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Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ 
ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΙΨΑ

Α
πό την αυγή του πολιτι-
σμού υπήρξαν επιδημίες 
και πανδημίες, οι οποίες 
στην πραγματικότητα απο-
τελούν ακούσιες συνέπειες 

του πολιτισμού. Οι προϊστορικές 
κοινωνίες (οι πρόγονοί μας) σίγου-
ρα είχαν προσβληθεί από ασθένει-
ες, αλλά είχαν λίγες ευκαιρίες να 
ανταλλάξουν ιώσεις με άλλους αν-
θρώπους σε μεγάλη κλίμακα, έξω 
από τον δικό τους πολιτισμό, αφού 
τότε ζούσαν σε μικρές απομονω-
μένες ομάδες και ταξίδευαν σε μι-
κρές αποστάσεις. Η κατάσταση 
άλλαξε δραστικά όταν, περίπου 
10.000 χρόνια πριν, η αγροτική 
επανάσταση αντικατέστησε τη νο-
μαδική, κυνηγετική-συλλεκτική 
κοινωνία με τις μόνιμες εγκατα-
στάσεις διαμονής και τον νέο τρό-
πο ζωής, που έφερε και ταξίδια σε 
μεγάλες αποστάσεις στη στεριά 
και στη θάλασσα. Στην ιστορία 
έχουν αναφερθεί φαινόμενα παν-
δημιών, με ορισμένα χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα περιφερεια-
κής/παγκόσμιας έκτασης. Σε κάθε 
περίπτωση, όμως, οι πανδημικές ή 
ενδημικές καταστροφικές εξάρ-
σεις (φυσικές ή ανθρώπινες) ακο-
λουθούν τη θεωρία της πολυπλο-
κότητας σε μια μη γραμμική εξέλι-
ξη των ανθρώπινων πολιτισμών.

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας κοι-
νωνικής ανησυχίας και αναταρα-
χής λόγω της πανθομολογούμενα 
καταστροφικής πανδημίας του 
Covid-19, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Επιστημών και Τεχνών δημοσίευσε 
ένα κείμενο που αποτυπώνει την 
επιστημονική θέση της πάνω στο 
ζήτημα. Η διαχείριση της κρίσης 
έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, 
αλλά παραμένει ως αρχή η διερεύ-
νηση και αναζήτηση της αλήθειας 
μέσα από τον ορθό λόγο, την επι-
στημονική γνώση. Το φιλτράρισμα 
των fake news και η συνετή αντιμε-
τώπιση των αντιδράσεων που 
προέρχονται από άγνοια, με κατα-
νόηση αλλά χωρίς να θυσιάζεται η 
ασφάλεια του συνόλου, συναποτε-
λούν ικανούς πυλώνες προστασίας 
της επιστημονικής γνώσης και συ-
νοχής.

Στο πλαίσιο της παγκόσµιας 
κοινωνικής ανησυχίας και 
αναταραχής λόγω της καταστροφικής 
πανδηµίας του Covid-19, πήρε θέση 
αναφορικά µε την πολυεπίπεδη 
διαχείριση της κρίσης
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Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστη-
μών και Τεχνών ιδρύθηκε το 1990 
ως ένα επιστημονικό όργανο λο-
γίων, που τα μέλη της είναι κορυ-
φαίοι επιστήμονες, νομπελίστες, 
καλλιτέχνες και επαγγελματίες 
της διακυβέρνησης, οι οποίοι εί-
ναι αφοσιωμένοι στην καινοτόμο 
έρευνα, τη διεπιστημονική και 
διεθνική συνεργασία, καθώς και 
την ανταλλαγή και τη διάδοση 
της γνώσης.

Στο συγκεκριμένο τεύχος των 
«Επικαίρων» παρουσιάζουμε την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ακα-
δημίας Επιστημών και Τεχνών για 
την κλιμακούμενη πανδημία του 
Covid-19, όπως αυτή διατυπώθηκε 
από ειδικούς-μέλη της με πρωτο-
βουλία του προέδρου καθηγητή Κ. 
Μάινζερ.

Προοίμιο
Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστη-

μών και Τεχνών, ως φορέας συντο-
νισμού των επιστημονικών δρα-
στηριοτήτων σε διάφορους κλά-
δους στην Ευρώπη και πέραν αυ-
τής, σημειώνει στο εν λόγω κείμε-
νο την ανησυχία της σχετικά με τη 
συνεχή μεταβλητότητα στη συ-
μπεριφορά του ιού SARS-CoV-2 
λόγω των παραλλαγών του γονιδι-
ώματός του.

Η απειλή κατά της δημόσιας και 
ατομικής υγείας απαιτεί άμεση, 
αποφασιστική και προνοητική δρά-
ση. Ταυτόχρονα, υπάρχει ανάγκη να 
αξιολογηθεί ο συνολικός αντίκτυ-
πος στην παγκόσμια υγεία, η οποία 
περιλαμβάνει ασθένειες που δεν 
αντιμετωπίζονται εύκολα στη δη-
μόσια υγεία λόγω πανδημίας.

Τους τελευταίους είκοσι τέσσερις 
μήνες, οι γνώσεις μας για τον ιό και 
τη νοσηρότητα που προκαλεί, 
αλλά και για τον τρόπο αντιμετώπι-
σής του ιατρικά, έχουν αυξηθεί ση-
μαντικά. Ωστόσο, βλέπουμε μια 
τάση η αύξηση της επιστημονικής 
γνώσης να συνοδεύεται από αυξα-
νόμενη αντίσταση στη γνώση. Υπό 
το πρίσμα της προφανούς περι-
φρόνησης της παγκόσμιας επιστη-
μονικής δραστηριότητας, είμαστε 
σταθερά προσηλωμένοι στην 
αρχή της ελεύθερης και ανεξάρτη-

της έρευνας και της αναζήτησης 
της αλήθειας, που με τη σειρά τους 
δημιουργούν μια βάση γνώσης για 
ορθή λήψη αποφάσεων σε ανοι-
χτές και δημοκρατικές κοινωνίες. 
Παρ’ όλα αυτά, σημειώνουμε επί-
σης ότι η πανδημία έχει προκαλέ-
σει πολλαπλούς κοινωνικούς συμ-
βιβασμούς μεταξύ διαφορετικών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ (2009). Οι αρχές της αναλογικό-
τητας, της λογοδοσίας και της δί-
καιης ισορροπίας πρέπει να τη-
ρούνται σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης και να εξετάζονται νομικά 
στο μέλλον. Εντούτοις, ορισμένοι 
παράγοντες εμπλέκονται σε εξωδι-
καστικές αξιώσεις διευθέτησης συ-
γκρούσεων που υπονομεύουν την 
ασφάλεια δικαίου. Ο μετριασμός 
μεταξύ της χρηστής διαχείρισης 
της πανδημίας και των οικονομι-
κών της επιπτώσεων είναι ένας 

ακόμα τομέας σοβαρής ανησυχί-
ας. Ενώ οι ευρωπαϊκές κοινωνίες 
ενδέχεται να περάσουν σε ένα πι-
θανό τρίτο έτος περιορισμών, οι 
συνέπειες για τις εθνικές και πα-
γκόσμιες οικονομίες είναι δυνητι-
κά καταστροφικές και απαιτούν 
αυξημένες προσπάθειες σταθερο-
ποίησης.

Πιστεύουμε ότι ένας βιώσιμος 
δρόμος προς τα εμπρός για τις ευ-
ρωπαϊκές κοινωνίες είναι να λά-
βουν υπόψη τον ιατρικά επείγοντα 
χαρακτήρα της πανδημίας, ενώ 
παράλληλα να αντιμετωπίζουν χω-
ρίς συμβιβασμό την αντίσταση 
στη γνώση, υπερασπίζοντας το 

κράτος δικαίου και διασφαλίζο-
ντας την οικονομική σταθερότητα.

ΜΕΡΟΣ 1
Ο ιατρικά επείγων χαρακτήρας 
του ιού SARS-CoV-2 υπό το 
πρίσμα του παγκόσμιου 
βάρους της νόσου
Επείγουσα κατάσταση

Ο ιός SARS-Cov-2 αλλάζει συνε-
χώς, καθώς ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός εξακολουθεί να είναι αφελής 
και να συμπεριφέρεται με «αδια-
φορία» προς την πανδημία, με 
αποτέλεσμα ο ιός να εξαπλώνεται 
γρήγορα και να μεταλλάσσεται. 
Αυτή η κατάσταση προκύπτει από 
το γεγονός ότι ο εμβολιασμός πε-
ριορίζεται κυρίως στις ανεπτυγμέ-
νες χώρες, ενώ ακόμα κι εκεί είναι 
τοπικά ανεπαρκής. Μέχρι τώρα, 
σταθήκαμε σχετικά τυχεροί, κα-
θώς οι μεταλλάξεις του ιού δεν 
ήταν πιο θανατηφόρες από τις 
προηγούμενες, αν και οι νέες πα-

ραλλαγές ήταν πιο μεταδοτικές. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να προ-
βλέψουμε τα χαρακτηριστικά των 
επόμενων παραλλαγών και, παρό-
λο που έχουν εγκριθεί νέα φάρμα-
κα για τη θεραπεία της νόσου, το 
μέλλον είναι αβέβαιο.

Το παγκόσμιο βάρος της ασθένειας
Σύμφωνα με το «Our World in 

Data» (https://www.worldometers.
info/coronavirus/) και το Johns 
Hopkins (https://coronavirus.jhu.
edu/map.html), έχουν καταγραφεί 
πάνω από 267 εκατομμύρια περι-
πτώσεις επιβεβαιωμένου Covid-19 
και πάνω από 5 εκατομμύρια θά-

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΘΕΡΜΟ ΚΛΙΜΑ», 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΒΙΑΙΟ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟ, 
Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΩΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΘΗΣ 
ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ



6  |  http://www.epikaira.gr  |  02/22

νατοι που προκλήθηκαν από μό-
λυνση από τον Covid-19 παγκοσμί-
ως. Μόνο στην Ευρώπη, νόσησαν 
περισσότερα από 76 εκατομμύρια 
άτομα με Covid-19 και οι θάνατοι 
ανήλθαν σε σχεδόν 1,5 εκατομμύ-
ριο. Η τρέχουσα πανδημία εξά-
ντλησε τους επαγγελματίες υγείας 
και τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, αφήνοντας ελάχιστο 
χώρο για τη θεραπεία άλλων απει-
λητικών για τη ζωή ασθενειών.

Ο αντίκτυπος όλων των μέτρων 
δημόσιας υγείας σε ασθένειες που 
δεν αντιμετωπίζονται

Τα μέτρα που έλαβαν οι χώρες για 
την πρόληψη της εξάπλωσης του 
Covid-19 μείωσαν, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, τη συχνότητα των λοι-
μώξεων του αναπνευστικού και πε-
ριόρισαν τον αριθμό των θανάτων 
που προκαλούνται από αυτές τις 
ασθένειες. Ταυτόχρονα, όμως, τα 
μέτρα αυτά καθυστέρησαν αδικαι-
ολόγητα τη διάγνωση και τη θερα-
πεία άλλων ιατρικών καταστάσεων 
λόγω της περιορισμένης πρόσβα-
σης σε ιατρική περίθαλψη. Ως απο-
τέλεσμα, αντιμετωπίζουμε μια ανη-
συχητική αύξηση του αριθμού των 
θανάτων (JAMA, 2020, 324: 510-
513) και την επιδείνωση των συνθη-
κών υγείας ολόκληρου του πληθυ-
σμού. Η μειωμένη πρόσβαση σε ια-
τρική περίθαλψη και η μειωμένη 
αναζήτηση ιατρικής βοήθειας συ-
νεπάγονται εκατομμύρια θανάτους 
εβδομαδιαίως σε όλο τον κόσμο.

Οι ανησυχητικές επιπτώσεις στην 
ψυχική υγεία

Η πανδημία του Covid-19 οδήγησε 
σε έντονη αύξηση των καταθλιπτι-
κών και αγχωδών διαταραχών πα-
γκοσμίως, όπως αξιολογήθηκε σε 
204 χώρες (από ειδικούς για Ψυχικές 
Διαταραχές Covid-19, με επιπλέον 
53,2 εκατομμύρια περιπτώσεις άγ-
χους και 76,2 εκατομμύρια περιπτώ-
σεις μείζονος καταθλιπτικής διατα-
ραχής το 2020). Αξιοσημείωτο είναι 
ότι η αύξηση στην επικράτηση των 
αγχωδών διαταραχών και της κατά-
θλιψης συσχετίστηκε τόσο με τα αυ-
ξανόμενα ποσοστά μόλυνσης από 
Covid-19, όσο και με τη μείωση της 

ανθρώπινης κινητικότητας. Σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, ο επιπολασμός1 
των αγχωδών διαταραχών συσχετί-
στηκε ισχυρά με αυξημένα ποσοστά 
μόλυνσης, ενώ ο επιπολασμός της 
κατάθλιψης συνδέθηκε περισσότε-
ρο με τη μείωση της ανθρώπινης κι-
νητικότητας.

ΜΕΡΟΣ 2
Ο αρνητικός αντίκτυπος της 
αντίστασης στη γνώση για 
τη λήψη αποφάσεων και 
στην κοινωνική συνοχή
Πληθωρική πληροφόρηση («Ιν-
φοδημία» – Infodemic)2

Η πανδημία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ 
(2021), συνοδεύτηκε από μια «ινφο-
δημία»: τη διάδοση παραπλανητι-
κών πληροφοριών που έχει εισβάλει 
στον κοινωνικό λόγο. Φαινόμενα 
όπως η αποπληροφόρηση (η σκόπι-
μη διάδοση ψευδών πληροφοριών), 
η παραπληροφόρηση (η ακούσια 
διάδοση ψευδών πληροφοριών) και 
οι θεωρίες συνωμοσίας (αφηγήσεις 
που δημιουργούν νόημα, ιδιαίτερα 
σε περιόδους κρίσης), τα οποία εκ-
φράζονται τόσο από κρατικούς όσο 
και από μη κρατικούς φορείς, έχουν 
θολώσει τις προσπάθειες κατανόη-
σης του ιού SARS-CoV-2 και των κιν-
δύνων που συνεπάγεται για την αν-
θρώπινη κοινωνία.

Έξι αμφισβητούμενες περιοχές
Αυτό σχετίζεται ειδικότερα με έξι 

συγκεκριμένους και αμφισβητούμε-
νους τομείς: 1) την προέλευση του 
ιού, 2) τη διάδοσή του, 3) τη θνησι-
μότητα και τη νοσηρότητά του (και 
σχετικά στατιστικά στοιχεία), 4) τα 
αντίμετρα στη δημόσια υγεία και 
στην πολιτική, 5) τον εμβολιασμό 
κατά του Covid-19 και 6) γενικές αιτι-
ολογικές εξηγήσεις για το ξέσπασμα 
της πανδημίας και τη διαχείρισή της 
(MSB, 2021). Το ευρύ κοινό έχει εκτε-
θεί σε ένα πλήθος αντικρουόμενων 
αναλύσεων, οι οποίες επίσης έχουν 
συνδεθεί με διάφορες ατζέντες τόσο 
στην παγκόσμια όσο και στην εθνι-
κή πολιτική.

Η αντίσταση στη γνώση ως οδη-
γός ριζοσπαστικοποίησης

Σε σημαντικό βαθμό, η ινφοδημία 

χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμε-
νη αντίσταση στη γνώση, που ορίζε-
ται ως «η τάση να μην αποδεχόμα-
στε τη διαθέσιμη γνώση» (Wikforss, 
2018) και ειδικότερα ως η άρνηση 
της επιστημονικής γνώσης. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια αυτή η αντίστα-
ση στη γνώση έχει οδηγήσει σε δια-
μαρτυρίες ενάντια στα επιστημονι-
κά δεδομένα και στον σχεδιασμό για 
τον περιορισμό και τον τερματισμό 
της πανδημίας. Η εξειδικευμένη επι-
στημονική γνώση έχει δυστυχώς 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στα χέ-
ρια της ελίτ για τη χειραγώγηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Η επιστή-
μη έχει ταυτιστεί με οποιαδήποτε 
άλλη μη επιστημονική άποψη. Σε 
αυτό το «θερμό κλίμα», το οποίο έχει 
οδηγήσει επανειλημμένα τη ριζο-
σπαστικοποίηση προς τις καινού-
ριες αντιλήψεις σε βίαιο εξτρεμισμό, 
η ακεραιότητα της επιστήμης ως 
βάσης ορθής λήψης αποφάσεων 
πρέπει να αποκατασταθεί.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύ-
νης στην επιστήμη

Η εμπιστοσύνη στην επιστήμη 
πρέπει να αποκατασταθεί προκειμέ-
νου να συμβάλει στην κοινωνική 
συνοχή. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη οι υποκείμε-
νες γνωστικές, ψυχολογικές και 
υπαρξιακές διαστάσεις της αντίστα-
σης στη γνώση. Όχι μόνο χρειάζεται 
οι επιστήμονες να υπερασπίζονται 
την ακεραιότητα των προτύπων 
τους (σωστή κατανόηση της επιστη-
μονικής θεωρίας και μεθόδου), αλλά 
και να εκτιμούν με ποιο τρόπο οι γε-
νικευμένοι φόβοι και οι ανησυχίες 
αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της 
συνωμοτικής άρνησης της επιστή-
μης. Η κατάσταση απαιτεί μια τριπλή 
στρατηγική, στην οποία η προώθη-
ση των προτύπων της κριτικής πη-
γής και της κριτικής σκέψης συνδυά-
ζεται με μια βαθύτερη ψυχολογική 
κατανόηση των συναισθηματικών 
και υπαρξιακών παραγόντων πίσω 
από την αντίσταση στις επιστημονι-
κές προσπάθειες για εξέλιξη στη 
γνώση. Οποιεσδήποτε προσπάθειες 
αντιμετώπισης της ινφοδημίας πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις 
τρεις διαστάσεις: το γνωσιολογικό 
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ΜΕΝΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕΙ ΕΑΝ ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
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∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΗΤΑΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ. 
ΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ 
ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

επίπεδο (γνώση), το συναισθηματι-
κό επίπεδο (ψυχολογία) και το υπαρ-
ξιακό επίπεδο (αξίες και κοσμοθεω-
ρίες). Επομένως, πρέπει να κατανοή-
σουμε τους μηχανισμούς που οδη-
γούν στη ριζοσπαστικοποίηση, στον 
εξτρεμισμό και στη διάσπαση των 
κοινωνιών από γνωστική, ψυχολογι-
κή και κοινωνιολογική άποψη. Γίνε-
ται λόγος για καταφατική επεξεργα-
σία πληροφοριών, συναισθηματική 
γνώση (π.χ. αντίληψη, λήψη νοημά-
των, μνήμη, λήψη αποφάσεων) ή 
αντίδραση σε αντιληπτούς περιορι-
σμούς.

Η επιστήμη ως σύστημα μάθησης
Από γνωσιολογική άποψη, πρέπει 

να κατανοήσουμε και να κοινοποιή-
σουμε τις επιστημονικές διαδικασίες 
στην κοινωνία: αν λάβουμε σοβαρά 
υπόψη όλους τους γνωστούς συντε-
λεστές και μηχανισμούς αποτυχιών 
και λανθασμένων αποφάσεων, π.χ. 
στην επιστήμη, στην τεχνολογία ή 
στην πολιτική, πρέπει να παραδε-
χτούμε ότι και η επιστήμη δεν είναι 
απρόσβλητη από αυτό. Ειδικά αυτή 
τη στιγμή, όλοι οι «πρωταγωνιστές» 
δείχνουν να ενεργούν κατεπειγό-
ντως για λήψη αποφάσεων, αλλά και 
με μια δόση υποκριτικής. Θα μπο-
ρούσε και η επιστημονική κοινότητα 
να συμβάλει ουσιαστικά στην αξιο-
πιστία και στην αυθεντικότητα της 
επιστήμης, να διερευνήσει και να 

κοινοποιήσει τους μηχανισμούς των 
δικών της τρόπων, προκαταλήψεων 
και περιορισμών, όπως συμβαίνει σε 
κάθε δημοσίευση σε επιστημονικά 
περιοδικά για μια επιστημονική δια-
μάχη. Πέρα από αυτό, θα αυξήσου-
με την εμπιστοσύνη του κοινού στην 
επιστήμη εάν παραδεχτούμε την 
πολυπλοκότητα και την πολυπροο-
πτική της επιστήμης ως συστήματος 
μάθησης.

ΜΕΡΟΣ 3
Η ανάγκη υπεράσπισης του 
κράτους δικαίου σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μια παγκόσμια πανδημία όπως 
αυτή που προκλήθηκε από τον ιό 
SARS-CoV-2 αποτελεί χωρίς αμφι-
βολία κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης για κάθε κρατούσα εξουσία. 
Όσο και αν οι πολίτες περιμένουν 
ότι η διακυβέρνηση θα αποτρέψει 
τις αρνητικές συνέπειες μιας πανδη-
μίας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
το κράτος δικαίου πρέπει να τηρού-
νται ως βασικά στοιχεία της υπεύ-
θυνης εξουσίας. Επομένως, είναι 
σκόπιμο να αναρωτηθούμε ποια 
θεμελιώδη δικαιώματα έχουν επη-
ρεαστεί από την πανδημία Covid-19 
και πώς ισορροπούνται δίκαια με-
ταξύ τους. Ωστόσο, γίναμε επίσης 
μάρτυρες μιας αύξησης ψευδο-νο-
μικών επιχειρημάτων που εγείρο-

νται από διαφορετικούς παράγο-
ντες με στόχο να υπονομεύσουν τη 
νόμιμη δημόσια δράση.

Θεμελιώδη δικαιώματα
Σε επίπεδο ΕΕ, τα κράτη-μέλη 

έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένα μέ-
τρα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώ-
σεις περιορίζουν επίσης τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα (Trstenjak, 2020). 
Στην πράξη, η (δημόσια) υγεία χρη-
σιμοποιήθηκε σχεδόν πάντα ως λό-
γος ή θεμιτός στόχος για τον περιο-
ρισμό όλων των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων. Υπάρχουν περιορισμοί που 
βασίζονται σε λόγους δημόσιας 
υγείας, όπως: περιορισμός της ελεύ-
θερης κυκλοφορίας, παραβιάσεις 
της προστασίας δεδομένων και πε-
ριορισμός των ελεύθερων οικονομι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρή-
σεων (π.χ. υποχρεωτικό κλείσιμο κα-
ταστημάτων). Σε επίπεδο ΕΕ, ο όρος 
«θεμελιώδη δικαιώματα» υποδηλώ-
νει τόσο τα ανθρώπινα, όσο και τα 
πολιτικά δικαιώματα. Αυτά κατοχυ-
ρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της ΕΕ με 54 άρ-
θρα (2009), που αποτελεί μέρος του 
πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης, 
και εξετάζονται σε συνδυασμό με τη 
συνταγματική νομοθεσία.

Αναλογικότητα περιορισμών
Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι 

απόλυτα και μπορούν να υπόκεινται 
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σε περιορισμούς εάν αυτοί προβλέ-
πονται από τον νόμο (τόσο σε επίπε-
δο ΕΕ, όσο και σε επίπεδο κράτους-
μέλους), όπως υπόκεινται και στην 
αρχή της αναλογικότητας, για παρά-
δειγμα σε σχέση με το πώς επηρεά-
ζουν άλλες ελευθερίες. Σημαντική 
είναι επίσης η αρχή του χρονικού πε-
ριορισμού, ιδίως για τους περιορι-
σμούς που εισάγονται λόγω της κρί-
σης του κορονοϊού. Η αναλογικότη-
τα ως προϋπόθεση για περιορισμούς 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά 
το άρθρο 52 (παρ. 1) του Χάρτη είναι 
ένα εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο 
αξιολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει 
τρία στοιχεία: την καταλληλότητα, 
την αναγκαιότητα και τη λογική των 
μέτρων που εγκρίνονται.

Η αρχή της δίκαιης ισορροπίας
Κατά τη διάρκεια της κρίσης του 

κορονοϊού, το βασικό ζήτημα συν-
δέθηκε με το ερώτημα πότε και υπό 
ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να 
περιοριστούν τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα και ποια είναι η δίκαιη ισορρο-
πία σε περίπτωση σύγκρουσης πολ-
λών δικαιωμάτων. Τα άρθρα που 
επηρεάζονται λόγω αυτής της σύ-
γκρουσης στον Χάρτη είναι προφα-
νή: υγειονομική περίθαλψη (άρθρο 
35), δικαίωμα στην ελευθερία και 
ασφάλεια (άρθρο 6), προστασία 
προσωπικών δεδομένων (άρθρο 8), 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 12), ισότη-
τα ενώπιον του νόμου (άρθρο 20), 
προστασία των καταναλωτών (άρ-
θρο 38) και σεβασμός της ιδιωτικής 

και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7). 
Άλλα δικαιώματα έχουν επίσης ανα-
φερθεί συχνά στη συζήτηση, όπως 
το δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2) ή το 
δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια (άρθρο 1). Επιπλέον, η απαγό-
ρευση των διακρίσεων (μη διάκρι-
ση) (άρθρο 21,1), η ελευθερία της 
θρησκείας (άρθρο 10), η ελευθερία 
της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας (άρθρο 16), τα δικαιώματα ιδιο-
κτησίας (άρθρο 17) ή το δικαίωμα 
προσφυγής στη δικαιοσύνη και 
άσκησης ένδικου μέσου (άρθρο 47) 
έχουν επηρεαστεί. Μεγάλη ένταση 
προκλήθηκε από διατάξεις σχετικά 
με την ελευθερία της έκφρασης και 
της ενημέρωσης (άρθρο 11).

Μελλοντικά ένδικα μέσα
Μένει να φανεί εάν όλοι οι περιορι-

σμοί που επιβλήθηκαν στα θεμελι-

ώδη δικαιώματα ήταν δικαιολογη-
μένοι και αναλογικοί. Τα δικαστήρια 
θα έχουν τον τελευταίο λόγο γι’ αυτά 
τα ζητήματα. Σε πολλές μελλοντικές 
νομικές διαδικασίες, τα εθνικά δικα-
στήρια θα πρέπει να αξιολογήσουν 
πιθανές παρεμβάσεις στα θεμελιώ-
δη δικαιώματα βάσει του εθνικού 
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τον 
νόμο. Προς το παρόν, δεν είναι δυ-
νατόν να δοθούν οριστικές απαντή-
σεις σχετικά με το ποια δικαιώματα 
έχουν περιοριστεί δικαιολογημένα 
ή αδικαιολόγητα. Οι απαντήσεις θα 
εξαρτηθούν από τις συνθήκες κάθε 
κατάστασης και τα γεγονότα της 
υπόθεσης. Για τον σκοπό αυτόν εί-
ναι διαθέσιμα μια σειρά από ένδικα 

μέσα τόσο σε εθνικό, όσο και σε 
συνδικαλιστικό επίπεδο. Αν και πρέ-
πει να υποστηρίζεται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, 
θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται 
παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώ-
ματα προκειμένου με αυτόν τον 
τρόπο να διασφαλιστεί η προστα-
σία άλλων δικαιωμάτων που θεω-
ρούνται πιο σημαντικά σε μια δεδο-
μένη χρονική στιγμή. Ωστόσο, τέ-
τοιοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα πρέπει να επιβάλλονται 
υπό αυστηρά καθορισμένους 
όρους και να προβλέπονται από τις 
ανώτατες νομικές πράξεις, δηλαδή 
από τα εθνικά Συντάγματα και τον 
Χάρτη σε επίπεδο ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων πέρα από τα 
σύνορα της νομοθεσίας της ΕΕ

Τα θεμελιώδη δικαιώματα ωστόσο 
δεν περιορίζονται μόνο στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ (2000 και 2009), αν και, σύμφωνα 
με τη δική του διατύπωση (άρθρο 
51), αυτός ισχύει μόνο σε ό,τι αφορά 
την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και 
περιορίζεται στην ΕΕ. Αναμφίβολα, η 
ΕΕ είναι μια κεντρική οντότητα για 
την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη εκτεί-
νεται σαφώς πέρα από τα σύνορα 
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, θα ήταν σημα-
ντικό να αναφερθεί ακόμα η Ευρω-
παϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, ΕΣΑΔ (ECHR, 1950), και 
τα πρόσθετα πρωτόκολλά της που 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ∆ΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΟΥΝ 
ΠΛΗΡΩΣ. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙ ΚΑΤΑ 
ΠΟΛΥ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, όπως και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυ-
ρώνονται σε αυτή. Η ΕΣΑΔ είχε 
αναμφισβήτητα μεγαλύτερη επιρ-
ροή στην επιβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τα τελευταία εβδομή-
ντα χρόνια από ό,τι ο σχετικά πρό-
σφατος Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ισχύει επίσης 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ και πολύ πέρα από τα 
ευρωπαϊκά σύνορα. Το Συμβούλιο 
της Ευρώπης περιλαμβάνει επίσης, 
για παράδειγμα, τη Μεγάλη Βρετα-
νία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, όλα τα 
βαλκανικά κράτη, την Τουρκία, την 
Ουκρανία, τη Ρωσία και τα κράτη 
του Καυκάσου.

Υπονόμευση της ασφάλειας 
δικαίου

Μια ατυχής πλευρά της αμφισβη-
τούμενης φύσης των περιορισμών 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του Covid-19 ήταν η «δικαίωση» 
των επιχειρημάτων στον κοινωνι-
κό διάλογο. Διαφορετικοί φορείς 
διεκδίκησαν προνόμιο ερμηνείας 
νομικών κειμένων ή προσέφυγαν 
σε ψευδο-νομικά επιχειρήματα 
προκειμένου να υπονομεύσουν τη 
νομιμότητα των δημόσιων μέτρων 
διαχείρισης κρίσεων. Αυτές οι προ-
σπάθειες υπονόμευσης της ασφά-
λειας δικαίου δεν είναι εποικοδο-
μητικές για την υπεράσπιση του 
συνολικού κράτους δικαίου.

ΜΕΡΟΣ 4
Η ανάγκη διασφάλισης της 
οικονομικής σταθερότητας 
σε περιόδους κρίσης

Πώς επηρεάζεται η (παγκόσμια) 
οικονομία από την πανδημία;

Πολλοί κλάδοι της οικονομίας 
έχουν υποστεί απώλειες λόγω της 

πανδημίας. Ορισμένα μέτρα, όπως 
τα βραχυπρόθεσμα επιδόματα ή οι 
κρατικές επιχορηγήσεις, έχουν με-
τριάσει αυτές τις οικονομικές απώ-
λειες, οι οποίες σπάνια επηρέασαν 
την αγορά εργασίας. Συνολικά, 
όμως, οι ζημίες δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν πλήρως. Η μείω-
ση των κερδών των επιχειρήσεων 
και τα ταυτόχρονα μέτρα στήριξης 
από το κράτος έχουν αυξήσει κατά 
πολύ το δημόσιο χρέος.

Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες;
Οι συνέπειες αποτελούν προϊόν 

συζήτησης και διαβούλευσης, αν 
και με αμφιλεγόμενες απόψεις, 
όπως για παράδειγμα στη Γερμανία. 
Από την προοπτική ενός οικονομι-
κού ρεύματος, οι οικονομικά επιβα-
ρυμένες εταιρείες θα πρέπει να 
βρουν γρήγορα τον δρόμο της επι-
στροφής στη δύναμη και στην 
ανταγωνιστικότητα. Οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί θα επωφεληθούν 
επίσης από αυτό, αυξάνοντας εκ 
νέου τα φορολογικά έσοδα. Την 
ίδια στιγμή, πολιτικοί, επιστήμονες 
αλλά κυρίως εκπρόσωποι περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων έχουν επα-
νειλημμένα δηλώσει: «Δεν μπορού-
με να κάνουμε τα “νοικοκυριά” μας 
μετά τον Covid-19 όπως κάναμε 
μέχρι τώρα». Ωστόσο, συχνά υπάρ-
χει έλλειψη πρακτικών και ρεαλιστι-
κών εναλλακτικών λύσεων.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί οικονο-
μική σταθερότητα;

Χρειαζόμαστε μια νέα κατανόη-
ση της σταθερότητας και της ισορ-
ροπίας με βάση τα οικονομικά της 
βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, η 
κλιματική αλλαγή, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, αλλά και η ανισό-
τητα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στο πλαίσιο της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Οι διαθέσιμες δημο-

σιεύσεις και εκθέσεις παρέχουν 
επίσης παραδείγματα για το πώς 
μπορούν να εφαρμοστούν οι «έν-
νοιες της βιωσιμότητας» και ποια 
εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. 
Ένα βασικό αίτημα, πρωτίστως για 
τους πολιτικούς αλλά και για άλ-
λους κοινωνικούς παράγοντες, 
όπως επιστήμονες, καταναλωτές 
και παραγωγούς, είναι να αναπτυ-
χθεί και να εφαρμοστεί μια συνε-
κτική έννοια βιωσιμότητας ως μέ-
ρος μιας συνεπούς διαδικασίας. 
Μετά τον Covid-19, χρειαζόμαστε 
ένα «πακέτο οικονομικής τόνω-
σης» για να διασφαλίσουμε την οι-
κολογία, την οικονομία και την κοι-
νωνία μας. Ας αναπτύξουμε και ας 
εφαρμόσουμε ένα «αειφόρο πακέ-
το τόνωσης της οικονομίας». Αυτό 
θα προωθούσε τη δυναμική της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Συστάσεις
Υπό το πρίσμα της τελευταίας τε-

χνολογίας που αναπτύχθηκε και 
που σχετίζεται με την πανδημία 
SARS-CoV-2 ως παγκόσμια κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστη-
μών και Τεχνών καλεί για δράση 
στους ακόλουθους τέσσερις το-
μείς:

(I) Εξετάζοντας το ιατρικά επείγον
• Ο εμβολιασμός είναι η μόνη 

ενέργεια που μπορεί να ελέγξει τη 
σοβαρότητα της πανδημίας πα-
γκοσμίως κι αυτό δεν επείγει μόνο 
για τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι φτω-
χότερες (π.χ. στην Αφρική) πρέπει 
να υποστηριχθούν με εμβολια-
σμούς για την επιβράδυνση της 
μόνιμης εξέλιξης νέων μεταλλαγ-
μένων στελεχών του ιού.
• Η ιατρική περίθαλψη για άλλες 

ασθένειες δεν πρέπει να περιορί-
ζεται από τη φροντίδα ασθενών με 
κορονοϊό. Όταν εισάγετε περιορι-
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εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, όπως και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυ-
ρώνονται σε αυτή. Η ΕΣΑΔ είχε 
αναμφισβήτητα μεγαλύτερη επιρ-
ροή στην επιβολή των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τα τελευταία εβδομή-
ντα χρόνια από ό,τι ο σχετικά πρό-
σφατος Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ισχύει επίσης 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ και πολύ πέρα από τα 
ευρωπαϊκά σύνορα. Το Συμβούλιο 
της Ευρώπης περιλαμβάνει επίσης, 
για παράδειγμα, τη Μεγάλη Βρετα-
νία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, όλα τα 
βαλκανικά κράτη, την Τουρκία, την 
Ουκρανία, τη Ρωσία και τα κράτη 
του Καυκάσου.

Υπονόμευση της ασφάλειας 
δικαίου

Μια ατυχής πλευρά της αμφισβη-
τούμενης φύσης των περιορισμών 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του Covid-19 ήταν η «δικαίωση» 
των επιχειρημάτων στον κοινωνι-
κό διάλογο. Διαφορετικοί φορείς 
διεκδίκησαν προνόμιο ερμηνείας 
νομικών κειμένων ή προσέφυγαν 
σε ψευδο-νομικά επιχειρήματα 
προκειμένου να υπονομεύσουν τη 
νομιμότητα των δημόσιων μέτρων 
διαχείρισης κρίσεων. Αυτές οι προ-
σπάθειες υπονόμευσης της ασφά-
λειας δικαίου δεν είναι εποικοδο-
μητικές για την υπεράσπιση του 
συνολικού κράτους δικαίου.

ΜΕΡΟΣ 4
Η ανάγκη διασφάλισης της 
οικονομικής σταθερότητας 
σε περιόδους κρίσης

Πώς επηρεάζεται η (παγκόσμια) 
οικονομία από την πανδημία;

Πολλοί κλάδοι της οικονομίας 
έχουν υποστεί απώλειες λόγω της 

πανδημίας. Ορισμένα μέτρα, όπως 
τα βραχυπρόθεσμα επιδόματα ή οι 
κρατικές επιχορηγήσεις, έχουν με-
τριάσει αυτές τις οικονομικές απώ-
λειες, οι οποίες σπάνια επηρέασαν 
την αγορά εργασίας. Συνολικά, 
όμως, οι ζημίες δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν πλήρως. Η μείω-
ση των κερδών των επιχειρήσεων 
και τα ταυτόχρονα μέτρα στήριξης 
από το κράτος έχουν αυξήσει κατά 
πολύ το δημόσιο χρέος.

Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες;
Οι συνέπειες αποτελούν προϊόν 

συζήτησης και διαβούλευσης, αν 
και με αμφιλεγόμενες απόψεις, 
όπως για παράδειγμα στη Γερμανία. 
Από την προοπτική ενός οικονομι-
κού ρεύματος, οι οικονομικά επιβα-
ρυμένες εταιρείες θα πρέπει να 
βρουν γρήγορα τον δρόμο της επι-
στροφής στη δύναμη και στην 
ανταγωνιστικότητα. Οι δημόσιοι 
προϋπολογισμοί θα επωφεληθούν 
επίσης από αυτό, αυξάνοντας εκ 
νέου τα φορολογικά έσοδα. Την 
ίδια στιγμή, πολιτικοί, επιστήμονες 
αλλά κυρίως εκπρόσωποι περιβαλ-
λοντικών οργανώσεων έχουν επα-
νειλημμένα δηλώσει: «Δεν μπορού-
με να κάνουμε τα “νοικοκυριά” μας 
μετά τον Covid-19 όπως κάναμε 
μέχρι τώρα». Ωστόσο, συχνά υπάρ-
χει έλλειψη πρακτικών και ρεαλιστι-
κών εναλλακτικών λύσεων.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί οικονο-
μική σταθερότητα;

Χρειαζόμαστε μια νέα κατανόη-
ση της σταθερότητας και της ισορ-
ροπίας με βάση τα οικονομικά της 
βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, η 
κλιματική αλλαγή, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, αλλά και η ανισό-
τητα πρέπει να αντιμετωπιστούν 
στο πλαίσιο της οικονομικής δρα-
στηριότητας. Οι διαθέσιμες δημο-

σιεύσεις και εκθέσεις παρέχουν 
επίσης παραδείγματα για το πώς 
μπορούν να εφαρμοστούν οι «έν-
νοιες της βιωσιμότητας» και ποια 
εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν. 
Ένα βασικό αίτημα, πρωτίστως για 
τους πολιτικούς αλλά και για άλ-
λους κοινωνικούς παράγοντες, 
όπως επιστήμονες, καταναλωτές 
και παραγωγούς, είναι να αναπτυ-
χθεί και να εφαρμοστεί μια συνε-
κτική έννοια βιωσιμότητας ως μέ-
ρος μιας συνεπούς διαδικασίας. 
Μετά τον Covid-19, χρειαζόμαστε 
ένα «πακέτο οικονομικής τόνω-
σης» για να διασφαλίσουμε την οι-
κολογία, την οικονομία και την κοι-
νωνία μας. Ας αναπτύξουμε και ας 
εφαρμόσουμε ένα «αειφόρο πακέ-
το τόνωσης της οικονομίας». Αυτό 
θα προωθούσε τη δυναμική της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Συστάσεις
Υπό το πρίσμα της τελευταίας τε-

χνολογίας που αναπτύχθηκε και 
που σχετίζεται με την πανδημία 
SARS-CoV-2 ως παγκόσμια κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστη-
μών και Τεχνών καλεί για δράση 
στους ακόλουθους τέσσερις το-
μείς:

(I) Εξετάζοντας το ιατρικά επείγον
• Ο εμβολιασμός είναι η μόνη 

ενέργεια που μπορεί να ελέγξει τη 
σοβαρότητα της πανδημίας πα-
γκοσμίως κι αυτό δεν επείγει μόνο 
για τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι φτω-
χότερες (π.χ. στην Αφρική) πρέπει 
να υποστηριχθούν με εμβολια-
σμούς για την επιβράδυνση της 
μόνιμης εξέλιξης νέων μεταλλαγ-
μένων στελεχών του ιού.
• Η ιατρική περίθαλψη για άλλες 

ασθένειες δεν πρέπει να περιορί-
ζεται από τη φροντίδα ασθενών με 
κορονοϊό. Όταν εισάγετε περιορι-
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στικά μέτρα για τον έλεγχο των 
πανδημιών, φροντίστε να μην πε-
ριορίσετε την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη για άλλες 
ασθένειες.
• Προώθηση καλής επιστημονι-

κής εκπαίδευσης στις επιστήμες 
υγείας για τη βελτίωση της κατά-
στασης των ιατρών και άλλων 
επαγγελματιών του τομέα υγείας. 
Η τεκμηριωμένη ιατρική και η επι-
στημονική εκπαίδευση στις επι-
στήμες υγείας πρέπει να αποτε-
λούν τη βάση των ιατρικών απο-
φάσεων.
• Όσον αφορά την ψυχική υγεία, 

οι επιπτώσεις της πανδημίας και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση του ιού πρέπει να 
αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ζωής. Οι παρενέργειες και 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της πανδημίας και όλων των μέ-
τρων αντιμετώπισής της (π.χ. κοι-
νωνική απόσταση, κλείσιμο σχο-
λείων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
κλείδωμα των κλάδων της οικονο-
μίας) πρέπει να αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με την ψυχική υγεία σε 
όλη τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου 
των ανθρώπων (από την παιδική 
έως την τρίτη ηλικία), λαμβάνο-
ντας υπόψη τόσο τις οικογένειες, 
όσο και τα κοινωνικά δίκτυα.

(II) Αντιμετώπιση της αντίστασης 
στη γνώση
• Η επιστήμη είναι η διέξοδος 

από την ινφοδημία: η εμπιστοσύνη 
στην επιστήμη ως βάση λήψης κοι-

νωνικά βιώσιμων αποφάσεων πρέ-
πει να αποκατασταθεί μέσω αυξη-
μένων προσπαθειών οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης, όπως η διαφάνεια 
στην επικοινωνία της επιστήμης 
ως σύστημα μάθησης.
• Η αντίσταση στη γνώση πρέπει 

να κατανοηθεί σωστά: οι μηχανι-
σμοί πίσω από την παραπληροφό-
ρηση και τις θεωρίες συνωμοσίας, 
που αποτελούν μια αυξανόμενη 
κοινωνική πρόκληση, πρέπει να 
αναλυθούν χωρίς προκαταλήψεις 
και στιγματισμούς.
• Η καταπολέμηση της υπερπλη-

ροφόρησης απαιτεί μια συνδυα-
σμένη προσέγγιση: οι γνωσιολογι-
κές, συναισθηματικές και υπαρξια-
κές πτυχές της αντίστασης στη 
γνώση πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με κοινή συνεργασία και ευθύνη 

μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων.

(III) Προάσπιση του κράτους δι-
καίου
• Το κράτος δικαίου σε κατάστα-

ση έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
τηρείται: παρά τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, το κράτος δικαίου 
δεν πρέπει να διακυβεύεται και οι 
περιορισμοί των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων (όπως κατοχυρώνο-
νται στον Χάρτη της ΕΕ) ακολου-
θούν τις αρχές της αναλογικότη-
τας, της λογοδοσίας και της δίκαι-
ης ισορροπίας.
• Πρέπει να αναζητηθεί ένα ένδι-

κο μέσο κατά των περιορισμών 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο 

νομικό σύστημα: καμία άλλη νομι-
κή αρχή εκτός από τα εθνικά δικα-
στήρια ή τα δικαστήρια της ΕΕ δεν 
πρέπει να καθορίζει τη νομιμότητα 
των δημόσιων μέτρων που λαμβά-
νονται κατά την πανδημία του 
Covid-19.
• Οι εξωδικαστικές αξιώσεις για 

διευθέτηση των συγκρούσεων 
πρέπει να απορριφθούν: παρά τη 
σοβαρότητα της συνεχιζόμενης 
κρίσης, οι αξιώσεις για θέσπιση συ-
στημάτων παράλληλης δικαιοσύ-
νης και εξωδικαστικής προνομια-
κής ερμηνείας των νομικών κανό-
νων πρέπει να απορριφθούν.

(IV) Διασφάλιση οικονομικής 
σταθερότητας
• Η οικονομική σταθερότητα 

χρειάζεται οικολογική και κοινωνι-
κή σταθερότητα: οι εκπρόσωποι 
της πολιτικής, των επιχειρήσεων 
και της επιστήμης πρέπει να ανα-
γνωρίσουν ότι δεν μπορεί να 
υπάρξει μακροπρόθεσμη οικονο-
μική σταθερότητα χωρίς οικολογι-
κή και κοινωνική σταθερότητα.
• Αίτημα για στρατηγικές βιωσι-

μότητας. Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση της Γερμανίας έχει δεσμευτεί 
στην Εθνική Στρατηγική για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, κοινώς ότι η 
αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να δια-
μορφώνει τη χάραξη πολιτικής. 

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΙ ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΠΕΙΓΕΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. ΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ 
(Π.Χ. ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ
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Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέ-
πει να γίνουν εδώ και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο.
• Μείωση των παρασκηνιακών 

πιέσεων (λόμπι): η αειφόρος ανά-
πτυξη, ως έννοια που διαμορφώ-
νει πολιτική, απαιτεί σημαντική 
μείωση των λόμπι.

Περίληψη
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια 

πλήρης αξιολόγηση της πανδημίας, 
των μέτρων και της ποικιλομορφίας 
των επιπτώσεων που θα τεκμηριώ-
νεται επιστημονικά. Από τη σκοπιά 
της επιστήμης της πολυπλοκότη-
τας, πρόκειται για ένα πολυπαραγο-
ντικό δίκτυο με πολλούς (μη γραμ-
μικούς) βρόχους ανάδρασης, που 
πρέπει να αναπτυχθεί με την υπο-
στήριξη ειδικών από πολλούς κλά-
δους (και φορείς εκτός του ακαδη-
μαϊκού κόσμου). Όπως ισχύει για τα 
κλιματικά μοντέλα, θα πρέπει να 
αναπτύξουμε ένα σύνθετο βιο-ψυ-
χο-κοινωνικό μοντέλο όλων των 
σχετικών διαδικασιών αυτο-οργά-
νωσης της (ψυχικής) υγείας σε όλο 
τον κόσμο. Αυτό δεν αφορά μόνο 
την επιδημιολογία, αλλά και όλους 
τους σημαντικούς παράγοντες 
υγείας. Μια πιο προσεκτική ματιά 
θα αποκαλύψει ότι πρέπει να συ-
μπεριληφθούν οι περισσότεροι επι-
στημονικοί κλάδοι. 
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ποσοστό ή ως αριθμός περιπτώσεων ανά 10.000 ή 100.000 άτομα. Είναι ο συνολικός αριθμός περιπτώσεων μιας 
ιατρικής κατάστασης σε μια συγκεκριμένη περιοχή κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. 

 2.  Με τον όρο «ινφοδημία» (infodemic) περιγράφεται η υπεραφθονία πληροφοριών –κάποιες αληθείς και άλλες όχι– 
που δυσκολεύει τους ανθρώπους να βρουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης. 
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