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κ της συντάξεως

«Covid 19… Ένα Νέο Μοντέλο Σχέσεων»
Στην αυγή του 21ου αιώνα η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση μιας πανδημίας. Μια
υγειονομική κρίση έρχεται να επιδείξει τις παραλήψεις και τα κενά του συστήματος στην ανθρώπινη κοινωνία.
Το οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς διέθετε πάντα μηχανισμούς πρόβλεψης και αντιμετώπισης των
απαραίτητων για τη δομή του κρίσεων. Αυτή τη φορά ωστόσο, γινόμαστε μάρτυρες ενός νέου τύπου κρίσης, της
υγειονομικής. Δε μιλάμε για κάποια χρηματιστηριακή φούσκα, ούτε για κάποιο πόλεμο. Αυτή τη φορά
βρίσκεται σε κρίση το ίδιο το κοινωνικό σύστημα που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων και συνακόλουθα τις
οικονομικές συναλλαγές.
Η υγειονομική βόμβα του COVID-19 έφερε πολλά κρούσματα και φόβο, περιορισμούς στην επικοινωνία και
κλείσιμο επιχειρήσεων και δομών. Τους θανάτους και την ψυχολογική καταπίεση ακολούθησε η αναγκαστική
μετάλλαξη του οργανωτικού μοντέλου της οικονομίας και της κοινωνικής συναλλαγής.
Δρομολογήθηκαν αλλαγές, οι οποίες προωθούν την αποστασιοποίηση, τα κενά και την ανέπαφη συνδιαλλαγή
στην κοινωνία. Στόχος της απομόνωσης η πρόληψη μίας ακόμα κρίσης και ο τερματισμός αυτής. Τα συστήματα
αναγκάστηκαν να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν σε σύντομο χρόνο.
Ο άνθρωπος, φύσει κοινωνικό ον, βρίσκεται τώρα απέναντι σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που ξεπερνά την
ανάγκη για επιβίωση στη φύση. Οι δεσμοί της νέας κοινωνίας δε στηρίζονται στο φόβο του θανάτου, όπως μέχρι
σήμερα. Αντίστροφα, ο ίδιος φόβος αποδομεί τις κοινωνικές αλυσίδες και εγκαθιδρύει το νέο μοντέλο της
κοινωνίας της απόστασης.
Δείχνοντας να διαθέτουμε τα εργαλεία και να έχουμε προετοιμαστεί, προχωράμε σε νέα μοντέλα ατομικότητας,
αναιρώντας όλα τα υπάρχοντα παραγωγικά μοντέλα της ιστορίας. Με αφορμή την υγεία, το υποκείμενο
προσαρμόζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που θα του επιτρέψουν να εργαστεί και να επιβιώσει. Στο
χώρο της πληροφορίας και των υπηρεσιών η τεχνολογία βρίσκεται σε θέση να εξυπηρετήσει το νέο μοντέλο
εργασίας, βάζοντας τις αναπτυγμένες χώρες σε ευνοημένη θέση. Η πρόκληση όμως διακρίνεται στον τομέα της
παραγωγής και δη των παραλλήλων οικονομιών, οι οποίες ενώ αποτελούν ένα δομικό κομμάτι του συστήματος,
δείχνουν να δυσλειτουργούν στις νέες συνθήκες.
Στη νέα αυτή κατάσταση όλα δείχνουν άγνωστα και οι αλλαγές προωθούνται πολύ γρήγορα. Η τεχνολογία
φάνηκε προετοιμασμένη να παράσχει τα εργαλεία. Ωστόσο, η ανθρωπότητα μένει να φανεί κατά πόσο θα
διατηρήσει και θα αποδεχτεί τις επερχόμενες αλλαγές. Με μεγάλο ενδιαφέρον, λοιπόν, αναμένουμε τη
μετάλλαξη του συστήματος που θα δώσει τα μοντέλα της νέας παραγωγής και οργάνωσης της αγοράς, έχοντας
πάντα στο νου πως η κρίση που βιώνουμε μάλλον δεν είναι πρόσκαιρη.

Σας Ευχαριστούµε
Καλή ανάγνωση!
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«Τα πάντα ρει, µηδέποτε
κατά τ’ αυτό µένειν»
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Μπορώ να κάνω πράγµατα
που εσύ δεν µπορείς.
Μπορείς να κάνεις αυτά που
δεν µπορώ εγώ.
Μαζί µπορούµε να κάνουµε
υπέροχα πράγµατα.

όκχινγκ
Στίβεν Χ

Μητέρα Τερέζα

Ένας αισιόδοξος βλέπει µια ευκαιρία
σε κάθε καταστροφή. Ένας απαισιόδοξος
βλέπει µια καταστροφή σε κάθε ευκαιρία.

Δεν θα µπορούµε
να ζήσουµε ειρηνικά,
αν πρώτα δεν βρούµε
την ειρήνη µέσα µας.

Ουίνστον Τσώρτσιλ

Δαλάι Λάµα
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Έτσι σοθάκη δεν σε ην βρεις,
γ
πείρα, φός που έγιν έλασε.
ή
ες µε τ
όσ
οι Ιθάκδη θα το κατά
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Κ.Π. Καβ
άφης

Όπως το φίδι που δεν μπορεί
να αλλάξει δέρμα πεθαίνει,
έτσι και ο νους που δεν μπορεί να
αλλάζει άποψη αχρηστεύεται.
Friedrich Nietzsche

STIG A

7

Υγειονοµική κρίση &
«Προσφορά ζωής»

Σ

τα τέλη του 2019 εμφανίστηκε στην Κίνα ένας
νέος ιός, ο κορονοϊός COVID-19 (Coronavirus
disease 2019), ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες
εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Από τους
ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
χαρακτηρίστηκε ως πανδημία, μιας και μόλυνε πολύ
μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και προκάλεσε χιλιάδες θανάτους. Οδηγηθήκαμε σε μία
υγειονομική κρίση, με εμφανείς και μη, οικονομικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Ένα “Lock
down”, όπως χαρακτηρίστηκε, με κλείσιμο εκπαιδευτικών μονάδων, επιχειρήσεων, συνόρων αλλά και
γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, είναι ορισμένες
από τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν σε πολλά
σημεία του πλανήτη προς αποτροπή της εξάπλωσης
του ιού.
Οι αρμόδιες αρχές σε όλον τον κόσμο κλήθηκαν από τη
μία πλευρά να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών
λοιμωξιολόγων και του Π.Ο.Υ για τη διάσωση της
δημόσιας υγείας και από την άλλη να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες στην ευρύτερη αγορά και στην κοινωνία.
Συνακόλουθα, αναδύθηκε το ζήτημα της ατομικής
ευθύνης στην κοινωνία. Ο ατομικός περιορισμός και η
καθαριότητα απαιτήθηκαν σαν μέτρα πρόληψης, ενώ
το ζήτημα της ατομικής ευθύνης των πολιτών κρίθηκε
ως μείζονος σημασίας σε αυτή την περίοδο έκτακτης
ανάγκης.
Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, λοιπόν, κατέστησε
επιτακτικότερη την ανάγκη για αλληλεγγύη στο
εσωτερικό των κοινωνικών δομών, με διάφορες
μορφές υποστήριξης, όπως και την ιατρική. Μια τέτοια
μορφή αλληλεγγύης και προσφοράς είναι και η δωρεά
αίματος, η οποία, λόγω του φόβου της διάδοσης του
νέου ιού, παρουσίασε μεγάλη μείωση. Καθημερινά
χιλιάδες συνάνθρωποί μας λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας, ή άλλων αιτιών, χρειάζονται αίμα και η

μοναδική πηγή προέλευσής του είναι ο άνθρωπος. Οι
ανάγκες αυτές όμως δεν έπαψαν την περίοδο της
πανδημίας. Αντίθετα εντάθηκαν. Εκκλήσεις για αίμα
γίνονται καθημερινά από νοσοκομεία ολόκληρης της
χώρας, στις οποίες ανταποκρίνονται φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες της χώρας.
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται αρκετές δράσεις
εθελοντικής αιμοδοσίας, σε συνεργασία με Νοσοκομεία όλης της χώρας. Αναφορικά με την Ήπειρο, το
προηγούμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα οργανώθηκαν τέτοιες εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με τα
Νοσοκομεία της Περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε
πως η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με το
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και το
Νοσοκομείο Χατζηκώστα, διοργάνωσε Εθελοντική
Αιμοδοσία από τις 20.03.2020 έως και τις 26.03.2020,
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην κεντρική πλατεία
της πόλης. Η πράξη επαναλήφθηκε στις 23 Απριλίου
και στις 21 Μαΐου, κατά τις πρωινές ώρες.
Αντίστοιχα, η εταιρεία «SIGMA Α.Ε.», στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ανταποκρινόμενη
στις ανάγκες της κοινωνίας, διοργάνωσε εθελοντική
αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της, στις 10 Μαρτίου
2020, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τα
στελέχη, οι φίλοι και συνεργάτες της «SIGMA Α.Ε.»
προσέφεραν αίμα για τις ανάγκες του Νοσοκομείου,
δημιουργώντας τις βάσεις για μια δράση που ευελπιστεί να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Αποτελώντας
ένα αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας,
οργανώνουμε συστήματα προσφοράς για την πρόοδο
και την ασφάλειά του. Σε μια περίοδο αλλαγών και
ακραίων καταστάσεων η «SIGMA Α.Ε.» διακρίνει την
ευθύνη της και συμμετέχει στο δικό της κομμάτι
αλληλεγγύης.
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υνέντευξη µε τον Ψυχίατρο
κύριο Φώτη Μωρογιάννη MD PhD

Στο δεύτερο τεύχος µας φιλοξενούµε τον κύριο Φώτη Μωρόγιαννη, ο οποίος είναι Θεράπων Ιατρός
Ψυχιατρικών, Νευρο-ψυχιατρικών, Ψυχοσωµατικών και Συµπεριφορικών Διαταραχών. Δραστηριοποιείται
επί σειρά ετών στον τοµέα της Ψυχιατρικής, ως ιδιώτης ιατρός στην πόλη των Ιωαννίνων, µε µεγάλη
συµµετοχή σε δοµές υποστήριξης και συµβουλευτικής.
ΕΡ. Κύριε Μωρόγιαννη, θα θέλατε να μας πείτε λίγα
λόγια για εσάς και την επαγγελματική σας δραστηριότητα;
ΑΠ. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα στα Ιωάννινα
ξεκινάει το 1986, με την αποφοίτησή μου από την Ιατρική
σχολή. Είμαι γιατρός, ψυχίατρος, διδάκτωρ της Ιατρικής
με σπουδές στο ΕΚΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Εργάζομαι συνολικά 35 χρόνια στο χώρο της Ιατρικής και
κοντά στα 30 χρόνια στην ψυχιατρική. Έχω εργαστεί στα
νοσοκομεία του Νομού Ιωαννίνων, στο κέντρο ψυχικής
Υγείας, σε πολλές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, με την αντιμετώπιση ψυχιατρικών προβλημάτων. Εξειδικεύομαι στην αντιμετώπιση
των ψυχιατρικών διαταραχών, τη συμβουλευτική και την
Ψυχοθεραπεία, τόσο ατομικά όσο και σε επίπεδο
οικογένειας ή ζευγαριών. Εφαρμόζω προληπτικού τύπου
παρεμβάσεις για την αποτροπή κρίσεων, αλλά και
συμπεριφορών, όπως η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των εφήβων και των νέων. Είμαι εθελοντής σε
κοινωνικούς φορείς, όπως η Κιβωτός του κόσμου,
βοηθώντας τα παιδιά που έχουν προβλήματα διαγωγής.
Είμαι σύμβουλος στο Σύλλογο Πολυτέκνων του Νομού
Ιωαννίνων, παρέχοντας ψυχοθεραπεία σε εφήβους και
ζευγάρια. Συμμετέχω, ως σύμβουλος, στην εταιρεία
«Κίνημα Αδελφών με προβλήματα Ψυχικής Υγείας –
ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ», όπου δίνουμε συμβουλές για την αντιμετώπιση κρίσεων σε άτομα τα οποία έχουν αδέρφια με
ψυχιατρικά προβλήματα. Είμαι μέλος του Συμβουλίου
Ψυχιάτρων του Ιδιωτικού Τομέα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Είμαι σύμβουλος σε φορείς και
συλλόγους, δίνω διαλέξεις σε συνέδρια, σε ιδιωτικά
σχολεία και φροντιστήρια. Αναφορικά με τον τύπο, έχω
μια σταθερή παρουσία τα τελευταία 20 χρόνια, διατηρούσα μάλιστα μια σταθερή στήλη στο περιοδικό
ΕΠΙΛΟΓΕΣ με μεγάλη σειρά άρθρων για την πόλη.
ΕΡ. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα χαρακτηριστικά που
απαιτούνται για μια επιτυχημένη πορεία στο συγκεκριμένο χώρο;
ΑΠ. Αναμφίβολα πρέπει να νοιάζεσαι τους ανθρώπους,
να σέβεσαι την προσωπικότητα του ατόμου, τον πολιτισμό του και την ιστορία του. Πρέπει να έχεις την
ικανότητα να πλησιάζεις τον άνθρωπο, να τον προσεγγίζεις στο σύνολό του. Να διαθέτεις ενσυναίσθηση, ώστε
να κατανοείς τον τρόπο που σκέφτεται, αισθάνεται και
λειτουργεί. Πρέπει να μπορείς να σταθείς απέναντι του
με αποστασιοποίηση, ώστε να μην παρασύρεσαι από το
βάρος της προσέγγισης και την ένταση που εισπράττεις.
O χώρος αυτός έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες και τα
πράγματα μπορεί να μην είναι και τόσο ευχάριστα,
αναφορικά με την ίαση των κλασικών νόσων που

ξέρουμε ότι είναι δύσκολες και δύσκολα θεραπεύονται.
Εκεί θα πρέπει ένας ψυχίατρος να έχει αυτό που λέμε
αντοχή στη ματαίωση, όταν οι δυνατότητες που έχει ως
θεραπευτής να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα δεν είναι
αποτελεσματικές, να μάθει να αντέχει, να μην καταρρέει
και να συνεχίζει.
ΕΡ. Ως γιατρός έχετε ασχοληθεί με τον κορονοϊό Covid19 (Coronavirus disease 2019,) σε ερευνητικό επίπεδο ή
σε επίπεδο αντιμετώπισης ιατρικών περιστατικών;
ΑΠ. Σε ερευνητικό επίπεδο όχι, γιατί δεν είμαι σε
υπηρεσία που ασχολείται με την έρευνα. Εργάζομαι στον
ιδιωτικό τομέα οπότε η ενασχόλησή μου είχε δύο πτυχές.
Πρώτον, ήμουν ενταγμένος στο Coronavirus Medical
Group, ένα δίκτυο γιατρών από όλο τον κόσμο, όπου όλοι
οι συμμετέχοντες γράφαμε κάτι από την ειδικότητά μας
καθημερινά. Εγώ έγραφα στην ιστοσελίδα μου καθημερινώς και στη σελίδα του Coronavirus Medical Group, ό,τι
έβλεπα από τους ανθρώπους, εκτιμήσεις από την πορεία
της πανδημίας και δεδομένα από περιστατικά. Η
δεύτερη πτυχή ήταν η παρατήρηση των ανθρώπων και η
καταγραφή των κλινικών δεδομένων. Αρχικά με δυσκολία, γιατί η εργασία άλλαξε μορφή και πραγματοποιούνταν μέσω υπολογιστή. Συμμετείχα στη γραμμή στήριξης
του Π.Ι.Σ. (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. Σε αυτή τη δεύτερη
εμπλοκή μου με την πανδημία, διαπίστωσα, πρώτον,
πως υπήρχε μια ύφεση της ψυχοπαθολογίας γενικώς.
Δεν είχαμε πολλά νέα κρούσματα και επείγοντα περιστατικά. Δεύτερον, η αύξηση των κρουσμάτων αφορούσε τις
φοβικές και τις νευρωτικές εκδηλώσεις ανθρώπων που
έχουν υποχονδριακή, φοβική, ψυχαναγκαστική προσωπικότητα. Τρίτον, διαπίστωσα πως σε όσους είχαν χρόνια
συμπτώματα, χρειάστηκε να ρυθμιστεί η αγωγή τους ή
να γίνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις. Τέταρτον,
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διαπιστώθηκε η ανάγκη για αντιμετώπιση των εντάσεων
μέσα στο σπίτι εξαιτίας του περιορισμού. Παρουσιάστηκαν πολλά τέτοια περιστατικά και με προβλημάτισε. Τα
χαρακτηριστικά των συγκρούσεων δεν είχαν την κλασική
μορφή, δηλαδή τη βίαιη συμπεριφορά ενός άντρα
απέναντι σε μια γυναίκα. Δεν υπήρξε σχεδόν κανένα
περιστατικό βίας εις βάρος γυναικών, πλην μιας περίπτωσης λόγω συζυγικής απιστίας. Υπήρξαν πολλές
συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών αλλά και των παιδιών
με τους γονείς. Παρατήρησα ένα διευρυμένο φαινόμενο
βίας.
ΕΡ. Πώς πιστεύετε ότι ο εγκλεισμός, η απομόνωση και η
ψυχολογική φόρτιση των ανθρώπων, λόγω του Covid19, επηρέασε και θα επηρεάσει την επιχειρηματική
δραστηριότητα και την αγορά;
ΑΠ. Ο περιορισμός για κάποιους λειτούργησε θετικά,
όσον αφορά τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους με
την τεχνολογία, την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση,
αξιολογώντας νέες δυνατότητες προσαρμογής. Έγιναν
εσωτερικές αναδιαμορφώσεις των συμπεριφορών και
επαναξιολογήσεις στάσεων, αντιλήψεων, απόψεων
κ.λ.π. Η επιχειρηματικότητα αναμφίβολα επηρεάστηκε,
υπήρξαν όμως επιχειρήσεις που ευνοήθηκαν όπως τα
φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, τα delivery και τα take
away. Προσωπικά, πιστεύω ότι πολύ σύντομα η αγορά
θα ανακάμψει, διότι η οικονομία είναι ευέλικτη, όπως και
οι επιχειρηματίες. Ίσως προκύψουν νέες ευκαιρίες μέσα
από όλη αυτή την ιστορία, που αφορούν στην ανάπτυξη
και στην αξιοποίηση ανθρώπων σε τομείς ή επαγγέλματα
που δεν το φανταζόμαστε. Η συχνή ενημέρωση και
επαφή από την πλευρά της κυβέρνησης, λειτούργησε
θετικά. Υπήρχε πληροφόρηση και μεγάλο μέρος της το
χρεώθηκαν οι άνθρωποι της κυβέρνησης και οι σοβαροί
δημοσιογράφοι. Η υγειονομική κρίση εξελίχθηκε
λιγότερο απειλητικά, λόγω της εξοικείωσης με την
προηγούμενη κρίση, την οικονομική. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πόσο πειθαρχημένη είναι η Ελληνική κοινωνία
και πόσο ψύχραιμα αντέδρασε από τη στιγμή μάλιστα
που περάσαμε μέσα σε 10 χρόνια, δύο κρίσεις τόσο
σοβαρές.
ΕΡ. Ποιες είναι οι προτάσεις σας, όσον αφορά στη
διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης από το
κοινωνικό σύνολο;
ΑΠ. Αρχικά, πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε
παντοδύναμοι, υπάρχει απροσδιοριστία και αβεβαιότητα σε αυτή τη ζωή. Η επιστήμη δέχτηκε μεγάλη κριτική,
καθώς δεν προέβλεψε την πανδημία, παρόλο που έχει
προχωρήσει τόσο. Κινδυνεύσαμε από έναν ιό, ο οποίος
ανεξέλεγκτα πέρασε τα σύνορα. Επίσης, είναι σημαντικό
να σταματήσουμε τις ανορθολογικές αντιλήψεις περί
δεισιδαιμονιών και συνωμοσιών. Δεν αποδεχόμαστε το
ότι δεν υπάρχουν αλήθειες. Είναι μέγα λάθος η ανορθολογικότητα της μετανεωτερικότητας, υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, με πρώτη την ανθρώπινη ζωή και
ακολούθως την επιστήμη. Στην Ελλάδα πιστεύουμε στην
επιστήμη και στην αξία της ζωής και για αυτό πέρασαν
πιο εύκολα τα μηνύματα της πρόληψης και της υιοθέτησης των μέτρων. Τέλος, δεν πρέπει να λειτουργούμε
ατομικιστικά αλλά σαν κοινωνικό σύνολο. Όλοι μαζί, ως
οικογένειες, γείτονες, συνεργάτες ή φίλοι. Η ατομική
ευθύνη είναι η βάση της κοινωνικής συνείδησης και
συνύπαρξης. Πρέπει να συνυπάρξουμε σε επίπεδο
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό.
ΕΡ. Πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί μακροπρόθεσμα η
κοινωνία από την εμφάνιση του νέου κορονοιού και την
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υγειονομική κρίση που προκάλεσε; Αν ναι, με ποιόν
τρόπο;
ΑΠ. Αναμφίβολα υπάρχει επιρροή στην κοινωνία και στην
οικονομική ζωή. Οι κοινωνίες θα παρουσιάσουν εσωστρέφεια, θα αποδυναμωθούν οι διεθνείς συνεργασίες. Τα
σύνολα υποχώρησαν υπέρ του κράτους που αποφάσισε για
τα μέτρα και ανέλαβε την ευθύνη. Κάθε χώρα πήρε την
ευθύνη για τους πολίτες της. Αυτό ήταν μια μικρή απειλή της
λεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει συνεννόηση όμως, σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, για την κοινή διαχείριση των προβλημάτων, για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση. Το ότι οι
άνθρωποι θα γίνουν διαφορετικοί σε επίπεδο προσωπικότητας, όχι δεν είναι πιθανό, γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν
γρήγορα και εύκολα. Η προσωπικότητα αλλάζει από πράγματα που έχουν συμβεί σε παιδική ηλικία ή από περιστατικά που
συνέβησαν μέσα στην οικογένεια. Οι άνθρωποι απλώς θα
προσαρμοστούν. Υπάρχει κατεύθυνση σε νέες κοινωνικές
συμπεριφορές, εμπνεόμενες από διαφορετικές αρχές στην
επικοινωνία, στη συνύπαρξη, στην ενσυναίσθηση και στην
άρση των βεβαιοτήτων.
ΕΡ. Άρα θεωρείτε ότι οι αλλαγές είναι λίγες;
ΑΠ. Δε θεωρώ ότι είναι λίγες, είναι αρκετές και δεν είναι
εμπεδωμένες, γιατί το διάστημα ήταν μικρό. Εκείνο που μας
άλλαξε είναι η εμπειρία αυτού του συμβάντος. Ζήσαμε αυτό
το γεγονός περιοριστικά, ακόμη και στα πολιτιστικά τελετουργικά της χώρας, χωρίς τον εορτασμό του Πάσχα, της 25η
Μαρτίου, χωρίς παρελάσεις, χωρίς την αγκαλιά αγαπημένων
προσώπων. Στην καθημερινότητά μας ωστόσο, χαρήκαμε
άλλα πράγματα και φτάσαμε, τελικά, σε καλύτερες κλίμακες
πρόληψης και προαγωγής της ποιότητας ζωής και υγείας.
ΕΡ. Κλείνοντας, θα θέλατε να κάνετε μία γενική τοποθέτηση
επί του θέματος;
ΑΠ. Η περίοδος που ζήσαμε είναι ιστορική, πρωτοφανής και
απρόβλεπτη. Είχαμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο περίπου 100
χρόνια, από το 1918, με την εμφάνιση της Ισπανικής γρίπης,
σε πολύ διαφορετικές συνθήκες μετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Η ανθρώπινη ζωή είχε ελάχιστη αξία τότε. Σήμερα
ζούμε σε μια άλλη εποχή, όπου κανείς δε μπορούσε να
φανταστεί αυτό που έγινε, όμως εντέλει θεωρώ ότι μας έκανε
καλό. Μας έβαλε σε μια διαδικασία αναστοχασμού και
επαναπροσδιορισμού. Επομένως, πιστεύω ότι σε επίπεδο
ανθρωπίνων σχέσεων και κοινωνικής οργάνωσης, αυτή η
περίοδος θα έχει θετικά αποτελέσματα, θα φέρει τους
ανθρώπους πιο κοντά και θα δημιουργήσει, με ένα νέο τρόπο,
δεσμούς εμπιστοσύνης.
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Μπάρµπας Α. Γεώργιος
Οικονοµολόγος ΜΒΑ

(COVID)

-19 ευκαιρίες

αξιοποίησής του προς όφελος
ανθρώπων και επιχειρήσεων
«Ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα που µε δίδαξε ο πατέρας µου, είναι πώς να
µετατρέπω µια αρνητική συνέπεια σε θετική εξέλιξη»
Michael Jordan – The Last Dance

Μ

έσα από την πανδηµία
κλονίστηκε το σύστηµα µε
επιπτώσεις στην υγεία, την
οικονοµία και την κοινωνική συνοχή.
Σύµφωνα µε έρευνα του kariera.gr, 7
στους 10 δηλώνουν πως η εργασία
τους έχει επηρεαστεί αρκετά έως
πολύ από τον COVID-19. Ένας στους
δύο έχει σκεφτεί λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού, να κάνει στροφή σε άλλο
επάγγελµα. Η κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης που τέθηκαν οι κοινωνίες για
λόγους υγείας, µε προέκταση στις
οικονοµίες, είναι ιστορική και δηµιούργησε πρωτόγνωρες σκέψεις.
Σκέψεις που θα µας συνοδεύουν τα
επόµενα χρόνια. Παρακάτω προσπαθούµε να προσεγγίσουµε µε θετικό
πρόσηµο την επίδραση του Covid-19:
1. Εξοικονόµηση χρόνου χρησιµοποιώντας νέους τρόπους επικοινωνίας για επαγγελµατικούς σκοπούς.
Περιορίστηκαν οι άσκοπες επαφές και
µετακινήσεις και υποκαταστάθηκαν
από τηλεδιασκέψεις. Έµεινε ως
παρακαταθήκη η ευρεία εξοικείωση
µε εφαρµογές όπως το zoom, viber,
skype, facebook κ.α.
2. Στροφή περισσότερων επιχειρήσεων στις πωλήσεις από το διαδίκτυο
µε αλληλεπίδραση του καταναλωτικού κοινού στις διαδικτυακές συναλλαγές µέσω χρήσης χρεωστικών
καρτών και πιο έντονη αξιοποίηση του
e-banking. Οι on-line αγορές οδήγησαν, επίσης, στην ανάπτυξη του
delivery πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους όπως η εστίαση.
3. Υπηρεσίες του κράτους, που
καθίστανται χρονοβόρες απλοποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν δείχνοντας το δρόµο που µπορούµε να
ακολουθήσουµε. Για παράδειγµα,
είδαµε πλέον υπεύθυνες δηλώσεις
και εξουσιοδοτήσεις µέσω κωδικών
taxisnet και κωδικών e-banking,
ηλεκτρονικά πιστοποιητικά πρωτοδικείου κ.α

4. Νέα προγράµµατα ενίσχυσης της
ρευστότητας των επιχειρήσεων από
το κράτος (επιστρεπτέα προκαταβολή) και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ, επιδότηση τόκων), τα
οποία ναι µεν έπονται της κρίσης και
χωρούνε βελτιώσεις, όµως αποκτήθηκε πρόσβαση σε ρευστότητα από
µεγαλύτερο φάσµα επιχειρήσεων που
είχαν αποκλειστεί από την προ
δεκαετίας κρίση.
5. Εισήλθαµε έντονα σε διαδικασίες
προβληµατισµού για τη βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων και τις ανάγκες των
εργαζοµένων. Πέρα από την οπτική
γωνία του καθενός, αναφερόµαστε
σε µια διαδροµή που µπορεί να
ξεκινάει από τη συνεννόηση εργοδότη και εργαζόµενου και να καταλήγει
στη συνεννόηση µισθωτή και εκµισθωτή.
6. Οι πολίτες πήραν, τη δεδοµένη
χρονική στιγµή, την τύχη του κράτους
στα χέρια τους. Σεβάστηκαν το
δηµόσιο σύστηµα υγείας, το οποίο
προφανώς στη χώρα µας χρίζει
βελτίωσης. Οι ΜΕΘ είναι λίγες, οπότε
έγινε αντιληπτό ότι σε περίπτωση
έξαρσης του ιού θα ζούσαµε οδυνηρές καταστάσεις. Υπήρξαν στιγµές
που αναγνωρίστηκε καθολικά ο
σηµαντικός ρόλος του ιατρικού
προσωπικού.
7. Έσπασε για αρκετές εταιρίες το
taboo της εργασίας εξ΄αποστάσεως.
Η τηλεργασία µπήκε στη ζωή εργαζοµένων και επιχειρήσεων και αναµένεται στο µέλλον να διαµορφώσει
νέα δεδοµένα. Επίσης, παρουσιάστηκε
ζήτηση στην αγορά εργασίας για
συγκεκριµένες ειδικότητες και για
εργαζόµενους µε ειδικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. γνώση εφαρµογών
τηλεπληροφορικής, επαγγελµατικά
διπλώµατα οδήγησης αυτοκινήτου ή
µοτοποδηλάτου, δυνατότητα εργασίας σε µεταφορικές κτλ. Αναγνωρίστηκε ο σηµαντικός ρόλος επαγ-

γελµάτων όπως των εργαζόµενων σε
φαρµακεία, σε φούρνους, σε supermarket, των διανοµέων, των εργατών
καθαριότητας κ.α.
8. Ευκαιρία για τον ελληνικό τουρισµό µέσω της προβολής της χώρας
µας (και αν θέλετε και της Ηπείρου)
ως «Safe place from Covid». Ακόµα
και στα απόνερα της έξαρσης
παρακολουθούµε διακρατικές συµφωνίες για την προάσπιση του
τουρισµού, όπου οι ειδικοί δίνουν το
πράσινο φως. Ίσως οι θυσίες αποφέρουν άµεσα οφέλη στο συγκεκριµένο
κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, αν
αναλογιστούµε ότι ως µεσογειακή
χώρα ανταγωνιζόµαστε τουριστικά
την Ιταλία, την Ισπανία και την
Τουρκία.
9. Εκτιµήσαµε το σηµαντικό ρόλο των
εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές και οι
δάσκαλοι µπορούν να έχουν καταλυτική επίδραση σε όλες τις βαθµίδες τις
εκπαίδευσης, είτε αφορά µαθήµατα,
είτε αφορά δραστηριότητες όπως
τέχνες και αθλήµατα, ενώ έγιναν
δοκιµές ώστε να αξιοποιηθεί η
τεχνολογία στο σύστηµα παιδείας. Για
παράδειγµα, ένας άρρωστος µαθητής
στο µέλλον θα µπορεί να αναπληρώνει τα κενά του µέσω τηλεκπαίδευσης.
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10. Ενασχόληση µε τον αθλητισµό και γενικότερα στροφή σε µια πιο υγιεινή ζωή ελέω της
µετακίνησης 6. Μια συνήθεια που, αν τη διατηρήσουµε µόνιµα, µπορεί να συµβάλει στο “νους
υγιής εν σώµατι υγιεί”. Το συµπέρασµα είναι πως
µπορούµε τουλάχιστον να πράττουµε ό,τι περνάει
από το χέρι µας, για να διατηρούµε τον οργανισµό µας σε καλή φυσική κατάσταση (µιας που
έρχονται στιγµές όπου και αυτό παίζει το ρόλο
του).
11. Καλλιεργήθηκε ένα είδος αλληλεγγύης των
γενεών. Οι νεότεροι παρότι αντιλήφθηκαν ότι θα
έβγαιναν αλώβητοι από τη συγκεκριµένη
δοκιµασία, έδειξαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να σέβονται το γεγονός πως ο κορωνοϊός
πλήττει τις µεγαλύτερες ηλικίες και όσους
αντιµετωπίζουν χρόνια νοσήµατα. Συνειδητοποιήσαµε ότι ενωµένοι µπορούµε να πετύχουµε.
12. Ο πλανήτης µας έλαβε µια δόση ανακούφισης, µια περιβαλλοντική “ανάσα”. Μελέτες
έδειξαν ότι η Γη έτρεµε λιγότερο, ειδικότερα τους
µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Η κατανάλωση
ενέργειας µειώθηκε, όπως και η εκποµπή αέριων
ρύπων.
13. Ένταξη της καθαριότητας και της υγιεινής
στην καθηµερινότητά µας σε ένα γενικό πλαίσιο,
µε αντικειµενικά κριτήρια. Καθιερώθηκαν συνήθειες, που ως ένα σηµείο χαρακτηρίζονται µε τον
όρο ευγένεια και δεν αφορούν µόνο τον κορωνοϊό.
14. Φιλτράρισµα της αξιόπιστης ενηµέρωσης, µε
καταναλωτές υποψιασµένους για τα “fake news”.
Τις πρώτες µέρες άδειασαν ράφια από αντισηπτικά, χαρτιά υγείας και ζυµαρικά, γεγονός που
αποδείχθηκε πως δεν είχε νόηµα. Ίσως είναι
παροδικό, όµως το µοντέλο του να παίρνουν το
λόγο οι ειδικοί και οι επιστήµονες σε κρίσιµες
περιόδους, αποδείχτηκε ότι οδηγεί σε ψύχραιµες
αντιδράσεις τους πολίτες. Διεθνώς παρατηρήθηκε ότι το έλλειµµα υπευθυνότητας της ηγεσίας,
µπορεί να οδηγήσει σε ανεύθυνη στάση τους
πολίτες.
15. Διεθνής συνεννόηση (µε τις παραφωνίες
πάντα), µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας να
χαράζει κεντρική στρατηγική και να επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία των εθνικών οργανισµών υγείας. Παρά τον ανταγωνισµό για την
εξεύρεση εµβολίου, τα τεστ, τις µάσκες και τα
αντισηπτικά, για τους προφανείς λόγους κέρδους, η εντύπωση που δίνεται είναι ότι θα
επικρατήσει η λογική.
16. Παρακολουθήσαµε τον Jeﬀ Bezos, στην αρχή
της “κορωνο-περιόδου”, να ανακοινώνει αύξηση
κερδών για την Amazon, το Netﬂix να έχει 16
εκατοµµύρια καινούριους συνδροµητές, καλλιτέχνες στα social media να πραγµατοποιούν live
και φτάσαµε σε τοπικές επιχειρήσεις να ενεργοποιούν κανάλια στο Υoutube για συνεδρίες,

personal training, yoga, µαθήµατα στα παιδιά και
αρκετά ακόµη. Σε κάθε περίπτωση, αρκετοί ήταν
αυτοί που “ακόνισαν” το µυαλό τους µπροστά
στο ενδεχόµενο να αναπτύξουν το πελατολόγιο
και τις πωλήσεις τους.
17. Αναδείξαµε τον καλό µας εαυτό επιλέγοντας
να λειτουργούµε µε µεγαλύτερη ευθύνη και να
αποκτούµε περισσότερη γνώση, όπου οι συνθήκες πραγµατικά το απαιτούν. Παρά τις αποστάσεις που έπρεπε να τηρούµε, ήρθαµε ουσιαστικά κοντά µε τους δικούς µας ανθρώπους.
Συνειδητοποιήσαµε επίσης, ότι υπάρχουν µέρη
που δε γνωρίζαµε πόσο όµορφα και ανεκµετάλλευτα είναι. Καθώς οι χώροι εστίασης παρέµειναν
κλειστοί, ανακαλύψαµε ότι, η φύση δε χρειάζεται
την παρέµβαση του ανθρώπου για να γίνει χώρος
ψυχαγωγίας.
18. Καταπονηµένοι οργανισµοί έκαναν ένα break
και είναι έτοιµοι για restart. Ιδιαίτερα για όσους
αντιµετώπισαν το ζήτηµα µε ψυχραιµία, ήταν µια
περίοδος από-στρεσαρίσµατος. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν για παράδειγµα οι αυτοαπασχολούµενοι, οι εργαζόµενοι σε εµπορικά
καταστήµατα και οι επισιτιστικοί υπάλληλοι.
Επιτέλους βρέθηκε για κάποιους, ο ελεύθερος
χρόνος να κάνουν πράγµατα που δεν προλάβαιναν στην προ-κορωνοϊού εποχή.
19. Το σηµαντικότερο όµως είναι η ιεράρχηση και
η αξιολόγηση των σηµαντικών πραγµάτων στη
ζωή. Η εκτίµηση µιας χειραψίας, ενός φιλιού,
ενός χαµόγελου και κάθε άµεσης επαφής. Η
εκτίµηση της ελευθερίας και γενικότερα κάποιων
αυτονόητων εννοιών που έπρεπε να στερηθούµε
για να συνειδητοποιήσουµε την αξία τους.
Πολλά θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ή να
αφαιρέσουµε ακόµη. Στο πέρασµα του Covid-19
από τις ζωές µας δοκιµάστηκαν σχέσεις και
δηµιουργήθηκαν οριακές καταστάσεις. Κατανοήσαµε καινούριους κανόνες και µάθαµε να
προστατεύουµε ο ένας τον άλλο. Το σίγουρο
είναι πως από αυτό το πέρασµα βγαίνουµε
σοφότεροι...
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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«O ΦΟΒΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Ο

ι σύγχρονοι άνθρωποι θέλουν πραγματικά την
ελευθερία ή μήπως νιώθουν φόβο μπροστά
της;
«Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία» του Erich Fromm
παραμένει διαχρονικά ένα επίκαιρο και προφητικό
βιβλίο για όσα συμβαίνουν σήμερα, αλλά και για όσα
πιθανόν θα ακολουθήσουν, καθώς η ελευθερία
περιορίζεται όλο και περισσότερο από την ένταση του
οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και θρησκευτικού
ολοκληρωτισμού.
Στο εμβληματικό αυτό έργο, ο Fromm εξηγεί αρχικά
πως οι επαναστατικές αλλαγές στην οικονομική και
κοινωνική οργάνωση, η υπέρμετρη δύναμη του
κεφαλαίου και η οικονομική κρίση μεγαλώνουν τα
αισθήματα αβεβαιότητας, μοναξιάς και ασημαντότητας του σύγχρονου ανθρώπου, ενώ η απειλή πολέμου
ισχυροποιεί το φόβο. Στη συνέχεια εστιάζει στους
μηχανισμούς άμυνας του ατόμου, που είναι
ταυτόχρονα και οι μηχανισμοί διαφυγής του από την
ελευθερία: ο ολοκληρωτισμός, η ροπή προς την
καταστροφή και ο κομφορμισμός.
Και αν για τον ανυποψίαστο πολίτη ο κομφορμισμός
είναι ακίνδυνος, για το Fromm έχει τεράστια σημασία:
στα πλαίσια αυτής της «λύσης», στην οποία προσφεύγει η πλειονότητα των μελών της κοινωνίας, ο
άνθρωπος παύει να είναι ο εαυτός του και υιοθετεί
απολύτως τον τύπο της προσωπικότητας που του
επιβάλλουν τα πολιτιστικά πρότυπα, η κοινή γνώμη, η
κοινή λογική. Έτσι, οι συνειδητοί φόβοι της μοναξιάς
και της αβεβαιότητας αντιμετωπίζονται με την ένταξη
στο όλον. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, το άτομο
πληρώνει το τίμημα για την απομάκρυνσή του από την
αληθινή, θετική ελευθερία, η οποία συνίσταται στην
αυθόρμητη δραστηριότητα. (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Τ

ο βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά μια ανάλυση του
φαινομένου του ανθρώπινου άγχους και
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, πάνω
στο πόσο ο σύγχρονος άνθρωπος επηρεάζει και
επηρεάζεται από κοινωνικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες. Βασική μονάδα του κοινωνικού γίγνεσθαι
είναι το άτομο. Αυτό που κρύβει στην ψυχή και στο
μυαλό του, καθώς και ποιες είναι οι δυνάμεις που
κινούν το κοινωνικό, ψυχολογικό και, κατ' επέκταση, το
πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και
διαμορφώνεται.

Πρόταση Βιβλίου
Συγγραφέας: Erich Fromm
2η Έκδοση: Μάρτιος 2017
Σελίδες: 368
Εκδότης: ΔΙΟΠΤΡΑ

Μετά από τόσους αιώνες αγώνων και ενώ ο άνθρωπος
έχει πετύχει να δημιουργήσει πλήθος υλικών αγαθών
και να ζει σε δημοκρατικές κοινωνίες, όπως ονειρευόταν, εξακολουθεί να υποφέρει από άγχος και ανασφάλεια, παραδίδοντας την ελευθερία του σε κάθε
λογής δικτάτορες και μετατρέποντας τον εαυτό του σε
ένα ακόμη ασήμαντο γρανάζι μηχανής. Είναι πια
καλοντυμένος και δεν του λείπουν τα υλικά αγαθά,
είναι όμως τελικά ένας «ελεύθερος άνθρωπος» ή
απλώς ένα «αυτόματο»;
Μήπως αυτό το δέος που προκαλεί η ελευθερία είναι
ο
η αιτία που γνωρίζουν τέτοια επιτυχία στον 20 αιώνα
οι ολοκληρωτικές τάσεις αυτής, ή της άλλης μορφής;
Την αρρώστια αυτή του καιρού μας, που εκφράζεται
με τη δουλική υποταγή στην εξουσία εξετάζει στο
εξαίρετο αυτό έργο ο Fromm, εφαρμόζοντας την
ψυχαναλυτική μέθοδο. Η άνοδος της Δημοκρατίας,
μολονότι απελευθέρωσε τον άνθρωπο, δημιούργησε
παράλληλα μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος αισθάνεται απομονωμένος από τους συνανθρώπους του,
όπου οι σχέσεις έχουν χάσει τον προσωπικό τους
χαρακτήρα και όπου η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια
έχουν υποκαταστήσει τους παλαιότερους κοινωνικούς δεσμούς. Κατά την άποψη του Fromm, είναι αυτή
η αίσθηση της μοναξιάς, η οποία ωθεί τους ανθρώπους να υποτάσσονται σ' έναν πανίσχυρο οργανισμό
ή στο κράτος.
Κλασικό βιβλίο του μεγάλου διανοητή Erich Fromm,
που αποδεικνύεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Διεγείρει
τον προβληματισμό, οξύνει την κριτική σκέψη του
αναγνώστη και διευρύνει τις γνώσεις του. Σίγουρα
αξίζει να διαβαστεί!

Ο Erich Fromm είναι Γερµανός φιλόσοφος και ψυχαναλυτής
(1900 – 1980). Σπούδασε κοινωνιολογία και ψυχολογία στα
πανεπιστήµια της Χαϊδελβέργης, της Φρανκφούρτης και του
Μονάχου. Έχει προσπαθήσει µε το έργο του να συµφιλιώσει
τον Φρόιντ µε τον Μαρξ, να συνδυάσει δηλαδή την
ψυχανάλυση µε τον «ουµανιστικό» µαρξισµό. Μετανάστευσε
το 1934 από τη Γερµανία στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου
δίδαξε στα Πανεπιστήµια Κολούµπια, Γέιλ και στο
Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. Έγραψε πολλά βιβλία,
ανάµεσα στα οποία: Ο Φόβος Μπροστά στην Ελευθερία, Ο
Άνθρωπος για τον Εαυτό του, Η Καρδιά του Ανθρώπου, Η
Ανατοµία της Ανθρώπινης Καταστροφικότητας, Να Έχεις ή να
Είσαι;, Για την Αγάπη της Ζωής και Η Τέχνη της Αγάπης.
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Aντί Επιλόγου

Τ

ρικτικά στην δοµή της οικονοµίας. Αναπτύχθηκαν

ροή του φυσικού κόσµου. Εµείς, ένα µικρό κοµµάτι της

οι συναλλαγές των κρατών ανά την υφήλιο και οι λαοί

ιστορίας, οφείλουµε να προχωρούµε µπροστά µε

µοιράστηκαν κέρδη, αλλαγές και κρίσεις.

ταπεινοφροσύνη και πίστη.

Μία ακόµη κρίση ήρθε να τονίσει το εννοούµενο, ή όλοι

Μαθαίνουµε απ’ τα λάθη µας και προχωρούµε στην

µαζί ζούµε ή όλοι µαζί χανόµαστε. Όπως και σ’ έναν

προσαρµογή που θα µας χαρίσει την επιβίωση.

πόλεµο, δεν υπάρχει νικητής. Μόνη χαµένη η ανθρω-

Το µόνο εφόδιο µας είναι η ικανότητα να ανταποκριθούµε

πότητα.

στην αλλαγή και µε αισιοδοξία να την αποδεχτούµε για

Ο υγειονοµικός χαρακτήρας της κρίσης επιτείνει την

ένα κοινό λαµπρό µέλλον.

ανάγκη για ενότητα και εκτίµηση της ανθρώπινης ζωής.

To ερώτηµα είναι ένα: «Πλανητικός εγκλεισµός ή πλανητι-

Ένας ιός δεν κρίνει συµφέροντα και σίγουρα ξεπερνά τα

κή ελευθερία; »

ο φαινόµενο της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς

σύνορα. Αυτό είναι το µάθηµά µας. Τα ανθρώπινα

τις τελευταίες δεκαετίες λειτούργησε υποστη-

οικοδοµήµατα δεν αποτελούν παρά ένα µικρό σταθµό στη
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