράξενη, αλλά 
καλών προθέσεων επίδειξη αλ-
ληλεγγύης.
Αυτές οι επιδείξεις συναισθη-
ματικής μεγαλοπρέπειας υπο-
χώρησαν λίγο αργότερα, τον 
Μάιο, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
ο Dominic Cummings, το δεξί 

χέρι του πρωθυπουργού Boris 
Johnson και βασικός αρχιτέκτο-
νας της εκστρατείας υπέρ της α-
ποχώρησης από την Ε.Ε., είχε 
πρόσφατα επισκεφθεί το αγρό-
κτημα της οικογένειάς του, εκα-
τοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στη 
Βόρεια Αγγλία, ενώ τόσο ο ίδιος 
όσο και η γυναίκα του νοσούσαν 
από Covid-19 και οι περισσότε-
ροι Βρετανοί ακολουθούσαν με 
θρησκευτική αφοσίωση τις οδη-
γίες για αυστηρή καραντίνα που 
είχε επιβληθεί στη χώρα.
Σε απάντηση αυτών των αποκα-
λύψεων, ο παλιός ιός της ενα-
ντίωσης στο Brexit αναδύθηκε 
εκ νέου, με μεταλλαγμένο σφρί-
γος. Για τους οπαδούς της παρα-
μονής στην Ε.Ε., η αποδοκιμα-
σία του κ. Cummings ήταν ζή-
τημα εθνικής σημασίας. Αντί-
θετα, οι οπαδοί της εξόδου από 
την Ε.Ε. δεν ασχολήθηκαν τόσο 
πολύ. Ένα σημείο, όμως, στο ο-
ποίο όλοι συμφωνήσαμε ήταν 
ότι θα σταματήσουμε να παίρ-

Η ΚΙΒΔΗΛΗ ΛΙΡΑ
ΤΟΥ BREXIT

Π

Η εργατική τάξη επέλεξε την αποχώρηση από την Ε.Ε. και την επιστροφή 
στις βρετανικές αξίες. Την ευθύνη έχει το κόμμα που πρόδωσε την ανάγκη 

για ουσιαστικές αλλαγές.

Russell Brand

Κωμικός, ηθοποιός 
και συγγραφέας του 

«Recovery: Freedom 
From Our Addictions», 
καθώς και οικοδεσπότης 

της εβδομαδιαίας 
διαδικτυακής 

ραδιοφωνικής εκπομπής 
«Under the skin». 
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νουμε τα μέτρα κατά της πανδη-
μίας τόσο σοβαρά.
«Η γεωγραφία είναι μοίρα», 
όπως φέρεται να είπε και ο με-
γαλύτερος άσπονδος εχθρός της 
Μ. Βρετανίας, ο Ναπολέων. Και 
πράγματι, είναι δύσκολο να α-
γνοήσει κάποιος για τη Μ. Βρε-
τανία ότι είναι νησί. Καθώς η 
χώρα δεν συνδέεται δια φυσι-
κής οδού με την ηπειρωτική 
Ευρώπη, οποιαδήποτε σύνδε-
ση μπορεί να είναι μόνο νοητι-
κή. Όμως, κι αυτές οι συνδέσεις 
συχνά ήταν λίγο προβληματι-
κές. Χρειάστηκε υπερβολικά πο-
λύς χρόνος για να προχωρήσει η 
ιδέα της σήραγγας ανάμεσα στην 
Αγγλία και τη Γαλλία και, μόλις 
η κατασκευή ξεκίνησε, στη δεκα-
ετία του 1980, ταλανίστηκε από 
δυσκολίες που τώρα είναι εύκο-
λο να δούμε ως δηλώσεις μιας 
ασυνείδητης επιθυμίας να δια-
τηρηθεί η φορτισμένη από την 
αντιπαλότητα των δύο εθνών 
φυσική τάφρος που τα χωρίζει. 
Ο επί αιώνες πολιτικός στόχος 
της χώρας να μην αναδυθεί ποτέ 
ενιαία ευρωπαϊκή δύναμη εί-
ναι ένα θέμα που επιστρέφει στη 
βρετανική μυθολογία, με όλες τις 
πολιορκίες, τις εισβολές, τις ευγε-
νείς ήττες και τις απρόθυμες συμ-
μαχίες με τις οποίες έχει λάβει 
σάρκα και οστά. Από την άλλη, 
οι εσωτερικές εθνικές διαμάχες 
έτειναν ιστορικά να εξουδετερώ-
νονται από το αποτελεσματικό 
και περιοριστικό ταξικό μας σύ-
στημα. Ως λαός οι Βρετανοί εί-
χαν πολύ καιρό να στραφούν ο 
ένας κατά του άλλου με τέτοιο μί-
σος και αγριότητα όσο κατά τη δι-
άρκεια του δράματος του Brexit. 
Μπορεί ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ 
να αποκεφαλίστηκε το 1649, 
αλλά το αστείο δεν κράτησε για 
πολύ, αφού 11 χρόνια αργότερα 
αποκαταστήσαμε στον θρόνο τον 
γιο του και πιθανόν, ως Βρετα-
νοί, να ζητήσαμε και συγγνώμη 
για την αναστάτωση.
Γενικώς «δεν κάνουμε» επανα-
στάσεις και, αν κάνουμε, οπωσ-
δήποτε δεν έχουν ως αποτέλε-
σμα τη ριζική αναδιανομή της ι-
σχύος -αντίθετα, συνήθως την 
ενδυναμώνουν. Η Επανάσταση 
των Χωρικών το 1381 κατέλη-
ξε στον αποκεφαλισμό του ηγέτη 
της, η Ένδοξη Επανάσταση του 
1688 πέτυχε λίγο περισσότερα 
από το να εκχωρήσει εξουσία σε 
ξένους αριστοκράτες που πίστευ-

αν στον Χριστό με ελαφρώς δι-
αφορετικό τρόπο απ’ ό,τι οι ντό-
πιοι, ενώ η Βιομηχανική Επα-
νάσταση απλώς τυποποίησε την 
εκμετάλλευση της εργατικής τά-
ξης. Η κουλτούρα αυστηρής κοι-
νωνικής διαστρωμάτωσης που 
διαθέτουμε, μας κρατά στα κου-
τιά μας. Ενώ εξωτερικά το βρετα-
νικό δημοψήφισμα για την απο-
χώρηση της Μ. Βρετανίας έδινε 
στους ψηφοφόρους μια σαφή δι-
πλή επιλογή (αποχώρηση ή πα-
ραμονή στην Ε.Ε.), στην πραγ-
ματικότητα κατέληξε να αντιμε-
τωπίζεται ως κάτι πολύ πιο ση-
μαντικό: σαν μια ευκαιρία να 
ψηφίσει κανείς υπέρ του καθε-
στώτος ή να του απευθύνει μια 
καθόλου ευγενική χειρονομία. 
Η μάλλον απλουστευτική ερμη-
νεία του βασανιστικού δημοψη-
φίσματος διευκολύνθηκε από 
την προηγηθείσα αποσάθρωση 
οποιασδήποτε πραγματικής πο-
λιτικής αντιπροσώπευσης του 
μέσου Βρετανού. Αυτό συνέβη 
κυρίως στη δεκαετία του 1990, 
μέσω της ιδεολογικής μετάλλα-
ξης του Εργατικού Κόμματος και 
της μετατροπής του σε ένα είδος 
νεοφιλελεύθερου καθεστωτικού 
κόμματος υπό την ηγεσία του 
Tony Blair. Εκείνη την εποχή, 
ο σκοπός της βρετανικής Αριστε-
ράς μετακινήθηκε από την επί-
τευξη οικονομικής ισότητας για 
την εργατική τάξη σε ένα είδος ε-
κτελεστικού και σαθρού οπτιμι-
σμού, ο οποίος μασκάρευε την ι-
δεολογική συνθηκολόγηση με 
τον οικονομικό συντηρητισμό.
Πεποίθησή μου είναι ότι, έπει-
τα από αυτή την προδοσία, μια 
νοσταλγική λαχτάρα των εργατι-
κών στρωμάτων για δικαιοσύνη 
οδήγησε σε ανάδυση του εθνικι-
σμού και τελικά στην υποστήρι-
ξη του Brexit. Τα κόμματα που ι-
δρύθηκαν για να αντιπροσωπεύ-
ουν τους ανθρώπους της εργασί-
ας, τους προσκαλούσαν να αρνη-
θούν τις σημαίες και τα σύμβολα 
της «βρετανικότητας», τα οποί-
α διαχρονικά επιστρατεύονταν 
(όχι χωρίς κυνισμό) για να ε-
μπνεύσουν τη θυσία των ίδιων 
αυτών ανθρώπων για τη χώρα 
-αυτό εν μέρει ευθύνεται για την 
αποτυχία της καμπάνιας υπέρ 
της παραμονής. Η έμφαση των 
Εργατικών περισσότερο στην 
πολιτισμική παρά στην οικονο-
μική ισότητα σήμαινε ότι η ερ-
γατική τάξη δεν είχε πού αλλού 

να πάει παρά στις αγκάλες των 
οπαδών του Brexit. 
Καθώς και εγώ ο ίδιος προέρχο-
μαι από την εργατική τάξη, δεν 
πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι 
είναι φανατικοί ή οπισθοδρομι-
κοί, όπως συχνά χαρακτηρίζο-
νται από αυτούς που τους δαιμο-
νοποιούν. Νιώθω πως απλώς 
ξέρουν ότι τους την έφεραν πι-
σώπλατα. Με δεδομένο ότι τώρα 
η πολιτική είναι, σε μεγάλο βαθ-
μό, απόψεις -περισσότερο πράγ-
ματα που λες παρά πράγματα 
που κάνεις- τα social media έ-
γιναν ένα λαμπρό ψηφιακό ζυ-
θοποιείο, όπου η δυσαρέσκει-
α και ο διχασμός μπορούν να ζυ-
μωθούν κρυφά. Η επικριτική δι-
άθεση, η οργή και η απέχθεια 
μπορούν αθόρυβα να μετατρα-
πούν σε ψυχρή και μοναχική βε-
βαιότητα. 
Αυτή η πανδημία, μαζί με τον 
αναδυόμενο κοινωνικό κατα-
κερματισμό, του οποίου η με-
τα-Brexit Βρετανία είναι ισχυ-
ρό παράδειγμα, αποκαλύπτει ότι 
δεν μπορούμε πλέον να ζούμε σε 
συγκεντρωτικά συστήματα που 
μόνο ψάχνουν τρόπους να δια-
φυλάξουν τις ιεραρχίες και να υ-
πηρετήσουν εκείνους που βρί-
σκονται στις κορυφές τους, άσχε-
τα από το αν τυχαίνει να είναι α-
ηδιαστικά λαϊκιστές ή φύσει φι-
λελεύθεροι και τεχνοκράτες. 
Αμφότεροι είναι προάγγελοι της 
ανάγκης για πολιτικές εναλλα-
κτικές και για πραγματική αλλα-
γή, όχι για θεαματικές επικοι-
νωνιακές συγκρούσεις, από αυ-
τές που ανέχεται η πολυκομματι-
κή δημοκρατία.
Ίσως ακόμη και πριν από τον ιό, 
πριν από το Brexit, όλοι να ήμα-
σταν ήδη σε καραντίνα, περιορι-
σμένοι στον ίδιο μας τον γυμνό 
ατομικισμό -μια απομόνωση 
πολύ πιο τοξική. Εδώ είμαστε 
περιορισμένοι και μόνοι μέσα 
στη φυλακή των προσωρινών 
μας ταυτοτήτων, χωρίς πίστη ή 
έγνοια για τίποτε άλλο πέρα από 
τη φευγαλέα εκπλήρωση των 
αλλοπρόσαλλων αναγκών μας. 
Αυτή είναι η διαίρεση την οποία 
οι Βρετανοί πρέπει να ενωθούν 
για να καταργήσουν, ώστε να υ-
πάρξει κάποτε πραγματική ενό-
τητα μεταξύ μας. Τελικά, είναι το 
ίδιο το νησί που θέτει το δίλημ-
μα: θα πρέπει είτε να φύγουμε 
από αυτό είτε να παραμείνουμε 
παγιδευμένοι εντός του.

   

© 2020 The New York Times Company and Russell Brand

Ο πρωθυπουργός της 
Μ. Βρετανίας Boris 

Johnson έξω από 
την πρωθυπουργική 

κατοικία, στις 21 Μαΐου 
2020, χειροκροτά τους 

εργαζόμενους στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.
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ο ότι οι εργαζόμενες 
γυναίκες κατά τη δι-
άρκεια της πανδημί-
ας έχουν διπλά και 

τριπλά καθήκοντα, είναι πλέον 
δεδομένο. Όταν έχουν να διαχει-
ριστούν τα ημερήσια εργασιακά 
τους καθήκοντα και ταυτόχρονα 
ένα δυσανάλογο μερίδιο οικογε-
νειακής φροντίδας και νοικοκυ-
ριού -όπως συμβαίνει στις περισ-
σότερες από εμάς- η κατάσταση 
δεν αργεί να γίνει δύσκολη. Τα 
στοιχεία το δείχνουν ξεκάθαρα. 
Μια ετήσια έρευνα σχετικά με τη 
γυναικεία εργασία της εταιρεί-
ας ερευνών McKinsey και του 
LeanIn.org, μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού για τις γυναίκες στο 
επαγγελματικό περιβάλλον, πα-
ρουσίασε το κόστος που είχαν για 
τις ΗΠΑ η πανδημία και η επα-
κόλουθη ύφεση. Οι γυναίκες, και 
ειδικά οι έγχρωμες γυναίκες, εί-
ναι πιο πιθανό να έχασαν τη δου-
λειά τους. Για όσες εξακολουθούν 
να έχουν δουλειά, οι δομές που 
επέτρεπαν σε πολλές από αυτές 

να δουλεύουν και να φροντίζουν 
ταυτόχρονα την οικογένειά τους 
κατέρρευσαν. Τα σχολεία, για πα-
ράδειγμα, ξεκίνησαν τηλεμαθή-
ματα ή μαθήματα υβριδικού τύ-
που, αναγκάζοντας πολλές ερ-
γαζόμενες μητέρες να εκτελούν 
χρέη… βοηθού δασκάλου, ενώ 
την ίδια στιγμή προσπαθούν να 
διεκπεραιώσουν τις επαγγελματι-
κές τους υποχρεώσεις.
Σύμφωνα με τη μελέτη, μία στις 
τέσσερις γυναίκες στις ΗΠΑ σκέ-
φτεται τώρα να βάλει στον… πάγο 
την καριέρα της ή να εγκαταλεί-
ψει τη δουλειά της. Αυτό δεν πρέ-
πει να εκπλήσσει κανέναν. Τέ-
τοιες τάσεις απειλούν να αναιρέ-
σουν χρόνια γυναικείας εξέλιξης 
στην αγορά εργασίας. Αλλά οι α-
ριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια. 
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επί-
πεδα στρες που άλλοτε ήταν αδι-
ανόητα. Άνθρωποι που μπορού-
σαν να κάνουν πολλά πράγματα 
ταυτόχρονα, τώρα αδυνατούν, κα-
θώς τα πολλαπλά τους καθήκο-
ντα -τα επαγγελματικά και τα οι-

κογενειακά- έρχονται σε αντίθεση 
μεταξύ τους κάθε ώρα και κάθε 
λεπτό. Η Katherine Goldstein, 
οικοδέσποινα του podcast «The 
double shift» («Η διπλή βάρδι-
α»), ανέφερε πρόσφατα ότι για 
όλες τις μαμάδες κάθε συζήτηση 
θα πρέπει να ξεκινάει όχι με τη 
φράση «τι κάνεις;», αλλά «έκλα-
ψες σήμερα;».
Μετά από επτά μήνες πανδημί-
ας, τρεις γυναίκες που έχασαν τη 
δουλειά τους μίλησαν στην διαδι-
κτυακή ραδιοφωνική εκπομπή 
του «Harvard Business Review» 
«Women at work» («Γυναί-
κες στη δουλειά») σχετικά με το 
πώς διαχειρίζονται την κατάστα-
ση. Ακούσαμε τη Veronica, η ο-
ποία άλλαξε δουλειά τον τελευ-
ταίο χρόνο, αφήνοντας τον σχε-
διασμό ιστοσελίδων για να γί-
νει θεραπεύτρια μασέζ -το όνειρό 
της- και στην οποία άρεσε πολύ η 
καινούργια της ζωή. Αλλά η παν-
δημία οδήγησε στο κλείσιμο του 
studio στο οποίο εργαζόταν και 
τώρα προσπαθεί να επιστρέψει 

Τ

Η πανδημία ανέτρεψε τα δεδομένα στις προσωπικές, 
τις οικογενειακές και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις - 

και οι κανόνες του παιχνιδιού ξαναγράφονται.

Amy Bernstein

Συντάκτρια του 
«Harvard Business 

Review» από το 2011. 
Συμπαρουσιάστρια του 

podcast 
«Women at work».

R
eb

ec
ca

 C
on

w
ay

/T
h

e 
N

ew
 Y

or
k 

T
im

es

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ:
ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ



65

στο επάγγελμα του web designer. 
Η Veronica προσαρμόζεται στη 
νέα πραγματικότητα κάνοντας ό,τι 
χρειάζεται για να εξασφαλίσει τα 
προς το ζην. 
Ακούσαμε επίσης την Emily, μια 
καλλιτέχνιδα της όπερας, ο θί-
ασος της οποίας δεν έχει δώσει 
παράσταση για μήνες. «Ο αγώ-
νας δεν είναι για την ίδια τη δου-
λειά, αλλά για το τι σημαίνει», 
μας είπε. «Αν δεν τραγουδάω, εί-
μαι ακόμα τραγουδίστρια;». Για 
όσους από εμάς η αίσθηση του ε-
αυτού είναι αναπόσπαστα δεμένη 
με τη δουλειά μας, το να μη δου-
λεύουμε μπορεί να επιφέρει με-
γάλο πλήγμα σε υπαρξιακό επί-
πεδο. Όπως έχει γράψει η κοινω-
νιολόγος Aliya Hamid Rao, «η α-
πασχόληση ή η έλλειψή της έχει 
καταστεί εγγενής δείκτης της ηθι-
κής αξίας ενός ατόμου».
Ενώ η νέα μας πραγματικότητα 
είναι σκληρή, έχει φέρει και ορι-
σμένες μικρές ανέσεις. Εκατομ-
μύρια από μας δεν έρχονται πλέ-
ον αντιμέτωποι με το πρόβλημα 
του πηγαινέλα στη δουλειά και οι 
χώροι και οι τρόποι εργασίας έγι-
ναν πολύ πιο ευέλικτοι, μια τάση 
που είναι πιθανό να συνεχιστεί. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνο-
ήσουμε το γεγονός ότι, αφού δεν 
μετακινούμαστε, καταλήγουμε να 
εργαζόμαστε περισσότερες ώρες 
-πρόκειται για χρόνο που δεν 
πληρώνεται. Αυτή η ευελιξία κά-
νει πιο δύσκολη την ισορροπί-
α προσωπικής - επαγγελματικής 
ζωής και μας αναγκάζει να ανα-
γνωρίσουμε ότι ορισμένες σταθε-
ρές έχουν πάψει να ισχύουν.
Η από καιρό ισχύουσα λατρεία 
του «ιδανικού εργαζομένου» δέ-
χεται σοβαρό πλήγμα. Η ιδέα ότι 
ο πιο πολύτιμος εργαζόμενος εί-
ναι αυτός που δουλεύει τις περισ-
σότερες ώρες, που είναι πάντα δι-
αθέσιμος και που δίνει στη δου-
λειά προτεραιότητα έναντι όλων 
των άλλων, ποτέ δεν είχε πολύ 
νόημα για τις περισσότερες ερ-
γαζόμενες γυναίκες. Τελικά, πρέ-
πει πάντα να τα βγάζουν πέρα με 
τις υποχρεώσεις και στο σπίτι και 
στη δουλειά.
Η Joan Williams, ιδρυτικό στέ-
λεχος του Center for WorkLife 
Law στο Hastings College 
of the Law του University 
of California, σημείωσε φέ-
τος σε άρθρο της στο «Harvard 
Business Review» ότι η ίδια η 
ιδέα του ιδανικού εργαζομένου ε-

ξαρτάται από το μοντέλο «κου-
βαλητή - νοικοκυρά», ένα κα-
τάλοιπο παλαιότερων εποχών, 
στις οποίες ο μέσος άνδρας έ-
φευγε για τη δουλειά του, ενώ η 
μέση γυναίκα κρατούσε το σπί-
τι. Η Williams σημείωσε ότι το 
πρότυπο του «ιδανικού εργαζο-
μένου» έχει πολύ υψηλότερο κό-
στος για τις γυναίκες, οι οποίες 
όχι μόνο έκαναν τη δουλειά τους, 
αλλά έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
και τις ευθύνες της οικογένειας 
και του σπιτιού. Και συνέχισε λέ-
γοντας ότι «αν είναι κάποτε ο και-
ρός να παροπλίσουμε την ξεπε-
ρασμένη έννοια του “ιδανικού ερ-
γαζόμενου”, αυτός ο καιρός είναι 
τώρα». Αμήν.
Κατανοούμε όλο και περισσότε-
ρο ότι η αξία μας δεν εξαρτάται 
από το να έχουμε καλή δουλειά. 
Ο Tim O’ Brien, πρόεδρος του 
προγράμματος Leadership for 
the 21st Century στο Harvard 
Kennedy School, επισημαίνει 
ότι, όταν ταυτίζουμε τους εαυτούς 
μας με τους επαγγελματικούς μας 
στόχους, χάνουμε την προοπτική 
μας και η κριτική μας σκέψη αδυ-
νατίζει. «Αυτό το μοντέλο γίνεται 
χειρότερο όταν συγχέεις τον ρόλο 
σου με την αυτοεκτίμησή σου, 
όταν νομίζεις ότι η χρησιμότητα 
και η αξία σου αντιστοιχούν στον 
ρόλο που εκπληρώνεις με βάση 

το κοινωνικό τυπικό», έγραψε.
Η Emily, η τραγουδίστρια της ό-
περας, φαίνεται να νιώθει έτσι. 
«Δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να 
ξαναδώσω παράσταση», μας 
είπε. «Μάλλον θα πρέπει απλώς 
να θυμίζω στον εαυτό μου ότι το 
να είμαι άνθρωπος δεν εξαρτά-
ται από τη δουλειά μου. Δεν μπο-
ρώ να ορίζω τον εαυτό μου μέσα 
από αυτήν». Έξω από το μονοπά-
τι που ακολουθούσε επί 15 χρό-
νια, είναι σε θέση να αποκτήσει 
μια νέα εικόνα του εαυτού της. 
Οπωσδήποτε, οι μήνες της παν-
δημίας και των αυστηρών μέ-
τρων ανάγκασαν πολλές γυναίκες 
να δουν τα πράγματα αλλιώς. Η 
Lisa, επιχειρηματίας στον χώρο 
της υγείας και τρίτη προσκεκλη-
μένη στο podcast μας, μας είπε: 
«Όταν ήρθε ο ιός, τα πάντα σταμά-
τησαν. Βγήκα από τη ρουτίνα και 
πραγματικά ένιωσα ανανεωμένη. 
Όσο δύσκολο κι αν ήταν, για εμέ-
να προσωπικά ήταν κάτι θετικό. 
Μπόρεσα να μετατρέψω το αρνη-
τικό σε κάτι θετικό». 
Παρομοίως, στην έρευνά της η Δρ 
Rao εντόπισε αντοχή και αποφα-
σιστικότητα σε πολλές από τις γυ-
ναίκες που έμειναν άνεργες. «Κά-
νει τις γυναίκες να ξανασκεφτούν 
το πώς θέλουν να επιστρέψουν 
στην αγορά εργασίας», μας είπε. 
«Σκέφτονται να επιστρέψουν με 
τους δικούς τους όρους: “Προτι-
μώ να έχω περισσότερο έλεγχο 
σε ό,τι κάνω. Ίσως ανοίξω ιδιωτι-
κό ιατρείο ή να γίνω σύμβουλος 
υγείας και να δουλέψω για τον ε-
αυτό μου”».
Δεν θέλω να φτιάξω μια πολύ ρό-
δινη εικόνα. Το 2020 ήταν ανε-
λέητο. Πολλές γυναίκες θα έχουν 
πολύ έδαφος να καλύψουν σε ό-
ρους επαγγελματικής εξέλιξης 
και αμοιβών. Μπορεί να μην α-
νακάμψουν ποτέ εντελώς. Άλλες 
μπορεί να βρουν διαφορετικούς 
δρόμους, που ίσως τελικά τις γε-
μίσουν περισσότερο. Αυτό θα εί-
ναι ευπρόσδεκτο.
Ένα μάθημα που πρέπει όλοι 
να πάρουμε από τις κρίσεις του 
2020, είναι ότι ήρθε ο καιρός οι 
γυναίκες να έχουν προσδοκίες 
που θα βασίζονται στους δικούς 
τους στόχους και όχι σε κάποιο 
ξεπερασμένο κοινωνικό πρότυ-
πο. Και είναι καιρός να το σεβα-
στούν αυτό οι εργοδότες.
Δεν θα επιστρέψουμε στην «κα-
νονικότητα» και, κατά κάποιο 
τρόπο, αυτό είναι καλό.

   

© 2020 The New York Times Company and Amy Bernstein

Μια εργάτρια υφαντουργίας 
στην ταράτσα του σπιτιού 
της στην Bangalore της 
Ινδίας τον Δεκέμβριο του 
2019. Τα περιοριστικά 
μέτρα στη χώρα λόγω της 
πανδημίας σε συνδυασμό 
με μια από τις χειρότερες 
οικονομικές κρίσεις εδώ και 
δεκαετίες, υποσκάπτουν την 
οικονομική ανεξαρτησία 
που είχαν επιτύχει πολλές 
γυναίκες.

Μια μητέρα βοηθά την κόρη 
της κατά τη διάρκεια της 
τηλεκπαίδευσης στο Los 
Angeles τον Σεπτέμβριο 

του 2020. Η βελτίωση των 
συνθηκών σε ό,τι αφορά 

την εργασιακή ισότητα των 
φύλων μπορεί να είναι 

ακόμη μία απώλεια που 
προκάλεσε ο κορωνοϊός, 

καθώς η θέση των γυναικών 
στο εργασιακό δυναμικό 

είναι πιο επισφαλής.
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ο 2020, ο κόσμος 
ήρθε αντιμέτωπος 
με δυο μνημειώδεις 
προκλήσεις: τη νόσο 

Covid-19 και την οικονομική 
καταστροφή που άφησε η παν-
δημία στο πέρασμά της. Και οι 
δύο έχουν βαρύ αντίκτυπο στους 
οικονομικά ευάλωτους εργαζό-
μενους, οι οποίοι αντιμετώπι-
ζαν ήδη το πρόβλημα των χαμη-
λών μισθών και της ελλιπέστα-
της κοινωνικής προστασίας. Η 
κατάστασή τους έφερε στο φως 
την υπερβολική ανισότητα που 
χαρακτηρίζει πολλές πλευρές 
της παγκοσμιοποίησης -συμπε-
ριλαμβανομένης της βιομηχανί-
ας ένδυσης.
Οι οικονομικές πιέσεις που 
προκλήθηκαν από την πανδη-
μία έδειξαν πόσο εξαρτημένη εί-
ναι η μόδα από τη φθηνή εργα-
σία, αλλά και πόσο καταστροφι-
κή είναι αυτή η αλληλεξάρτηση 
σε αυτούς τους καιρούς. Με την 

Παγκόσμια Τράπεζα να προει-
δοποιεί ότι έως και 150 εκατομ-
μύρια άνθρωποι μπορεί να βρε-
θούν σε ακραίες συνθήκες φτώ-
χειας μέχρι το τέλος του 2021 ε-
ξαιτίας της πανδημίας, το πρό-
βλημα δεν γίνεται να αγνοηθεί.
Στις αρχές του χρόνου, όταν η 
Covid-19 άρχισε να εξαπλώνε-
ται και τα lockdown πάγωσαν 
τον κόσμο, εκατομμύρια χαμη-
λόμισθοι εργαζόμενοι στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες επλήγησαν 
σοβαρά. Καθώς οι αλυσίδες ε-
φοδιασμού ένδυσης διακόπη-
καν, οι πληρωμές πάγωσαν και 
οι παραγγελίες ακυρώθηκαν, οι 
ιδιοκτήτες εργοστασίων στο Βι-
ετνάμ, την Καμπότζη, την Ινδία 
και το Μπαγκλαντές υπέστησαν 
τεράστιο πλήγμα. Πολλοί εργα-
ζόμενοι υποχρεώθηκαν να μεί-
νουν στο σπίτι χωρίς να αμεί-
βονται και να προσπαθούν να 
βγάλουν τα προς το ζην εν μέσω 
μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας 

υγειονομικής κρίσης.
Καθώς η Covid-19 συνέχισε να 
καλπάζει, οι ακτιβιστές των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων επέ-
στησαν την προσοχή στη συσχέ-
τιση της βιομηχανίας της μόδας 
με την καταπίεση του πληθυ-
σμού των Ουιγούρων στην περι-
οχή Xinjiang της Κίνας.
Η μεγαλύτερη μουσουλμανική 
εθνοτική μειονότητα της χώρας, 
οι Ουιγούροι, έχει γίνει στόχος 
μιας εκστρατείας καταστολής 
από το κυβερνών Κομμουνιστι-
κό Κόμμα Κίνας. Ένα εκατομμύ-
ριο άνθρωποι κρατούνται πα-
ράνομα, έχουν αναγκαστεί να ε-
γκαταλείψουν τον παραδοσιακό 
τρόπο ζωής τους και χρησιμο-
ποιούνται σε προγράμματα κα-
ταναγκαστικής εργασίας. Σύμ-
φωνα με έκθεση του Αυστραλι-
ανού Ινστιτούτου Στρατηγικής 
Πολιτικής, στο διάστημα 2017-
2019 τουλάχιστον 80.000 ά-
τομα εκτοπίστηκαν από την 

Τ
Η πανδημία αποκάλυψε πόσο εξαρτημένη είναι η παγκόσμια βιομηχανία 

ένδυσης από την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας.

Imran Amed

Ιδρυτής και CEO 
του The Business 

of Fashion

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΗ
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Xinjiang σε εργοστάσια σε ολό-
κληρη την Κίνα και αναγκάστη-
καν να δουλεύουν υπό συνεχή 
παρακολούθηση, χωρίς να μπο-
ρούν να φύγουν.
Οι μεταφορές φαίνεται να συ-
νεχίστηκαν και το 2020, ακό-
μη κι όταν η χώρα ήρθε αντι-
μέτωπη με την πανδημία, σύμ-
φωνα με τα κρατικά μέσα ενη-
μέρωσης της Κίνας. Τον Ιούλιο, 
ένας συνασπισμός διεθνών ορ-
γανισμών με την επωνυμία End 
Uyghur Forced Labor («Σταμα-
τήστε την καταναγκαστική ερ-
γασία των Ουιγούρων») δημο-
σιοποίησε τις εταιρείες ένδυσης 
που εκτιμούσε ότι δεν έλαβαν ε-
παρκή μέτρα για να διασφαλί-
σουν ότι οι αλυσίδες εφοδια-
σμού τους δεν συνδέονται με την 
καταναγκαστική εργασία από 
την Xinjiang (περίπου το 85% 
του βαμβακιού της Κίνας -που α-
ντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% 
της παγκόσμιας παραγωγής- 
προέρχεται από την Xinjiang).
Οι εργαζόμενοι στον κλάδο έν-
δυσης στην Ασία δεν είναι οι 
μόνοι που αγωνίζονται. Μια έ-
ρευνα των «The Sunday Times» 
του Λονδίνου τον Ιούλιο απο-
κάλυψε ότι οι εργαζόμενοι σ’ 
ένα εργοστάσιο στο Leicester, 
που φτιάχνουν ρούχα για την 
Boohoo, μια αλυσίδα «ultra-
fast-fashion» (ΣτΜ: εταιρεί-
ες που σχεδιάζουν, παράγουν 
και πωλούν νέα μοντέλα ρού-
χων σε διάστημα μέχρι 2 εβδο-
μάδες το πολύ), πληρώνονταν 
μόλις 3,50 στερλίνες ή 4,64 δο-
λάρια την ώρα (στη Μ. Βρετα-
νία, ο ελάχιστος μισθός για άτο-
μα άνω των 25 ετών είναι 8,72 
λίρες την ώρα). Σύμφωνα με τη 
Labour Behind the Label, μια 
μη κερδοσκοπική οργάνωση 
για τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων, αρκετά εργοστάσια ένδυ-
σης στο Leicester παρέμειναν α-
νοιχτά κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, χωρίς να δίνουν προσο-
χή στα επιβεβλημένα υγειονομι-
κά μέτρα. Ορισμένοι υπάλληλοι, 
μάλιστα, δήλωσαν ότι τους ζη-
τήθηκε να εργαστούν ακόμα και 
αν βρίσκονταν θετικοί στον κο-
ρωνοϊό.
Συνολικά, οι προοπτικές για 
τους χαμηλόμισθους εργαζόμε-
νους είναι ζοφερές, πολύ περισ-
σότερο που ο κόσμος μάχεται με 
μια θανατηφόρα ασθένεια. Τα α-
ποτελέσματα μιας έρευνας από 

το Imperial College London έ-
δειξαν ότι σε χώρες χαμηλού και 
χαμηλού-μεσαίου εισοδήμα-
τος, οι φτωχοί άνθρωποι είναι 
πιο πιθανό να πεθάνουν από τη 
νόσο Covid-19 απ’ ό,τι οι πλού-
σιοι. Στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, οι οικονομικές επιπτώσεις 
της πανδημίας ήταν μεγαλύτερες 
για τους ενήλικες με χαμηλό ει-
σόδημα.
Το 2016, στο VOICES, μια συ-
γκέντρωση καινοτόμων βιομη-
χανιών μόδας που διοργανώ-
θηκε από το «The Business of 
Fashion», ο Ολλανδός ειδικός 
της μόδας Li Edelkoort ρώτησε: 
«Πώς είναι δυνατόν ένα ρούχο 
να είναι φθηνότερο από ένα σά-
ντουιτς; Έχουμε ένα προϊόν που 
πρέπει να σπείρουν την πρώτη 
ύλη του, να την καλλιεργήσουν, 
να τη μαζέψουν, να την καθαρί-
σουν, να την επεξεργαστούν, να 
τη μετατρέψουν σε ύφασμα, και 
αυτό το ύφασμα να το κόψουν, 
να το ράψουν, να το μεταμορφώ-
σουν σε ρούχο, και αυτό το ρού-
χο να το συσκευάσουν και να 
το μεταφέρουν -πώς είναι δυ-
νατόν να κοστίζει μόλις μερικά 
ευρώ;». Το ερώτημα αυτό με α-
πασχολεί μέχρι και σήμερα.
Oι βιομηχανίες βαμβακιού, 
κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων και ενδυμάτων ήταν συν-
δεδεμένες με την εκμετάλλευση 
εργασίας πολύ πριν η Covid-19 
ξεσκεπάσει τη σαπίλα του συ-
στήματος. Η βιομηχανία ένδυ-
σης έχει από καιρό εμπλακεί σ’ 
ένα σύστημα που πληρώνει τους 
ανθρώπους χαμηλότερα απ’ το 
όριο της φτώχειας, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιεί τα κέρδη της. Αυτό 
το επιχειρηματικό μοντέλο, που 
επικεντρώνεται στην πώληση… 
βουνών από ρούχα σε ουσιαστι-
κά μη βιώσιμες τιμές, πληρώνει 
όλο και λιγότερο αυτούς που τα 
φτιάχνουν.
Ας πάρουμε για παράδειγμα το 
Μπαγκλαντές, που έχει 4 εκα-
τομμύρια εργαζόμενους στον 
κλάδο της ένδυσης. Πολλοί από 
αυτούς κερδίζουν λίγο παραπά-
νω από τον επίσημο κατώτα-
το μισθό της χώρας: μόνο 8.000 
taka ή λιγότερο από 100 δολά-
ρια τον μήνα. Οι ειδικοί επιση-
μαίνουν ότι για να ζήσουν με 
σχετική άνεση αυτοί οι εργαζό-
μενοι, θα έπρεπε να αμείβονται 
με το διπλάσιο ποσό.
Ακόμη και οι πιο γνωστοί οίκοι 

μόδας έχουν μερίδιο στην εκμε-
τάλλευση των πιο ευάλωτων ερ-
γαζομένων στις αλυσίδες εφοδι-
ασμού τους. Πολυτελή brands 
όπως οι Dior και Yves Saint 
Laurent συχνά στρέφονται σε υ-
περγολάβους στην Ινδία για την 
παραγωγή περίπλοκων και με 
ιδιαίτερα στολίδια κεντημάτων, 
για να επιτύχουν χαμηλότερο 
κόστος. Οι ειδικευμένοι τεχνίτες 
που προσλαμβάνονται για να τα 
φτιάξουν, αμείβονται ελάχιστα 
για τη δουλειά τους. Και όταν 
αυτά τα ενδύματα εισάγονται 
στην Ευρώπη, συνήθως χρη-
σιμοποιούνται παραπλανητι-
κές ετικέτες του τύπου «Made in 
Italy» ή «Μade in France».
Λένε ότι ο αληθινός χαρακτή-
ρας ενός ανθρώπου φαίνεται 
στο πώς αντιδρά στη διάρκει-
α μιας κρίσης. Το ίδιο θα μπο-
ρούσε να λεχθεί και για την πα-
γκόσμια βιομηχανία μόδας των 
2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρί-
ων και τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζει. Η πανδημία οδήγη-
σε σε σημαντική μείωση των ε-
σόδων της, σε κύμα πτώχευσης 
μεταξύ των αλυσίδων λιανικής 
πώλησης και αβεβαιότητα με-
ταξύ των καταναλωτών. Έκθεση 
των «The Business of Fashion» 
και McKinsey, στην οποία συμ-
μετείχα, εκτιμούσε ότι η βιομη-
χανία ένδυσης θα συρρικνωνό-
ταν έως και 30% έως το τέλος 
του 2020.
Άραγε, θα μπορέσει η βιομηχα-
νία της ένδυσης να επωφελη-
θεί από αυτή την επείγουσα κα-
τάσταση και να αλλάξει προς το 
καλύτερο;
Η βιομηχανία πρέπει να αναλά-
βει μεγαλύτερη ευθύνη για να α-
ναδιαμορφώσει ένα επιχειρη-
ματικό μοντέλο που μέχρι σή-
μερα βασιζόταν στην ανισότητα. 
Η λύση δεν βρίσκεται στο να α-
κυρώσουμε συμβόλαια, να με-
ταφέρουμε την παραγωγή σε 
τοπικά εργοστάσια ή στο να α-
ντικαταστήσουμε το ανθρώπι-
νο δυναμικό με ρομπότ, αλλά 
μάλλον στο να αφιερώσουμε ση-
μαντικούς πόρους για τη βελτίω-
ση των συνθηκών εργασίας για 
τους σημαντικότερους εργαζόμε-
νους του κλάδου: τους ανθρώ-
πους που κατασκευάζουν τα ρού-
χα μας. Οι εταιρείες μόδας πρέ-
πει να τους έχουν κατά νου στη 
χάραξη του δρόμου προς την α-
νάκαμψη.
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Εργάτες στον κλάδο ένδυσης, 
στην Dhaka του Μπαγκλαντές, 

απέκλεισαν έναν 
αυτοκινητόδρομο τον Απρίλιο 

του 2020, διαμαρτυρόμενοι 
για τους μισθούς που δεν 

πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια 
του εθνικού lockdown κατά 

του κορωνοϊού, καθώς τα 
περισσότερα εργοστάσια 

αναγκάστηκαν να αναστείλουν 
τη λειτουργία τους.
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ωρίς θάλασσα δεν 
υπάρχει ζωή». Ό-
ντας ένας Cousteau, 
αυτό το μήνυμα 

ήταν πρακτικά γραμμένο στο 
DNA μου. Και είναι ένα μήνυμα 
που έχω προσπαθήσει να μοι-
ραστώ με τον κόσμο όλα αυτά τα 
χρόνια ως υπερασπιστής του πε-
ριβάλλοντος. Δυστυχώς, δεδο-
μένης της σοβαρής κατάστασης 
στην οποία βρίσκονται σήμε-
ρα οι θάλασσές μας, είναι σαφές 
πως ο περισσότερος κόσμος δεν 
έχει λάβει το μήνυμα.
Καθώς συλλογιζόμαστε το 2020 
-μια από τις πιο δύσκολες χρο-
νιές της πρόσφατης ιστορίας σε 
επίπεδο κοινωνίας και επιστή-
μης- και αναζητούμε τρόπους 
για να προχωρήσουμε μπροστά, 
είναι κρίσιμης σημασίας να κα-
τανοήσουμε αυτό το απλό γεγο-
νός: χωρίς «υγιείς» θάλασσες 
δεν θα έχουμε υγιές μέλλον. 
Οι περισσότεροι από εμάς έχου-
με βιώσει τη μαγεία και την ο-
μορφιά των θαλασσών. Ωστόσο, 

η ζωτική σύνδεσή τους με την 
καθημερινή μας ζωή -οι τρόποι 
με τους οποίους παράγουν το ο-
ξυγόνο μας και θρέφουν τις σο-
διές μας- παραμένει λιγότερο 
κατανοητή. 
Είχα την πρόκληση -και το προ-
νόμιο- να περάσω 31 συνεχόμε-
νες μέρες ζώντας σε ένα υποβρύ-
χιο εργαστήριο, κάτι που μου έ-
δωσε μια μοναδική οπτική της 
εγγενούς αξίας της θάλασσας ως 
του βασικού συστήματος υπο-
στήριξης της ζωής. Η αλήθεια 
είναι -για να παραφράσω των 
Arthur C. Clark- πως ο πλανή-
της μας θα έπρεπε πιο σωστά 
να ονομάζεται Ωκεανός και όχι 
Γη. Χωρίς το νερό αυτό, η Γη θα 
ήταν απλώς μια από τις δισεκα-
τομμύρια χωρίς ζωή πέτρες που 
επιπλέουν στο κατάμαυρο κενό 
του Διαστήματος.
Καθώς, λοιπόν, οι θάλασσες 
σχετίζονται τόσο στενά με τη 
ζωή στον πλανήτη μας, πώς 
μπορούμε να αλλάξουμε την ο-
πτική μας γι’ αυτές; Μπορούμε 

να ξεκινήσουμε αφομοιώνοντας 
τα μαθήματα του 2020. Ενώ η 
πανδημία του κορωνοϊού έχει 
ανυπολόγιστες τραγωδίες και 
προβλήματα, έχει επίσης ρίξει 
φως σε ορισμένες αόρατες δο-
μές που στηρίζουν την καθημε-
ρινή μας ζωή, από τη φυλετική 
αδικία μέχρι τις ακραίες ανισό-
τητες στον πλούτο, που βαραί-
νουν τις κοινωνίες μας. Ενώ αυ-
τές οι πραγματικότητες πάντα 
ήταν ξεκάθαρες για ορισμένους, 
χρειάστηκαν οι τεκτονικές αλλα-
γές που δημιούργησε η πανδη-
μία για να τις αντιληφθούν πολ-
λοί από εμάς.
Η πανδημία μάς υπενθύμισε ε-
πίσης την ομορφιά της φύσης. 
Καθώς η Covid-19 εξαπλωνό-
ταν σε όλον τον κόσμο την άνοι-
ξη του 2020, ωθώντας το ένα 
κράτος μετά το άλλο να επιβά-
λουν αυστηρά lockdown, ο φυ-
σικός κόσμος επανήλθε για ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα: τα 
θολά κανάλια της Βενετίας κα-
θάρισαν. Το νέφος πάνω από το 

Χ
Για να αντιμετωπίσουμε τη διπλή κρίση της πανδημίας και της κλιματικής 

αλλαγής, πρέπει να δράσουμε έξυπνα και σε ευρεία κλίμακα.

Fabien Cousteau

Αυτοδύτης και 
περιβαλλοντολόγος. 
Ιδρυτής του Fabien 

Cousteau Ocean 
Learning Center
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Hollywood Hills διαλύθηκε. Τα 
αυτοκίνητα εξαφανίστηκαν από 
τους δρόμους, οδηγώντας σε ση-
μαντική, αν και προσωρινή, 
μείωση των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα. Αυτές οι εξε-
λίξεις ήταν ενθαρρυντικές, υπο-
δηλώνοντας πως είναι εφικτή 
μια δραματική αλλαγή και πως 
τελικά υπάρχει ελπίδα για ένα 
πιο πράσινο μέλλον. 
Εν τούτοις, καθώς η πανδημία 
συνεχίζεται, έχει επίσης προκα-
λέσει την εκτίναξη της χρήσης 
πλαστικών μιας χρήσης. Οι σα-
κούλες των σούπερ μάρκετ και 
τα λαστιχένια γάντια γεμίζουν 
τους κάδους απορριμμάτων μας. 
Οι πεταμένες μάσκες προσώπου 
κυλάνε από τις αποχετεύσεις 
των πόλεών μας στον υδροφόρο 
ορίζοντα, βλάπτοντας δυνητικά 
τη θαλάσσια ζωή. Είτε το αντι-
λαμβανόμαστε είτε όχι, τα πετα-
μένα πλαστικά πνίγουν τη ζωή 
του οικοσυστήματός μας. 
Τόσο η περιβαλλοντική μόλυν-
ση όσο και η πανδημία έχουν 
ένα ανησυχητικό κοινό σημεί-
ο: οι μηχανισμοί και οι διαδι-
κασίες με τις οποίες μας πλήτ-
τουν, σε μεγάλο βαθμό, είναι α-
όρατες. Δεν μπορούμε, λοιπόν, 
να δούμε τα μικροπλαστικά σω-
ματίδια που ίσως τρώμε μαζί με 
το ψάρι μας, όπως δεν μπορού-
με να δούμε τα σταγονίδια του 
κορωνοϊού καθώς περνούν από 
το ένα άτομο στο άλλο μέσω της 
αναπνευστικής οδού. Γι’ αυτό 
οι απειλές αυτές μοιάζουν σα-
ρωτικές. 
Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας σε 
αυτές τις μάχες. Κανένας μας 
δεν έχει φυσική ανοσία στον ιό, 
ούτε στις επιπτώσεις της περι-
βαλλοντικής μόλυνσης και της 
κλιματικής αλλαγής. Και μπο-
ρούμε να αλλάξουμε πραγματι-
κά πολλά πράγματα, αν δράσου-
με συλλογικά. 
Φαινομενικά μικρές καθημερι-
νές πράξεις μπορούν να βοηθή-
σουν στην καταπολέμηση τόσο 
της μόλυνσης όσο και του ιού. 
Για παράδειγμα, το να φοράμε 
μια επαναχρησιμοποιούμενη 
μάσκα είναι ένας απλός τρόπος 
για να προστατεύσουμε την υγεί-
α των γύρω μας και να διασφα-
λίσουμε πως λιγότερα πλαστικά 
θα καταλήξουν στις θάλασσες. 
Για να προστατεύσουμε περισ-
σότερο το υδάτινο περιβάλλον 
μας, θα πρέπει να αποφεύγου-

με να αγοράζουμε καταναλωτι-
κά προϊόντα τυλιγμένα σε πλα-
στικό, κάτι που με τη σειρά του 
θα μειώσει τη ζήτηση για τέτοια 
προϊόντα. 
Ζούμε σε ένα κλειστό σύστημα. 
Ουσιαστικά, δεν μπορούμε «να 
ξεφορτωθούμε» πράγματα. Τα 
πλαστικά που πετάμε στα σκου-
πίδια, συχνά απλώς καταλή-
γουν μέσα στα σώματα θαλάσσι-
ων ζώων και στη συνέχεια μέσα 
στο δικό μας σώμα.
Όπως ο παππούς μου, ο 
Jacques-Yves Cousteau, έτσι 
κι εγώ πιστεύω πως μπορούμε 
να προστατεύσουμε ό,τι αγαπά-
με και να αγαπήσουμε ό,τι κατα-
νοούμε. Έχουμε την ικανότητα 
να καθορίσουμε το μέγεθος της 
κρίσης του κορωνοϊού και της 
κλιματικής αλλαγής αν απλώς 
αφομοιώσουμε τα διδάγματα 
της επιστήμης, συμπεριλαμβα-
νομένης της σκληρής αλήθειας 
πως, αν αργήσουμε να δράσου-
με, τότε μας περιμένει η κατα-
στροφή. Πρέπει να μάθουμε ότι 
το να βρισκόμαστε στο πλευρό 
της φύσης, σημαίνει να βρισκό-
μαστε στο πλευρό της ανθρω-
πότητας. 
Τώρα, περισσότερο από ποτέ, 
χρειαζόμαστε ελπίδα. Αλλά δεν 
μπορούμε να καθόμαστε άπρα-
γοι περιμένοντας να μας έρθει, 
πρέπει να τη δημιουργήσουμε.
Ένας τρόπος με τον οποίο εγώ 
προσωπικά βοηθώ να χτιστεί 
ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον 
-και να συμβάλω στην προσπά-
θεια να βρεθούν λύσεις στα πιε-
στικά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουμε- είναι μέσω της δη-
μιουργίας του Proteus, που έχει 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε 
να είναι ο πλέον προηγμένος υ-
ποθαλάσσιος ερευνητικός σταθ-
μός και ενδιαίτημα του κόσμου. 
Σχεδιάζεται ένα δίκτυο από 
σταθμούς Proteus. Ο πρώτος θα 
βρίσκεται 20 μέτρα κάτω από 
την επιφάνεια της Θάλασσας της 
Καραϊβικής, στα ανοιχτά του νη-
σιού Curaçao, και θα λειτουργεί 
ουσιαστικά όπως ένας διεθνής 
διαστημικός σταθμός για ωκε-
άνια έρευνα, επιτρέποντας σε ε-
πιστήμονες και παρατηρητές 
απ’ όλο τον κόσμο να ζουν κάτω 
από τη θάλασσα για εβδομάδες 
ή και για μήνες. 
Ζώντας κάτω από τη θάλασσα, 
θα ξεκλειδώνουν περισσότε-
ρα μυστικά των θαλασσών. Κα-

θώς μέχρι τώρα έχει ερευνηθεί 
μόλις περί το 5% των ωκεανών 
της Γης, υπάρχει επείγουσα α-
νάγκη -και μια ιδανική ευκαι-
ρία- να κατανοήσουμε καλύτερα 
τον τρόπο με τον οποίο οι ωκε-
ανοί επηρεάζουν την κλιματική 
αλλαγή και τι μπορεί να μας δι-
δάξουν για την καθαρή ενέργει-
α και την αειφορία της τροφικής 
αλυσίδας. 
Και, φυσικά, υπάρχει η εκπλη-
κτική βιοποικιλότητα των ω-
κεανών. Ποιες ιατρικές ανακα-
λύψεις λ.χ. μπορεί να γίνουν αν 
βρούμε κάποια νέα είδη; 
Ο πρώτος σταθμός Proteus, που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2023, θα διαθέτει ένα στούντι-
ο παραγωγής βίντεο, που σκοπό 
θα έχει να δώσει τη δυνατότητα 
σε εκατομμύρια ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο να αντικρίσουν 
τα θαύματα της ζωής κάτω από 
τη θάλασσα. Μέσω του Proteus, 
ακόμα περισσότεροι θα κατα-
νοήσουν τη δύναμη του απλού 
μηνύματός μας: χωρίς θάλασσα 
δεν υπάρχει ζωή. 
Κάθε μέρα που αποτυγχάνουμε 
να βρούμε λύσεις στην κλιμα-
τική κρίση, ερχόμαστε πιο κο-
ντά στο να χάσουμε ακόμα ένα 
είδος λόγω της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη. Η κλιματική αλ-
λαγή δεν θα κόψει ταχύτητα για 
να την προλάβουν οι δικές μας 
προτεραιότητες. 
Ωστόσο, έχω ελπίδες. Ένας ε-
ρευνητικός σταθμός όπως ο 
Proteus είναι ουσιώδης για την 
προστασία των υδάτων μας και 
για τη διασφάλιση του μέλλο-
ντός μας: πιστεύω πως το θα-
λάσσιο περιβάλλον μπορεί κάλ-
λιστα να περιλαμβάνει φυσικές 
ενώσεις που θα βοηθήσουν να 
αμβλυνθεί αυτή η πανδημία ή η 
επόμενη.
Ιστορικά, σε καιρούς ακραίων 
κρίσεων, η ανθρωπότητα ενώ-
θηκε για να μορφοποιήσει ιδέ-
ες, να υιοθετήσει θαρραλέες λύ-
σεις και να βρει νέους τρόπους 
για να επιβιώσει. Τώρα ήρθε η 
ώρα για ανάλογη δράση. Καθώς 
ατενίζουμε πέρα από την παν-
δημία, πρέπει επιτέλους να κά-
νουμε τα απαραίτητα βήματα 
για να προστατεύσουμε τις θά-
λασσές μας, με το να βασιστού-
με στην επιστήμη και στη δύνα-
μη της ανθρώπινης εφευρετικό-
τητας. Από αυτό εξαρτώνται οι ί-
διες οι ζωές μας.
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Σχέδιο του ερευνητικού 
σταθμού Proteus του 

Fabien Cousteau. Όταν 
ολοκληρωθεί το 2023, 

επιστήμονες θα μπορούν 
να ζουν και να εργάζονται 
υποθαλάσσια για μεγάλες 

χρονικές περιόδους. Ο 
σχεδιασμός είναι των Yves 

Béhar και fuseproject.
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αυτοματοποίηση, 
η ρομποτική και οι 
τεχνολογίες τεχνη-
τής νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence - A.I.) 
μας βοηθούν σε τυποποιημένες 
εργασίες εδώ και χρόνια. Η παν-
δημία της Covid-19 προκάλε-
σε γρήγορη άνοδο αυτής της τά-
σης, με οδηγό την τριπλή ανά-
γκη για αυξημένη παραγωγικό-
τητα, χαμηλότερο κόστος και υ-
γειονομική ασφάλεια. Ξαφνικά, 
η ανθρώπινη επαφή είναι ταυ-
τόχρονα και ανεπιθύμητη και 
πιο επιθυμητή από ποτέ. Οι ε-
ταιρείες διανομών, οι υδραυλι-
κοί, ακόμη και ορισμένοι πάρο-
χοι υγείας, τώρα καυχώνται για 
τις «μηδενικής επαφής» υπηρε-
σίες που παρέχουν. Ωστόσο, α-

πολαμβάνουμε οποιαδήποτε ευ-
καιρία έχουμε για ένα δια ζώσης 
γεύμα με κάποιον ή για να έχου-
με μια συνάντηση πρόσωπο με 
πρόσωπο.
Καθώς εμείς ατενίζουμε το μέλ-
λον μιας οικονομίας τεχνητής 
νοημοσύνης, το 2020 μάς έχει 
ήδη διδάξει τη σημασία της αν-
θρώπινης διασύνδεσης.
Όταν ξεκινούσα την καριέρα 
μου στην τεχνητή νοημοσύνη το 
1983, στην αίτησή μου για δι-
δακτορικό στο Carnegie Mellon 
University, περιέγραψα την A.I. 
ως την «ποσοτικοποίηση της δι-
αδικασίας ανθρώπινης σκέψης, 
την εξήγηση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς» και ως «το τε-
λευταίο βήμα» στην πορεία κα-
τανόησης του εαυτού μας.

Κατά κάποιο τρόπο, έκανα λά-
θος και κατά κάποιο τρόπο, είχα 
δίκιο. Τα προγράμματα τεχνητής 
νοημοσύνης είναι ικανά να μι-
μούνται ή ακόμη και να ξεπερ-
νούν τον ανθρώπινο εγκέφαλο 
σε πολλά πεδία. Αλλά αν η τε-
χνητή νοημοσύνη μάς επιτρέ-
ψει να κατανοήσουμε όντως κα-
λύτερα τον εαυτό μας, αυτό θα γί-
νει επειδή μας απελευθερώνει 
από τη μηχανική αγγαρεία της 
επαναλαμβανόμενης εργασίας 
και μας επιτρέπει να εστιάσουμε 
στην ανθρώπινη φύση μας και 
στους συναισθητικούς συνδέ-
σμους μεταξύ μας. 
Ήδη γνωρίζουμε ότι πολλές από 
τις δουλειές που αντικαθίστα-
νται δεν θα επιστρέψουν, επειδή 
η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 

Η
Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει για ένα νέο και δίκαιο κοινωνικό 

συμβόλαιο -αλλά μόνο αν θυμόμαστε τι είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους.

Kai-Fu Lee

Επιστήμονας 
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να τις κάνει πολύ καλύτερα από 
τους ανθρώπους και ουσιαστι-
κά με μηδενικό κόστος. Αυτό θα 
παράξει τρομακτική οικονομική 
αξία, αλλά θα έχει επίσης ως α-
ποτέλεσμα μια εργασιακή μετα-
τόπιση χωρίς προηγούμενο. Στο 
βιβλίο μου «A.I. Superpowers: 
China, Silicon Valley and the 
New World Order» («Οι υπερ-
δυνάμεις της τεχνητής νοημο-
σύνης: Κίνα, Silicon Valley και 
Νέα Παγκόσμια Τάξη») εξέφρα-
σα την εκτίμηση ότι το 2033 η 
τεχνητή νοημοσύνη και η αυτο-
ματοποίηση θα είναι σε θέση να 
κάνουν το 40%-50% των εργα-
σιών μας.
Τώρα, για να προετοιμαστούμε 
για τις εκατομμύρια μετατοπί-
σεις στην αγορά εργασίας και για 
να αντιμετωπίσουμε την επα-
νεκπαίδευση για τις νέες ικανό-
τητες που θα απαιτούνται όταν 
η τεχνητή νοημοσύνη καταστεί 
συνάδελφος, αλλά και εργαλείο, 
προτείνω το τρίπτυχο «επανεκ-
παίδευση - επαναρύθμιση - ανα-
γέννηση» ως μέρος μιας κολοσ-
σιαίας προσπάθειας να φαντα-
στούμε ξανά τους τρόπους ζωής 
και εργασίας μας, ώστε να αντι-
μετωπίσουμε το βασικό οικονο-
μικό θέμα του καιρού μας: την ε-
πανάσταση της τεχνητής νοημο-
σύνης.
Το πρώτο -και ίσως το ευκολό-
τερο- βήμα είναι να προειδοποι-
ήσουμε τους ανθρώπους που 
εργάζονται σε κλάδους που θα 
πληγούν και να καθιερώσου-
με προγράμματα επανακατάρ-
τισης γι’ αυτούς, ώστε να διδα-
χθούν ξανά και να αποκτήσουν 
τις αναγκαίες δεξιότητες, στο νέο 
πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύ-
νης. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρ-
χουν πολλές ανθρώπινες δεξι-
ότητες που η τεχνητή νοημοσύ-
νη δεν μπορεί να κατακτήσει: 
η δημιουργικότητα, η κοινωνι-
κή διαδραστικότητα, η εργασί-
α που απαιτεί πολύπλοκη σω-
ματική δραστηριότητα ή επιδε-
ξιότητα, και φυσικά η λειτουργία 
της ίδιας της τεχνητής νοημοσύ-
νης, για την οποία χρειάζονται 
χειριστές.
Οι επαγγελματικές σχολές θα 
πρέπει να ξανανασχεδιάσουν 
τα προγράμματα σπουδών τους 
ώστε να αυξήσουν τα μαθήμα-
τα που σχετίζονται με βιώσιμες 
θέσεις απασχόλησης. Οι κυβερ-
νήσεις θα μπορούσαν να βγουν 

μπροστά και να παράσχουν κί-
νητρα και επιδοτήσεις για τέ-
τοια μαθήματα, αντί να κυνη-
γούν στα τυφλά γενικά οικονο-
μικά μέτρα, όπως το παγκόσμιο 
βασικό εισόδημα. Οι επιχειρή-
σεις θα μπορούσαν να υλοποι-
ούν προγράμματα όπως το Πρό-
γραμμα Επιλογής Καριέρας της 
Amazon. Αυτό το πρόγραμμα 
καταβάλλει μέχρι και 12.000 
δολάρια ετησίως για τέσσερα 
χρόνια ανά ωρομίσθιο υπάλλη-
λο της Amazon, ώστε να πάρουν 
πτυχία σε θέσεις υψηλής ζήτη-
σης, όπως μηχανικός αεροσκα-
φών, νοσηλευτής κ.ά. 
Με πανδημία ή χωρίς, η σημα-
σία και ο αριθμός των θέσεων 
που σχετίζονται με ανθρωποκε-
ντρικές υπηρεσίες, όπως η νο-
σηλευτική, θα αυξηθούν όσο 
ο πλούτος και τα προσδόκιμα 
ζωής θα αυξάνονται και αυτά. Ο 
ΟΗΕ έχει θέσει έναν στόχο Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης για «καλή υ-
γεία και ευεξία για όλους». Ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
προβλέπει ότι μέχρι το 2030 ο 
αριθμός των εργαζομένων στον 
κλάδο της υγείας που απαιτείται 
για να επιτευχθεί ο στόχος αυ-
τός, θα υπολείπεται κατά 18 ε-
κατομμύρια ανθρώπους. Υπάρ-
χει έντονη ανάγκη να επανα-
προσδιορίσουμε τους ζωτικούς 
και υποτιμημένους ρόλους των 
ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών 
τόσο αναφορικά με το τι άποψη 
υπάρχει γι’ αυτούς όσο και με το 
πόσο αμείβονται. Αυτές οι δου-
λειές θα αποτελέσουν ένα σταθε-
ρό υπόβαθρο για τη νέα οικονο-
μία της τεχνητής νοημοσύνης. 
Καθώς προετοιμάζουμε τον κό-
σμο για τη μετάβαση σε μια οι-
κονομία που θα στηρίζεται στην 
τεχνητή νοημοσύνη, θα χρεια-
στεί επίσης να ξαναδούμε πολ-
λές από τις σημερινές δουλειές. 
Όπως συνέβη με το λογισμικό 
πριν από μερικές δεκαετίες, η τε-
χνητή νοημοσύνη μπορεί να ε-
νισχύσει τη δημιουργική σκέψη 
των ανθρώπων, αξιοποιώντας 
την ιδιότητα του υπολογιστή να 
επεξεργάζεται μεγάλες ποσότη-
τες δεδομένων αδιάκοπα, να υ-
πολογίζει τις εναλλακτικές ή να 
βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα. 
Δεν θα πρόκειται για ένα γενικό 
εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, 
αλλά για συγκεκριμένα εργαλεί-
α, εξειδικευμένα, ώστε να ται-
ριάζουν σε κάθε θέση και εφαρ-

μογή. Ενδεχομένως θα έχουμε 
ένα πρόγραμμα μοριακής παρα-
γωγής βασισμένο στην τεχνητή 
νοημοσύνη για ερευνητές στον 
χώρο του φαρμάκου, ένα διαφη-
μιστικό πλάνο με βάση την A.I. 
για τους εργαζόμενους στα τμή-
ματα μάρκετινγκ ή ένα πρόγραμ-
μα επαλήθευσης στοιχείων για 
δημοσιογράφους.
Η από κοινού αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων για βελτιστοποίη-
ση που παρέχει η τεχνητή νοη-
μοσύνη με τον ανθρώπινο πα-
ράγοντα, θα επανεφεύρει πολλές 
δουλειές και θα δημιουργήσει 
ακόμη περισσότερες. Η τεχνητή 
νοημοσύνη θα αναλάβει τις ερ-
γασίες ρουτίνας σε συνεργασία 
με τον άνθρωπο, ο οποίος θα α-
ναλαμβάνει τα καθήκοντα που 
απαιτούν την ανθρώπινη διά-
σταση. Για παράδειγμα, οι μελ-
λοντικοί γιατροί θα εξακολου-
θήσουν να είναι το πρώτο ση-
μείο επαφής ενός ασθενή με το 
σύστημα υγείας, αλλά θα στηρί-
ζονται σε διαγνωστικά εργαλεία 
τεχνητής νοημοσύνης για να κα-
θορίσουν την καλύτερη θεραπεί-
α. Αυτό θα επαναπροσδιορίσει 
τον ρόλο του γιατρού, ο οποίος 
θα έχει περισσότερο χρόνο για 
τη φροντίδα του ασθενή του και 
θα μπορεί να περνά περισσότε-
ρο χρόνο μαζί του.
Με τον ίδιο τρόπο που το διαδί-
κτυο σε κινητές συσκευές δημι-
ούργησε θέσεις όπως οι οδηγοί 
της Uber, ο ερχομός της Α.Ι. θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
που ακόμη δεν μπορούμε ούτε 
να διανοηθούμε. Σημερινά πα-
ραδείγματα περιλαμβάνουν τους 
μηχανικούς τεχνητής νοημοσύ-
νης, τους επιστήμονες δεδομέ-
νων (data science), αυτούς που 
επεξεργάζονται δεδομένα και 
τους μηχανικούς ρομπότ. Πρέ-
πει να έχουμε τον νου μας για 
την εμφάνιση τέτοιων επαγγελ-
ματικών ρόλων, να βοηθήσουμε 
τους ανθρώπους να μάθουν γι’ 
αυτούς και να τους εκπαιδεύσου-
με ώστε να είναι ικανοί να τους 
αναλάβουν.
Τελικά, όπως οι πλούσιες πό-
λεις της Ιταλίας και οι έμποροί 
τους χρηματοδότησαν την Ανα-
γέννηση, πρέπει να ελπίζουμε 
ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ε-
μπνεύσει μια άλλη αναγέννη-
ση. Με τις μηχανές να αναλαμ-
βάνουν πολλά καθήκοντα και 
πολλές αποστολές στη νέα οικο-
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νομία, η A.I. θα δώσει ευελιξί-
α σε παραδοσιακά μοντέλα ερ-
γασίας, επιτρέποντάς μας να ξα-
νασκεφτούμε πώς θα πρέπει να 
είναι η ισορροπημένη εργασια-
κή ζωή, αλλά και μετασχηματί-
ζοντας τόσο τη ρουτίνα της καθη-
μερινότητας όσο και τα όρια συ-
νταξιοδότησης. Με περισσότερη 
ελευθερία και χρόνο, σε ένα τέ-
τοιο νέο κοινωνικό συμβόλαι-
ο, οι άνθρωποι θα είναι ελεύθε-
ροι να ακολουθήσουν τα ταλέντα 
τους, τη δημιουργικότητα και τα 
χόμπι τους και να αφήσουν την 
προσωπική τους εξερεύνηση να 
εμπλουτίσει τις καριέρες τους 
όπως ποτέ προηγουμένως. 
Ζωγράφοι, γλύπτες και φωτο-
γράφοι θα μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν εργαλεία τεχνητής 
νοημοσύνης για να συνθέσουν, 
να πειραματιστούν, να μετρή-
σουν και να βελτιώσουν τις δου-
λειές τους. Οι συγγραφείς, οι δη-
μοσιογράφοι και οι ποιητές θα 

χρησιμοποιήσουν νέες τεχνο-
λογίες για να οδηγήσουν το γρά-
ψιμό τους σε αδιανόητες προη-
γουμένως κατευθύνσεις. Οι εκ-
παιδευτικοί, απαλλαγμένοι από 
την αγγαρεία της βαθμολόγησης 
και της γραφειοκρατίας, θα μπο-
ρούν επιτέλους να διοχετεύσουν 
την ενέργειά τους στο να σχεδι-
άσουν μαθήματα που ενθαρρύ-
νουν την περιέργεια, την κριτική 
σκέψη και τη δημιουργικότητα. 
Τα προγράμματα A.I. μπορούν 
να βοηθήσουν στη διδασκαλί-
α δεδομένων και αριθμών, έτσι 
ώστε οι διδάσκοντες να μπο-
ρούν να επενδύουν περισσότε-
ρο χρόνο στην ανάπτυξη της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης των 
μαθητών τους. 
Το τρίπτυχο «επανεκπαίδευση - 
επαναρύθμιση - αναγέννηση» α-
ποδίδει ένα απαράμιλλο εγχεί-
ρημα για την ανθρωπότητα. Οι 
εταιρείες θα πρέπει να επανεκ-
παιδεύσουν τεράστιο αριθμό ερ-

γαζομένων. Οι κυβερνήσεις πρέ-
πει να συγκεντρώσουν ένα α-
στρονομικό ποσό χρημάτων και 
να το αναδιανείμουν ώστε να 
χρηματοδοτήσουν αυτή τη μετά-
βαση. Τα σχολεία πρέπει να ε-
πανεφεύρουν τη μαθησιακή δι-
αδικασία, ώστε να εκπαιδεύ-
σουν δημιουργικούς, κοινωνι-
κούς απόφοιτους, οι οποίοι θα 
είναι καταρτισμένοι σε πολλά α-
ντικείμενα. Όλα πρέπει να επα-
νακαθοριστούν: η εργασιακή η-
θική της κοινωνίας, τα δικαιώ-
ματα των πολιτών, οι ευθύνες 
των επιχειρήσεων και ο ρόλος 
των κυβερνήσεων.
Σε όλα αυτά, ο ρόλος των τε-
χνολογιών τεχνητής νοημοσύ-
νης είναι κρίσιμος. Αν το κάνου-
με σωστά, η A.I. θα μας απελευ-
θερώσει ώστε να αγκαλιάσου-
με όχι μόνο τη δημιουργικότητά 
μας και την ευσπλαχνία μας για 
τον άλλο, αλλά και την ανθρω-
πότητα εν γένει. 
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ο 2020 δεν χτυπη-
θήκαμε μόνο από 
την παγκόσμια παν-
δημία, αλλά και 

από τα γκλομπ της αστυνομί-
ας. Παρακολουθήσαμε διαδη-
λωτές απ’ όλο τον κόσμο να πνί-
γονται από δακρυγόνα, να χά-
νουν την όρασή τους από λαστι-
χένιες σφαίρες, να βασανίζονται 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
να πεθαίνουν. Προσπαθήσα-
με απεγνωσμένα να εντοπίσου-
με τους αγαπημένους μας ανά-
μεσα σε αυτούς που συνελήφθη-
σαν και φυλακίστηκαν επειδή 
συμμετείχαν σε ειρηνικές δια-
δηλώσεις.
Ήταν μια χρονιά ριζοσπαστικής 
πολιτικής φαντασίας: το 2020 
μάς κάλεσε να πάρουμε τα όνει-
ρά μας στα σοβαρά και μας ενέ-

πνευσε να οραματιστούμε ένα 
καλύτερο, εναλλακτικό μέλλον. 
Είμαι ενεργό μέλος των αντιαυ-
ταρχικών, φεμινιστικών και 
ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων από το 
2007. Όταν συνίδρυσα την ακτι-
βιστική οργάνωση Pussy Riot 
το 2011, δεν μπορούσα να φα-
νταστώ πως κάποτε οι φεμινι-
στικές και οι queer κοινότητες 
θα άνθιζαν στη Ρωσία και πως 
κι άλλοι άνθρωποι θα συμμε-
τείχαν στον αγώνα μας κατά του 
Κρεμλίνου. Ωστόσο, ο ακτιβι-
σμός έχει πετύχει πολλά τα τε-
λευταία χρόνια σε όλο τον κό-
σμο. Η σύλληψη και φυλάκι-
σή μου μαζί με άλλα μέλη των 
Pussy Riot το 2012, μαζί με την 
πεισματική μας άρνηση να α-
παρνηθούμε τα πιστεύω μας 
στα τέλη του 2013, ενθάρρυναν 

πολλούς καλλιτέχνες και μουσι-
κούς να αναμειχθούν στην πολι-
τική. Έχω μάθει πως, ενώ οι αλ-
λαγές δεν μπορούν να συμβούν 
εν μια νυκτί, οι μικρές πράξεις 
με την πάροδο του χρόνου μπο-
ρούν να φέρουν βαθιές και δια-
χρονικές αλλαγές: οι αστυνομι-
κοί μπορούν να αναμορφωθούν 
ή να αντικατασταθούν ένας προς 
έναν, μέχρι ο θάνατος ενός άο-
πλου (άντρα, γυναίκας, άφυλου) 
από τα χέρια ένστολου να γίνει 
μακρινό παρελθόν. 
Ο τραγικός θάνατος του George 
Floyd στις 25 Μαΐου του 2020 
από αστυνομικούς οδήγησε σε 
μία από τις μεγαλύτερες κοινω-
νικές κινητοποιήσεις στην α-
μερικανική ιστορία. Έβαλε φω-
τιά στο κίνημα «Black Lives 
Matter», με τις δημοσκοπήσεις 

Τ
Η πανδημία αλλάζει τα μαζικά κινήματα διαμαρτυρίας και αυτά αλλάζουν 

τη στάση του κόσμου στα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Tolokonnikova

Ακτιβίστρια, καλλιτέχνιδα 
και μουσικός. 

Ίδρυσε τις Pussy Riot, 
φεμινιστικό συγκρότημα 
και καλλιτεχνική ομάδα. 
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«A Pussy Riot Guide 
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να δείχνουν πως 15 έως 26 ε-
κατομμύρια άνθρωποι στις Η-
νωμένες Πολιτείες συμμετείχαν 
στις διαδηλώσεις του κινήματος 
τις εβδομάδες που ακολούθη-
σαν τον θάνατο του G. Floyd. 
Το κίνημα «Black Lives 
Matter» θα έχει ουσιαστική ε-
πιρροή στο πώς αντιμετωπίζου-
με τη δικαιοσύνη από το 2021 
και μετά. Η δικαιοσύνη συμπε-
ριλαμβάνει και τη φυλετική δι-
καιοσύνη, όπως επίσης και την 
οικονομική, τη διαφυλετική 
και την περιβαλλοντολογική δι-
καιοσύνη. Οι μαζικές κοινωνι-
κές κινητοποιήσεις κατά τη δι-
άρκεια του 2020 μάς δίδαξαν 
να σκεφτόμαστε καθολικά, πέρα 
από τους εαυτούς μας, να θέτου-
με σημαντικά ερωτήματα και 
να ονειρευόμαστε ένα καλύτε-
ρο μέλλον. 
Φέτος, αρχίσαμε να οραματιζό-
μαστε διαφορετικά μονοπάτια 
για τον πολιτισμό μας: Τι θα συ-
νέβαινε αν αλλάζαμε ριζικά τη 
δημόσια ασφάλεια; Μπορούμε 
να επωφεληθούμε από τη μεί-
ωση της αστυνόμευσης; Μήπως 
πρέπει να ανακατανείμουμε τα 
κονδύλια και τους πόρους για 
την αστυνομία σε προγράμμα-
τα για την αναβάθμιση περιθω-
ριοποιημένων περιοχών και να 
δώσουμε κάποιες αρμοδιότητες 
επιβολής του νόμου σε κοινω-
νικούς λειτουργούς; Τι θα συνέ-
βαινε εάν η αστυνομία, ένα θε-
σμικό όργανο που έχασε την ε-
μπιστοσύνη μας, διαλυθεί και 
αντικατασταθεί από έναν άλλο, 
πιο υπεύθυνο κρατικό οργανι-
σμό; Ποιους υπηρετούν οι αστυ-
νομικοί και ποιους προστατεύ-
ουν; Εμένα με προστατεύουν; 
Πρέπει ακόμα να φυλακίζουμε 
τους ανθρώπους; Έχει σωφρο-
νίσει κανέναν το σύστημα φυλα-
κών; Μήπως η δωρεάν εργασί-
α στη φυλακή είναι μια μορφή 
δουλείας; Μπορούμε να φαντα-
στούμε έναν κόσμο χωρίς αστυ-
νομία και χωρίς φυλακές;
Οι κυβερνήσεις, ειδικά εκείνες 
με αυταρχικό χαρακτήρα, αντέ-
δρασαν σπασμωδικά στα θαρ-
ραλέα ριζοσπαστικά οράμα-
τα των πολιτών τους. Ο πρόε-
δρος Trump έχει χαρακτηρίσει 
«τρομοκράτες» τους ακτιβιστές 
της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και είπε ότι θέλει «να τους θέσει 
υπό την εξουσία του». Ο Ρώσος 
πρόεδρος Vladimir V. Putin 

πιστεύει πως όποιος τον κρίνει, 
είναι εχθρός του κράτους -γι’ 
αυτό πρέπει να σιωπά. 
Στη χώρα μου, τη Ρωσία, το σύ-
στημα επιβολής του νόμου α-
σχολείται εδώ και σχεδόν 10 
χρόνια με τη σύλληψη μελών 
του Pussy Riot. Τα βιντεοκλίπ 
μας εστιάζουν στην αστυνομι-
κή βία, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό, γιατί πιστεύ-
ουμε ότι είναι ένα διαδεδομέ-
νο πρόβλημα που μπορεί να λυ-
θεί μόνο με τις συνδυασμένες 
προσπάθειες ακτιβιστών σε όλο 
τον κόσμο. Τον Φεβρουάριο του 
2015 κυκλοφόρησε το πρώτο 
μας τραγούδι στα αγγλικά, το «I 
Can’t Breathe» στη μνήμη του 
Eric Garner, ο οποίος είχε πε-
θάνει έναν χρόνο πριν, καλο-
καίρι στη Νέα Υόρκη, από κεφα-
λοκλείδωμα αστυνομικού. 
Τον Αύγουστο του 2020, η ρω-
σική κυβέρνηση επιχείρη-
σε να δολοφονήσει τον ηγέτη 
της αντιπολίτευσης Aleksei A. 
Navalny, φίλο μου, δηλητηριά-
ζοντάς τον. Την ίδια στιγμή, στη 
Λευκορωσία, το καθεστώς του 
Aleksandr G. Lukashenko, φί-
λου του κ. Putin, παραβλέπει 
συστηματικά τη σύλληψη, τον 
ξυλοδαρμό και τον βασανισμό 
ειρηνικών διαδηλωτών, κάτι 
που κάνει τους πολίτες ακόμα 
πιο αποφασιστικούς. Όταν οι 
κυβερνήσεις καταστέλλουν βί-
αια τις διαδηλώσεις, όπως συμ-
βαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο, 
κι όταν αποτυγχάνουν να προ-
στατεύσουν ειρηνικούς διαδη-
λωτές, δικαίως πυροδοτείται 
περισσότερη αντίσταση. Στη δι-
άρκεια του 2020, ξέσπασαν α-
ντικυβερνητικές διαδηλώσεις 
και μαζικά κινήματα κατά της 
αστυνομικής βίας στο Χονγκ 
Κονγκ, τη Χιλή, το Λίβανο, το 
Μεξικό, τη Μ. Βρετανία και τη 
Γαλλία.
Η Covid-19 αποκάλυψε ρωγ-
μές στις πολιτικές ηγεσίες του 
πλανήτη και μας έκανε να αμφι-
σβητούμε τις οικονομικές, τις ε-
θνοτικές και τις διαφυλετικές α-
νισότητες που αντιμετωπίζου-
με. Ο τρόπος με τον οποίο οι κυ-
βερνήσεις μας χειρίστηκαν την 
πανδημία ανάγκασε πολλούς 
από εμάς να δώσουμε αγώνα 
για την οικονομική και τη φυσι-
κή μας επιβίωση. Στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, εκατομμυριούχοι 
και δισεκατομμυριούχοι έχουν 

λάβει τεράστιες φορολογικές ε-
λαφρύνσεις από την κυβέρνηση, 
ενώ πάρα πολλοί απλοί άνθρω-
ποι έχουν μείνει χωρίς πρόσβα-
ση σε υγειονομική περίθαλψη 
ή χωρίς αρκετά χρήματα για να 
πληρώσουν το ενοίκιό τους.
Ο ιός περιόρισε τη δυνατότητά 
μας να διαμαρτυρόμαστε στους 
δρόμους, αλλά έχουμε μάθει νέ-
ους τρόπους να επιτελούμε αυτά 
που θεωρούμε πολιτικά μας κα-
θήκοντα, ενώ έχουμε γίνει πιο 
αποτελεσματικοί ψηφιακοί α-
κτιβιστές. Έχοντας κατά νου την 
πιθανή ζημία που μπορούν να 
προκαλέσουν τα social media 
στην ψυχική μας υγεία, εργαζό-
μαστε σε κάτι που αποκαλώ «υ-
γιεινή στο Διαδίκτυο», δηλα-
δή την ηθική χρήση των ψηφι-
ακών εργαλείων. Σήμερα, οι ει-
κόνες και τα βίντεο που διανέ-
μονται στο Internet έχουν τη 
δύναμη να αντιμετωπίζουν την 
προπαγάνδα, τα fake news και 
την αλαζονεία αυτών που έχουν 
την εξουσία, με απλά, αλλά αλη-
θινά οπτικά γεγονότα. Στη Λευ-
κορωσία, το κανάλι Nexta και 
η δημοφιλής εφαρμογή ανταλ-
λαγής μηνυμάτων Telegram έ-
χουν ζωτικό ρόλο στην αντίστα-
ση κατά της αυτοκρατορίας του 
κ. Lukashenko. Το ειδησεογρα-
φικό κανάλι των Pussy Riot, 
Mediazona, και το κανάλι του 
Navalny «Navalny Live» στο 
YouTube, αλλάζουν την οπτική 
εκατομμυρίων Ρώσων, αποκα-
λύπτοντας τη διαφθορά, την α-
νικανότητα και τη σκληρότητα 
του πολιτικού συστήματος του 
κ. Putin.
Το μέλλον μας δεν έχει γραφτεί 
ακόμα. Όταν οι Pussy Riot γρά-
φουμε μουσική, αναρωτιόμα-
στε: Πώς θα ακούγεται ο πανκ α-
κτιβιστής το 2030; Για ποια θέ-
ματα θα μιλάει; Την άνοιξη του 
2021, οι Pussy Riot θα κυκλο-
φορήσουν το πρώτο στουντια-
κό άλμπουμ τους, το «Rage». 
Τα τραγούδια που γράφονται α-
ντικατοπτρίζουν παγκόσμια ζη-
τήματα όπως η δημόσια ασφά-
λεια, η ψυχική υγεία και η σχέ-
ση των πολιτών με την κυβέρ-
νησή τους.
Ο διαρκής, οργανωμένος, δημι-
ουργικός, ειρηνικός και έξυπνος 
ακτιβισμός θα μας φέρει πιο κο-
ντά στην έλευση ενός πιο δημο-
κρατικού κόσμου από το 2021 
και μετά.

   

© 2020 The New York Times Company and Nadya Tolokonnikova

Πλήθος μπροστά από το 
Ανάκτορο της Ανεξαρτησίας 

στο Minsk της Λευκορωσίας, 
στις 30 Αυγούστου 2020, 

διαμαρτύρεται για την 
επανεκλογή του προέδρου 

Aleksandr G. Lukashenko. 
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χετικά με την Covid 
και την παρηγοριά 
που προσφέρει η 
τέχνη

Αυτό που μου έλειψε περισσό-
τερο την περίοδο της καραντί-
νας ήταν τα μουσεία, οι γκαλερί 
και το θέατρο -αυτά είναι το νό-
ημα της ζωής. Τον χειμώνα του 
2020 επισκέφθηκα τη Βιέννη 
και είδα τρεις εκθέσεις με έργα 
τριών μεγάλων ζωγράφων: του 
Jan van Eyck, του Caravaggio 
και του Albrecht Dürer. Με 
κάθε πίνακα, ένιωθα το σοκ 
πως δεν είχα ξαναδεί κάτι ανά-
λογο.
Ο πίνακας του Caravaggio 
(1607) που δείχνει τον Δαβίδ 

να κρατάει το κεφάλι του Γο-
λιάθ: ο αυθορμητισμός, η δύ-
ναμη της ζωής. Από την έκθεση 
του Dürer, μαύρο μελάνι πάνω 
σε πράσινο χαρτί: η «Γυμνή αυ-
τοπροσωπογραφία» του Γερμα-
νού ζωγράφου, γυμνό έτσι όπως 
είδε τον εαυτό του στον καθρέ-
φτη -η γυμνή αλήθεια! Ο πίνα-
κας «Η Μαντόνα στο Σιντριβά-
νι» του Jan van Eyck, με την 
Παρθένο να πιέζει στο μάγου-
λό της το Νεογεέννητο, τα χέρια 
Του να απλώνονται κατά μήκος 
του λαιμού Της, προκαλώντας 
μικρές ρυτίδες στο πίσω μέρος 
του. Καμιά φορά σκέφτομαι τον 
συγκεκριμένο πίνακα λίγο πριν 
κοιμηθώ -με γαληνεύει.

Η πανδημία μάς έκανε να επι-
στρέψουμε στις προσωπικές μας 
καταβολές. Για μένα η τέχνη εί-
ναι διαχρονική. Σταματά τον 
χρόνο. Είναι πραγματικά μίμη-
ση της πραγματικότητας. Και η 
υψηλή τέχνη αποτυπώνει τόσο 
το παρόν όσο και την εποχή της 
δημιουργίας της.

Για την πολιτική και την πα-
γκόσμια οικονομία
Για μένα, πολιτικός, στο καπιτα-
λιστικό σύστημα όπου ζούμε, εί-
ναι ένας άνθρωπος που παρα-
βλέπει τα δεινά. Η διαφθορά εί-
ναι παγκόσμια και ο καπιταλι-
σμός τόσο σάπιος όσο και ένα 
μήλο μετά από χρόνια. Υπάρχει 

Σ

Για τη σχεδιάστρια μόδας και είδωλο της punk, το 2020 ήταν μια χρονιά 
νέων ιδεών για την τέχνη, την πολιτική, αλλά και για το πώς θα σωθεί 

ο πλανήτης.

Vivienne Westwood

Σχεδιάστρια μόδας 
και ακτιβίστρια. 

Έχει τιμηθεί (1992) 
με τον τίτλο της Dame 

της Μ. Βρετανίας (1992) 
για το έργο της.
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Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ VIVIENNE 

WESTWOOD
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μόνο ένας τρόπος για να αποφύ-
γουμε την καταστροφή: αντί για 
τον καπιταλισμό, να προχωρή-
σουμε σε δίκαιη κατανομή του 
πλούτου.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι 
οι θεματοφύλακες της γης και η 
γη δεν πρέπει να ανήκει σε ιδι-
ώτες. Και αυτή η εξουσία πρέπει 
να ορίζεται από την αρχή «Αυτό 
που είναι καλό για τον πλανή-
τη, είναι καλό και για την οικο-
νομία».
Το αφήγημα αλλάζει μόνο όταν 
αλλάζει ο κόσμος.

Για τον ακτιβισμό
Ήδη από τον πρώτο καιρό του 
κινήματος punk στη δεκαετί-
α του 1970, είμαι ακτιβίστρι-
α κατά του πολέμου και υπέρμα-
χος των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων. Θέλω όλοι να γνωρίζουν 
πως ο καπιταλισμός και η σκλη-
ρότητα συνδέονται. Και αυτό 
προσπαθώ να το περάσω μέσω 
του ιστότοπού μου για την Κλι-
ματική Επανάσταση. Στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ντύνο-
μαι διαφορετικά για τις ομιλίες 
μου κάθε Παρασκευή, χρησιμο-
ποιώντας τη μόδα μου ως μέσο 
για να ωθήσω τους ανθρώπους 
να ασχοληθούν με την πολιτι-
κή. Εάν οι άνθρωποι δεν γνω-
ρίζουν, πώς θα σώσουμε τον κό-
σμο από τη διαφθορά και την 
κλιματική αλλαγή;

Για την κλιματική αλλαγή
Κοιτάζουμε γύρω μας μέσα από 
τον φακό ενός κόσμου που με-
ταβάλλεται διαρκώς. Αν το αν-
θρώπινο είδος δεν στρέψει το 
τηλεσκόπιο σε διαφορετική κα-
τεύθυνση, αντιμετωπίζει τη μα-
ζική εξαφάνιση. Η κλιματική 
αλλαγή θα φτάσει σ’ ένα κρίσι-
μο σημείο.
Γι’ αυτό δημιούργησα την Ε-
πανάσταση του Κλίματος: για 
να σώσω το περιβάλλον δρώ-
ντας από κοινού με μη κερδο-
σκοπικούς οργανισμούς. Στό-
χος μας είναι να μιλήσουμε με 
μια φωνή. Ως ακτιβίστρια έχω 
τρέξει πολλές εικαστικές κα-
μπάνιες που προωθούν πολιτι-
κά και περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα, τα οποία αποτύπωσα σε μια 
ειδικά σχεδιασμένη τράπου-
λα. Ιδού! Σε αυτά τα τραπουλό-
χαρτα βρίσκεται η απάντηση - 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
για τη διάσωση του κόσμου: κα-
ταναλώνετε λιγότερο, σταματή-
στε τις επιδοτήσεις στη βιομη-
χανοποιημένη αλιεία, επενδύ-
στε στην εκπαίδευση των παι-
διών κ.λπ. Έχουμε ακόμη και 
ένα μανιφέστο, που περιγράφει 
λεπτομερώς την ανάγκη μας να 
απομακρυνθούμε από τον κα-
πιταλισμό προς αυτό που απο-
καλώ «No Man’s Land» -το ό-
ραμα για έναν κόσμο που βασί-
ζεται στην αρχή ότι σε κανέναν 

δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να 
κατέχει γη.

Για τη μόδα και την αειφορία
Ελάττωσε, ξαναχρησιμοποίησε, 
ανακύκλωσε. Η ανακύκλωση 
από μόνη της δεν αρκεί για να ε-
πιβραδύνει την κλιματική αλ-
λαγή, αλλά με τη μειωμένη κα-
τανάλωση και την επαναχρησι-
μοποίηση μπορούμε να κάνου-
με πραγματική διαφορά. Ένα 
από τα πιο σημαντικά πράγμα-
τα που πιθανώς να έχω πει ποτέ 
είναι «Αγοράστε λιγότερα, επι-
λέξτε σωστά, κάντε τα να διαρ-
κέσουν». Τα πάντα αφορούν την 
ποιότητα και όχι την ποσότητα.
Τα ρούχα που είναι στη μόδα 
τώρα είναι αθλητικού στυλ, 
φτιαγμένα από φθηνά υφάσμα-
τα σε χώρες όπως η Ινδονησία 
και η Κίνα. Πρέπει να επιστρέ-
ψουμε στην παραγωγή ενδυμά-
των υψηλής ποιότητας. Οι κα-
ταναλωτικές μας επιλογές μπο-
ρούν να έχουν τεράστια επίδρα-
ση στη βιομηχανία μόδας.

Για τα μαθήματα ιστορίας
Το διάβασμα είναι ο δικός μου 
τίτλος τιμής. Ο Αριστοτέλης πι-
στεύει ότι η ευτυχία είναι κάτι 
που εξαρτάται αποκλειστικά 
από τον εαυτό μας. Με αυτόν τον 
τρόπο γινόμαστε αυτό που εί-
μαστε, όπως το βελανίδι γίνεται 
βελανιδιά. Για μένα, αυτό προ-
σφέρει το διάβασμα: βρίσκεις 
τον εαυτό σου γιατί ξεχνάς ποιος 
είσαι και μπαίνεις στη θέση κά-
ποιου άλλου. Είναι ο πιο πυ-
κνός τρόπος αλληλεπίδρασης 
ενός ανθρώπου με τον κόσμο 
και την ανθρώπινη φύση. Βγά-
ζεις προς τα έξω αυτό που βάζεις 
μέσα σου.
Δημιούργησα μια βιβλιοφι-
λική λέσχη, που ονομάζεται 
«Intellectuals Unite», για να 
προωθήσω την ανάγνωση. Σί-
γουρα είναι απαραίτητο να δια-
βάζουμε εφημερίδες για να μα-
θαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, 
αλλά χρειαζόμαστε και το πα-
ρελθόν. Η υψηλή λογοτεχνία εί-
ναι διαχρονική. Συνιστώ την 
κλασική λογοτεχνία, καθώς έχει 
αντέξει στη δοκιμασία του χρό-
νου και αποδίδει πώς ήταν κά-
ποτε τα πράγματα. Είμαστε το 
παρελθόν. Δεν μπορούμε να κα-
τανοήσουμε τον κόσμο σήμε-
ρα παρά μόνο αν γνωρίζουμε τι 
έχει συμβεί πριν από εμάς.

   

© 2020 The New York Times Company and Ms. Vivienne Westwood

Στιγμιότυπο από την 
παρουσίαση της unisex 

collection της Vivienne 
Westwood στις 17 Ιουνίου 

2017, στο London Fashion 
Week Men’s. Πηγή 

έμπνευσης για τα ρούχα ήταν 
οι αρχές της ακτιβιστικής 

περιβαλλοντικής δράσης της 
V. Westwood.

Η Vivienne Westwood 
με τα ρούχα που φόρεσε για 
τη σειρά βιντεοσκοπημένων 
ομιλιών της «Save the 
World: The Big Picture», 
στις 21 Αυγούστου 2020.
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΑΞΙΖΕΙ
ΝΑ ΣΠΑΜΕ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ;
Οι άνθρωποι σπάνε τους κανόνες για πολλούς και διάφορους λόγους. 

Κάποιες φορές, λόγω αγάπης ή για δικαιοσύνη. 
Κάποιες φορές, σπάμε τους κανόνες για να προωθήσουμε μια ιδέα 

ή απλώς για να διαταράξουμε την καθεστηκυία τάξη. Στην πραγματικότητα, 
πολλοί κανόνες φαίνεται πως υπάρχουν μόνο για να σπάσουν. 

Ρωτήσαμε μια ομάδα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών αστέρων: 
Για ποιον λόγο αξίζει να σπάμε τους κανόνες; 

C.L. Gaber

Συγγραφέας 
και αρθρογράφος. 
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John David Washington
Ηθοποιός - Πρωταγωνιστής των ταινιών «BlacKkKlansman» («Η παρείσφρηση») και «Tenet»
Είναι οπωσδήποτε ευκολότερο να σπάσεις τους κανόνες όταν κάποιος σου έχει δώσει ένα καλό παράδειγμα για 
να σπας τους κανόνες. Εγώ πήρα παράδειγμα παρακολουθώντας τον πατέρα μου και τη μητέρα μου -ακολου-
θούσαν τους κανόνες, αλλά επίσης τους έσπαζαν όταν ήταν απαραίτητο. Ο πατέρας μου (Denzel Washington) 
αγωνίστηκε για να αφήσει το σημάδι του και να φέρει στο φως δυνατές ιστορίες. Με πήγαινε επίσης σε γυρί-
σματα με άλλους που έσπαζαν τους κανόνες, όπως ο Spike Lee. Αυτός είναι ακόμα ένας ανυπότακτος που έκα-
νε αυτό που ήθελε, ενώ ταυτόχρονα έδινε δύναμη και σε άλλους. Θυμάμαι που κάναμε παρέα στα γυρίσματα του 
«Malcolm X» όταν ήμουν παιδί και ο Spike με έβαλε κι εμένα να παίξω στο τέλος. Υπάρχει μια σκηνή που στέ-
κονται κάτι παιδιά και λένε «εγώ είμαι ο Malcolm X». Αυτή ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα, επειδή αυτός ο 
άνθρωπος δεν δέχθηκε τους κανόνες και να που η επόμενη γενιά γνωρίζει το όνομά του.

Susan Sarandon
Τιμημένη με Όσκαρ ηθοποιός και ακτιβίστρια
Σπας τους κανόνες όταν τα πράγματα δεν είναι σωστά. Υπάρχουν κάποιες φορές που, οπωσδήποτε, 
εξ ορισμού, πρέπει να σπάσεις τους κανόνες -και για να σπάσεις επίσης την καθεστηκυία τάξη. Σπας 
τους κανόνες όταν οι κανόνες είναι λάθος και άδικοι. Το να σπας τους κανόνες όταν βιώνεις την αδι-
κία, δεν είναι λάθος. Είναι απόλυτα σωστό. Τούτη τη στιγμή, είμαι αισιόδοξη γι’ αυτούς που πάνε ε-
νάντια στο status quo. Είναι δύσκολοι καιροί και ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους συζητώντας 
για τα δύο πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ που δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά για τον λαό. Βλέπω 
αυτό το ξέσπασμα και το δυνητικό σπάσιμο κανόνων κι αυτό με κάνει πραγματικά αισιόδοξη. 

John Leguizamo
Ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας και κωμικός. Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 2020 
με την ταινία «Critical Thinking»
Πάντα έπρεπε να σπάω τους κανόνες, διότι όλη μου τη ζωή είχα να κάνω με το Hollywood. Δεν θα τους αφήσω να 
με κατηγοριοποιήσουν. Πάντα άκουγα: «Αν σπάσεις τους κανόνες, δεν θα σου προσφέρουν τίποτε. Πρέπει να παί-
ζεις το παιχνίδι». Είναι ένα παιχνίδι που σε μπερδεύει. Μου έλεγαν επίσης πως, αν κάνω πολλή κωμωδία, τότε 
δεν θα με αφήσουν να κάνω δράμα. Αλλά μου είπαν πως, αν κάνω πολλά δράματα, τότε δεν θα με θέλουν πια για 
κωμωδίες. Βασικά, στο Hollywood και στη ζωή οι κανόνες υπάρχουν για να προστατεύουν εκείνους που βρίσκο-
νται σε θέσεις εξουσίας. Οι κανόνες συντηρούν το status quo. Η ζωή αυτές τις μέρες έχει να κάνει με το σπάσιμο 
των κανόνων, κάτι που κάνει αυτή την εποχή όμορφη κατά κάποιον τρόπο. Η Αμερική φτάνει τώρα σε μια κρίσι-
μη καμπή. Ακόμα και τα στελέχη των studio αρχίζουν να αμφισβητούν τον εαυτό τους. Σπάνε τους ίδιους τους κα-
νόνες τους και περιλαμβάνουν Λατινοαμερικανούς και Αφροαμερικανούς στις τάξεις τους. Καιρός ήταν. 

George Lopez
Κωμικός ηθοποιός
Ξέρεις πως ήρθε η ώρα να σπάσεις τους κανόνες, αν πεινάς ή αν διψάς και δεν έχεις καμιά ελπίδα να 
φας ή να πιεις. Σπας τους κανόνες όταν βρίσκεσαι στους δρόμους με την οικογένειά σου χωρίς στέγη. 
Πολλοί χάνουν τα σπίτια τους, αλλά σηκώνονται κάθε μέρα για να φροντίσουν με κάποιον τρόπο την 
οικογένειά τους. Μιλάω για τη βασική επιβίωση, που είναι ένας λόγος για τον οποίο πολλοί σπάνε 
τους κανόνες. Θα σπάσουν τους κανόνες; Ναι, και μπορεί να σκέφτονται όπως κι εγώ, πως το χειρότε-
ρο είναι ότι αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί, αν υπήρχαν οι σωστοί ηγέτες. Οι απελπισμένοι άνθρω-
ποι σπάνε τους κανόνες. Πότε δεν είναι εντάξει να σπας τους κανόνες; Πρέπει στη ζωή να δίνεις το πα-
ράδειγμα. Άρα, σε αυτές τις εποχές, δεν μπαίνεις σε κατάστημα χωρίς να φοράς μάσκα. Δεν είσαι εκεί-
νος που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ και τσακώνεται με τον σκληρά εργαζόμενο υπάλληλο επειδή δεν 
θέλεις να φορέσεις μάσκα. Ως χώρα, είμαστε τόσο απασχολημένοι να τονίζουμε τις διαφορές μας, που 
αυτό θα οδηγήσει σε σπάσιμο των κανόνων λόγω της απογοήτευσης που προκαλείται. Δεν θα χρεια-
ζόταν να σπάσουμε τους κανόνες, αν αντιμετωπίζαμε διαφορετικά τους ανθρώπους. 

Scott Eastwood
Ηθοποιός - έχει παίξει στις ταινίες «Pacific Rim Uprising» («Pacific Rim: Εξέγερση») 
και «The Outpost»
Όλοι μας κρύβουμε έναν ταραξία μέσα μας. Πιστεύω πως ένας κανόνας που δεν βλάπτει κανέναν είναι ένας κα-
νόνας που τον σέβεσαι. Έπειτα υπάρχουν άλλοι κανόνες που παίρνεις λιγότερο στα σοβαρά. Είναι εντάξει να 
σπάσεις έναν κανόνα, αν πεις στον εαυτό σου πως «είναι κανόνας μόνο επειδή κάποιος το λέει πως είναι». Αν 
δεν προκαλεί πραγματική βλάβη σε άλλο άνθρωπο, τότε αυτού του είδους ο κανόνας μπορεί να σπάσει. 

©2020 The New York Times Company and C.L. Gaber
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πατέρας μου ένιωσε 
παγιδευμένος.
Δούλευε με τα χέ-
ρια του όλη του τη 

ζωή, στις οικοδομές. Στα 70 έ-
γινε φύλακας ασφαλείας. Μετά, 
όταν ήταν πια πολύ μεγάλος για 
να δουλεύει, περνούσε τον και-
ρό του σε ένα δημοτικό κέντρο 
για ανθρώπους τρίτης ηλικίας. 
Έπαιζε το παραδοσιακό κορεάτι-
κο επιτραπέζιο παιχνίδι janggi 
με άλλους ηλικιωμένους, διά-
βαζε στη δημόσια βιβλιοθήκη 
και έκανε βόλτες στο πάρκο της 
γειτονιάς. Με το ξέσπασμα της 
Covid 19, όμως, όλα έκλεισαν 
ταυτόχρονα, παίρνοντας μαζί 

τους κάθε κοινωνική του επα-
φή. Ο πατέρας μου αναγκάστη-
κε να περάσει τον χειμώνα κλει-
σμένος στο μικρό του δωμάτιο 
στο σπίτι του γιου και της νύφης 
του, όπου μένει επί 20 χρόνια, 
στη Seoul, περιορισμένος σε λί-
γες συζητήσεις και ακόμα λιγό-
τερα τετραγωνικά.
Τον Φεβρουάριο, η πανδημί-
α πήρε επικίνδυνη τροπή, με 
πάρα πολλά κρούσματα. Οι προ-
οπτικές ήταν δυσοίωνες. Με τον 
ιό να τρυπώνει σε πτέρυγες νο-
σοκομείων και σε γηροκομεί-
α, αλλά και με τους θανάτους να 
αυξάνονται απότομα, έγινε ξε-
κάθαρο ότι η Covid 19 άπλωνε 

τα πλοκάμια της στους πιο ευά-
λωτους.
Ο πατέρας μου είχε ήδη ζήσει 
πολλά. Γεννημένος το 1940, 
στο τέλος της ιαπωνικής κατο-
χής, ήταν παιδί κατά τη διάρκει-
α του πολέμου της Κορέας, νέος 
κατά τη διάρκεια της ανελέητης 
βιομηχανοποίησης στη δεκαετί-
α του ’60 και μεσήλικας στο ω-
στικό κύμα του εκδημοκρατι-
σμού. Όταν ήταν 10 ετών, ένας 
κομμουνιστής αντάρτης σκό-
τωσε τον πατέρα του. Αλλά και 
η αστυνομία θεωρούσε λανθα-
σμένα ότι ο πατέρας του, αν και 
ήταν αθώος πολίτης, συμπα-
θούσε τους κομμουνιστές. Κάθε 

Ο
...Που δεν είναι συνωμοσιολόγος ή αρνητής των εμβολίων, αλλά ένας 

ηλικιωμένος της διπλανής πόρτας, στη μακρινή Seoul της Νότιας Κορέας.

Hye-young Pyun

Συγγραφέας των 
μυθιστορημάτων 

«The Law of Lines», 
«City of Ash and Red» 

και «The Hole».
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φορά που μας έλεγε την ιστορία, 
ξεκινούσε με τη φράση «ο παπ-
πούς σας πέθανε άδικα». Λες 
και η συγκεκριμένη διαπίστω-
ση αποτελούσε το κλειδί για την 
κατανόηση των πάντων. 
Καθώς θεωρήθηκε κι αυτός ένο-
χος λόγω της στενής συγγένειας, 
ο πατέρας μου δεν μπορούσε να 
κυνηγήσει τα δικά του όνειρα. 
Δούλεψε οικοδόμος σε διάφο-
ρα μέρη, αλλά ποτέ δεν πήγε δι-
ακοπές. Δεν έπινε και δεν πήρε 
ποτέ τίποτα που να μην κέρδι-
σε ο ίδιος αφού ούτε με τον τζό-
γο ασχολήθηκε ποτέ. Ωστόσο, η 
ζωή ποτέ δεν τον αντάμειψε για 
την καλή του συμπεριφορά. Μια 
φορά, στη δουλειά, παραλίγο να 
πέσει από έναν ουρανοξύστη. 
Και κάποια άλλη, εργαζόταν στο 
εξωτερικό, αλλά απελάθηκε ε-
πειδή δεν είχε τα σωστά έγγρα-
φα. Έχασε τη σύζυγό του, τη μη-
τέρα μου, πολύ πρόωρα από α-
σθένεια. 
Πριν από λίγα χρόνια, ο πατέ-
ρας μου μπόρεσε να εξασφαλί-
σει την κατάθεση γειτόνων και 
αστυνομικών από την παιδική 
του ηλικία και έδωσε μια πολύ-
χρονη δικαστική μάχη για να α-
ποσαφηνίσει την αιτία θανά-
του του πατέρα του, για να καθα-
ρίσει την υπόληψή του ως πα-
τριώτη. Δεν ήταν εύκολο, αλλά 
όταν το πέτυχε, ήταν πανευτυ-
χής, σαν να ήταν τελικά αυτή η 
δικαίωση για τη σκληρή ζωή 
που είχε ζήσει.
Κι όμως, τώρα, με τα πάντα ε-
κτός ελέγχου -ακόμη και το Ε-
θνικό Νεκροταφείο της Seoul, 
όπου λίγο πριν είχε γίνει η με-
τακομιδή των οστών του παπ-
πού μου, για να αναπαυθεί με 
τιμή- ο πατέρας μου ένιωσε μό-
νος όσο ποτέ άλλοτε. Ανίκανος 
να συμβιβαστεί με το ότι θα πε-
ράσει τα χρόνια της σύνταξής 
του σε καραντίνα, άρχισε να λα-
χταρά το μέρος όπου γεννήθη-
κε, ένα χωριό κοντά στην πόλη 
Gwangju. Πάντα έλεγε στον ε-
αυτό του ότι θα επέστρεφε μια 
μέρα, αλλά τώρα η επιδημία τον 
έκανε να πάρει την απόφαση. 
Αν έπρεπε να περάσει τις μέρες 
του στη μοναξιά, τότε γιατί να 
μη βρίσκεται ανάμεσα στους α-
γαπημένους του λόφους και στα 
ποτάμια; 
Ξέροντας ότι τόσο εγώ όσο και 
τα αδέλφια μου -δύο μεγαλύτε-
ρες αδελφές και ένας μεγαλύτε-

ρος αδελφός- είτε θα φέρναμε α-
ντίρρηση στα σχέδιά του είτε θα 
επιμέναμε να τον βοηθήσουμε, 
έκανε μυστικά ταξίδια από τη 
Seoul στην Gwangju για να βρει 
ένα μικρό σπίτι να νοικιάσει. 
Μας ειδοποίησε μόλις μία μέρα 
μετά την εγκατάστασή του εκεί. 
Δεν το χωρούσε το μυαλό μας. 
Πώς θα μπορούσε ένας ηλικιω-
μένος άνθρωπος, που ανήκει σε 
ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα, 
να ανταποκριθεί στους κανόνες 
του lockdown;
Εμείς, που ήμασταν συνηθισμέ-
νοι στην on line διασκέδαση 
και που παραγγέλναμε προϊόντα 
με το πάτημα ενός κουμπιού, 
δεν μπορούσαμε να καταλάβου-
με πόσο τοξική ήταν γι’ αυτόν η 
απομόνωση. Δεν ξέραμε πώς εί-
ναι να είσαι ηλικιωμένος, ούτε 
πώς είναι να νιώθεις αγνοημέ-
νος και παραμελημένος στο σπί-
τι σου εν ονόματι της ασφάλειας.
Τα αδέλφια μου κι εγώ σπεύ-
σαμε να επιβιβαστούμε σ’ ένα 
τρένο για την Gwangju με σκο-
πό να φέρουμε τον πατέρα μου 
πίσω και να τον πείσουμε για 
την ασφάλεια της οικογενεια-
κής απομόνωσης. Το τρένο ήταν 
άδειο. Εκείνη τη μέρα, 29 Φε-
βρουαρίου 2020, είχαν κατα-
γραφεί ακόμη 813 νέα κρού-
σματα κορωνοϊού -τα περισσό-
τερα από την πρώτη καταγραφή 
στις 20 Ιανουαρίου. Φορούσα-
με τις μάσκες μας κάθε δευτερό-
λεπτο εκείνου του ταξιδιού που 
κράτησε δυόμισι ώρες.
Βρήκαμε τον πατέρα μας στο 
νοικιασμένο του σπίτι, αλλά αρ-
νήθηκε να φύγει μαζί μας. Κα-
θώς το σπίτι ήταν πολύ μικρό 
για να μας χωρέσει όλους, έ-
πρεπε να περάσουμε τη νύχτα σ’ 
ένα μικρό ξενοδοχείο -αψηφώ-
ντας ακόμα πιο πολύ τις συστά-
σεις των αρχών για παραμονή 
στο σπίτι και αποφυγή συγκε-
ντρώσεων. To σχεδόν άδειο ξε-
νοδοχείο έμοιαζε απόκοσμο. Οι 
αδελφές μου κι εγώ κοιμηθήκα-
με ανήσυχες με την επιμονή του 
πατέρα μας να μείνει.
Αργά το επόμενο πρωί πήγα-
με με τον πατέρα μου να βρούμε 
κάπου να φάμε. Η Gwangju έ-
μοιαζε εγκαταλειμμένη. Περπα-
τήσαμε πολύ, χωρίς να βρίσκου-
με οτιδήποτε ανοικτό. Τελικά, 
φτάσαμε σε μια υπαίθρια αγο-
ρά κοντά σ’ ένα πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο. 

«Όταν ήμουν 15», είπε ο πατέ-
ρας μου, «περπατούσα όλο τον 
δρόμο μέχρι αυτή την αγορά για 
να πουλήσω καρπούζια».
Ήξερα λίγα για την παιδική του 
ηλικία. Την πιο νεανική εικό-
να του την είχα δει σε μια φω-
τογραφία στην οποία, περίπου 
20 χρονών τότε, πόζαρε βλοσυ-
ρός λίγο πριν μετακομίσει στη 
Seoul. Πόσα πρόσωπα έχει η 
ζωή; Στο ταλαιπωρημένο τωρι-
νό του πρόσωπο δεν μπορούσα 
να δω κανένα ίχνος από το πει-
σματάρικο αγόρι που θα περπα-
τούσε σχεδόν 20 χιλιόμετρα για 
να πουλήσει καρπούζια ή από 
την ένταση ενός νεαρού που ε-
τοιμάζεται να μετακομίσει σε 
μια μητρόπολη. 
«Έκανε πολλή ζέστη και ήταν 
πολύ μακριά».
Με αυτή τη φράση τα διαφορετι-
κά του πρόσωπα φάνηκε να συ-
ναντιούνται. Τα είχε καταφέρει 
με τις δικές του δυνάμεις. Αυτή 
ήταν η ρίζα και μαζί ο βλαστός 
του αυτοσεβασμού του.
Η αδελφή του έμεινε στο χωριό 
τους και καλλιεργούσε ροδάκι-
να. Εμείς μεγαλώσαμε τρώγο-
ντας αυτά τα ροδάκινα, αλλά δύ-
σκολα θα τα απολαμβάναμε φέ-
τος. Πριν από την πανδημία, 
είχε χτυπήσει άσχημα το πόδι 
της και νοσηλευόταν ακόμη σε 
κέντρο αποκατάστασης. Καθώς 
η Covid-19 εξαπλωνόταν, τα νο-
σοκομεία σταμάτησαν να επι-
τρέπουν τις επισκέψεις. Ο πατέ-
ρας μου έμοιαζε ήδη να πενθεί, 
επειδή πίστευε ότι μπορεί να 
μην την ξανάβλεπε ποτέ. 
Μας είπε αυτό που έμαθε από 
τον γιο της αδελφής του: «Νο-
μίζει ότι όλοι την έχουν εγκατα-
λείψει». 
Όταν συλλογίστηκα όλους τους 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
την ίδια κατάσταση με τη θεία 
μου -ανήμπορη και πεπεισμένη 
ότι έχει εγκαταλειφθεί στο δω-
μάτιο ενός νοσοκομείου- ένα α-
νησυχητικό αίσθημα με κυρίευ-
σε. Αυτό ήταν το μέλλον μας. Η 
ζωή θα μας κάνει όλους ασθενι-
κούς ηλικιωμένους. 
Καταφέραμε τελικά να βρούμε 
ένα εστιατόριο ανοιχτό. Μετά το 
πρωινό μας, πηγαίνοντας στο 
μετρό, ο δρόμος μάς έφερε από 
το νοσοκομείο. Εργάτες με ολό-
σωμες στολές προστασίας βοη-
θούσαν ανθρώπους που περίμε-
ναν να εξεταστούν στο διαγνω-
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στικό κέντρο που είχε στηθεί 
στην είσοδο. Στις πρωινές ειδή-
σεις είχαμε δει ότι κάποιος από 
την περιοχή είχε διαγνωστεί θε-
τικός και τώρα εξέταζαν όλους 
όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί 
του. Η θέα του διαγνωστικού κέ-
ντρου και το ότι βρισκόμασταν 
τόσο κοντά του μας άφησε σε α-
ναμμένα κάρβουνα. Ήμασταν 
τρομοκρατημένοι ότι θα χάσου-
με τον πατέρα μας από τον κο-
ρωνοϊό. 
Στην είσοδο του σταθμού του 
μετρό, ο πατέρας μας μπήκε στο 
ασανσέρ και με το χέρι του κρα-
τήθηκε σφιχτά από τις λαβές. 
Στο τρένο πιάστηκε από έναν 
στύλο για να κρατήσει την ισορ-
ροπία του. Όλα όσα ένας νεότε-
ρος άνθρωπος θα έκανε χωρίς 
να ακουμπήσει τίποτα, ήταν α-
δύνατον να τα κάνει αυτός, ένας 
ηλικιωμένος. Όσο προσεκτικός 
κι αν προσπαθούσε να είναι, ερ-
χόταν σε επαφή με την ανάσα 
και τα χέρια πολύ περισσότερων 
ανθρώπων απ’ ό,τι εμείς -και 
ήταν έτσι πολύ πιο εκτεθειμένος 
στη μόλυνση.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον ο-
ποίο η Covid-19 παίρνει τους 
γηραιότερους. Θα μπορούσες να 
χάσεις τη μητέρα σου που έχει 
πίεση, τη γιαγιά σου που παλεύ-
ει με τον διαβήτη ή την αδελφή 
σου που ίσως έχει μια χρόνια 
πάθηση. Η επαφή μας με αυτούς 
τους ανθρώπους είναι ο λόγος 
για τον οποίο πρέπει να προστα-
τευθούμε από τον ιό. 
Το καθήκον για πρόληψη συν-
δέεται με τη δυνατότητα να φα-
νταστούμε τους εαυτούς μας στη 
θέση άλλων ανθρώπων, δεν εί-
ναι παρέμβαση στην υγιεινή άλ-
λων ανθρώπων ή στέρηση της 
ελευθερίας τους. Είναι απλώς το 
να κάνεις ό,τι χρειάζεται για να 
μην καταστείς ο ίδιος πηγή μό-
λυνσης και απειλή για ανθρώ-
πους που συνδέονται μαζί σου. 
Ο πατέρας μου κατέληξε να μέ-
νει στην Gwangju μέχρι τον Ι-
ούλιο, αλλά η κατάσταση της υ-
γείας του τον ανάγκασε να ε-
πιστρέψει κοντά μας. Από τότε 
παρακολουθεί τα νέα και τις ε-
ξελίξεις σχετικά με το εμβόλι-
ο. Έπαιρνε θάρρος από κάποια 
νέα, αλλά οι ειδήσεις για τις ι-
σχυρές χώρες που ανταγωνίζο-
νται για να «πουλήσουν το ρύζι 
πριν ακόμη το μαζέψουν» -δη-
λαδή για το ποια θα αγοράσει 

ένα εμβόλιο που ακόμη δεν υ-
πήρχε- τον έκανε να αναρωτιέ-
ται: «Ακόμη κι αν βρουν το εμ-
βόλιο, θα μπορούν άνθρω-
ποι σαν κι εμάς να το κάνουν;». 
Ήταν τα χρόνια της εξαντλητικής 
φτώχειας, των διακρίσεων, της 
απογοήτευσης και της ανατα-
ραχής που τον έκαναν να το πει 
αυτό. Στη ζωή του, άσχετα από 
το πόσο σκληρά προσπαθού-
σαν «άνθρωποι σαν κι εμάς», οι 
προσπάθειες πολύ συχνά συνα-
ντούσαν τον αποκλεισμό.
Είδα ένα ντοκιμαντέρ στο οποί-
ο άνθρωποι στη Λομβαρδία της 
Ιταλίας έκαναν διαδήλωση ζη-

τώντας τη μεταρρύθμιση του ε-
θνικού συστήματος υγείας. Πεν-
θούντα μέλη μιας οικογένει-
ας κρατούσαν ένα πανό που έ-
γραφε «La salute è un diritto» 
(«Η υγεία είναι δικαίωμα») με 
τον θυμό εμφανή στα πρόσωπά 
τους. Η υγεία είναι περισσότερα 
πράγματα από προσωπική ευ-
θύνη. Είναι ένα κοινωνικό αγα-
θό που πρέπει να διασφαλίζεται 
από ισχυρά εθνικά συστήματα 
υγείας. Εύχομαι να μην υπάρξει 
καμιά άλλη τόσο μεγάλη ανάγκη 
για να πειστεί οποιοσδήποτε ότι 
η υγεία κάθε χώρας εξαρτάται 
από την υγεία κάθε πολίτη της.
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