
Συνέντευξη

ΕΛΕΝΑ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ 

Η Έλενα Κουντουρά είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονίστρια της 
πολιτικής της ομάδας στην Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισμού (TRAN). 
Επιπλέον, αποτελεί μέλος των Επιτροπών Δικαιωμάτων των Γυναικών & 

Ισότητας των Φύλων (FEMM), Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) αλλά 
και της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή (AIDA). Η 
Έλενα Κουντουρά εκλέχτηκε πρώτη φορά βουλευτής το 2004 και έκτοτε ασχο-
λείται ενεργά με τον χώρο της πολιτικής ενώ διατέλεσε Υπουργός Τουρισμού 
της Ελλάδας από το 2016 εώς το 2019. 

Μέσα από αυτή την συνέντευξη – αφιέρωμα στα 40 χρόνια Ελλάδας στην ΕΕ, 
μου δόθηκε η ευκαιρία να της απευθύνω κρίσιμα ερωτήματα για ζητήματα που 
διαχειρίζεται ως Ευρωβουλευτής αλλά και ως γυναίκα στην πολιτική. Πιο συγκε-
κριμένα, αναφερθήκαμε στο άνοιγα του τουρισμού με το Κοινό Πιστοποιητικό 
Covid-19, στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Οδική Ασφάλεια έως το 2030 – θέ-
μα πάντα επίκαιρο για την χώρα μας - για την οποία υπήρξε και εισηγήτρια. Τέ-
λος, τοποθετήθηκε για τις προσπάθειες που γίνονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την εξάλειψη της ανισότητας των φύλων και για την θέση της γυναίκας στη σύγ-
χρονη κοινωνία.

της ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ 
Πολιτικός Επιστήμονας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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Φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Η ένταξη χαρακτηρίστηκε ως ιστορική αναγκαιότητα από τον εμπνευστή της Κωνσταντίνο 
Καραμανλή και η ένωση της Ευρώπης ως το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός στην ιστορία της 
ηπείρου. Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, η ευρωπαϊκή στροφή της Ελλάδας το 1981 έχει 
επηρεάσει την πορεία της χώρας μας στον 21ο αιώνα;

Στην κοινή αυτή πορεία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, μέσα από  ιστορικές δια-
πραγματεύσεις, και ζυμώσεις,  έχουν 

υπάρξει αμέτρητες προκλήσεις, δυσκολί-
ες, συμβιβασμοί, κρίσεις   αλλά και  επιτυ-
χίες. Πάνω από όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει αποφέρει πρόοδο και πραγματικά οφέ-
λη σε όλες τις χώρες, τους λαούς και τους 
πολίτες, προάγοντας τις θεμελιώδες αξίες 
για τις οποίες δημιουργήθηκε: την Ειρήνη, 
τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, την Αλλη-
λεγγύη.

Η Ελλάδα έχει στηριχθεί για την ανάπτυξή 
της και έχει ωφεληθεί. Όμως μην ξεχνάμε 
ότι έχει προσφέρει και  τόσα  πολλά στην 
Ευρώπη,  με τον παγκοσμίου ακτινοβολί-
ας πολιτισμό  της,  τις οικουμενικές αξίες 
της που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη δυτική 
σκέψη, τον ανθρωπισμό της, και την ξεχω-
ριστή της ιστορική κληρονομιά, που σφρά-
γισε την πορεία της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας,  έχει ανεκτίμητη 

συμβολή  στην πρόοδο του ευρωπαϊκού πολι-
τισμού και αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προ-
ορισμό. 

Για το μέλλον, θεωρώ ότι η Ελλάδα μπορεί  να 
αποκτήσει ακόμη πιο ενεργό ρόλο στους θε-
σμούς της ΕΕ και στα ευρωπαϊκά κέντρα λή-
ψης αποφάσεων. Αυτό άλλωστε επιδιώκουμε, 
εγώ προσωπικά αλλά και οι συνάδελφοί μου 
ευρωβουλευτές, με το έργο μας στην πεντα-
ετή μας θητεία  σε αυτήν την πολύ κρίσιμη πε-
ρίοδο για την οικονομική και κοινωνική ανά-
καμψη από την πανδημία και έχοντας μπροστά 
μας κορυφαίες προκλήσεις, όπως η κλιματι-
κή κρίση και η βιώσιμη ανάπτυξη.  Αγωνίζομαι 
για το συμφέρον της Ελλάδας, για το δικαίω-
μά της στην  δίκαιη χωρίς αποκλεισμούς βιώσι-
μη ανάπτυξη και ευημερία της, αλλά και ώστε 
η Ευρώπη να εκπληρώσει το ρόλο της, να κα-
ταστεί πιο ισχυρή, συνεκτική και αλληλέγγυα, 
αποφέροντας μεγαλύτερη πρόοδο, ίσες ευκαι-
ρίες και περισσότερα οφέλη για όλους τους 
πολίτες και τις χώρες. 

Πώς αξιολογείτε το ευρωπαϊκό πλαίσιο  για το άνοιγμα του τουρισμού, με την ύπαρξη του κοι-
νού πιστοποιητικού  το οποίο προτάθηκε από τα Ευρωπαϊκά Όργανα;

Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βελτίωσε 
και ψήφισε την πρόταση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για το «Πιστοποιητικό 

CΟVID-19»,  που αποτελεί την τεχνική προ-
σέγγιση για  διευκολυνθούν γραφειοκρατι-
κά οι διασυνοριακές μετακινήσεις στην ΕΕ.
Στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσαμε 
από πέρυσι να  υπάρξει ευρωπαϊκός συ-
ντονισμός και ενιαία πρωτόκολλα  για την 
ασφαλή επανεκκίνηση του τουρισμού. Η 
Κομισιόν καθυστέρησε πολύ να ανταπο-
κριθεί στο αίτημά μας,  παρότι το άναρχο 
άνοιγμα των συνόρων το 2020 κόστισε στη 
δημόσια υγεία και την οικονομία.   

Με το «Πιστοποιητικό COVID-19», οι ταξι-
διώτες θα μπορούν να επιδεικνύουν στις 

πύλες εισόδου ένα κοινά αποδεκτό έγγραφο, 
σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή που να πιστοποι-
εί ότι  
- είτε έχουν ελεγχθεί με τεστ και είναι αρνητι-
κοί στον ιό, 
- είτε έχουν αναρρώσει και έχουν αντισώματα
- ή έχουν εμβολιαστεί. 

Το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την 
Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να προκρίνουν τα 
διαγνωστικά τεστ, που περιλαμβάνονται στο 
«Πιστοποιητικό  COVID-19», και τα τεστ αυτά 
να διενεργούνται δωρεάν, ώστε να αποφευ-
χθούν οι διακρίσεις εις βάρος των πιο αδύνα-
μων οικονομικά πολιτών στις διασυνοριακές 
τους μετακινήσεις.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Το πιστοποιητικό εμβολιασμού, που είναι 
επίσης  ένα από τα τρία στοιχεία που περι-
λαμβάνει το «Πιστοποιητικό COVID-19», θα 

μπορεί να εφαρμοστεί στα ταξίδια χωρίς περιο-
ρισμούς, αλλά και χωρίς εκπτώσεις στην ασφά-
λεια,  όταν πλέον θα έχουν προχωρήσει οι εμβο-
λιασμοί στον γενικό πληθυσμό και έχει επιτευ-
χθεί το απαιτούμενο τείχος ανοσίας. Διότι  με 
τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα το εμβόλιο 
προστατεύει μόνο τον εμβολιασμένο.  Έχει απο-
δειχθεί ότι οι εμβολιασμένοι  μπορούν να νοσή-
σουν ελαφρά, να είναι ασυμπτωματικοί και να 
μεταδώσουν τον ιό.  
Από τις αρχές της χρονιάς έχω επανειλημμέ-
να τονίσει την απόλυτη ανάγκη του αρνητικού 
τεστ πριν την αναχώρηση για κάθε ταξίδι στην 
ΕΕ, όπως και τη διενέργεια τακτικών τεστ στους 
χώρους φιλοξενίας, τον ταχύτερο εμβολιασμό 
του γενικού  πληθυσμού και τον κατά προτεραι-
ότητα εμβολιασμό των εργαζομένων στον του-
ρισμό  και σε όλα τα επαγγέλματα που έρχονται 
σε επαφή με τους επισκέπτες. Μόνο έτσι μπορεί 
ο τουρισμός να ανοίξει με ασφάλεια, να  ελαχι-
στοποιηθεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού,  και 
η τουριστική περίοδος να έχει διάρκεια, με προ-
στασία και με  οφέλη για τους ταξιδιώτες αλλά 
και τους προορισμούς, τους εργαζόμενους και 
τις τοπικές κοινωνίες. Και είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό, να στηριχθούν με γενναίες οικονομικές 
ενισχύσεις  οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, για να επιβιώσουν, να 
αποτραπούν λουκέτα και απολύσεις, και ο κλά-
δος του τουρισμού να σταθεί όρθιος την επόμε-
νη ημέρα της κρίσης.   

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσαμε από πέρυσι να υπάρξει 
ευρωπαϊκός συντονισμός και ενιαία πρωτόκολλα για την ασφαλή 
επανεκκίνηση του τουρισμού. 
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Είστε εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έκθεση για την Στρατηγική της ΕΕ στην 
Οδική Ασφάλεια 2021-2030. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το όραμά σας σχετικά με τη δι-
αμόρφωση κατάλληλου πλαισίου για ασφαλέστερους δρόμους στο μέλλον;

Έχω την τιμή να είμαι εισηγήτρια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μία 
εξαιρετικά σημαντική έκθεση που 

αφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την οδι-
κή ασφάλεια έως το 2030. Η έκθεση που 
κατάρτισα έγινε αποδεκτή με εγκωμιαστι-
κά σχόλια  από τα μέλη όλων των πολιτι-
κών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου αλλά 
και από τον Ευρωπαίο συντονιστή για την 
Οδική Ασφάλεια, Μάθιου Μπόλντγουιν ο 
οποίος μας συνεχάρη για την ολοκληρωμέ-
νη και φιλόδοξη αλλά απόλυτα ρεαλιστική  
πρόταση που καταθέσαμε. Η πρότασή μου 
στοχεύει στη μείωση  κατά 50% των θανά-
των και σοβαρών τραυματισμών  στην ΕΕ 
έως το 2030 και περιλαμβάνει δέσμη μέ-
τρων σε 4  στρατηγικούς πυλώνες: ασφα-
λή οχήματα, ασφαλείς υποδομές, ασφαλή 
χρήση του οδικού δικτύου και διαμόρφωση 
ενός πλαισίου κατάλληλου που να ανταπο-
κρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες. 

Πρότεινα να μειωθεί στα 30 χλμ./ώρα το  
ανώτατο όριο ταχύτητας οχημάτων σε 
αστικές περιοχές, αλλά και τη  μηδενική 
ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλ-
κοόλ και ναρκωτικών ουσιών.

 Καλώ την  Κομισιόν και τις  ευρωπαϊκές 
χώρες, στον αναπτυξιακό τους σχεδια-
σμό,  να στηρίξουν κατά προτεραιότητα 

επενδύσεις σε υποδομές, που αποφέρουν το με-
γαλύτερο όφελος για την οδική ασφάλεια.   

Κατέθεσα επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για 
τη συστηματική αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων, την ενί-
σχυση της νομοθεσίας  για τις τεχνολογικές προ-
διαγραφές των οχημάτων, μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της κόπωσης των επαγγελματιών οδηγών 
και τη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων 
στον κλάδο του delivery.

Διεκδικώ  ακόμη να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊ-
κός οργανισμός για τις οδικές μεταφορές, όπως 
αντίστοιχα υπάρχει σήμερα για τις αεροπορικές, 
τις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές. 
Όπως επίσης, να υλοποιηθεί στοχευμένο  πρό-
γραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών της ΕΕ και να καθιερωθεί Ευρωπαϊκό 
Έτος για την Οδική Ασφάλεια.  

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απο-
κτήσει πιο ενεργό και ηγετικό ρόλο ώστε η πολι-
τική της  για την οδική ασφάλεια να εφαρμοστεί 
οριζόντια από όλα τα κράτη-μέλη, που παρουσι-
άζουν σήμερα ακόμη  τεράστιες αποκλίσεις στις 
επιδόσεις τους, και σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο 
βάρος σε ανθρώπινες απώλειες. Η ζωή είναι το 
υπέρτατο αγαθό, και οφείλουμε στην ΕΕ συνερ-
γαστούμε ουσιαστικά, έχοντας ως βασική προτε-
ραιότητα την ασφάλεια όλων των πολιτών στους 
ευρωπαϊκούς δρόμους.  

Διεκδικώ ακόμη να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός 
για τις οδικές μεταφορές, όπως αντίστοιχα υπάρχει σήμερα για τις 
αεροπορικές, τις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
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Ως γυναίκα που εργάζεστε σε έναν ανταγωνιστικό και ανδροκρατούμενο χώρο όπως είναι η πο-
λιτική και προωθείτε ενεργά τα ζητήματα της ισότητας των φύλων, έχετε αντιμετωπίσει η ίδια 
διακρίσεις και δυσκολίες που να απορρέουν από αυτή σας την ιδιότητα; Ποιες πρωτοβουλίες 
προωθούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων;

Γ νωρίζω πολύ καλά τις αλλεπάλληλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε οι γυ-
ναίκες για να αναγνωριστούν οι ικανό-

τητές μας και το έργο μας. 
Σε όλη μου την επαγγελματική και πολιτική 
διαδρομή, αλλά και ως Υπουργός Τουρισμού 
της Ελλάδας, μία θέση τεράστιας εθνικής 
ευθύνης, αγωνίστηκα για να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και οι αποκλεισμοί λόγω φύλου. 
Από τη σημερινή μου θέση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,  έχω αναλάβει εισηγήτρια σε 
κρίσιμους φακέλους στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής που καλείται να εφαρμόσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. 

Είμαι εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην έκθεση «Ο Αντίκτυπος της Ενδο-
οικογενειακής Βίας Ενδοοικογενειακής Βί-
ας στις γυναίκες και τα παιδιά και τα δικαι-
ώματα γονικής επιμέλειας». Επιδιώκουμε 
να κυρωθεί άμεσα  η Σύμβαση τη Κωνστα-
ντινούπολης από όλα τα κράτη-μέλη και την 
ίδια την ΕΕ ως το πρώτο διεθνώς δεσμευτι-
κό κείμενο για την δίωξη, αντιμετώπιση και 
πρόληψη της ενδοοικογενειακής και ενδο-
συντροφικής βίας.

Είμαι επίσης εισηγήτρια της πολιτικής μου 
ομάδας στον εξαιρετικά σημαντικό φάκε-
λο για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβα-
ση 190 του Διεθνούς Οργανισμού Εργασί-
ας ILO, ώστε να θεσμοθετηθεί ως αυτοτε-
λές ποινικό αδίκημα η σεξουαλική παρενό-
χληση στο χώρο εργασίας και να ενισχυθούν 
οι έλεγχοι και οι κυρώσεις. 

Έχω ακόμη αναλάβει εισηγήτρια της πολιτι-
κής μου ομάδας στην έκθεση για την προώ-
θηση της ισότητας των φύλων στην εκπαί-
δευση και τα επαγγέλματα της επιστήμης, 
των τεχνολογιών, της μηχανικής και των μα-
θηματικών, γνωστών ως τομείς STEM που 
θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια, 
όπου όμως οι γυναίκες σήμερα υποεκπροσω-
πούνται. 

Και φυσικά διεκδικούμε να  εξαλειφθεί το 
απαράδεκτο μισθολογικό χάσμα μεταξύ αν-
δρών και γυναικών, που έχει αντίκτυπο στους 
μισθούς και στις συντάξεις. 

Να προστατευτούν στο ακέραιο τα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων στο καθεστώς της τη-
λεργασίας, όπου πλήττονται ιδιαίτερα οι γυ-
ναίκες.  

Αλλά και να εφαρμοστεί άμεσα η οδηγία 
Women on Boards που προβλέπει ποσόστωση 
τουλάχιστον 40% των γυναικών στα διοικητι-
κά συμβούλια των εταιρειών.  

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις στρεβλώ-
σεις που επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε, 
ώστε αποκτήσουν οι γυναίκες ουσιαστική οι-
κονομική ανεξαρτησία, μεγαλύτερη πρόσβα-
ση στην αγορά εργασίας, καλύτερες θέσεις 
απασχόλησης και μισθούς, αλλά και συνολι-
κά καλύτερες συνθήκες υγείας και διαβίω-
σης, δίνοντας στη γυναίκα πραγματικά τη θέ-
ση που της αξίζει στην σύγχρονη κοινωνία. 


