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E
νας κόσμος χωρίς την ηγεσία της
Αμερικής αναζητεί ένα πιο δίκαιο οι-
κονομικό μοντέλο για την εποχή μετά
τον άνθρακα, ισορροπώντας μεταξύ

της ανόδου του αυταρχισμού και της λαϊκής
αντίδρασης απέναντι στην αδικία και την κα-
ταπίεση. Το ποτήρι δεν θέλει και πολύ να ξε-
χειλίσει. Η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων
του μετρό στη Χιλή ή η πρόθεση φορολόγησης
του WhatsApp στη Βηρυτό ήταν αρκετές για
να πυροδοτήσουν εξεγέρσεις.

Ο φιλόσοφος Αντόνιο Γκράμσι αποκάλεσε
«νοσηρά συμπτώματα» τα όσα χαρακτηρίζουν
την εποχή κατά την οποία το παλιό πεθαίνει
αλλά το νέο δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Και
σήμερα τα βλέπουμε παντού. Καπιταλιστικές
οικονομίες πιάνουν τους οικονομικούς στό-
χους αλλά δεν φέρνουν ευημερία. Η πικρία
και ο εκνευρισμός εντείνονται. Οι κοινωνίες
χάνουν τον προσανατολισμό τους, αγνοούν
τα γεγονότα και στρέφονται στις ψευδαι-
σθήσεις. Σταθερές που είχαμε καταρρέουν,
για τον ηγετικό ρόλο της Αμερικής, για το

σταδιακό άνοιγμα της Κίνας στον φιλελευ-
θερισμό, για την ευρωπαϊκή διεύρυνση, για
τον λυτρωτικό ρόλο της τεχνολογίας, για την
ενότητα της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι μια
εποχή άγχους και μοναξιάς, στην οποία όλα
είναι ρευστά. Ακόμα και η Γερμανίδα καγ-
κελάριος Άνγκελα Μέρκελ, που φάνταζε αμε-
τακίνητη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο,
σύντομα αποχωρεί από το προσκήνιο.

Δύο δεκαετίες από την έναρξη του 21ου αι-
ώνα, ακόμα δεν μπορούμε να δούμε τις συ-
νολικές του τάσεις. Υποθέσαμε πως η φιλε-
λεύθερη δημοκρατία θα θριάμβευε, αλλά κά-
ναμε λάθος. Λάθος όμως έκαναν και όσοι προ-
έβλεπαν ότι το κύμα εθνικισμού και ξενοφο-
βίας που έφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στην
εξουσία και το Brexit στη Βρετανία θα έπνιγε
τη δημοκρατία. Οι κανόνες, η αλήθεια, η ηθική
και η αμερικανική ιδέα έχουν διαβρωθεί.
Ωστόσο η νέα γενιά εμπνέεται όχι από ουτο-
πίες, αλλά από τη ρεαλιστική ανάγκη της διά-
σωσης του πλανήτη και μιας πιο δίκαιης ζωής
για τους κατοίκους του.

Πολλές από τις εικόνες που μου έμειναν
από το 2019 είναι εμποτισμένες με ελπίδα.
Νέοι διαδηλωτές στους δρόμους της Βη-
ρυτού έμοιαζαν να είναι αποφασισμένοι
να ανατρέψουν ένα διεφθαρμένο καθε-
στώς βασισμένο στον διαμοιρασμό του
κράτους ως λάφυρου μεταξύ των θρησκευ-
τικών ομάδων. Ο νεαρός πρωθυπουργός
της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν διηγήθηκε
το πώς «ελεύθεροι και περήφανοι Αρμέ-
νιοι πολίτες» ανέτρεψαν ακόμη ένα διε-
φθαρμένο σύστημα στην αναίμακτη επα-
νάσταση του 2018 και δημιούργησαν μια
κοινωνία γεμάτη ευκαιρίες. Οι γενναίοι,
χτυπημένοι από τα δακρυγόνα, νέοι του
Χονγκ Κονγκ υπερασπίζονται τη ζωντάνια
μιας οικονομίας που γεννήθηκε από την
κινεζική επιχειρηματικότητα και το αγ-
γλικό κοινό δίκαιο. Ξέρουν πως αν επι-
τρέψουν την έκδοση πολιτών στην ανομία
του μονοκομματικού καθεστώτος της ηπει-
ρωτικής Κίνας θα δυναμιτίσουν τα θεμέλια
της ελεύθερής τους κοινωνίας.

Toυ Roger Cohen
Αρθρογράφος στους «New York
Times» από το 2009, όπου εργάζεται
από το 1990. Έχει εργαστεί ως
ανταποκριτής σε διάφορες χώρες και
ως αρχισυντάκτης διεθνών θεμάτων.

Ζώντας σε μία
επικίνδυνη δεκαετία
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Βρισκόμαστε εν μέσω μιας καθοριστικής
σύγκρουσης για την ελευθερία. Η ιδεολογική
αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολι-
τειών και της Κίνας εντείνεται, καθώς ο Σι
Τζινπίνγκ ανακηρύσσει τον εαυτό του ισόβιο
Πρόεδρο και επισπεύδει την έλευση του ολο-
κληρωτικού καθεστώτος παρακολούθησης,
αναδεικνύει το κινεζικό μοντέλο ως παγκόσμιο
παράδειγμα, βάζει ως στόχο του την κυριαρχία
στην τεχνολογία μέχρι το 2025 και προωθεί
την επέκταση των συνόρων της χώρας σε θά-
λασσα και στεριά, είτε με στρατιωτικά μέσα
είτε με την εφαρμογή των πολιτικών της στρα-
τηγικής «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος».

Η φιλοσοφία του Τενγκ Σιαοπίνγκ ήταν
πως η Κίνα πρέπει «να κρύβει τις δυνατότητές
της και να περιμένει να έρθει η ώρα της». Ο
Πρόεδρος Σι έχει άλλες ιδέες και βιάζεται
να εδραιωθεί ως αυτοκράτορας. Δεν πιστεύει
στην ιερότητα της ατομικής ελευθερίας, αλλά
σε αυτήν του Κινεζικού Κομουνιστικού Κόμ-
ματος. Οι πολιτικές καταστολής στη χώρα
αυξάνονται ραγδαία. Το μοντέλο που ακο-
λουθεί ο κ. Σι δεν είναι ο ολοκληρωτισμός,
ο οποίος είναι πλέον ξεπερασμένος, αλλά ο
«τεχνολογισμός», ένα καθεστώς συνεχούς
παρακολούθησης βασισμένο στην τεχνολο-
γία αναγνώρισης προσώπου.

Τις προσεχείς δεκαετίες η μάχη του Χονγκ
Κονγκ θα επαναληφθεί με διάφορες μορφές,
άλλοτε λιγότερο βίαιες και άλλοτε περισσό-
τερο. Πρόκειται για τη μάχη μεταξύ της αυ-
ταρχικής συγκεντρωτικής οικονομίας της ανα-
τέλλουσας Κίνας και των οικονομιών εκείνων
των δημοκρατιών που έχουν ως βάση τους
τον συνταγματικό έλεγχο, ένα ανεξάρτητο δι-
καστικό σύστημα και το κράτος δικαίου. Το
ερώτημα είναι αν μπορούμε να αποφύγουμε
τον πόλεμο μεταξύ των δύο στρατοπέδων.

Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου V-Dem
του Πανεπιστημίου Γκέτεμποργκ για την κα-
τάσταση της δημοκρατίας στον κόσμο, πλέον
ένας στους τρεις ανθρώπους σε χώρες που
διολισθαίνουν υποκύπτουν στον αυταρχισμό.
Από τα 415 εκατομμύρια που ήταν τα άτομα
αυτά το 2016, σήμερα φτάνουν τα 2,3 δισεκα-
τομμύρια, αριθμός που περιλαμβάνει τους πο-
λίτες της Βραζιλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών,
της Ινδίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας.
Την ίδια στιγμή, τα τελευταία 10 χρόνια 21 χώ-
ρες, όπως η Τυνησία, η Αρμενία, η Γεωργία
και η Μπουρκίνα Φάσο, έχουν γίνει πιο δη-
μοκρατικές. Η εικόνα είναι πολυσύνθετη και
δεν είναι παντού ζοφερή, όμως απέχει πολύ
από το να προκαλεί αισιοδοξία.

Το 2019 οι θεσμοί αντεπιτέθηκαν στους
ηγέτες που θεωρούν πως είναι υπεράνω του
νόμου. Ο Πρόεδρος Τραμπ διώχθηκε από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων με την κατηγορία
της κατάχρησης εξουσίας και της παρεμπό-
δισης των ερευνών του Κογκρέσου. Απάντησε
κάνοντας λόγο για «λιντσάρισμα», αποκα-

λώντας «τρελούς» τους Δημοκρατικούς. Ο Ισ-
ραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιά-
χου διώκεται με την κατηγορία της διαφθο-
ράς. Απέρριψε τις κατηγορίες χαρακτηρίζον-
τάς τες «πραξικόπημα».

Ο κ. Τραμπ δεν φαίνεται να θεωρεί ανήθικο
το ότι μεταχειρίστηκε την Ουκρανία ως εργα-
λείο για να αμαυρώσει έναν πολιτικό του αν-
τίπαλο ενόψει των εκλογών του 2020. Η συμ-
περιφορά του δεν διαφέρει και πολύ από αυ-
τήν του φίλου του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος
θεωρεί την Ουκρανία μια μη χώρα που θα μπο-
ρούσε κάλλιστα να είναι κομμάτι της Μεγάλης
Ρωσίας. Ο κ. Τραμπ δεν αντιλαμβάνεται και
δεν ενδιαφέρεται για την προσπάθεια της Δύ-
σης να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της Ου-
κρανίας μέσω της μεγαλύτερης ενσωμάτωσής
της στη Δυτική Ευρώπη. Η εξωτερική του πο-
λιτική είναι γελοιωδώς αλλοπρόσαλλη.

Ήταν βέβαιο πως η Γερουσία δεν θα κατα-
δίκαζε τον κ. Τραμπ και πως ο Πρόεδρος θα
βρίσκεται στην εξουσία μέχρι τουλάχιστον να
διεκδικήσει επανεκλογή τον ερχόμενο Νοέμ-
βριο. Ο κ. Νετανιάχου μπορεί και να καταφέρει
να ξεγλιστρήσει από τη νομικά δύσκολη θέση
του. Και στις δύο περιπτώσεις η προσπάθεια
να παραμείνουν στην εξουσία δεν είναι απλώς
ένας πολιτικός αγώνας. Είναι μια απέλπιδα
προσπάθεια να μην μπουν φυλακή.

Με ανησυχεί το τι μπορεί να κάνει ο κ.
Τραμπ αν χάσει οριακά τις εκλογές του 2020.
Και αυτός μπορεί με τη σειρά του να αρχίσει
να μιλά για πραξικόπημα. Ως εν δυνάμει αυ-
ταρχικός ηγέτης άλλωστε έχει ενθαρρύνει τον
αυταρχισμό πολλών άλλων, στη Σαουδική
Αραβία, την Κίνα, τη Ρωσία, τις Φιλιππίνες.
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου πολλές

5

Turning 
Point
Η Αμερική οδηγείται σε
εκλογές, ωστόσο η δεκαετία
που άλλαξε δεν άλλαξε μαζί
και την ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο. 

ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ
ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ, 
ΕΝΩ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ 
ΚΑΙ Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ. 
ΜΠΟΡΕΙ Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ 
ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ;
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φορές οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν για λό-
γους στρατηγικής αυταρχικούς ηγέτες. Όμως
ποτέ πριν ένας Αμερικανός Πρόεδρος δεν ζή-
λευε τόσο τις δυνατότητες αυτών των ηγετών.
Ο κ. Τραμπ είναι γεμάτος μίσος, όμως το αν εί-
ναι κακόβουλος είναι ένα άλλο θέμα προς συ-
ζήτηση. Για να είναι κάποιος κακός πρέπει να
μπορεί να εστιάζει τις προσπάθειές του στον
στόχο και να είναι αποφασιστικός. Τις πλείστες
φορές η συμπεριφορά του κ. Τραμπ είναι ασυ-
νεπής και αναποτελεσματική. Και πάλι, όμως,
προκαλεί ζημιά.

Ο κ. Τραμπ είναι ωστόσο το σύμπτωμα και
όχι η αιτία. Όπως δήλωσε ο πρώην διευθύνων
σύμβουλος της Unilever Πολ Πόλμαν, «οι επι-
χειρήσεις δεν μπορούν να πετύχουν σε απο-
τυχημένες κοινωνίες». Και οι δυτικές δημο-
κρατίες έχουν αποτύχει. Δέκα χρόνια προ-
ηγουμένως, ο κόσμος ήταν βυθισμένος στην
οικονομική κρίση και οι υπεύθυνοι δεν τι-
μωρήθηκαν. Η σημερινή εξέγερση είναι παιδί
της ατιμωρησίας και της ανισότητας.

Οι οικονομίες πρέπει να λειτουργούν προς
όφελος της πλειοψηφίας με οδηγό τους τη
δικαιοσύνη, την ισότητα, την εκπαίδευση
και τη βιωσιμότητα. Για χρόνια, μεγάλα κομ-
μάτια του πληθυσμού ένιωθαν αόρατα, ανα-
λώσιμα, ασήμαντα. Για αυτό και τα μηνύματα
του εθνικισμού είχαν απήχηση. Μετριάζουν
κάθε αίσθηση αδικίας με την υπόσχεση για
την επιστροφή σε ένδοξους καιρούς. Αυτά
τα μηνύματα ανέδειξαν τσαρλατάνους στα
ανώτατα αξιώματα στην Ουάσινγκτον και
στο Λονδίνο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωνε
από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών πως «το
μέλλον δεν ανήκει στους υπέρμαχους της παγ-
κοσμιοποίησης». Αν το μέλλον παραμείνει
για ακόμη πέντε χρόνια στα χέρια του κ. Τραμπ
και της φιλοσοφίας τού «America First» οι
επιπτώσεις θα είναι σοβαρές για το κλίμα, τη
διεθνή σταθερότητα και την απλή παραδο-
σιακή ηθική. Ο κ. Τραμπ μπορεί και να κερ-
δίσει τις εκλογές το 2020, ειδικά καθώς οι
υποψήφιοι του Δημοκρατικού Κόμματος μοι-
άζουν προς το παρόν αδύναμοι. Όμως το μή-
νυμα είναι πως από την Τεχεράνη μέχρι το
Σαντιάγο γενναίοι πολίτες ζητούν ελεύθερες,
ανοιχτές κοινωνίες, σε κράτος δικαίου και χω-
ρίς διαφθορά.

Πριν από λίγο καιρό βρέθηκα στο γραφείο
του Εκρέμ Ιμάμογλου, του δημάρχου της Κων-
σταντινούπολης. Καθώς ο ίδιος έλειπε, με υπο-
δέχθηκε ο επικεφαλής του γραφείου του. Μετά
την εκλογή του κ. Ιμάμογλου –που είναι αν-

τίπαλος του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του ανίκητο όπως
και ο κ. Τραμπ– ο κ. Ερντογάν ακύρωσε τη
νίκη του. Και αμέσως μετά ο κ. Ιμάμογλου κέρ-
δισε ξανά με μεγάλη διαφορά. Ήταν ένα ση-
μαντικό πλήγμα για τον Τούρκο Πρόεδρο.

Πίσω από το γραφείο του κ. Ιμάμογλου κρέ-
μεται το πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ, του ιδρυτή της σύγχρονης κοσμικής
Τουρκικής Δημοκρατίας. Ακόλουθοι του κ.
Ερντογάν, ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί
κοσμικός και ονειρεύεται την αποκατάσταση

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το είχαν κα-
τεβάσει. Όμως πλέον το πορτρέτο επέστρεψε
στη θέση του. Τα πήγαινε-έλα του πορτρέτου
μού θύμισαν πως όλος ο κόσμος αμφιταλαν-
τεύεται μεταξύ αυταρχισμού και αντίστασης.

Στο γραφείο του Αρμένιου πρωθυπουργού
Πασινιάν κρέμεται ένας άλλος σημαντικός
πίνακας, ο οποίος απεικονίζει το χιονισμένο
όρος Αραράτ. Σήμερα το βουνό βρίσκεται
στην Τουρκία, όμως κάποτε υπήρξε μέρος
της Αρμενίας. Στο μυαλό των Αρμενίων είναι
ακόμη. Το μουσείο της Γενοκτονίας στην
πρωτεύουσα Ερεβάν μνημονεύει τον θάνατο
πέραν του ενός εκατομμυρίου Αρμενίων στα
χέρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το
1915. Πολλές από τις φωτογραφίες εκεί προ-
καλούν φρίκη. Μέχρι σήμερα η Τουρκική
Δημοκρατία αρνείται πως υπήρξε οργανω-
μένη εκστρατεία σφαγιασμού των Αρμενίων.

«Ποιος άλλωστε μιλά σήμερα για τον αφα-
νισμό των Αρμενίων;» είχε πει ο Χίτλερ το
1939, όταν η ναζιστική Γερμανία εισέβαλλε
στην Πολωνία. Οι αλήθειες τις οποίες αρ-
νιόμαστε να δούμε είναι επικίνδυνες, καθώς

κουβαλούν μαζί τους τις τραγωδίες του μέλ-
λοντος. Η Κίνα και η Ρωσία αρνούνται την
αλήθεια και ο κ. Τραμπ τις υποθάλπει. Οι δια-
δηλωτές ξύπνησαν και βλέπουν τον κίνδυνο.
Στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ, 80.000
διαδηλωτές φώναξαν «Πολεμήστε για την
ελευθερία». Είναι τόσο απλό, αν θέλουμε οι
ζωές μας να αξίζουν.

© 2019 Roger Cohen, Distributed 
by The New York Times Licensing Group
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Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΜΟΙΑζΕΙ ΕΥΑΛΩΤΗ,
ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 25
ΧΡΟΝΙΑ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΤΗΣ ΕΜΟΙΑζΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ βΕβΑΙΗ. 
ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ βΑΛΛΕΤΑΙ,
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Π
ότε άρχισε ο δεύτερος Ψυχρός Πό-
λεμος; Οι ιστορικοί του μέλλοντος
θα γράψουν πως ήταν το 2019. Ορι-
σμένοι θα επιμείνουν πως ένας νέος

Ψυχρός Πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει με τη Ρω-
σία το 2014, όταν η Μόσχα έστειλε στρατεύ-
ματα στην Ουκρανία. Όμως, η αποσταθερο-
ποίηση στις αμερικανορωσικές σχέσεις ωχριά
σε σύγκριση με την αυξανόμενη ένταση του
σινοαμερικανικού ανταγωνισμού, όπως τη
βλέπουμε να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια.
Και παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Κίνα ενδε-
χομένως να έχουν την ευχέρεια να αποφύγουν
έναν θερμό πόλεμο μεταξύ τους, ένας δεύτερος
Ψυχρός Πόλεμος αποτελεί ακόμα και σήμερα
πιθανό σενάριο. 

Ειδικοί αναλυτές ενδεχομένως να ισχυρι-
στούν ότι ο νέος Ψυχρός Πόλεμος στην πραγ-
ματικότητα ξεκίνησε με την εκλογή του Ντό-
ναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2016 ή ακόμα
και με την αρχική επιβολή δασμών τον Ια-
νουάριο του 2018 σε εισαγόμενα πλυντήρια
και πλάκες ηλιακών θερμοσυσσωρευτών,
πολλά από τα οποία κατασκευάζονται στην
Κίνα. Άλλοι ενδεχομένως να υποστηρίξουν
πως η αρχή έγινε νωρίς τον Οκτώβριο του
2018, όταν ο Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς κα-
τήγγειλε τη χρήση από πλευράς Πεκίνου «πο-

λιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών ερ-
γαλείων αλλά και προπαγάνδας για να αυ-
ξηθεί η επιρροή της Κίνας».

Ωστόσο, μόλις το 2019 υιοθετήθηκε απο-
τελεσματικά η συγκρουσιακή προσέγγιση της
διακυβέρνησης Τραμπ κατά της Κίνας από μέ-
λη της πολιτικής ελίτ και στις δύο μεγάλες
πολιτικές ομάδες των ΗΠΑ. Με αξιοσημείωτη
ταχύτητα η εχθρική στάση του Τραμπ έγινε,
από «ιδιοσυγκρασία εξωτερικής πολιτικής»,
«συμβατική σοφία». Ακόμα και η γερουσιαστής
Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η υποψήφια για το χρίσμα
των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές,
είχε αρχίσει να ζητά δημόσια πιο αυστηρή
γραμμή κατά του Πεκίνου. 

Μια έρευνα κοινής γνώμης την οποία διε-
ξήγαγε το Κέντρο Ερευνών Pew κατέδειξε πως
το ποσοστό των Αμερικανών που είχαν αρ-
νητική άποψη για την Κίνα εκτοξεύτηκε στο
60% το 2019, σε αντίθεση με το 2018 που το
αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 47%. Μόνο
το 26% των Αμερικανών έχει θετική άποψη
για την Κίνα. Όμως, κάτι ακόμη άλλαξε μέσα
στο 2019. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως εμπο-
ρικός πόλεμος -στον οποίο οι δύο πλευρές
διαπληκτίζονταν μια για το αμερικανικό εμ-
πορικό ισοζύγιο και μια για την κλοπή πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από πλευράς Κίνας- ρα-

γδαία μετεξελίχθηκε σε μια σειρά από αλλε-
πάλληλες συγκρούσεις - διαμάχες.

Συνοπτικά, ΗΠΑ και Κίνα βρέθηκαν σε δια-
μάχη σχετικά με την παγκόσμια κυριαρχία
της κινεζικής εταιρείας Huawei στα δίκτυα
5G, την εκμετάλλευση της μουσουλμανικής
μειονότητας των Ουιγούρων στην κινεζική
επαρχία Σιτσιάνγκ, όπως επίσης και σε μια
αναμενόμενη διαμάχη μεταξύ υπερδυνάμεων
για το ποια θα κυριαρχήσει στις επιστήμες
και την τεχνολογία. Η διαμάχη μάλιστα επε-
κτάθηκε και στον νομισματικό πόλεμο, κα-
θώς η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας επέτρεψε
υποτίμηση του κινεζικού γιεν σε σχέση με
το αμερικανικό δολάριο. 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αναγνώστες πι-
θανόν να θεωρούν το ενδεχόμενο ενός ακόμα
Ψυχρού Πολέμου κακή εξέλιξη. Μπορούν να
φέρουν στη μνήμη τους μια κατάσταση που
παραλίγο να κατέληγε σε Αρμαγεδδώνα, όπως
για παράδειγμα την κρίση των πυραύλων της
Κούβας του 1962 ή τον πόλεμο σε Βιετνάμ και
Ελ Σαλβαδόρ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σημάδια
ή λόγοι που να εξηγούν γιατί ένας δεύτερος
Ψυχρός Πόλεμος να εξελιχθεί σε πόλεμο διά
αντιπροσώπων ή ακόμα και σε χρήση της πυ-
ρηνικής απειλής, όπως έγινε στον πρώτο Ψυ-
χρό Πόλεμο.

Του Niall Ferguson
Ανώτατο μέλος της Μilbank στο Hoover
Institution του Πανεπιστημίου του
Στάνφορντ. Έχει εκδώσει 15 βιβλία 
με πιο πρόσφατο το «The Square and 
the Tower: Networks and Power from 
the Freemasons to Facebook»

Ο νέος Ψυχρός Πόλεμος 
είναι με την Κίνα
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Κατ’ αρχάς η Κίνα είναι πολύ κατώτερη από
τις ΗΠΑ σε επίπεδο πυρηνικού οπλοστασίου,
επομένως οποιαδήποτε διαμάχη είναι πιο πι-
θανό να επέλθει σε επίπεδο κυβερνοχώρου ή
Διαστήματος, παρά να γίνει με οποιουσδήποτε
διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, άλλωστε, δεν έχει
ούτε την επεκτατική πολιτική της Σοβιετικής
Ένωσης. Τα λεφτά της Κίνας πάνε σε έργα υπο-
δομών και στις τσέπες των πολιτικών και όχι
σε ξένα κινήματα επαναστατών - ανταρτών. H
πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» -το
υπεράκτιο δηλαδή επενδυτικό πρόγραμμα με
την υπογραφή του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιν-
πίνγκ- δεν στοχεύει σε παγκόσμια επανάσταση. 

Αν ο δεύτερος Ψυχρός Πόλεμος περιοριστεί
σε έναν συνεχή ανταγωνισμό σε οικονομικό
και τεχνολογικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο
συστήματα -το ένα δημοκρατικό, το άλλο όχι-
τα οφέλη μπορεί να αποδειχθούν περισσότερα
από ό,τι το κόστος. Εξάλλου οι έμμεσες επι-
δράσεις σε έργα ανάπτυξης και έρευνας, τα
οποία είχαν συνδεθεί με τον Ψυχρό Πόλεμο,
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο, ενώ και οι
ρυθμοί ανάπτυξης των ΗΠΑ ήταν ισχυροί στις
δεκαετίες 1950-1960.

Τότε υπήρχε και πολιτικό όφελος. Μόλις
οι τριγμοί από τις ανυπόστατες κατηγορίες
για σπιούνους και προδότες κόπασαν, και κα-
θώς οι Αμερικανοί έτειναν να συμφωνήσουν
πως όλοι είχαν να αντιμετωπίσουν πλέον έναν
κοινό εχθρό, η εσωτερική διχόνοια και οι δια-
μάχες μειώθηκαν αισθητά. Είναι άξιο λόγου
το ότι μία από τις μεγαλύτερες πηγές πολιτικής
και κοινωνικής σύγκρουσης την περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου αφορούσε τον πόλεμο εναν-
τίον του κομουνισμού, τον οποίο οι ΗΠΑ απέ-
τυχαν να κερδίσουν στο Βιετνάμ. 

Δεν είναι πιθανό αν οι Αμερικανοί ξυπνή-
σουν με έναν νέο εξωτερικό εχθρό να δούμε
μείωση της θηριώδους εσωτερικής πόλωσης
που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα,
την οποία μάλιστα εύκολα θα μπορέσουμε
να διακρίνουμε μέσα από την άμβλυνση του
δικομματισμού στο Κογκρέσο και της έντο-
νης ρητορικής που παρακολουθούμε στα μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης; Τα δεδομένα δεί-
χνουν πως είναι. 

Ενδεχομένως η ιδέα ενός εξωτερικού εχ-
θρού να μπορούσε να πείσει τους πολιτικούς
στις ΗΠΑ να αφιερώσουν σημαντικούς πόρους
για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως οι
κβαντικοί υπολογιστές. Οι ενδείξεις για κα-
τασκοπεία από πλευράς Κίνας, η επιρροή των

ακαδημιών των ΗΠΑ και του Silicon Valley
ήδη ασκούν πίεση στην κυβέρνηση να επα-
ναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες σε επίπεδο
εθνικής ασφάλειας στην έρευνα και την ανά-
πτυξη. Θα ήταν καταστροφικό αν η Κίνα κέρ-
διζε την κούρσα της κβαντικής υπεροχής, η
οποία θα καθιστούσε παρωχημένη τη συμβα-
τική κρυπτογράφηση των υπολογιστών. 

Θα ήταν τεράστιο ρίσκο εάν λέγαμε με από-
λυτο τρόπο και εκ των προτέρων ότι τον δεύ-
τερο Ψυχρό Πόλεμο θα τον κερδίσουν οι ΗΠΑ.
Αυτή αποτελεί μια λανθασμένη ανάγνωση τό-
σο του πρώτου Ψυχρού Πολέμου, όπως και
της παρούσας κατάστασης. Το 1969 δεν θεώ-
ρησε κανείς ότι η νίκη ενάντια στον εχθρό
του κομουνισμού ήταν το επικρατέστερο σε-
νάριο. Κανείς, επίσης, δεν υπολόγιζε ότι η
τελική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης
θα ήταν τόσο αναίμακτη στην πράξη όσο τε-
λικά αποδείχθηκε. 

Επιπρόσθετα, η Κίνα σήμερα φιγουράρει
ως μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση σε
σχέση με τη Σοβιετική Ένωση τότε. Ιστορικές
καταγραφές και εκτιμήσεις σε σχέση με το
ακαθάριστο εθνικό προϊόν δείχνουν πως σε
καμία στιγμή της διάρκειας του Ψυχρού Πο-
λέμου η οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης
δεν υπήρξε μεγαλύτερη από 44% σε σύγκριση
με την αμερικανική οικονομία. Η Κίνα είχε
ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τις ΗΠΑ από το
2014: Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στη βάση
του ισοζυγίου αγοραστικής δύναμης προ-
σαρμόζεται γιατί το κόστος διαβίωσης είναι

χαμηλότερο στην Κίνα. Η Σοβιετική Ένωση
δεν θα μπορούσε ποτέ να αντλήσει πόρους
από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως μπορεί.
Σε κάποιες αγορές -ενδεικτικά η χρηματο-
οικονομική τεχνολογία- βρίσκεται ήδη πιο
μπροστά από τις ΗΠΑ. 

Κοντολογίς, το 2019 δεν ήταν 1949. Η συμ-
μαχία του ΝΑΤΟ ιδρύθηκε πριν από 70 χρόνια
για να καταπολεμήσει τις σοβιετικές φιλοδο-
ξίες. Καμία αντίστοιχη συμμαχία δεν θα δη-
μιουργηθεί για να περιορίσει τις φιλοδοξίες
της Κίνας. Δεν αναμένω να ξεσπάσει δεύτερος
Κορεατικός Πόλεμος φέτος. Εντούτοις, ανα-
μένω πως αυτός ο νέος Ψυχρός Πόλεμος θα
γίνει ακόμα πιο ψυχρός, ακόμα και αν ο Τραμπ
επιχειρήσει μια αναθέρμανση των σχέσεων
με τη μορφή μιας εμπορικής συμφωνίας με
την Κίνα. Μπορεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να
ήταν ο καταλύτης πίσω από το πάγωμα των
σχέσεων, ωστόσο δεν είναι κάτι που απλώς
μπορεί να το αναιρέσει όποτε το επιθυμεί. Πί-
σω στο 2007, ο οικονομολόγος Μόριτζ Σου-
λάρικ και εγώ χρησιμοποιήσαμε τον όρο Ch-
imerica για να περιγράψουμε τη συμβιωτική
οικονομική σχέση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Σή-
μερα εκείνη η συνεργασία είναι νεκρή. Ο δεύ-
τερος Ψυχρός Πόλεμος έχει αρχίσει. Και αν
η ιστορία αποτελεί οδηγό, τότε θα διαρκέσει
πολύ περισσότερο από ό,τι η θητεία του Προ-
έδρου με τον οποίο άρχισε.

© 2019 Niall Ferguson, Distributed by
The New York Times Licensing Group
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Η ριάνα είναι η πρώτη

μαύρη με δικό της μπραντ
στην LVMH

Η μάρκα Fenty της Ριάνα ένωσε δυνά-
μεις με την LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton, τον μεγαλύτερο όμιλο ειδών
πολυτελείας. Για πρώτη φορά γυναίκα
δημιουργεί το δικό της brand στην
LVMH, ενώ η Ριάνα είναι και η πρώτη
μαύρη που αναλαμβάνει οίκο μόδας
στον οργανισμό. Ταυτόχρονα, η Fenty
είναι το πρώτο brand που ξεκίνησε την
πορεία του κυριαρχώντας στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η πρώτη φωτογραφία 
μιας μαύρης τρύπας

Για πρώτη φορά, αστρονόμοι έδωσαν στη δη-
μοσιότητα τη φωτογραφία μιας μαύρης τρύπας,
κάτι που για μισό αιώνα ήταν άπιαστο όνειρο
για την επιστήμη. Η μαύρη τρύπα εντοπίστηκε

τον Απρίλιο του 2017, μετά από παγ-
κόσμια προσπάθεια 10 ημερών από
οκτώ ραδιοτηλεσκόπια σε τέσσερις
ηπείρους. Βρίσκεται στον τεράστιο γα-

λαξία Messier 87, σε απόσταση κάπου 55 εκα-
τομμύρια έτη φωτός από τη Γη. Χρειάστηκαν
δύο χρόνια ψηφιακή ανάλυση για να ολοκλη-
ρωθεί κομμάτι - κομμάτι η συναρμολόγηση της
φωτογραφίας, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα
τον περασμένο Απρίλιο.

Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Aston Martin
Η Aston Martin που κατασκευάζει το σπορ αυτοκίνητο
του 007, παρουσίασε το πρώτο της ηλεκτρικό όχημα, το
Rapide E στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Σαγκάης.
Το αυτοκίνητο κοστίζει 326.000 δολάρια και
μπορεί σε τέσσερα δευτερόλεπτα να επιταχύνει
στα 60 μίλια την ώρα (96 χλμ/ώρα). Η μάξιμουμ
ταχύτητά του είναι τα 155 μίλια την ώρα (250 χλμ/ώρα)
– μια χαρά για τις σκηνές καταδίωξης.

θεραπεία για την αλλεργία 
στα φιστίκια στις ΗΠα

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέ-
κρινε το πρώτο φάρμακο για παιδιά με αλλεργία στα

φιστίκια. Σχεδόν 1,2 εκατομμύριο παιδιά στη
χώρα έχουν αλλεργία στα φιστίκια, αλλεργία
που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να απο-
βεί μοιραία, σύμφωνα με στοιχεία του 2017. Το

φάρμακο Palforzia μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
θανατηφόρας αλλεργικής αντίδρασης σε παιδιά από
4 μέχρι 17 ετών.

απαγόρευση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου
Το Σαν Φρανσίσκο είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική
πόλη που απαγορεύει στην Αστυνομία και σε άλλες
κυβερνητικές υπηρεσίες τη χρήση λογισμικού ανα-

γνώρισης προσώπου. Αξιωματούχοι και ομάδες
που υπερασπίζονται τις πολιτικές ελευθερίες
εκφράζουν ανησυχία για την πιθανότητα κα-
τάχρησης αυτών των τεχνολογιών. Η αναγνώ-

ριση προσώπου ήδη αξιοποιείται ευρέως από τις δυ-
νάμεις επιβολής του νόμου, για κάθε είδους έγκλημα
από μικροπαραβάσεις μέχρι μαζικές δολοφονίες. 

3
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Της Tricia Tisak

γεγονότα
που έγιναν
για πρώτη

φορά το 

2019

21

12

  
  

    

TURNING POINTS 2020 F.qxp_Layout 1  19/02/20  07:36  Page 12



13

Η Κίνα προσσεληνώνεται 
στη σκοτεινή πλευρά

Το διαστημικό σκάφος
Chang'e-4 της Κίνας έφτα-
σε στη Σελήνη για να εξε-
ρευνήσει τη μυστηριώδη
σκοτεινή πλευρά του φεγ-
γαριού. Μια άλλη προσπά-
θεια προσσελήνωσης το
2019, αυτή της Ινδίας, απέτυχε όταν οι ασύρματοι επι-
κοινωνίας μεταξύ του κέντρου ελέγχου και του σκάφους
σίγησαν την ώρα που το σκάφος βρισκόταν μόλις 1,3
μίλια μακριά από την επιφάνεια της Σελήνης.

Γυναίκες ιμάμηδες ιερουργούν στη Γαλλία
Δύο γυναίκες ιμάμηδες προ-
σευχήθηκαν μαζί με γυναί-
κες και άντρες πιστούς τον
Σεπτέμβριο. Ήταν η πρώτη
φορά που γυναίκες τέλεσαν
τη λειτουργία στη Γαλλία.
Οι δύο γυναίκες, που στρά-
φηκαν στο ισλάμ πριν δέκα
χρόνια, προσπαθούν να
κτίσουν μια πιο σύγχρονη
και ανοιχτή εκδοχή της
θρησκείας.

Το Μεξικό κατηγορεί οίκο μόδας 
πως οικειοποιείται τον πολιτισμό του 

Ο υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού κατηγόρησε τη
νεοϋορκέζικη εταιρεία Carolina Herrera για οικειοποίηση
του μεξικανικού πολιτισμού. Αφορμή ήταν η κολεξιόν
του οίκου μόδας για το 2020, με κεντήματα και μοτίβα
από την παράδοση των κοινοτήτων των αυτοχθόνων
της χώρας. Αν και η ιστορία της μόδας είναι γεμάτη με
κατηγορίες για οικειοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς
και για έλλειψη ευαισθησίας, είναι η πρώτη φορά που
μια κυβέρνηση κάνει επισήμως τέτοια καταγγελία.

Γουρούνια χρησιμοποιούν εργαλεία
Ο αγριόχοιρος των νήσων Βισά-
γιας των Φιλιππινών χρησιμο-
ποιεί εργαλεία, σύμφωνα με με-
λέτη στο «Mammalian Biology».
Η αποκάλυψη έγινε στον ζωο-
λογικό κήπο των Παρισίων,
όπου μια επιστήμονας με ειδί-
κευση σε θέματα οικολογίας
και προστασίας της άγριας φύ-
σης πρόσεξε πως ένα θηλυκό
έσκαβε κρατώντας ένα ξύλο με
τη μουσούδα του. 

οι ΗΠα πούλησαν ρύζι στην Κίνα
Ένας ιδιώτης εισαγωγέας από
την Κίνα αγόρασε τον Ιούλιο
περίπου 40 τόνους ρύζι από την
εταιρεία Sun Valley Rice στην
Καλιφόρνια. Η Κίνα είναι ο με-
γαλύτερος παραγωγός και η με-
γαλύτερη αγορά ρυζιού στον
κόσμο. Την περίοδο 2018-19 η
χώρα παρήγαγε σχεδόν 150
εκατομμύρια τόνους ρύζι.

οι πυξίδες στο Γκρίνουιτς 
δείχνουν τον αληθινό βορρά

Για πρώτη φορά εδώ και 360 χρόνια,
ο αληθινός βορράς και ο μαγνητικός
βορράς στο Γκρίνουιτς της Αγγλίας
ευθυγραμμίστηκαν. Η Γη έχει δύο Βό-
ρειους Πόλους: τον γεωγραφικό βορ-
ρά και τον μαγνητικό βορρά. Συνήθως
οι πυξίδες δεν δείχνουν τον πραγμα-

τικό βορρά, αλλά τον μαγνητικό πόλο της Γης ο οποίος μετακινείται
λόγω του μαγνητικού υγρού πυρήνα του πλανήτη.

8

Γλυπτό του Τζεφ Κουνς σπάει 
ρεκόρ σε δημοπρασία

Το γλυπτό «Rabbit» του καλλιτέχνη Τζεφ Κουνς,
φτιαγμένο από ανοξείδωτο ατσάλι το 1986, πωλή-
θηκε τον Μάιο στην τιμή ρεκόρ των 91,1 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων. Πρόκειται πλέον για την υψηλότερη
τιμή πώλησης σε δημοπρασία έργου ενός καλλιτέχνη
που βρίσκεται εν ζωή. Το έργο αγοράστηκε από τον
έμπορο τέχνης Ρόμπερτ Ε. Μνούτσιν, πατέρα του
υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Στιβ Μνούτσιν εκ
μέρους ενός ανώνυμου πελάτη. 

Σπάνιο πάντα αλμπίνος στην Κίνα
Ένα σπάνιο ολόασπρο πάντα
φωτογραφήθηκε για πρώτη
φορά μετά τον εντοπισμό του
σε προστατευόμενη φυσική
περιοχή στην επαρχία Σε-
τσουάν στην Κίνα. Αν και στο
παρελθόν έχουν θεαθεί στη
βορειοδυτική Κίνα τα γνωστά

πάντα χρώματος καφέ με άσπρο, είναι η πρώτη φορά που
καταγράφεται η παρουσία ενός πάντα αλμπίνου.

6

9

11
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Η σοκολάτα 
που άλλαξε… φάτσα

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Hershey άλ-
λαξε την όψη της διάσημης σοκολάτας
της, αντικαθιστώντας το λο-
γότυπο –για
μικρό χρονικό
διάστημα– με
δημοφιλή emo-
ji. Η εταιρεία πω-
λεί τη συγκεκρι-
μένη σοκολάτα
από το 1900.

Βασιλική πρώτη στο Instagram
Τον Μάρτιο η βασίλισσα Ελισά-
βετ Β΄ έκανε την πρώτη της
ανάρτηση στο Instagram. Ανέ-
βασε τη φωτογραφία μιας επι-
στολής με παραλήπτη τον προ-
προ-προπάππο της, πρίγκιπα
Αλβέρτο, τον σύζυγο της βασί-
λισσας Βικτώριας. Η επιστολή,
που γράφτηκε το 1843, ήταν ένα
από τα αντικείμενα σε έκθεση
στο Μουσείο Επιστημών του
Λονδίνου.

Ερευνητές απάλλαξαν 
από τον HIV μολυσμένα ποντίκια

Αμερικανοί ερευνητές κατάφεραν για
πρώτη φορά να εξαφανίσουν τον ιό του
HIV από μολυσμένα ποντίκια. Αρχικά
χορήγησαν στα ποντίκια την αντιρετροϊ-
κή φαρμακευτική θεραπεία γνωστή ως
LASER και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν
τη γονιδιακή μέθοδο Crispr για να αφαι-
ρέσουν και το τελευταίο δείγμα του HIV
από το DNA τους. 

Η Σαουδική αραβία ανοίγει για τους τουρίστες
Η Σαουδική Αραβία χορηγεί
πλέον τουριστικές βίζες για μη
θρησκευτικούς λόγους, κάτι
πρωτόγνωρο για το συντηρη-
τικό βασίλειο. Η απόφαση θε-
ωρείται μέρος της προσπάθειας
της χώρας να μειώσει την εξάρ-
τηση της οικονομίας της από
το πετρέλαιο, αλλά και να εκ-
μοντερνιστεί και να διασκεδά-
σει τις επικρίσεις για το κακό
ιστορικό της όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Άγνωστα προϊστορικά είδη 
στην Ιαπωνία και στον Καναδά

Δύο νέα είδη που έζησαν εκατομμύ-
ρια χρόνια πριν, εντοπίστηκαν στην
Ιαπωνία και στον Καναδά. Σύμφωνα
με το Πανεπιστήμιο του Χοκάιντο
στην Ιαπωνία, ερευνητές ανακάλυψαν
ένα νέο είδος φυτοφάγου δεινόσαυ-
ρου με «ράμφος» σαν αυτό της πάπιας. Στον Καναδά εντοπίστηκε ένα νέο
είδος πτερόσαυρου, του οποίου το επιστημονικό όνομα μεταφράζεται
σε «παγωμένος δράκος του βόρειου ανέμου». Το άνοιγμα των πτερύγων
του έφτανε το μέγεθος των φτερών μικρού αεροπλάνου.

Εμβόλιο κατά της ελονοσίας στην αφρική
Τον Απρίλιο ξεκίνησε να δια-
τίθεται στο Μαλάουι το πρώτο
αποδεδειγμένα αποτελεσμα-
τικό εμβόλιο κατά της ελονο-
σίας. Σύμφωνα με τις δοκιμές,
το εμβόλιο RTS,S εμπόδισε τη

μόλυνση σε τέσσερις από 10 περιπτώσεις. Αν και το εμβόλιο
δημιουργήθηκε το 1987, χρειάστηκε να περάσουν πάνω από
τρεις δεκαετίες και να διατεθούν 700 εκατομμύρια δολάρια
για να ξεκινήσει η διανομή του σε μαζική κλίμακα.

Το μεγαλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο
Τον Απρίλιο, το μεγαλύτερο
αεροπλάνο στον κόσμο, το
Stratolaunch, έκανε το παρ-
θενικό του ταξίδι στην έρη-
μο Μοχάβε της Καλιφόρ-
νιας. Το αεροσκάφος ζυγίζει
500 χιλιάδες λίβρες (227 τό-
νους) και έχει δύο ατράκτους.

Μπορεί μάλιστα να στέλνει πυραύλους σε τροχιά καθώς βρίσκεται
στον αέρα, αν και έκανε την πρώτη του πτήση χωρίς πυραύλους. 

Παράδοση νεφρού με drone
Για πρώτη φορά, ένα ειδικά κατασκευασμένο
drone παρέδωσε νεφρό από δωρητή, που
στη συνέχεια μεταμοσχεύθηκε με επιτυχία
στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του
Μέριλαντ. Το συγκεκριμένο drone ήταν εφο-

διασμένο με εξελιγμένο σύστημα ιατρικής παρακολούθησης, επιπρόσθετες
μπαταρίες, ακόμα και αλεξίπτωτο. Κατά την πτήση του διένυσε απόσταση
2,8 μιλίων (4,5 χιλιομέτρων). Αν και επιτυχημένη η πτήση, εντούτοις υπάρχει
πρόβλημα... πυκνής κυκλοφορίας στον εναέριο χώρο. 

14 15
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21
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21 γεγονότα που έγιναν για πρώτη                               φορά το 2019
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Π
άντα είχα μια βαθιά σύνδεση με
τον φυσικό κόσμο. Πριν ακόμα
πιάσω στα χέρια μου την κάμερα,
ήμουν λάτρης της μητέρας φύσης.

Ενόσω ήμουν ακόμα μαθητής λυκείου, περνού-
σα τα καλοκαίρια μελετώντας Βιολογία της
Άγριας Πανίδας στο «School for field studies»,
ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα σπουδών στο
εξωτερικό. Όταν έμαθα για τα οπληφόρα στην
Κένυα και τις φώκιες στην Αλάσκα απέκτησα
μια λατρεία για τη φύση, η οποία ακόμα διαρ-
κεί. Και παρά το ότι εγκατέλειψα τον κλάδο
των Περιβαλλοντικών Επιστημών για να ασχο-
ληθώ με τον κινηματογράφο, κάθε πτυχή της
δουλειάς μου περιβάλλεται από μεγάλο δέος
για τον πλανήτη μας. 

Ως σκηνοθέτης αναζητώ συνεχώς την κα-
τάλληλη εικόνα. Παραδέχομαι ότι κάποιες φο-
ρές έγινα κυνικός στην προσπάθειά μου να
αποδώσω μέσω μιας εικόνας την κατάσταση
ενός κόσμου που καλείται να αντιμετωπίσει
αυτές τις τόσο τρομακτικές περιβαλλοντικές
αλλαγές. Είναι δύσκολο να είσαι αισιόδοξος
όταν βλέπεις τη γενική εικόνα ενός πλανήτη
που ξεψυχά. 

Κι όμως, μόλις είδα στο Instagram μια φω-
τογραφία της Γκρέτα Τούνμπεργκ να οργανώνει
την πρώτη της περιβαλλοντική διαδήλωση τον
Αύγουστο του 2018, ήξερα. Έβλεπες ένα 15χρονο

κορίτσι να κάθεται έξω από το Κοινοβούλιο
της Σουηδίας, να κάνει «απεργία» από το σχο-
λείο της για να επιστήσει την προσοχή μας
στην κλιματική αλλαγή. Ήταν μια εικόνα ελ-
πίδας, δέσμευσης και δράσης την οποία είχα
ανάγκη να δω. Μια εικόνα που μπορούσε να
πυροδοτήσει ένα κίνημα. 

Η χρήση της οπτικής γλώσσας είναι παγκό-
σμια και διατρέχει όλη την ανθρώπινη ιστορία.
Μπορεί οι ζωγραφιές στις σπηλιές να μετεξε-
λίχθηκαν σε emojis, ωστόσο η πρόθεση παρα-
μένει η ίδια: Να διηγηθούμε ιστορίες μέσω των
εικόνων, για το ποιοι είμαστε ή για το τι θέλουμε
να γίνουμε. Κάποιες εικόνες δεν αντιπροσω-
πεύουν απλώς μια ιδέα. Εμβαθύνουν, διαφω-
τίζουν, ενώνουν, μας αναγκάζουν να κάνουμε
παύση ή μας αλλάζουν γνώμη. 

Μερικές φορές οι εικόνες γίνονται ένα είδος

ιστορικής «στενογραφίας». Έτσι ο Νοέμβριος
του 1963 είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το
φιλμ 8 χιλιοστών του Αβραάμ Ζαπρούντερ και
το περιβόητο 313ο καρέ –τη θολή στατική ει-
κόνα γεμάτη πράσινο και εκείνη την τρομακτική
ροζ κηλίδα– που απαθανάτισε τη στιγμή της
δολοφονίας του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι.
Έτσι έγινε και με μία φωτογραφία του Ιούνη
του 1972, στην οποία μια μικρή Βιετναμέζα, γυ-
μνή και ξυπόλυτη, ουρλιάζει από απελπισία
ενώ πίσω της σηκώνεται ένα μαύρο σύννεφο
καπνού μετά από μια επίθεση με ναπάλμ, που
περικλείει ολόκληρο το τραύμα του πολέμου
του Βιετνάμ. Είναι γι’ αυτό που η φωτογραφία
ενός άντρα που πέφτει κατακόρυφα στο έδαφος
με φόντο τις κατοπτρικές επιφάνειες των Δί-
δυμων Πύργων έγινε το σύμβολο της φρίκης
της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Είτε έχουν ως αφε-
τηρία τους μια τραγωδία είτε όχι, οι δυνατές
εικόνες τείνουν να μας δείχνουν αυτό που προ-
σπαθήσαμε να αγνοήσουμε. Η ωμότητά τους
διαπερνά τη θολούρα και μας αναγκάζει να λο-
γαριαστούμε με την ίδια μας την Ιστορία. 

Είμαι σίγουρος ότι οι μελλοντικές γενιές θα
δουν τις πρώτες φωτογραφίες της Γκρέτα
Τούνμπεργκ –μικροσκοπική μέσα στο κίτρινο
αδιάβροχό της, ήρεμη αλλά ανυπότακτη, αρ-
νούμενη να δεχθεί μια αρνητική απάντηση–
ως απεικόνιση της απαρχής μιας σημαντικής

Του Darren Aronofsky
Σκηνοθέτης. Προτάθηκε για Όσκαρ
Σκηνοθεσίας για τις ταινίες «Black Swan»
και «The Wrestler» και είναι ο ιδρυτής 
της εταιρείας Protozoa Pictures.

Η Γκρέτα ως
σύμβολο της νέας εποχής

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΡΗΣ
ΣΟΥΗΔΗΣ ΑΚΤΙβΙΣΤΡΙΑΣ
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΑΝ ΕΝΑ
ΚΙΝΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΙΛΟΥΝ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 
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πολιτιστικής αλλαγής. Είμαι σίγουρος ότι θα
γίνει, εάν δεν έχει γίνει ήδη, το σύμβολο της
κλιματικής κρίσης. 

Στην πρώτη από τις πολλές της «σχολικές
απεργίες για το κλίμα», η νεαρή Τούνμπεργκ
κατασκήνωσε έξω από το Κοινοβούλιο της
Σουηδίας για μέρες με φυλλάδια στο χέρι, αναγ-
κάζοντάς μας να έρθουμε αντιμέτωποι με τις
συνέπειες της αδράνειάς μας. Όπως πολλοί
άλλοι, έτσι και εγώ συγκλονίστηκα από την
ακλόνητη καθαρότητα της αποστολής της. 

Είδα το μήνυμά της να διαμορφώνεται και
να εξαπλώνεται, και τη διαμαρτυρία της να
μετατρέπεται από μία μοναχική πράξη πολι-
τικής ανυπακοής σε ένα παγκόσμιο κίνημα
της νεολαίας. Η Γκρέτα Τούνμπεργκ απέφευγε
την ευκολία, την άνεση και όλα τα άλλα μικρά
πράγματα που λειτουργούν ως δικαιολογίες
για την απραξία μας. Έθεσε υπό αμφισβήτηση
τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τα
αεροπορικά ταξίδια όταν τον Αύγουστο επέ-
λεξε να διασχίσει τον Ατλαντικό μ’ ένα αγω-
νιστικό ιστιοφόρο με ουδέτερο ισοζύγιο άν-
θρακα πριν την πολύμηνη περιοδεία της στην
αμερικανική ήπειρο. 

Η Τούνμπεργκ κατάλαβε απλά ότι τους πε-
ρισσότερους από εμάς τους ικανοποιούσε η
αποφυγή της πραγματικότητας. Και ότι το γε-
γονός αυτό καταδικάζει τη γενιά της αλλά
και αυτές που θα ακολουθήσουν να ζήσουν
σε έναν πλανήτη που χάνεται. Γι’ αυτό επέλεξε
να δράσει δίνοντας έτσι στο κίνημα ένα πρό-
σωπο και ένα μέλλον. Όταν τελικά, στα τέλη
Σεπτεμβρίου, εκατομμύρια παιδιά και νέοι
από όλο τον κόσμο ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμά της και βγήκαν στους δρόμους για μία
εβδομάδα παγκόσμιας κλιματικής δράσης,
το θέαμα ήταν αξιοθαύμαστο. 

Είμαι σίγουρός ότι θα συνεχίσουμε να βλέ-
πουμε εικόνες αυτής της παθιασμένης νεαρής
ακτιβίστριας. Υπάρχουν ήδη τόσες πολλές ει-
κόνες: κατά την εκφώνηση μιας φλογερής ομι-
λίας στη Σύνοδο για το Κλίμα των Ηνωμένων
Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο ή καθώς
οδηγούσε χιλιάδες διαδηλωτές στο Μόντρεαλ
μια εβδομάδα μετά ή κάνοντας χειραψία με αυ-
τόχθονες ακτιβιστές στο Standing Rock τον
Οκτώβριο. Πρέπει όμως να θυμόμαστε: Δεν
είναι οι εικόνες που κάνουν τη σημαντική δου-
λειά. Είναι η ίδια η Γκρέτα Τούνμπεργκ. 

Πάντα πίστευα ότι η οπτική γλώσσα είναι το
υπέρτατο εργαλείο επικοινωνίας και σύνδεσης.
Ωστόσο είναι πλέον ξεκάθαρο πως μπροστά
στο φάσμα της κλιματικής αλλαγής οι εικόνες

δεν είναι αρκετές. Όλοι έχουμε δει ντοκιμαντέρ
και αμέτρητες φωτογραφίες με παγετώνες που
λιώνουν, μικρές φώκιες βουτηγμένες στο πε-
τρέλαιο, φάλαινες που ξεβράστηκαν σε ακτές.
Κι όμως τίποτα δεν έχει αλλάξει. 

Η δεσποινίς Τούνμπεργκ συνέβαλε στο να
ξεφύγει η συζήτηση για την κλιματική αλ-
λαγή από το θεωρητικό πλαίσιο. Την έκανε
ανθρώπινη, απτή και επείγουσα. Η διαμαρ-
τυρία της είναι έντονη στην απλότητά της
και λαμπρή χωρίς να είναι φανταχτερή. Λέει
απλά την αλήθεια και για πρώτη φορά φαί-
νεται ότι οι άνθρωποι ακούνε. 

Θα ήταν μεγάλη αδικία προς την Γκρέτα

Τούνμπεργκ και τον πλανήτη αν δεν καταφέρ-
ναμε να αλλάξουμε. Θα ήταν εγκληματικό εάν
συνεχίζαμε να αγνοούμε τις αλήθειες που τόσο
η ίδια όσο και αμέτρητοι επιστήμονες μας έχουν
παρουσιάσει ξεκάθαρα. Θα ήταν κρίμα να μην
της προσφέραμε την αμέριστη συμπαράστασή
μας. Δεν χρειάζεται να μας προλάβει η Ιστορία
και να μας πει αυτό που ήδη ξέρουμε. Πάρα
πολλές αναφορές μάς δείχνουν πόσο σοβαρή
είναι η κατάσταση και εάν δεν τις λάβουμε υπό-
ψη τότε απλώς εθελοτυφλούμε. Πρέπει να δρά-
σουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε άτομα που πι-
στεύουν στην επιστήμη. 

Πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά στο
μέλλον και ξέρω ότι πολλοί από εμάς παρα-
λύουμε μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο έργο, ή
φοβόμαστε υπερβολικά να κοιτάξουμε το πρό-
βλημα κατάματα. Αμφιβάλλω εάν η σωστή πο-
ρεία για το μέλλον θα είναι εύκολη ή ξεκάθαρη.
Μάλλον τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα πριν
γίνουν καλύτερα. Ωστόσο, το γεγονός πως κά-
ποια σαν την Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται
εκεί έξω, μου αποδεικνύει ότι ακόμα δεν έχουν
τελειώσει όλα. Μπορούμε ακόμη να βασιστούμε
στο ανθρώπινο ένστικτό που συσπειρώνεται
γύρω από τον αδικημένο και αντιστέκεται.
Υπάρχει ακόμα ελπίδα, όσο αμυδρή κι αν είναι. 

Βρισκόμαστε στο μέσο μιας κρίσης και ο
μόνος τρόπος να την πολεμήσουμε είναι να
εμπλακούμε, άνθρωπος με άνθρωπο, με όσες
δυσκολίες και επιπλοκές κι αν προκύψουν.
Δεν θα είναι μια ευχάριστη εικόνα αλλά οι
δύσκολες εποχές σπανίως χαρίζουν ευχά-
ριστες εικόνες. 

© 2019 Darren Aronofsky, Distributed
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η έφηβη ακτιβίστρια για το
κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ
διασχίζει τον Ατλαντικό με
ένα ιστιοφόρο που δεν
προκαλεί ρύπους και στις
28 Αυγούστου φτάνει στη
Νέα Υόρκη για περιοδεία
στην αμερικανική ήπειρο. 
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Ο
ι διενέξεις για το ζήτημα των συ-
νόρων έφτασαν φέτος στο απόγειό
τους ανά το παγκόσμιο. Ο Πρό-
εδρος Τραμπ συνέχισε να επιμένει

για ένα τείχος εκατοντάδων χιλιόμετρων με-
ταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, η Ινδία και το Πακιστάν
αναζωπύρωσαν την εδώ και δεκαετίες διαμάχη
τους για το Κασμίρ, και το Brexit απείλησε να
αλλάξει ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ενώ αυτές οι διαμάχες ξεσπούν και εντατι-
κοποιούνται, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
πολλά από τα σύνορα για τα οποία υπάρχει αν-
τιπαράθεση δεν δημιουργήθηκαν ούτε με δίκαιο
αλλά ούτε με δημοκρατικό τρόπο. Δημιουργή-
θηκαν μέσω μιας διαδικασίας με αποκλεισμούς
και είναι τα αποτελέσματα πολέμων, αποικιο-
κρατίας, συνθηκών και βασιλικών γάμων. 

Ο Καταλανός οικονομολόγος και καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια Χαβιέρ
Σαλά-ι-Μαρτίν, σε μια συνέντευξή του το
2018, τόνισε ορθά πώς εάν κάποιος πολίτης
μιας δυτικής δημοκρατίας περιέγραφε την
κοινωνία του σε Αρειανούς το πιθανότερο
είναι πως αυτοί θα μπερδεύονταν όταν μά-
θαιναν πως παρά το ότι τα έθνη διοικούνται
στη βάση ενός δημοκρατικού συστήματος
με νόμους και λαϊκή ψήφο, εντούτοις τα σύ-
νορά τους καθορίστηκαν από τα καπρίτσια
αποικιακών συνθηκών ή από τα αποτελέ-

σματα πολέμων του μακρινού παρελθόντος. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι χρειαζόμα-

στε λιγότερα σύνορα. Αλλιώς γιατί να μην
ενώναμε την Ισπανία με τη Γαλλία με πρω-
τεύουσα το Παρίσι ή τη Γαλλία με τη Γερμανία
με πρωτεύουσα το Βερολίνο; Το μόνο που θα
προκαλούσε ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν
έναν ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό και οικονο-
μικό συγκεντρωτισμό στις πρωτεύουσες, οι
οποίες απομυζούν τους οικονομικούς πόρους
και το ανθρώπινο δυναμικό των χωρών τους,
δημιουργώντας φτώχεια και ανισότητα. 

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το Brexit
για παράδειγμα χωρίς να λάβουμε υπόψη το
γεγονός ότι η Αγγλία είναι ένα από τα πιο
«συγκεντρωτικά» έθνη στη Δυτική Ευρώπη.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ισπανία,
αφού η συγκέντρωση εξουσιών και πόρων στη
Μαδρίτη επιφέρει την πληθυσμιακή ερήμωση
των πολλών υποχρηματοδοτούμενων και γε-
ρασμένων πληθυσμιακά αγροτικών περιοχών.

Το 2017 η Καταλωνία διεξήγαγε δημοψή-
φισμα για να αποφασίσει την ανεξαρτησία
της από την Ισπανία για πολιτικούς, ιστορι-
κούς και οικονομικούς λόγους. Η Μαδρίτη
απέρριψε κάθε προσπάθεια για συμφωνία
για το ζήτημα και όταν το Συνταγματικό Δι-
καστήριο της Ισπανίας –το οποίο πολλοί θε-
ωρούν πολιτικοποιημένο– κήρυξε το δημο-

ψήφισμα αντισυνταγματικό, αστυνομικές δυ-
νάμεις υπό τις οδηγίες της ισπανική κυβέρ-
νησης επιτέθηκαν βίαια στους ψηφοφόρους
καθώς προσπαθούσαν να ψηφίσουν. Στη συ-
νέχεια οι ηγέτες του κοινωνικού κινήματος
και κάποια στελέχη της καταλανικής κυβέρ-
νησης οδηγήθηκαν στη φυλακή όπου και
κρατήθηκαν χωρίς δίκη για δύο χρόνια, ενώ
τέσσερις διέφυγαν στην εξορία μαζί μου.
Τον περασμένο Οκτώβριο εννέα από αυτούς
που βρίσκονται στη φυλακή κρίθηκαν ένοχοι
για στασιασμό και θα περάσουν από 9 μέχρι
13 χρόνια στη φυλακή. 

Ήξερα ότι για τους Ισπανούς πολιτικούς η
ενότητα του κράτους ήταν πάντα σημαντική.
Δεν πίστευα όμως ποτέ ότι θα έβαζαν την ενό-
τητα πιο ψηλά από τη δημοκρατία ή τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, ειδικά τώρα που η Ισπα-
νία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Την απολυταρχική γραμμή της Ισπανίας μι-
μήθηκαν χώρες όπως η Τουρκία, η κυβέρνηση
της οποίας καθαίρεσε εκλεγμένους Κούρδους
αξιωματούχους με τη δικαιολογία ότι απλά ακο-
λουθούσε το παράδειγμα της Ισπανίας, αλλά
και η Κίνα, η οποία ισχυρίστηκε ότι η αστυνο-
μική βία στην Καταλωνία νομιμοποιεί την κα-
ταστολή των διαδηλωτών στο Χονγκ Κονγκ.

Το αντιδημοκρατικό μοντέλο αντιμετώπισης
των συνοριακών διαφορών ή των κινημάτων

Του Carles Puigdemont
Ήταν ο 130ός Πρόεδρος της Καταλωνίας 
από το 2016 μέχρι το 2017.

Η δημοκρατία δεν
χρειάζεται σύνορα

TURNING POINTS 2020 F.qxp_Layout 1  19/02/20  07:36  Page 18



19

ανεξαρτησίας δημιουργεί ένα προηγούμενο
το οποίο θα πυροδοτήσει εδαφικά προβλή-
ματα σε όλο τον κόσμο, νομιμοποιώντας τη
θεσμική βία κατά των μειονοτήτων. 

Το δημοψήφισμα της Καταλωνίας το 2017
είναι μια κρίσιμη υπενθύμιση της σημασίας

των συνόρων και της άσκησης κυριαρχίας
μικρότερων κρατών και αυτόνομων περιο-
χών στον σύγχρονό κόσμο. Η διατήρηση
και ο εκσυγχρονισμός των συνόρων μας –
αντί να ενισχύει την αρρώστια για έλεγχο–
θα έπρεπε να αποτελεί άσκηση δημοκρατίας,
αποκέντρωσης και ενδυνάμωσης των περι-
θωριοποιημένων πληθυσμών μέσω της ανα-
τροπής των συνόρων που τους επιβλήθηκαν
από την ιστορία. 

Μια μικρή χώρα όπως η Δανία με πληθυσμό
7,7 εκατομμύρια μπορεί να διοικείται αποτε-
λεσματικά χωρίς να την «καταπίνουν» οι με-
γαλύτεροι γείτονές της. Θα ήταν καλύτερα η
Καταλωνία των 7,5 εκατομμυρίων να ήταν ένα
ανεξάρτητο κράτος κάτω από την ομπρέλα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα μικρότερα κράτη έχουν περισσότερους
λόγους από τα μεγάλα να είναι ειρηνικά και
ανοιχτά προς το εμπόριο. Τα μικρά κράτη,
ελλείψει μιας εσωτερικής αγοράς στην
οποία θα βασίζονταν, είναι αναγκασμένα
να διατηρούν καλές σχέσεις με τους γείτο-
νες και συνεργάτες τους σε όλο τον κόσμο.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη Δανία και στη Σουη-
δία ακόμα και οι συντεχνίες τείνουν να στη-
ρίζουν τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου.
Επίσης, μεταξύ των δέκα πιο εύπορων και
δημοκρατικών χωρών παγκοσμίως, τουλά-

χιστον οι μισές έχουν πληθυσμό μικρότερο
των δέκα εκατομμυρίων και πρωτοστατούν
στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Τις απασχολεί λιγότερο ο έλεγχος
του εδάφους και περισσότερο η βελτίωση
της ζωής των πολιτών τους. 

Για να βοηθήσουμε περιοχές όπως η Κα-
ταλωνία να βρουν ασφάλεια και ανεξαρτησία
μπορούμε να κοιτάξουμε τα παραδείγματα της
Βρετανίας και του Καναδά. Η αποδοχή από
τον Καναδά της διεξαγωγής δύο δημοψηφι-
σμάτων στο Κεμπέκ το 1980 και το 1995, αλλά
και η αποδοχή της διοργάνωσης ψηφοφορίας
στη Σκωτία το 2014 από τη Βρετανία δεν απο-
τελούν απλά απόδειξη πως η δημοκρατία μπο-
ρεί να λειτουργήσει. Αποτελούν ένα πρότυπο
για το πώς πρέπει να επιλύονται οι εδαφικές
διαφορές στις χώρες ανά το παγκόσμιο. 

Οι πολίτες όλου του κόσμου πρέπει να έχουν
τον πρώτο λόγο στον επανακαθορισμό των
συνόρων. Εάν οι πολίτες αποκτήσουν τη δυ-
νατότητα να επιλέξουν το μέλλον τους, τα κρά-
τη που θα κερδίσουν την ανεξαρτησία τους
με ειρηνικές και δημοκρατικές διαδικασίες
θα ανοίξουν τον δρόμο για την ακμή της φι-
λελεύθερης δημοκρατίας σε όλον τον κόσμο.

© 2019 Carles Puigdemont, Distributed 
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Στις διαπραγματεύσεις 
για το Brexit ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον παραδέχθηκε 
ότι η Βόρειος Ιρλανδία 
θα μπορούσε να αποτελέσει
μέρος μιας ενιαίας αγοράς 
σε ολόκληρο το νησί, 
με τους ίδιους κανόνες για 
τη γεωργία, την παραγωγή
τροφίμων και τον
κατασκευαστικό τομέα, νότια
και βόρεια του συνόρου. 

ΟΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Επίθεση της Αλ-Σαμπάμπ 

στην Κένυα

ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαμαρτυρία για την

κλιματική αλλαγή

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Πυρκαγιά στο

Μπαγκλαντές

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ντάκα,
ιστορική συνοικία της πρωτεύουσας του
Μπαγκλαντές. Η πυρκαγιά πιστεύεται ότι
ξέσπασε μετά από έκρηξη αυτοκινήτου.
Μάρτυρες δήλωσαν ότι τη στιγμή της έκρηξης
το αυτοκίνητο διέσχιζε μια υπαίθρια αγορά,
με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να τυ-
λιχτούν στις φλόγες. Σημειώνεται ότι τα τε-
λευταία χρόνια στο Μπαγκλαντές εκατοντά-
δες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω πυρ-
καγιών, οι οποίες οφείλονται στους κανο-
νισμούς οικοδόμησης των λιγότερο αναπτυγ-
μένων χώρων. 

Credit: Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Άνδρες οπλισμένοι με πυροβόλα και εκρηκτικά ει-
σέβαλαν σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Ναϊρόμπι
στις 15 Ιανουαρίου, και σκότωσαν 21 άτομα. Η Αλ-
Σαμπάμπ, μια εξτρεμιστική ισλαμική οργάνωση που
εδρεύει στη Σομαλία, ανέλαβε την ευθύνη για την επί-
θεση. Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση δήλωσε ότι η
επίθεση ήταν απάντηση στην απόφαση της διοίκησης
του Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσα του Ισραήλ. Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο,
ακολούθησε μια σειρά άλλων επιθέσεων της οργάνω-
σης στη χώρα. Το περιστατικό συνέβη ακριβώς τρία
χρόνια από την επίθεση της οργάνωσης σε μια στρα-
τιωτική βάση της Κένυας στη Σομαλία όπου σκοτώ-
θηκαν περισσότεροι από 100 στρατιώτες. 

Credit: Baz Ratner/Reuters

Στις 15 Μαρτίου, εκατομμύρια μαθητές από όλο τον κόσμο
απείχαν από τα μαθήματά τους για να ζητήσουν από τους
ηγέτες των χωρών να λάβουν μέτρα για την κλιματική αλλαγή.
Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
και έλαβαν χώρα σε περισσότερες από 100 χώρες, συμπερι-
λαμβανομένης της Ινδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νοτίου
Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, σύμφωνα με
την Αστυνομία, περισσότεροι από 20 χιλιάδες φοιτητές συγ-
κεντρώθηκαν στο Βερολίνο. Οι διαδηλώσεις ήταν εμπνευσμένες
από τη 16χρονη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία κέντρισε
το ενδιαφέρον του κοινού μετά από την άρνησή της να πάει
σχολείο για να διοργανώσει εβδομαδιαίες εκδηλώσεις έξω
από το Κοινοβούλιο της Σουηδίας, ζητώντας να υιοθετηθούν
πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Credit: Elisabeth Ubbe/The New York Times
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ΜΑΡΤΙΟΣ

Μυστηριώδης

συντριβή Boeing 

ΜΑΪΟΣ

Η Ταϊβάν νομιμοποιεί 

γάμους ομοφυλοφίλων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ματωμένο Πάσχα

στη Σρι Λάνκα 

Στις 10 Μαρτίου, αεροσκάφος της Ethiopian Airlines
συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από
την πόλη Αντίς Αμπέμπα, με αποτέλεσμα να χάσουν
τη ζωή τους και οι 157 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο πιλότος, ο οποίος εξέπεμψε σήμα κιν-
δύνου μετά την απογείωση, έλαβε εξουσιοδότηση να
επιστρέψει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Bole, αλλά έχασε
επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας λίγα
λεπτά αργότερα με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να
συντριβεί κοντά στην πόλη Μπισοφτού της Αιθιοπίας.
Το αεροπλάνο το οποίο μετέφερε επιβάτες από του-
λάχιστον 35 χώρες ήταν ένα Boeing 737 Max 8, το ίδιο
μοντέλο που συνετρίβη στη θάλασσα της Ιάβας λίγους
μήνες νωρίτερα.

Credit: Ruth Fremson/The New York Times

Εθνική τραγωδία στη Σρι Λάνκα από εκρήξεις βομβών,
ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών.
Συνολικά σκοτώθηκαν 250 άτομα και τραυματίστηκαν
περίπου 500. Επρόκειτο για επιθέσεις αυτοκτονίας, οι
οποίες έλαβαν χώρα σε χριστιανικές εκκλησίες κατά τη
διάρκεια της θείας λειτουργίας. Αργότερα, ακολούθησαν
εκρήξεις σε ξενοδοχεία. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση
της χώρας έκλεισε μεγάλα τμήματα της πρωτεύουσας
Κολόμπο, καθώς εκατοντάδες αστυνομικοί διεξήγαγαν
έρευνες για εντοπισμό υπόπτων. Τα περισσότερα θύματα
ήταν από τη Σρι Λάνκα. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την
ευθύνη για τις εκρήξεις. Σημειώνεται ότι αυτή ήταν η
πιο πολύνεκρη επίθεση στο νησί, μετά τον εμφύλιο πό-
λεμο που ξέσπασε πριν από 10 χρόνια.

Credit: Adam Dean/The New York Times

Το Κοινοβούλιο της Ταϊβάν νομιμοποίησε
τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου,
κάνοντας τη χώρα την πρώτη στην Ασία που
κάνει αυτό το βήμα, δύο χρόνια μετά την
ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικα -
στηρίου. Εκατοντάδες χιλιάδες υποστηρι-
κτές των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων
είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο του
Κοινοβουλίου στην Ταϊπέι αναμένοντας την
ιστορική ψηφοφορία, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε την Παγκόσμια Ημέρα κατά της
Ομοφοβίας. Στην Ταϊβάν ακτιβιστές αγω-
νίζονταν για την ισότητα στο δικαίωμα του
γάμου εδώ και δεκαετίες.

Credit: Tyrone Siu/Reuters

TURNING POINTS 2020 F.qxp_Layout 1  19/02/20  07:37  Page 21



Στιγμές μέσα από τον φακό των New York Times

22

ΙΟΥΝΙΟΣ 

Διαδηλώσεις 

στο Χονγκ Κονγκ 

ΙΟΥΛΙΟΣ

Σχολεία από

ανακυκλωμένο

πλαστικό 

ΙΟΥΝΙΟΣ

50 χρόνια

υπερηφάνειας 

Μια από τις πλέον μαζικές διαδηλώσεις στην ιστορία του Χονγκ
Κονγκ ξέσπασε τον Ιούνιο, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το κυβερνητικό
νομοσχέδιο που επιτρέπει την έκδοση υπόπτων στην ηπειρωτική
Κίνα. Σειρά διαμαρτυριών ξεκίνησε να εκτυλίσσεται σχεδόν κα-
θημερινά, με τους δρόμους να κλείνουν από το πλήθος και τη
ροή της κυκλοφορίας να διακόπτεται. Οι επικριτές του νομο-
σχεδίου ανησυχούν ότι εάν επιτραπεί η έκδοση υπόπτων στην
Κίνα οι Αρχές θα αρχίσουν να στέλνουν πολιτικούς αντιφρονούντες
στο Χονγκ Κονγκ για να δικαστούν στα ηπειρωτικά δικαστήρια.
Νέοι, ηλικιωμένοι και οικογένειες συμμετείχαν στις μερικές
φορές βίαιες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίες εξελίχθηκαν
σε ένα ευρύτερο κίνημα ενάντια στον σταδιακό και αυξανόμενο
έλεγχο του Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο.

Credit: Lam Yik Fei/The New York Times

Στις 30 Ιουνίου, τo Word Pride πραγ-
ματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις
Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα
στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την 50ή
επέτειο της εξέγερσης του Στόουν -
γουολ. Το 1969, μια αστυνομική επι-
δρομή σε ένα γκέι μπαρ στο χωριό
Γκρίνγουιτς πυροδότησε τον αγώνα
για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην παρέ-
λαση συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι,
καθιστώντας την μια από τις μεγαλύ-
τερες ΛΟΑΤKI πορείες στον κόσμο. 

Credit: Calla Kessler/
The New York Times

Στις 29 Ιουλίου η UNICEF πρωτοπορεί με τη δημιουργία του πρώτου
εργοστασίου ανακυκλωμένων πλαστικών τούβλων στην Αφρική,
και συγκεκριμένα στην Ακτή Ελεφαντοστού. Σε συνεργασία με την
κολομβιανή επιχείρηση Conceptos Plásticos, η UNICEF αξιοποιεί το
πλαστικό και το καουτσούκ, δημιουργώντας τούβλα, τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων αιθουσών διδασκαλίας
σε όλη τη χώρα. Η Ακτή Ελεφαντοστού διαθέτει τάξεις που έχουν έως
και 90 παιδιά ανά αίθουσα. Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να κα-
τασκευαστούν περίπου 500 αίθουσες για περισσότερα από 25 χιλιάδες
παιδιά. Για την υλοποίηση του πρότζεκτ χρησιμοποιούνται πλαστικά
απόβλητα τα οποία συγκεντρώθηκαν από γυναίκες που ζουν σε μο-
λυσμένες περιοχές της πόλης Αμπιτζάν, ο πληθυσμός της οποίας
ταλαιπωρείται από ασθένειες όπως η ελονοσία, η διάρροια και η
πνευμονία, λόγω της κακής διαχείρισης των αποβλήτων.

Credit: Yagazie Emezi/The New York Times
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

Το χωριό όπου δεν

γεννιούνται αγόρια

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

Φεστιβάλ 

καπνοδοχοκαθαριστών

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πυρκαγιές καταστρέφουν

τα δάση της Βραζιλίας

Στο μικρό χωριό Μιέτσκε Οντρζάνσκιε της
Πολωνίας των 270 κατοίκων από το 2009 μέχρι
το 2019 έχουν γεννηθεί 12 μωρά και όλα τους
είναι κορίτσια. Αρχικά το γεγονός τράβηξε
την προσοχή των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
όταν το χωριό έστειλε μια αμιγώς κοριτσί-
στικη ομάδα σε έναν περιφερειακό διαγωνι-
σμό για νεαρούς εθελοντές πυροσβέστες.
«Μερικοί επιστήμονες εξέφρασαν το ενδια-
φέρον τους για την περίπτωση. Θέλουν να
διαπιστώσουν γιατί συμβαίνει αυτό και τι
ευθύνεται για την κατάσταση», δήλωσε ο
Ράιμουντ Φρίσκο, επικεφαλής της επαρχίας
Σίσεκ, όπου υπάγεται η μικρή κωμόπολη. 

Credit: Kasia Strek/The New York Times

Οι πυρκαγιές που έπληξαν τα τροπικά δάση του
Αμαζονίου στη Βραζιλία πυροδότησαν ένα κύμα
παγκόσμιας ανησυχίας για τις επερχόμενες περι-
βαλλοντικές συνέπειες. Τον Αύγουστο, δορυφορικά
στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικής
Έρευνας της Βραζιλίας έδειξαν αύξηση των δασικών
πυρκαγιών, που άγγιξε το 84% κατά τους πρώτους
επτά μήνες του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο
το 2018. Στο μεταξύ, οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο
σπάνια αποτελούν φυσικό φαινόμενο και συχνά
προκαλούνται από αγρότες οι οποίοι επιθυμούν
να προετοιμάσουν τις γεωργικές τους εκτάσεις για
τον επόμενο γύρο καλλιεργειών, και οι οποίες γειτ-
νιάζουν με τα τροπικά δάση. 

Credit: Victor Moriyama/The New York Times

Καπνοδοχοκαθαριστές από 24 χώρες μα-
ζεύονται στη Σάντα Μαρία Ματζιόρε της
Ιταλίας για το ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ
Καπνοδοχοκαθαριστών. Η Σάντα Μαρία
Ματζιόρε είναι εδώ και πολλά χρόνια
λίκνο του συγκεκριμένου επαγγέλματος,
ενώ στην ίδια πόλη γίνεται κάθε χρόνο
και φεστιβάλ πυροτεχνημάτων. Στο ετή-
σιο φεστιβάλ οι καπνοδοχοκαθαριστές
εμφανίζονται με τις στολές τους για να
«πετάξουν» καραμέλες στα παιδιά και
να αγκαλιάσουν τους ενήλικες με χέρια
γεμάτα καπνιά. 

Credit: Elisabetta Zavoli/
The New York Times
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

«Κρίση κρεμμυδιών» λόγω

βροχοπτώσεων στην Ινδία

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Η εκρηκτική

σύνοδος του ΝΑΤΟ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Τα κοάλα απειλούνται 

από πυρκαγιές 

Στην Ινδία, οι υπερβολικές βροχοπτώσεις κατέστρεψαν τις
καλοκαιρινές καλλιέργειες κρεμμυδιού με αποτέλεσμα να
μειωθούν τα αποθέματα, να σημειωθεί έλλειψη σε όλη τη χώρα
και να αυξηθούν οι τιμές. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η λιανική
τιμή των κρεμμυδιών τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο
στην ινδική κουζίνα, έφτασε τουλάχιστον τις 70 ρουπίες ανά
κιλό, σχεδόν το τριπλάσιο κόστος σε σύγκριση με προηγού-
μενους μήνες. Σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές, η κυ-
βέρνηση της Ινδίας απαγόρευσε την εξαγωγή κρεμμυδιών και
επέβαλε όρια στα αποθέματα των εμπόρων. Η απόφαση αυτή
πυροδότησε αντιδράσεις στον αγροτικό τομέα αλλά και κριτική
κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι,
ο οποίος είχε υποσχεθεί να αυξήσει τα εισοδήματα των αγροτών
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας.

Credit: Atul Loke/The New York Times

Μπορεί οι πυρκαγιές που έπληξαν την ανατολική Αυστραλία να κατέκαψαν
περισσότερα από δύο εκατομμύρια στρέμματα γη, ωστόσο δεκάδες κοάλα
διασώθηκαν και δέχθηκαν θεραπεία για εγκαύματα και αφυδάτωση. Τον
Νοέμβριο, οι πυρκαγιές που σάρωσαν τη Νέα Νότια Ουαλία, την πιο πολυ-
πληθή πολιτεία της Αυστραλίας, κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια και άφη-
σαν πίσω τους τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς. Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν
σε κέντρα διάσωσης, εν μέσω προειδοποιήσεων από αρμόδιους της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιδείνωση των καταστροφικών συνθηκών.
Σημειώνεται ότι τα κοάλα δεν εγκαταλείπουν τις περιοχές στις οποίες μαί-
νονται πυρκαγιές, όπως πράττουν άλλα ζώα. Αντ' αυτού, σκαρφαλώνουν σε
δέντρα όπου κρύβονται και περιμένουν να περάσει ο κίνδυνος. Μάλιστα,
δεδομένων των αυξανόμενων απειλών που προκαλεί η κλιματική αλλαγή
και η ανθρώπινη ανάπτυξη, οικολόγοι και επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες
για την ικανότητα των κοάλα να επιβιώνουν κατά τη διάρκεια πυρκαγιών. 

Credit: Saeed Khan/AFP via Getty Images

Στις 4 Δεκεμβρίου οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συγκεντρώθηκαν
στο Λονδίνο για την 70ή επέτειο της Ατλαντικής Συμμαχίας.
Ωστόσο, η διήμερη αυτή συνάντηση εξελίχθηκε γρήγορα
σε μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν τον Πρόεδρο
Τραμπ και μια ομάδα ηγετών της Δύσης. Συγκεκριμένα,
βίντεο το οποίο προβάλλει μια ομάδα πολιτικών ηγετών
–μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν
Τριντό, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο
πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον– να «κο-
ροϊδεύουν» τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έκανε
την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Ο Τραμπ αντέδρασε έν-
τονα, αφού αργότερα ακύρωσε τα σχέδιά του για μια συ-
νέντευξη Τύπου και αποκάλεσε «διπρόσωπο» τον Καναδό
πρωθυπουργό, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον.

Credit: Al Drago/The New York Times
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Ο
ταν επιβεβαιώθηκε ο θρίαμβος
στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου
τα δύο ολόιδια ιστορικά πορτρέτα
της Έβα Περόν, τα οποία κυμα-

τίζουν πάνω από τη λεωφόρο της 9ης Ιου-
λίου στο Μπουένος Άιρες, φωτίστηκαν για
πρώτη φορά από τη στιγμή που η Κριστίνα
Φερνάντες ντε Κίρχνερ εγκατέλειψε την προ-
εδρία το 2015. 

Ένα περονιστικό θαύμα έλαβε χώρα και
αυτό που φαινόταν αδιανόητο κατά την τε-
τραετία που το κόμμα βρέθηκε στην αντιπο-
λίτευση έγινε πραγματικότητα: Οι ψηφοφό-
ροι της Αργεντινής έστεψαν ξανά την κ. Κίρ-
χνερ πολιτική βασίλισσα της χώρας. Ακόμη
και με 11 υποθέσεις διαφθοράς που εκκρε-
μούσαν εναντίον της, η δύο φορές πρώην
Πρόεδρος επανέκτησε την εξουσία.

Το γνωστό τραγούδι από ένα παλιό μι-
ούζικαλ λέει «Don’t cry for me Argentina».
Κι όντως το δράμα, τα δάκρυα και το έθνος
της Αργεντινής υπήρξαν αναπόσπαστο κομ-
μάτι της ζωής της Εβίτας, απ’ όταν έγινε
γνωστή στους οπαδούς της λόγω της τερά-
στιας επιτυχίας του θεατρικού που ανέβηκε
στο Broadway. Περίπου τρεις δεκαετίες πριν,
ως η πρώτη κυρία της Αργεντινής, απέκτησε
τεράστια πολιτική επιρροή τόσο ως υπέρ-
μαχος των φτωχών όσο και ως η μοντέρνα

σύζυγος του Προέδρου της χώρας, στρατηγού
Χουάν Ντομίνγκο Περόν.

Όταν οι Περόν βρισκόντουσαν στην εξου-
σία, η πολιτική πόλωση μεταξύ των υπο-
στηρικτών και των αντιπάλων τους κυριάρ-
χησε στην πολιτική συνείδηση της χώρας.
Και ένας παρόμοιος διχασμός φανερώθηκε
κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας
της Κίρχνερ, από το 2007 έως το 2015, ο
οποίος κυριαρχεί στις εθνικές συζητήσεις
μέχρι και σήμερα.

Μετά την Εβίτα καμία άλλη γυναίκα δεν
συγκέντρωσε τέτοια εξουσία για μια τόσο
μεγάλη περίοδο -ή που να συνδέεται άρρηκτα
με το παρόν της χώρας- όπως η Κίρχνερ. Οι
παραλληλισμοί εδώ είναι ξεκάθαροι και η
Κίρχνερ τους αποδέχθηκε. Και οι δύο γυναί-
κες ξεκίνησαν ως φιλόδοξες και δραστήριες
πρώτες κυρίες προτού αυξήσουν την ισχύ
τους δίπλα στους συζύγους τους. Για την Κίρ-
χνερ, της οποίας ο σύζυγος και προκάτοχος
ήταν ο Νέστορ Κίρχνερ, η πολιτική ήταν ένα
ιδιαίτερα προσωπικό ταξίδι που σχεδιάστηκε
από εκείνους που την υποστήριζαν και από
εκείνους που της εναντιώθηκαν. 

Κεντρικό ρόλο στην άνοδό της στην
εξουσία έπαιξε η συζυγική της αφοσίωση,
όπως και της Εβίτας Περόν, γεγονός που
καθόρισε την εικόνα της. «Όλα όσα είμαι,

όλα όσα έχω, όλα όσα σκέφτομαι και όλα
όσα νιώθω είναι λόγω του Περόν», ανέφερε
η Εβίτα για τον σύζυγό της στην αυτοβιο-
γραφία της «La Raz n de Mi Vida» («Η απο-
στολή μου στη ζωή»). 

Η Εβίτα ενστερνίστηκε τον συντηρητικό
ρόλο της γυναίκας για την οποία ο γάμος εί-
ναι ιερός και ο σύζυγος αποτελεί μια θεϊκή
οντότητα. Αυτή η στάση διαχέεται με τη συμ-
περιφορά ανωτερότητας που επιδεικνύει η
Κίρχνερ έναντι άλλων γυναικών που βρί-
σκονται στην εξουσία σήμερα. Κατά τη διάρ-
κεια της εκστρατείας της, υπονόμευσε τη Μα-
ρία Ευγενία Βιντάλ, την απερχόμενη κυβερ-
νήτη της επαρχίας του Μπουένος Άιρες -η
οποία είναι διαζευγμένη- σχολιάζοντας την
οικογενειακή της κατάσταση.

Στα απομνημονεύματά της τα οποία δη-
μοσίευσε φέτος με τίτλο «Sinceramente» («Ει-
λικρινά»), η κ. Κίρχνερ ανέφερε ότι ο Πρό-
εδρος Μαουρίσιο Μάκρι και η σύζυγός του
(που και οι δύο έχουν χωρίσει και ξαναπαν-
τρευτεί) δεν ταιριάζουν με την εικόνα μιας
τέλειας οικογένειας την οποία πρεσβεύουν.
Έκανε συγκρίσεις με τον δικό της γάμο με
τον κ. Κίρχνερ, που ήταν ο μοναδικός γάμος
και των δύο και διήρκεσε 35 χρόνια, μέχρι
τον θάνατό του το 2010. 

Πρόσφατα, η κ. Κίρχνερ έχει διευρύνει τις

Της Pola Oloixarac
Αργεντινή μυθιστοριογράφος και
συγγραφέας του βιβλίου «Savage Theories».

Μία νέα Εβίτα αναδύεται 
στην Αργεντινή
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απόψεις της σχετικά με θέματα φεμινισμού.
Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της δεκαετούς
προεδρικής της θητείας αντιτάχθηκε στη νο-
μιμοποίηση της έκτρωσης. Όταν ο Τύπος τη
ρώτησε πώς αισθάνθηκε για τα επονομαζό-
μενα γυναικεία ζητήματα, δήλωσε ότι είναι
«περονίστρια, όχι φεμινίστρια». 

Όταν το δημοκρατικό κίνημα για τα δι-
καιώματα των γυναικών «Ni Una Menos» ξε-
κίνησε το 2015 τη δράση του με μια τεράστια
διαδήλωση εναντίον της αύξησης των δο-
λοφονιών γυναικών που σχετίζονται με το
φύλο, η Κίρχνερ ήταν αναπληρώτρια Πρό-
εδρος. Αργότερα έγραψε ότι έβλεπε το κίνημα

«Ni Una Menos» ως δύναμη της αντιπολίτευ-
σης. Στη συνέχεια, το 2018, προφανώς επη-
ρεασμένος από την παγκόσμια κατακραυγή
τόσο του «Ni Una Menos» όσο και του κινή-
ματος #MeToo, ο κ. Μάκρι άνοιξε δημόσια
συζήτηση για ένα νομοσχέδιο που θα επέ-
τρεπε την έκτρωση. Αυτήν τη φορά, φαινο-
μενικά ενθουσιασμένη από τον ρόλο της
στην αντιπολίτευση, η Κίρχνερ ψήφισε υπέρ
της νομιμοποίησης.

Ο πρώην Πρόεδρος καταλαβαίνει τη δυ-
ναμική της εξουσίας όπως κανένας άλλος
στην Αργεντινή. Εάν η Εβίτα -της οποίας ο
πρόωρος θάνατος από καρκίνο μεγάλωσε
τον μύθο της- ετιμάτο ως υποστηρίκτρια των
κατατρεγμένων, η κ. Κίρχνερ οικοδομεί τον
μύθο της ως μιας δυνατής χήρας που επι-
βιώνει από τα πάντα: τον θάνατο του άντρα
της, τις κατηγορίες περί διαφθοράς και τον
αυξανόμενο κατάλογο όσων την πρόδωσαν
πολιτικά. Στην πραγματικότητα, ο κ. Φερ-
νάντες, ο εκλεγμένος Πρόεδρος, είχε μετα-
τραπεί σε πολιτικό εχθρό της όταν άφησε
τη θέση του επικεφαλής του Υπουργικού
Συμβουλίου κατά τη θητεία της Κίρχνερ το
2008, για να οργανώσει ένα νέο είδος πε-
ρονισμού χωρίς αυτήν.

Ο κόσμος της Κίρχνερ διαμορφώνεται από
τη μάχη μεταξύ των δυνάμεων του κακού και

του καλού. Κατά την άποψή της είναι εγκλω-
βισμένη σε μια μάχη κατά της νομικής υπέρ-
βασης και της δίωξής της στα δικαστήρια.
Αγωνιζόμενη κατά των ερευνών διαφθοράς,
συνεχίζει να παρουσιάζει τον εαυτό της ως
υπέρμαχο του λαού και ως μάχιμη προσω-
πικότητα μυθικού κύρους όπως η Εβίτα. Για
την κ. Κίρχνερ, πρόκειται για μια διαμάχη
που σκόπιμα τη διατηρεί στην εξουσία.

Η Κίρχνερ κατά την επιστροφή της στην
εξουσία αντιμετώπισε πολλά εμπόδια και
έδωσε μια απάντηση σε ένα πολύ σημαντικό
ερώτημα για τον φεμινισμό σήμερα: «Τι κά-
νουμε με τους άνδρες;». Είχε επιλέξει να με-
τατρέψει τον σύζυγό της σε έναν μάρτυρα
του περονισμού. Από αυτήν την άποψη, η
Κίρχνερ ακολούθησε το παράδειγμα του
Χουάν Περόν, όχι της Εβίτας. Ο Νέστορ Κίρ-
χνερ είχε μετατραπεί σε μια ημιθρησκευτική
φιγούρα -όπως και ο στρατηγός Περόν κά-
ποτε μεταμόρφωσε την ίδια του τη γυναίκα
σε σύμβολο- έτσι ώστε η Κίρχνερ να κάνει
αυτά που πρέπει. Λέγοντας με τον δικό της
τρόπο: Αντίο, Νέστορ. Τώρα κυβερνάω εγώ.

Για πόσο ακόμη θα διαρκέσει αυτή η ψευ-
δαίσθηση;

© 2019 Pola Oloixarac, Distributed by 
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Τον Οκτώβριο οι
ψηφοφόροι στην Αργεντινή
επανέφεραν το περονιστικό
κόμμα στην εξουσία.

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ
ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
ΝΤΕ ΚΙΡΧΝΕΡ 
ΔΕΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 
ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
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Η
δυστυχία σήμερα έρχεται κουβα-
λώντας διάφορα σύμβολα – τον
Τραμπ ή το Brexit ή τα «Κίτρινα Γι-
λέκα». Το γεγονός αυτό συνήθως

οφείλεται στην τεχνολογική αλλαγή και στην
παγκοσμιοποίηση. Παρόλο που αμφότερες
ήταν εξαιρετικά επωφελείς για την κοινωνία,
τα οφέλη τους έχουν κατανεμηθεί άνισα. Ένας
διαχειριστής επενδύσεων σε έναν παγκόσμιο
κόμβο, όπως το Λονδίνο, κάνει πράξεις που
αντικατοπτρίζονται στον μισθό του. Αντίθετα,
οι άνθρωποι σε μικρές πόλεις καταστρέφονται
όταν ο ανταγωνισμός αναγκάζει το μοναδικό
εργοστάσιο να κλείσει. Εθνικοί δείκτες όπως
η ανεργία καταδεικνύουν την ύπαρξη κοινο-
τήτων των οποίων οι κάτοικοι δυστυχούν. Σε
κάποιες από αυτές η κατάσταση αυτή υπάρχει
εδώ και χρόνια, ενώ κάποιες άλλες έχουν κα-
ταλήξει έτσι προσφάτως.

Για αυτές τις κοινότητες η απώλεια θέσεων
εργασίας είναι μόνο η αρχή. Καθώς η οικο-
νομία υποχωρεί, εμφανίζεται και η κοινωνική
αποδιοργάνωση. Υπάρχουν λιγότεροι γάμοι,
περισσότερα διαζύγια και περισσότερες μο-
νογονεϊκές οικογένειες. Η απελπισία μπορεί
να οδηγήσει στον αλκοολισμό, στα ναρκωτικά
και μερικές φορές σε εγκλήματα. Μια κατε-
στραμμένη κοινότητα δεν μπορεί να έχει υγιή
πρότυπα, ούτε καν τη σωστή εκπαίδευση. Απο-

τέλεσμα, οι νέοι να μην έχουν προοπτική και
να μεταναστεύουν.

Καθώς η εμπορική δραστηριότητα αυξά-
νεται στο εσωτερικό μιας επικράτειας, οι
εταιρείες παροτρύνουν την εθνική κυβέρ-
νηση να αναλάβει δράση, ελπίζοντας σε
ανάκαμψη της αγοράς. Το ίδιο βλέπουμε να
συμβαίνει και σε διεθνές επίπεδο, όπου ορ-
γανισμοί αναλαμβάνουν δράση. Η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση έχει καταφέρει να βγάλει από τον
βούρκο οικονομικά δυσπραγούσες χώρες.
Ωστόσο, καμία από αυτές δεν διαθέτει την
τεχνογνωσία για να αναστρέψει το κακό οι-
κονομικό κλίμα, ούτε δύναται να αλλάξει τη
νοοτροπία του κόσμου.

Στη Νέα Υόρκη, οι τοπικές αρχές απέρριψαν
την απόφαση της Amazon να δημιουργήσει
μια νέα έδρα στο Long Island City του Queens,
η οποία θα δημιουργούσε 25.000 θέσεις ερ-
γασίας με μέσο ετήσιο μισθό της τάξης των
150 χιλιάδων δολαρίων. Ελάχιστοι στην πόλη
θεωρούσαν πως μπορούσαν να εργαστούν σε
αυτόν τον κολοσσό, με αποτέλεσμα η εταιρεία
να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους, γεγο-
νός που οδήγησε σε αύξηση των ενοικίων και
αναγκαστική μετανάστευση των κατοίκων.
Στην ουσία ευνοήθηκαν οι οικονομικά εύποροι
και όχι οι δυσπραγούντες, μια κίνηση εντελώς
λανθασμένη, αφού η ανάκαμψη της οικονο-

μίας έρχεται μόνο όταν ασχοληθεί κανείς με
τα κατώτερα στρώματα.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό
του Πίλσεν, στη νοτιοδυτική πλευρά του Σι-
κάγου. Στη δεκαετία του ’80, το έγκλημα ήταν
σε έξαρση και 21 συμμορίες κατάφερναν να
ελέγχουν την περιοχή. Για να σωθεί η πόλη
έπρεπε να μειωθεί το έγκλημα. Αλλά ποιος
ηγέτης ήταν ικανός για να αναλάβει μια τέτοια
πρωτοβουλία; Ένας ηγέτης που θα συνεργα-
ζόταν με τοπικούς φορείς, εκπαιδευτικούς
και επιχειρηματίες, ώστε να αλλάξει η φιλο-
σοφία της περιοχής. Στο Πίλσεν, ο ηγέτης ήρ-
θε… εκ των έσω, καθώς ο Ραούλ Ράιμουντ
ήταν μέλος συμμορίας, όταν είδε πως η κα-
τάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Έτσι προ-
έκυψε το «Έργο Αναγέννησης». Τρεις δεκαετίες
μετά, το έργο είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Χρειάζονται λοιπόν πρωτοβουλίες για να
μπορέσουμε να φέρουμε πίσω στις κοινό-
τητες τους ικανούς ανθρώπους. Χρειάζονται
όμως και οι σωστές ενέργειες, όπως για πα-
ράδειγμα η οικονομική ενίσχυση των φοι-
τητών, ώστε να έχουν τα απαραίτητα κίνητρα
για να εξελιχθούν στην κοινωνία. Στο Πίλ-
σεν, η ηγεσία πίεσε τις αρχές ώστε να μην
χορηγείται άδεια ποτού στα μπαρ, όπου συγ-
κεντρώνονταν οι εγκληματίες, δημιουργή-
θηκαν ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης,

Του Raghuram Rajan
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και συγγραφέας του βιβλίου
«The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community
Behind». Επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου από το 2003 έως το 2006 και διευθυντής της Reserve Bank 
της Ινδίας από το 2013 έως το 2016.

Το μέλλον μας εξαρτάται
από τις κοινότητες
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ενώ δόθηκαν κίνητρα στους κατοίκους ώστε
να καταγγέλλουν τους εγκληματίες. Προφα-
νώς και δεν έχει φτάσει η περιοχή στο επι-
θυμητό αποτέλεσμα, ωστόσο πλέον οι κά-
τοικοι του Πίλσεν ζουν αξιοπρεπώς.

Η ενίσχυση των κοινοτήτων δεν είναι ου-
τοπία. Στην Ελβετία, οι πολίτες μιλάνε τρεις
διαφορετικές γλώσσες και το 1/4 του πληθυ-
σμού είναι ξένοι. Πολλές αποφάσεις που λαμ-
βάνονται κοινοποιούνται στα καντόνια, ενώ
μετά οι δήμοι αναλαμβάνουν την υλοποίησή
τους. Η αποκέντρωση και η δημοκρατική δέ-
σμευση δεν επιλύουν τα προβλήματα. 

Οι κοινότητες που βρίσκονται σε οικονο-
μική παρακμή ενδέχεται να έχουν περιορι-
σμένη δυνατότητα να αυξήσουν τους φόρους.
Η χρηματοδοτική στήριξη από την περιφε-
ρειακή ή εθνική κυβέρνηση ή από ιδιωτικές
πρωτοβουλίες μπορεί να συμβάλει στη δη-
μιουργία τοπικών σχεδίων. Στη Δανία τη δε-
καετία του 1990, η Κοπεγχάγη πούλησε γη
και αξιοποίησε τα έσοδα για την κατασκευή
μετρό. Η ενέργεια αυτή αύξησε την αξία της
γης, η οποία πωλήθηκε εκ νέου για νέες επε-
κτάσεις του μετρό.

Από έρευνα που δημοσιεύθηκε από την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Φιλαδέλφειας,
το 2018, διαπιστώθηκε ότι για τους κατοίκους
μιας γειτονιάς στο κέντρο μεταξύ δύο επαρ-

χιών στη βόρεια Πενσιλβάνια μόνο το 12% των
χώρων εργασίας ήταν προσβάσιμοι με λεω-
φορείο μέσα σε μία ώρα, παρόλο που το 73%
αυτών απείχε 15 λεπτά με τα πόδια από τη στά-
ση του λεωφορείου. Γιατί; Επειδή τα περισ-
σότερα μέσα μεταφοράς αποβιβάζουν σε έναν
κεντρικό σταθμό τους κατοίκους, ανεξαρτήτως
προορισμού. Είναι προφανές πως μια απευ-
θείας σύνδεση με τον χώρο εργασίας θα βοη-
θούσε τους εργαζόμενους να φτάσουν πιο
γρήγορα στον προορισμό τους. Γι’ αυτό και
χρειάζεται η συνεισφορά του κράτους, ώστε
να αποκτηθούν καλύτερα μέσα μεταφοράς τα
οποία θα βοηθήσουν το κοινό που δεν έχει ή
δεν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο.

Οι υγιείς κοινότητες είναι οικονομικά ανα-
γκαίες. Γιατί όταν δεν είναι υγιείς τότε είναι
που προκύπτουν και αναφύονται τα προβλή-
ματα λαϊκισμού και εθνικισμού που παρατη-
ρούμε συχνά-πυκνά σε όλο τον κόσμο. Έτσι
λοιπόν, αντί να ψάχνουμε στις κατακερματι-
σμένες εθνικές πολιτικές για απαντήσεις, θα
πρέπει να παρέχουμε στις κοινότητες τη δυ-
νατότητα να ασκούν περισσότερες εξουσίες
σε τοπικό επίπεδο. Μόνο έτσι θα μπορέσουν
να αναπτυχθούν σωστά.

© 2019 Raghuram Rajan, Distributed
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Τα ποσοστά ανεργίας σε
ολόκληρο τον ανεπτυγμένο
κόσμο βρίσκονται σε
ιστορικά χαμηλά επίπεδα,
ωστόσο τα κινήματα
διαμαρτυρίας δείχνουν ότι
πολλοί άνθρωποι
παραμένουν
απογοητευμένοι όσον
αφορά το μέλλον τους.

ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΘΟΥΝ 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ,
ΑΝΑζΗΤΗΣΤΕ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
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O
ταν πλησίαζα τα 20 μου χρόνια,
είχα κάνει μια διαπίστωση: Αν
ήθελα να γίνω καταξιωμένη σεφ
έπρεπε να φύγω από τη Γαλλία. Η

διαπίστωση αυτή ακούγεται περίεργη σε πολ-
λούς για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι
γιατί η Γαλλία είναι το κέντρο του κόσμου
της εστίασης και εδώ και χρόνια αποτελεί
προορισμό που προτιμούν επίδοξοι σεφ. Ο
δεύτερος είναι, δεκαετίες αφότου έφυγα από
τη Γαλλία για τις ΗΠΑ, ότι ακόμη ανοίγω γαλ-
λικά εστιατόρια και σερβίρω διάφορες πα-
ραλλαγές πάνω σε γαλλικά φαγητά. 

Ωστόσο, ο απλός και ουσιώδης λόγος που
έφυγα είναι γιατί ως γυναίκα δεν θα μπο-
ρούσα να πετύχω τους στόχους μου στη Γαλ-
λία όπως θα μπορούσα να το κάνω στις ΗΠΑ.
Οι γυναίκες στη Γαλλία δεν άνοιγαν εστια-
τόρια υψηλής γαστρονομίας και δεν ηγούν-
ταν σε τέτοιας εμβέλειας κουζίνες τότε. Ακό-
μα κι αν είχαμε φιλοδοξίες, η Γαλλία δεν
μας άφηνε να ονειρευτούμε με τον ίδιο τρόπο
όπως γινόταν στην Αμερική. 

Παρότι δεν γνώριζα αν οι γυναίκες είχαν
επιτυχημένη πορεία ως σεφ στις ΗΠΑ, αυτό
που ήξερα ήταν πως αν εργαζόμουν σκληρά
θα είχα τις ευκαιρίες για να υλοποιήσω τα
όνειρά μου. Θα προτιμούσα να έμενα στη

Γαλλία, όχι όμως εις βάρος των επαγγελμα-
τικών μου στόχων. Ήθελα να γίνω καλή σεφ.
Ήθελα να διευθύνω τις δικές μου κουζίνες.
Όμως, επειδή ήμουν γυναίκα, αντιμετώπισα
περιορισμούς και εμπόδια. Γι’ αυτό αναγκά-
στηκα να φύγω.

Πριν από 30 χρόνια οι εμπειρίες που βίωσα
δεν ήταν ούτε ασυνήθιστες ούτε παράξενες.
Δεν θεωρώ ότι η Γαλλία ήταν ιδιαίτερα οπι-
σθοδρομική ούτε η υψηλή γαστρονομία ήταν
προσκολλημένη στο παρελθόν. Η έλλειψη ευ-
καιριών ήταν απλώς ενδεικτική της γενικό-
τερης άποψης του κοινού, καθώς οι κοινωνίες
δεν ήταν ακόμη σίγουρες για το ποια είναι η
θέση της γυναίκας στον τομέα της γαστρονο-
μίας στο τραπέζι. 

Από τότε έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Σή-
μερα, περισσότερο από ποτέ, οι γυναίκες
σεφ καταλαμβάνουν τη θέση που τους αξίζει
στον χώρο της εστίασης και αποσπούν διε-
θνή βραβεία για τη δημιουργικότητα και το
ταλέντο τους. Με ευχαρίστηση παρατηρώ
πως πλέον οι γυναίκες συνάδελφοί μου στη
Γαλλία δεν έχουν να αντιμετωπίσουν στα
20 τους τους ίδιους περιορισμούς με αυτούς
που είχα αντιμετωπίσει εγώ. Δίνουν όμως
καθημερινά άλλες μάχες. Τα εμπόδια πλέον
για την επιτυχία εστιάζονται λιγότερο στην

πρόσβαση στον τομέα και περισσότερο στο
να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των απαιτή-
σεων της δουλειάς και του να μεγαλώνεις
οικογένεια. Η πραγματικότητα των περι-
στατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και
η προκατάληψη ότι ενώ η γυναίκα μπορεί
να είναι εξαιρετική μάγειρας, δεν μπορεί
να διευθύνει μια παγκόσμιας κλάσης κου-
ζίνα, υπάρχουν ακόμα.

Όταν έφτασα στις ΗΠΑ το 1990 μου δόθηκε
πρόσβαση στον χώρο της εστίασης, ωστόσο έπρε-
πε να αποδείξω ότι είχα το δικαίωμα να είμαι εκεί.
Στην πορεία έμαθα όσα περισσότερα μπορούσα.
Έβλεπα και άκουγα. Ο μόνος δρόμος ήταν να
αναπτύξω γρήγορα κάποιες δεξιότητες και να
δουλέψω σκληρά. Τα έκανα και τα δύο. Εργάστηκα
κυρίως με άντρες, και παρά το ότι αυτό έφερε
στην επιφάνεια συγκεκριμένες προκλήσεις -ιδι-
αίτερα σε σχέση με το ότι δεν είχα καμία συνά-
δελφο για να ανταλλάζω απόψεις και να παρα-
πονιέμαι για τις πολλές ώρες εργασίας και την
φυσική εξάντληση, αφού αν το έπραττα απλώς
θα φαινόμουν αδύναμη μπροστά στους άντρες-,
ένιωθα να με ενθαρρύνουν και να με στηρίζουν
γιατί μου επέτρεπαν να είμαι εκεί, σε αυτές τις
κουζίνες, και να καταγράφω το κάθε τι σε σχέση
με το πώς γίνεται η δουλειά. Στην πορεία ανακά-
λυψα και καθόρισα και τα πρότυπά μου. 

Της Dominique Crenn
Σεφ στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι η
πρώτη γυναίκα στις ΗΠΑ η οποία έχει
κερδίσει 3 αστέρια Michelin για τα
εστιατόριά της.

Η θέση μας 
στο τραπέζι
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Πλέον έχω επικεντρώσει την προσοχή μου
στο να αναπτύξω τα ταλέντα των άλλων. Είχα
την ευκαιρία να εργαστώ με άτομα τα οποία
συγκαταλέγονται ανάμεσα στους καλύτερους
σεφ του κόσμου και σε συγκεκριμένα κριτήρια
να θεωρούμαι από κάποιους και εγώ μία από
τους καλούς σεφ. Σήμερα, άνθρωποι με τα-
λέντο έρχονται για να μάθουν και να εργα-
στούν στα εστιατόριά μου στο Σαν Φρανσίσκο.
Έχω λοιπόν το προνόμιο να παρακολουθώ τη
νέα γενιά των γιγάντων της γαστρονομίας του
μέλλοντος, μερικοί από τους οποίους με βλέ-
πουν ακόμα και ως πρότυπο για τα δικά τους
βήματα στο μέλλον. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνω
άτομα από άλλους τομείς να αναγνωρίσουν
και να αντιληφθούν τα όνειρά τους και πλέον
να αρπάξουν την ευκαιρία και να δουν από
κοντά πώς εργάζονται σήμερα γυναίκες που
κάνουν αυτό το οποίο οι ίδιες ονειρεύονται. 

Αυτήν την περίοδο η μεγαλύτερη πρόκλη-
ση που έχω να αντιμετωπίσω είναι η υγεία
μου. Από τότε που δημοσιοποιήθηκε πως
έχω διαγνωστεί με καρκίνο, έχω μιλήσει για
τη φυσική, συναισθηματική και ψυχολογική
πίεση που προκαλεί ο καρκίνος και πως δεν
είμαι στην κατάσταση που θα ήθελα στον
τομέα της εργασίας μου. 

Ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει το πώς

αισθάνομαι κατά διαστήματα, όμως μου έχει
προσφέρει πολλές στιγμές ηρεμίας και ησυ-
χίας. Λαμβάνοντας υπόψη τους εξαιρετικά
γρήγορους ρυθμούς στη δουλειά και την κα-
ριέρα μου, η ευχέρεια του να πάρω μια ανάσα
και να κάνω απολογισμό ήταν πολύ σημαν-
τική για μένα. Κάνοντάς το με βοήθησε να
ανακαλύψω ξανά τη θέληση που είχα στα
νιάτα μου και να δουλέψω στο νέο μου πά-
θος: την επιβίωσή μου. Έρχομαι φυσικά σε
κάποιες στιγμές αντιμέτωπη με τη θλίψη και
τη σύγχυση, όμως πλέον έχω υιοθετήσει μια
διαφορετική οπτική γωνία όπως και τη δύ-
ναμη να ξεπεράσω τις προκλήσεις που έχω
μπροστά μου.

Έχω και εγώ τους δικούς μου μέντορες -
παρά το ότι σήμερα εργάζονται ακόμη στις
κουζίνες μου. Με βοηθούν καθημερινά και
μου δίνουν δύναμη να παλέψω για να επιβιώ-
σω. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός
ότι πλέον γνωρίζω πως τους έχω εμπνεύσει
κι εγώ και βασίζονται στο ότι εγώ θα γίνω κα-
λύτερα και θα επιστρέψω κανονικά στις κου-
ζίνες μου για να συνεχίσω να δουλεύω και να
στηρίζω τη νέα γενιά των γυναικών-σεφ.

© 2019 Dominique Crenn, Distributed
by The New York Times Licensing Group

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕΦ
ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ βΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ
ΥΨΗΛΗΣ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ. 
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟΝ
ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Turning 
Point
Τα βραβεία Michelin
απένειμαν αστέρια σε 11
εστιατόρια στη Γαλλία, 
τα οποία διευθύνονται από
γυναίκες, αριθμός ρεκόρ
από την ημέρα που
ξεκίνησε ο θεσμός. 
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ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ ΙΟΥNΙΟΣ

ΟΚΤΩβΡΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΝΟΕΜβΡ

ΑΥΓΟΥΣΤ

ΠΙνΕ ΚραΣΙ ΣΤΗ… ΓαΛΛΙα
ΓΑΛΛΙΑ, 17 Μαρτίου 
Το… τουρνουά κατανάλωσης, με
γνώμονα τον καταναλωτή, εστιάζει
σε τρία στοιχεία: την ποιότητα, την
αξία και τη συσκευασία. Θα μπορέ-
σουν οι κριτές να βρουν το ιδανικό
κρασί σε αυτή τη συχνά απομακρυ-
σμένη και υπερτιμημένη αγορά; Nous
verrons, που λένε και οι Γάλλοι. 

οΙ ΓυναΙΚΕΣ… ΖΩΓραφΙΖουν 
ΑΓΓΛΙΑ, 19 Μαΐου
Η Λινέτ Γιάντομ Μποάκιε, η 42χρονη καλ-
λιτέχνης, μία από τις πιο σημαντικές ει-
καστικούς της γενιάς της παρουσιάζει για
πρώτη φορά τη δουλειά της στην Tate. Το
μουσείο δεσμεύτηκε να παρουσιάσει πέντε μεγάλες ατομικές εκθέσεις στο πλαίσιο
της εκστρατείας #5WomenArtists, που ξεκίνησε το Εθνικό Μουσείο Γυναικών
στις Τέχνες στην Ουάσινγκτον το 2016. Η εκστρατεία θέτει ένα απλό αλλά τολμηρό
ερώτημα: Μπορείς να κατονομάσεις πέντε γυναίκες από τον χώρο της Τέχνης;

οΛυΜΠΙαΚοΙ αΓΩνΕΣ 
ΙΑΠΩΝΙΑ, 24 Ιουλίου - 9 Αυγούστου
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διοργανώνονται στο Τόκιο για πρώ-
τη φορά από το 1964, καθιστώντας το την πρώτη ασιατική
πόλη που θα φιλοξενήσει τους αγώνες δύο φορές στην
ιστορία των αγώνων. Η πλειονότητα των εκδηλώσεων θα
λάβει χώρα σε δύο περιοχές του Τόκιο, τη λεγόμενη He-
ritage Zone όπου έχει γίνει ανάπλαση κτηρίων των Ολυμ-
πιακών που έγιναν το 1994 και την Bay Zone, εκεί όπου
υπάρχουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. 

ΗΠα(ν) θα Καν
ΕΚΛοΓΕΣ
ΗΠΑ, 3 Νοεμβρίο
Ημέρα εκλογών. Σ   
κέντρο έρευνας Pew    
χρώματος ψηφοφό   
λέσουν το ένα τρίτ   
δημιουργώντας το  
πιο ποικιλόμορφο  
στην ιστορία της Α
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Της Masha Goncharova

Γεγονότα και
εκδηλώσεις
του 2020 που

πρέπει να
τσεκάρεις! 

Καταστρώστε τα σχέδιά σας
για τους επόμενους μήνες.
Ταξιδέψτε μέχρι το Τόκιο
για να απολαύσετε τους

Ολυμπιακούς Αγώνες, δείτε
το τεράστιο χαλί στο Βέλγιο

και μάθετε γιατί μια γάτα
μπορεί να γίνει επικίνδυνη

στην Ισλανδία! 
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2020 ΣΚυΛΙα ΣΤΗ…  

ΙΣΠΑΝΙΑ, 23-26 Απ
Βγάλε το… κολάρο   
διεθνή έκθεση σκύ   
γανώνεται κάθε χ   
Royal Canine Societ    
την εποπτεία του Δ  
λογικού Ομίλου. Το  
στην Ισπανία περισ   
χιλιάδες σκυλιά. 

ΧαΣαΜΕ ΤΗν Μ   
ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΙ Α  
12 Ιουνίου - 12 Ιο
Δεν είναι η πρώτη     
διοργανώνεται σε π    
Φέτος θα διεξαχθεί    
Αυτό πρακτικά σημ      
φτάσουν στα προημ     
πτήσεις μέχρι και ε          
προπόνηση, ενώ υ          

ΣΤρΩΣΕ Το (Λ  
ΒΕΛΓΙΟ, 13-16 Αυγ
Κάθε δύο χρόνια σ    
Place μαζεύονται τα    
δης και αναδημιου     
έκτασης αρκετών ε   
τρων. Οι ντόπιοι κ     
θαυμάσουν το τελικ     
του Δημαρχείου τω    
το φεστιβάλ λουλο    

ΜΙα ΕΚθΕΣΗ… ΠαραΔΕΙΣοΣ 
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, 
20 Οκτωβρίου - 10 Απριλίου 2021
Για πρώτη φορά η Διεθνής Έκθεση
(World Expo) που θα διαρκέσει έξι μή-
νες θα γίνει στο Ντουμπάι. Είναι η πρώ-
τη τέτοια διοργάνωση που πραγματο-
ποιείται στη Μέση Ανατολή. Οι διοργανωτές ελπίζουν να προσελκύσουν 12 εκα-
τομμύρια ξένους επισκέπτες που θα προσφέρουν πάνω από 30 δισ. ευρώ στην
οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
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ΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΣ

βΡΙΟΣ

ΥΣΤΟΣ

 α Κανουν

  μβρίου
 γών. Σύμφωνα με το
 ας Pew, οι μη λευκού

 ηφοφόροι θα αποτε-
  α τρίτο των ψήφων,

ας το νεαρότερο και
 ορφο εκλογικό σώμα

  της Αμερικής.

ΔΕΚΕΜβΡΙΟΣ

35

 ΤΗ… ΣΕΙρα 
 -26 Απριλίου

  ολάρο και τρέξε στη
 η σκύλων που διορ-

 κάθε χρόνο από τη
  Society και τελεί υπό

  του Διεθνούς Κυνο-
 ου. Το 2018 βρέθηκαν

  περισσότερα από 30
 λιά. 

Η FORMULA1 ΣΤο ΒΙΕΤναΜ
ΒΙΕΤΝΑΜ, 3-5 Απριλίου
Η Formula1 και η πόλη του Ανόι ετοιμάζονται
για το παρθενικό Grand Prix που θα διεξαχθεί
στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Η φετινή αγω-
νιστική περίοδος θα ξεκινήσει παραδοσιακά
με τον αγώνα της Αυστραλίας στις 15 Μαρτίου
2020, ενώ στο Βιετνάμ θα δούμε την πιο μακριά
διαδρομή σε ευθεία με αποτέλεσμα οι πιλότοι
να πιάσουν τα 208 μίλια. 

 Ην ΜΠαΛα (Του υΠνου)
 ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, 

   12 Ιουλίου
   ρώτη φορά που το Copa America

αι σε περισσότερες από μία χώρες.
  αχθεί σε Κολομβία και Αργεντινή.

 ά σημαίνει πως οι ομάδες που θα
  προημιτελικά θα πρέπει να κάνουν
 ι και εξίμισι ωρών χάνοντας ύπνο ή ακόμη και πολύτιμες ώρες για

 ενώ υπάρχει πιθανότητα να πάνε από το κρύο στη ζέστη. 

να ΣΕ ΠαΩ ΣΤον αρΗ;
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, 17/07 έως 05/08
Η φετινή αποστολή στον Άρη του Mars 2020
θα εκτοξευθεί από την πολεμική αεροπορική
βάση στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας
τον Ιούλιο του 2020 (μεταξύ 17 Ιουλίου - 5 Αυγούστου), με σημείο προσεδάφισης
τον κρατήρα Jezero, στη δυτική πλευρά του Isidis Planitia – μίας από τις μεγαλύτερες
και πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικά περιοχές που προσφέρει ο Άρης. Η αποστολή
έχει στόχο να ανακαλύψει αν είναι κατοικήσιμος ο Κόκκινος Πλανήτης και αυτό
θα γίνει με τη δοκιμασία μιας μεθόδου παραγωγής οξυγόνου. 

 ο (ΛουΛουΔΕνΙο) ΧαΛΙ
 6 Αυγούστου

  όνια στην κεντρική πλατεία Grand
 νται τα καλύτερα ανθοπωλεία της Γάν-

  ημιουργούν ένα χαλί από λουλούδια
 ετών εκατοντάδων τετραγωνικών μέ-

  πιοι και οι επισκέπτες μπορούν να
 ο τελικό αποτέλεσμα από το μπαλκόνι

 ίου των Βρυξελλών. Κατά παράδοση
  λουλουδιών διαρκεί 4 ημέρες.

Το ΠΙο ΜαΚρυ ΤαΞΙΔΙ 
ΕΕ ΚΑΙ ΗΠΑ, 16 Σεπτεμβρίου
Πριν από 400 χρόνια, στις 6 Σεπτεμ-
βρίου 1620, το «Μεϊφλάουερ» σάλπαρε
από το Πλίμουθ για τη Μασαχουσέτη
με 102 επιβάτες και περίπου 30 μέλη πλήρωμα. Το ταξίδι κράτησε πάνω από δύο
μήνες, με το σκάφος να φτάνει στη Μασαχουσέτη στις 21 Δεκεμβρίου 1620. Οι
επιβάτες, κυρίως Πουριτανοί, έμειναν στην ιστορία ως «προσκυνητές» (pilgrims).
Φέτος, ιθαγενείς Αμερικανοί κάνουν μια προσπάθεια να αναγνωριστεί η σκληρή
κληρονομιά του αποικισμού που ακολούθησε το ταξίδι. 

ΓαΤα οΙ ΙΣΛανΔοΙ 
ΙΣΛΑΝΔΙΑ, 24 Δεκεμβρίου
Ο Jólakötturinn είναι γνωστός ως ένας
γιγαντιαίος γάτος που περπατά τη χιονι-
σμένη ύπαιθρο την Παραμονή των Χρι-
στουγέννων και καταβροχθίζει εκείνους που δεν έχουν καινούργια ρούχα για
τις γιορτές. Αυτή η περίεργη παράδοση έχει τις ρίζες της στην πίεση που ασκούνταν
στους εργάτες να ολοκληρώσουν την επεξεργασία του μαλλιού πριν από τα Χρι-
στούγεννα. Όσοι τα κατάφερναν, ανταμείβονταν με καινούργια ρούχα. Όσοι δεν
προλάβαιναν, ήταν έρμαιο της μοχθηρής αυτής γάτας.
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΚαθυΣΤΕρΗΜΕνΗ ECO-νοΜΙα 
Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ένταξης
των κρατικών αγορών στη Δυτική Αφρική,
τα 16 μέλη της Οικονομικής Κοινότητας των
Κρατών της Δυτικής Αφρικής (γνωστά ως
Ecowas) προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα
ενιαίο νόμισμα που ονομάζεται Eco. Ωστόσο,
το δημόσιο χρέος και το επίπεδο πληθωρι-
σμού ενδέχεται να επιβραδύνουν την εφαρ-
μογή του Eco, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως
το νόμισμα βρίσκεται στα στάδια σχεδιασμού
για σχεδόν δύο δεκαετίες.

ΜουΣΕΙο ΣΕ ΕΙΚονα ΚαΙ ΗΧο 
To Μουσείο Zer0, το οποίο διαθέτει τέχνη ψηφιακού
χαρακτήρα, ανοίγει στην ενορία Santa Catarina da
Fonte do Bispo, ένα αγροτικό τμήμα της περιοχής 
Algarve. Οι εκθέσεις του μουσείου για την «εικόνα,
τον ήχο και το φως» θα αφορούν τον χώρο και θα
παράγονται αποκλειστικά από καλλιτέχνες που κα-
τοικούν στην περιοχή. Οι εκθέσεις θα προβάλλονται
μέσα στα αναπαλαιωμένα βιομηχανικά κτήρια ενός
πρώην γεωργικού συνεταιρισμού.

CREDITS: RETAMAL, ANDRE GROSSMANN, RAUL ARBOLEDA, 
AFP/GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK, ART&PROJECT, YVES HERMAN/REUTERS36
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ΘΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020

Η κατάργηση των πλαστικών, το νόμισμα της αφρικής και μια
αλλιώτικη έκθεση είναι άλλα τρία γεγονότα που θα τα δούμε κάποια

στιγμή να συμβαίνουν τους επόμενους μήνες. 

οΧΙ ΠΛαΣΤΙΚα ΣΕ ΚαφΕ ΚαΙ ΚαφΕ
H προσπάθεια απαλλαγής από το πλαστικό καλαμάκι γίνεται
τάση. Τα Starbucks σχεδιάζουν να απομακρύνουν τα πλαστικά
καλαμάκια από περισσότερα από 28 χιλιάδες καταστήματα
παγκοσμίως, βάζοντας φρένο στη χρήση περισσότερων από
ένα δισεκατομμύριο καλαμάκια τον χρόνο. Και υπάρχει και
ένα μπόνους: Το καινούργιο καπάκι το οποίο δεν έχει υπο-
δοχή για καλαμάκι μοιάζει πολύ με την κορυφή ενός φλυ-
τζανιού, ώστε να πειστεί το κοινό να σταματήσει τη χρήση
των πλαστικών. Πάντως, την ίδια τακτική ακολουθούν και
άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η LIDL, η οποία ξεκίνησε καμ-
πάνια σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται με στόχο
να μειωθεί η χρήση των πλαστικών. 
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Τ
ι σημασία έχει να ηττηθείς από μια
γυναίκα σε ένα σπορ όπου κυριαρ-
χούν οι άνδρες; Εκ πρώτης οι περισ-
σότεροι άνθρωποι θα έλεγαν ότι δεν

πρέπει να σημαίνει τίποτα - ο καλύτερος έχει
κερδίσει. Εγώ προσωπικά δεν είχα σκεφτεί
πολλά γι’ αυτό μέχρι πέρσι που έγινα η πρώτη
γυναίκα η οποία κέρδισε το βρετανικό GT. Η
υπερβολική αντίδραση που προκάλεσε η νίκη
μου κατέστησε σαφές ότι πρόκειται περί σπά-
νιου επιτεύγματος.

Και κάποιες άλλες εμπειρίες με επηρέασαν
με παρόμοιο τρόπο. Έχω κερδίσει περισσότερα
από ένα βραβεία «Driver of the Weekend» -
κάτι που αναμφίβολα αξίζει να γιορτάσεις, σπι-
λώθηκε από την πληροφορία ότι αυτός ο τίτλος
μετονομάστηκε πρόσφατα από «Gentleman
Driver of the Weekend», ο οποίος αποτελούσε
τον παραδοσιακό «κοινό» όρο για έναν ερασι-
τέχνη. Το ρολόι που πήρα ως δώρο μαζί με το
τρόπαιο πρωταθλήματός μου στην τελετή απο-
νομής των βραβείων του βρετανικού GT -ένα
Blancpain- κουβαλάει μία απόλυτα ανδροκεν-
τρική ιστορία. Και στην τελική, μόνο με την
αναφορά των ρολογιών αγώνων, σε ποιον
δεν έρχεται στο μυαλό ο Πολ Νιούμαν και το
Daytona Rolex του; Παρόλο που ποτέ δεν αι-
σθάνθηκα διαφορετικά από τους άνδρες οδη-
γούς, είναι ξεκάθαρο για μένα ότι οι αγώνες ράλι

και άλλα επαγγελματικά αθλήματα σε όλο τον
κόσμο πρέπει να καταστήσουν ως προτεραιότητά
τους την ισότητα των φύλων. Η πρόσφατη τάση
έχει συνδυάσει την ισότητα στον αθλητισμό με
την ευρύτερη κοινωνική μάχη για ίσα δικαιώ-
ματα. Η νίκη μου όμως στο βρετανικό GT ήταν
εξαίρεση από τον κανόνα και αυτό δεν θα αλλάξει
στον αθλητικό κόσμο μέχρι να εξαλειφθεί η ανι-
σότητα των φύλων από την κοινωνία.

Ακόμη και όταν ήμουν παιδί, παίζοντας
με τον μικρό αδερφό μου, τα παιχνίδια μας
δεν ήταν διαχωρισμένα με βάση το φύλο.
Δανειζόμουν τα αγαπημένα του και εκείνος
δανειζόταν τα δικά μου και παίζαμε μια χαρά
μαζί. Θετικές εμπειρίες και καταστάσεις όπως
αυτές αποτελούν τις βάσεις για την ενηλι-
κίωση. Έμαθα από νεαρή ηλικία ότι το φύλο
μου δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην
καριέρα μου. Εάν μπορέσουμε να διδάξουμε
την ισότητα πριν καν η εικόνα του αθλητι-
σμού μπει στη μέση, τότε θα γίνει τυπική
διαδικασία αργότερα. Αυτή η στάση εξηγεί
γιατί, όταν μπήκα στον μηχανοκίνητο αθλη-
τισμό, δεν είχα αμφιβολίες για τις ικανότητές
μου. Βρισκόμουν εκεί, ως ένας ακόμη οδη-
γός, για τον ίδιο λόγο που ήταν και όλοι οι
άλλοι: για να κερδίσω. Η φιλόξενη ομάδα
του Caterham στην οποία εντάχθηκα με αν-
τιμετώπισε με απόλυτο σεβασμό.

Δυστυχώς, δεν βλέπουν όλοι το άθλημα με
τον ίδιο τρόπο. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν, ο πρώην
διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, δεν έχει
θετική άποψη για τις γυναίκες που οδηγούν
ένα μονοθέσιο. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται
το ίδιο. Αλλά για να πει κανείς ότι οι γυναίκες-
πιλότοι δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη ή ότι δεν θα μπορούσαν να ανταγωνι-
σθούν τους άνδρες, πρέπει να είναι στενόμυα-
λος και σεξιστής. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός
απαιτεί φυσική κατάσταση, όχι δύναμη. Οι γυ-
ναίκες δεν μειονεκτούν σε καμία περίπτωση
έναντι των ανδρών - ακόμη και στο κορυφαίο
επίπεδο. Κάποιοι θεωρούν ότι ένα γυναικείο
πρωτάθλημα θα τραβούσε περισσότερους οδη-
γούς και οπαδούς ενθαρρύνοντας τον ανταγω-
νισμό με ισότιμους όρους. Αυτό όμως εξακο-
λουθεί να βασίζεται στην εσφαλμένη ιδέα ότι
υπάρχει ένας φυσικός λόγος που εμποδίζει τις
γυναίκες να ανταγωνίζονται τους άνδρες. Πα-
ραβλέπει το πρόβλημα της απουσίας ευκαιριών
για τα κορίτσια και τις γυναίκες να εισέλθουν
στο άθλημα και την έλλειψη ενημέρωσης για
να τις ενθαρρύνει να το πράξουν. 

Αναλογίσου τη δέσμευση προς τους αγώνες
οδήγησης ως μια πυραμίδα, με τους τοπ οδη-
γούς στην κορυφή της και τα παιδιά και τους
καθημερινούς λάτρεις των αγώνων να αποτε-
λούν τη βάση της. Στη Βρετανία σήμερα το 92,8%

Της Flick Haigh
βρετανίδα οδηγός ράλι και η
πρώτη γυναίκα που κέρδισε το
πρωτάθλημα του βρετανικού GT.

Τα αθλήματα 
δεν έχουν φύλο 
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των ατόμων με άδειες κάτω των 16 ετών για
αγωνιστικά καρτ είναι άνδρες. Με τόση μικρή
γυναικεία συμμετοχή δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι οι πιθανότητες να τα καταφέρει
μία γυναίκα στη Formula 1 είναι εναντίον της
- και αυτό χωρίς να ληφθούν  υπόψη η τύχη
και τα χρήματα που χρειάζεται κάποιος για να
τα καταφέρει. 

Οι γονείς και τα σχολεία πρέπει να διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή πρό-
σβασης στους αγώνες καρτ, χρηματοδοτώντας
προγράμματα, όπως γίνεται για άλλα αθλήματα,
τη μουσική ή τον χορό. Τα διοικητικά όργανα
και οι διοργανωτές των αγώνων πρέπει επίσης
να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να επενδύ-
σουν έτσι ώστε το καρτ να γίνει πιο προσιτό
και προσβάσιμο. Όπως και σε οποιοδήποτε
άλλο άθλημα, εκείνοι που βρίσκονται στην κο-
ρυφή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και ευθύνη
να δημιουργήσουν αυτές τις ευκαιρίες και να
εξασφαλίσουν ότι το άθλημα είναι ανοικτό και
στα δύο φύλα. Θα πρέπει επίσης να επανεξε-
τάσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε
τα αθλήματα στα παιδιά. Πέρσι, ένα 13χρονο
κορίτσι είπε στο BBC ότι επανειλημμένα απο-
καλούνταν λεσβία από τους συνομήλικούς της
επειδή έπαιζε ποδόσφαιρο και οι δάσκαλοί
της, της απαγόρευσαν να παίξει αυτό που οι
ίδιοι θεωρούσαν ότι είναι «αγορίστικο άθλημα». 

Αντί να χρησιμοποιούμε τα φύλα των παιδιών
για να τους αρνηθούμε ίσες ευκαιρίες, ας καλ-
λιεργήσουμε τα συμφέροντά τους ανεξάρτητα
από το τι είναι και να τα εμπνεύσουμε. Στη Βρε-
τανία, η συμμετοχή στα αθλήματα αυξήθηκε
σχεδόν στο 37% από 34,6% μετά τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Και μετά
τη νίκη μου στο πρωτάθλημα, έχω παρατηρήσει
ότι έρχονται πολλοί γονείς με τις κόρες τους
και με βρίσκουν τα Σαββατοκύριακα για να μου
ζητήσουν ένα αυτόγραφο.

Όσο πιο ευαισθητοποιημένες είναι οι γυ-
ναίκες ως προς τον ρόλο τους ως πρότυπα, τό-
σο περισσότερα κορίτσια θα φιλοδοξούν να
γίνουν σας κι αυτές. Οι γυναίκες μπορεί να
μην αγωνίζονται ακόμα στο υψηλότερο επί-
πεδο στα μηχανοκίνητα αθλήματα, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Κερδίζουμε
τρόπαια και σπάνε ρεκόρ παντού και το άθλημα
πρέπει να εξελιχθεί για να αντανακλά τα επι-
τεύγματά μας και τις φιλοδοξίες μας. Αυτό δεν
ισχύει μόνο για τους αγώνες. Οι αθλητικές ορ-
γανώσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει να εκσυγ-
χρονιστούν με την εποχή. Οι αθλήτριες αγω-
νίζονται για να φτάσουν στην κορυφή και εί-
μαστε εδώ για να μείνουμε.

© 2019 Flick Haigh, Distributed by 
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η ομάδα ποδοσφαίρου
γυναικών των Ηνωμένων
Πολιτειών κέρδισε το 4ο
Παγκόσμιο Κύπελλο αυτό
το καλοκαίρι και αξιοποίησε
τη νίκη της για να προβάλει
την ισότητα των δύο φύλων.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΑ
ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΣΤΟ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
ΣΥΝΗΘΙΣΤΕ ΤΟ.
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Σ
υχνά φαντάζομαι ένα μέλλον όπου
το σεξ δεν υπάρχει. Για πολλούς αυτό
είναι κάτι το παράξενο, όμως εμένα
η σκέψη ενός τέτοιου κόσμου μου

ξυπνά μια υπέροχη νοσταλγία.
Όταν ήμουν ακόμα παιδί, πολύ πριν συναν-

τήσω τη λέξη «σεξ» (στα ιαπωνικά τη γράφουμε
με τη γραφή κατακάνα, εννοώντας κυρίως τη
συνουσία ατόμων διαφορετικού φύλου), δεν
υπήρχε ως έννοια στον δικό μου κόσμο. Κάθε
μέρα το ίδιο μου το σώμα μου είχε και μία έκ-
πληξη. Θυμάμαι πως εξερευνούσα το σώμα μου
όταν ήμουν περίπου τριών ετών. Κι όταν εξε-
ρευνούσα κάποια σημεία, ένιωθα το νερό μέσα
μου να γίνεται σόδα, να αφρίζει και ξαφνικά
να εξατμίζεται μονομιάς. Η ανακάλυψη αυτή
με επηρέασε βαθιά. Ονόμασα την παράξενη
και θαυμαστή αυτή ανακάλυψη «eppi» - τη λέξη
την έβγαλα από το μυαλό μου και ακουγόταν
χαριτωμένη και μυστηριώδης. Είχε ένα ηλε-
κτρονικό ήχο που ταίριαζε με αυτό που ήθελα
να περιγράψω.

Όταν πήγαινα δημοτικό, υπήρχε μια στήλη
στο περιοδικό μάνγκα που καλούσε τους ανα-
γνώστες να γράψουν για μια εφεύρεσή τους.
Αναρωτήθηκα αν έπρεπε να γράψω για την

εφεύρεση του «eppi», όμως μετά άλλαξα γνώμη
- καλύτερα να μην μάθουν ακόμα οι μεγάλοι
γι’ αυτήν την απίστευτη ανακάλυψη που ζούσα
στο σώμα μου (και ίσως και στο σώμα όλων,
αν και μέχρι τότε το είχα δοκιμάσει μόνο σε
μένα). Μπορεί να μην είχε φανταστεί κανείς,
ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, πως το νερό
στο σώμα του μπορούσε να γίνει σόδα, γι’ αυτό
νόμιζα πως κανένας δεν θα με πίστευε. Όμως
σκεφτόμουν πως όταν μεγάλωνα θα γινόμουν
ερευνήτρια και θα έλεγα στον κόσμο γι’ αυτήν
την καταπληκτική μου ανακάλυψη.

Τότε πίστευα πως δεν υπήρχαν όρια μεταξύ
των κόσμων κάτω από το δέρμα μου και έξω
απ' αυτόν. Ο απέραντος κόσμος μέσα στο σώμα
μου ήταν τόσο μυστήριος όσο και τα πέρατα
του Σύμπαντος. Ονειρευόμουν την ημέρα που
όλοι θα εξερευνούσαμε μαζί τον κόσμο μέσα
στο σώμα μας.

Το όνειρό μου καταστράφηκε όταν ήμουν
περίπου 10 χρονών. Τυχαία είδα μια στήλη σε
ένα περιοδικό για ενηλίκους που ζητούσε από
τους αναγνώστες να στείλουν τις ερωτικές τους
εμπειρίες. Μία από αυτές ήταν η ιστορία ενός
αγοριού που είδε τυχαία ένα κορίτσι στην τάξη
του να αυνανίζεται. Τα σοκ που υπέστη ήταν

απανωτά. Πρώτα-πρώτα, κάποιος είχε ήδη δώ-
σει ένα παράξενο όνομα στο «eppi». Και η μα-
θήτρια στην ιστορία του αγοριού δεν παρου-
σιαζόταν να κάνει κάτι υπέροχο που άξιζε σε-
βασμό, αλλά εκτίθετο σαν να ήταν ένα βρόμικο
και πρόστυχο αντικείμενο. Ξαφνικά ένιωσα
ντροπή και πάνω απ’ όλα λύπη.

Από εκεί και πέρα, ο κόσμος με δίδασκε με
διάφορους τρόπους για τη λέξη και την πράξη
του σεξ. Ήταν το τέλος της περιπέτειας της ανα-
ζήτησης ενός απροσδιόριστου θησαυρού μέσα
μου. Σταμάτησα να πιστεύω πως οι κόσμοι κάτω
από το δέρμα μου και έξω απ’ αυτόν δεν είχαν
σύνορα. Ένιωσα πως άλλοι είχαν αποφασίσει
τη φύση του σεξ χιλιετίες πριν. Άρχισα να
ακούω μια αόρατη εντολή, να σκέφτομαι για
το σεξ ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι.

Το παιδί που ήμουν κάποτε είχε ακόμα ένα
παθιασμένο όνειρο, το οποίο είχε κι αυτό την
ίδια τύχη. Το όνειρό μου ήταν πως θα αγαπούσα
και θα είχα σεξουαλική σχέση με μια πλασμα-
τική ύπαρξη. Και πίστευα πως μια μέρα η επι-
στήμη θα έκανε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
Όμως, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, θυμάμαι
ανθρώπους να κοροϊδεύουν και να γελάνε με
ένα βίντεο πορνό, στο οποίο φαινόταν ένα κο-

Της Sakaya Murata
Συγγραφέας. Τιμήθηκε για το βιβλίο της
«Convenience Store Woman» με το
σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της
Ιαπωνίας Akutagawa 

Το μέλλον του σεξ 
ζει μέσα μας
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ρίτσι να κάνει σεξ με αγόρια τα οποία ήταν χα-
ρακτήρες σε anime. Όλοι γελούσαν μαζί της.
Και έλεγαν ότι αυτό δεν είναι αγάπη, είναι
απλώς αυνανισμός - κάτι ανατριχιαστικό, ντρο-
πιαστικό και γελοίο.

Δεν μπορούσα να αψηφήσω την αόρατη εν-
τολή. Την άκουγα συνεχώς. Σταμάτα να ονει-
ροπολείς και κάνε σεξ με πραγματικό άνθρωπο!
Φέρσου σαν αθώα παρθένα, σαν αυτές που
απολαμβάνουν τα αγόρια! Να είσαι καλό κο-
ρίτσι και να δείχνεις την πρόστυχη πλευρά σου
μόνο στον έναν! Και τεκνοποίησε!

Μπορεί να είχα βάλει λουκέτο στις σκέψεις
μου, όμως οι πρωταγωνιστές στις ιστορίες
μου συνέχιζαν να ψάχνουν παράξενες προ-
κλήσεις. Έκαναν σεξ με τη Γη, παντρεύονταν
με τον όρο πως δεν θα έκαναν ποτέ σεξ μεταξύ
τους ή δημιουργούσαν έναν κόσμο χωρίς σεξ

και ζούσαν σε αυτόν. «Είσαι μικρή Sakaya, γι’
αυτό γράφεις αυτά τα πράγματα. Όταν βιώσεις
την πραγματική έκσταση είμαστε σίγουρες
πως θα σταματήσεις να γράφεις τέτοιες ιστο-
ρίες. Είσαι ακόμα νέα και ανήξερη», μου είπαν
δύο Γιαπωνέζες γυναίκες με αγανάκτηση. Και
οι δύο ήταν γύρω στα 50.

«Είναι φρικτό. Γράφεις αυτές τις ιστορίες,
όμως τι θα έκανες αν το σεξ εξαφανιζόταν στ’
αλήθεια από τον κόσμο;» Αυτό μου το είπε ένας
άντρας. Άλλοι μου είπαν: «Τα γράφεις αυτά από
πικρία για τον κόσμο, έτσι δεν είναι; Ή μήπως
σου συνέβη κάτι όταν ήσουν μικρή;» Τότε ήταν
που κατάλαβα. Πολύς κόσμος φοβάται με πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους. Ήθελαν κάποιον
να τους καθησυχάσει και επέμεναν να ζητούν
εύκολα κατανοητές ιστορίες για πράγματα ακα-
τανόητα. Πίσω από την αόρατη εντολή που με
βασάνιζε όλο αυτόν τον καιρό στέκονταν νευ-
ρικοί άνθρωποι που φοβόντουσαν την αλλαγή
και δεν μπορούσαν να σκεφτούν όπως εμένα.

Μόλις κατάλαβα πως η πίεση που ένιωθα
δεν ερχόταν από τον Θεό, η λέξη «σεξ» βγήκε
άγαρμπα από τη φυλακή της, λες και περίμενε
την κατάλληλη ευκαιρία. Άρχισε να έχει μια
άλλη έννοια και να αντηχεί μέσα μου. Όπως

τότε η λέξη «eppi» που ήταν στο δικό μου μυαλό,
ήταν δική μου και σήμαινε κάτι μόνο για μένα.
Με έναν παράξενο τρόπο το παιδικό μου όνειρο
είχε γίνει πραγματικότητα. Ήμουν ήδη σε αυτόν
τον μυστηριώδη κόσμο που ονειρεύτηκα κά-
ποτε, στον κόσμο όπου συνεχίζεις για πάντα
να ανακαλύπτεις. Ήμουν από την αρχή εκεί,
αλλά οι παραπλανητικές πληροφορίες και οι
προκαταλήψεις των άλλων με είχαν αποπρο-
σανατολίσει.

Μπορεί σε εκατό ή σε χίλια χρόνια οι άν-
θρωποι να μην ζευγαρώνουν καν. Ή μπορεί να
εξαφανιστεί η λέξη «σεξ» και να μπορούμε και
πάλι να εξερευνήσουμε τους εαυτούς μας σε
έναν κόσμο όπου η γλώσσα δεν θα μας βαραί-
νει. Οι άνθρωποι είμαστε περίεργα όντα και
δεν έχουμε ιδέα πώς θα αλλάξουμε στο μέλλον.
Αυτό για μένα είναι κάτι υπέροχο. Πιστεύω
όμως πως θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε
ξανά και ξανά αυτό το παράξενο θαύμα μέσα
μας. Πέρα από τον άλλο κόσμο που εκτείνεται
μέσα στο σώμα μας και κάτω από το δέρμα
μας, χωρίς όρια.

© 2019 Sakaya Murata, Distributed 
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Φέτος κυκλοφόρησε
στην αγορά η Harmony
(Αρμονία), το πρώτο
ρομπότ του σεξ στον
κόσμο με τεχνολογία
τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΣΟΥ
ΠΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
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JAMEELA JAMIL
Ηθοποιός και ιδρύτρια του κινήματος «I Weigh».

Η ομορφιά είναι ένας ακόμα τρόπος έκφρασης της τάσης της
κοινωνίας μας να δημιουργεί ιεραρχίες και να διαχωρίζει τους αν-
θρώπους. Το ότι τα τελευταία εκατό χρόνια, συγκεκριμένα άτομα

και επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν ότι η επιβολή
προτύπων ομορφιάς τα οποία μεταβάλλονται συ-
νεχώς, είναι κάτι το εξαιρετικά επικερδές, έχει
κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα. 

Η αποθέωση άφταστων ιδανικών αποτελεί το
θεμέλιο των βιομηχανιών ομορφιάς και διατροφής,
ενώ εξαιτίας της βρισκόμαστε συνεχώς σε μια ρευ-
στή κατάσταση, ξοδεύοντας όσο χρόνο και χρήμα
χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τα κριτήρια της
κοινωνίας. Αρχικά δεν θέλαμε τα φυλετικά χαρα-

κτηριστικά. Τώρα η τάση θέλει τα φουσκωτά χείλη, το λίφτινγκ
ματιού για γατίσιο βλέμμα, τις θεραπείες λεύκανσης του δέρματος
και τις κρέμες μαυρίσματος. Το ιδανικό μεταβάλλεται συνέχεια και
παραμένει συνέχεια απρόσιτο. Η ιδέα της ομορφιάς είναι μια μόνιμη
εμμονή που διεισδύει στις κουλτούρες σε όλο τον κόσμο. 

CRISTINA MITTERMEIER
ΚΑΙ PAuL NICkLEN
Φωτογράφοι, υπέρμαχοι της διατήρησης (conservation
photographers) και ιδρυτές του www.sealegacy.org 

Στη σύγχρονη ζωή, οι μηχανές του μάρκετινγκ θέλουν να μας κάνουν να
πιστέψουμε ότι η ομορφιά αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά. Με το πλε-

ονέκτημα της σοφίας που έχουμε αποκτήσει μετά από πολλά
χρόνια περιπλάνηση στον πλανήτη ως φωτογράφοι, έχουμε
άλλη άποψη. Η ομορφιά δεν αφορά τόσο τα υλικά πράγματα
γύρω μας, αλλά σχετίζεται κυρίως με το πώς περνάμε τον
χρόνο μας στη γη. Η πραγματική ομορφιά δημιουργείται
μόνο όταν διοχετεύουμε την ενέργειά μας για να πετύχουμε
έναν ανώτερο σκοπό. Όταν χτίζουμε δυνατές κοινότητες και
λειτουργούμε ως παράδειγμα για τους άλλους, εμπνέοντάς
τους ώστε να είναι καλύτεροι ο ένας με τον άλλον καθώς και
με τον ίδιο τον πλανήτη. Η ομορφιά δεν έχει καμία σχέση
με την τελευταία τάση στο μακιγιάζ ή στη μόδα, αλλά με το
πώς ζούμε σε αυτό τον πλανήτη και πώς ενεργούμε για να
τον προστατεύσουμε. 

Κάθε μέρα μαθαίνουμε ότι τα είδη, τα τοπία και οι γνώσεις
των αυτόχθονων πληθυσμών εξαφανίζονται μπροστά στα
μάτια μας. Γι’ αυτό αφιερώσαμε τις ζωές μας για να υπενθυ-

μίζουμε στον κόσμο την εύθραυστη ομορφιά της μοναδικής μας κατοικίας
αλλά και την ανάγκη για προστασία της φύσης, όχι μόνο για το καλό της αν-
θρωπότητας, αλλά και κάθε είδους ζωής στη γη. 

Το να αφιερώνουμε τον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους μας για να
πετύχουμε τους στόχους αυτούς, γεμίζει τις ζωές μας με ομορφιά. 

Γιατί η ομορφιά    

Η επιστήμη μας κάνει πλουσιότερους προσφέ-
ροντάς μας ομορφιά σε πολλές μορφές. Η ομορ-

φιά υπάρχει στις πιο απλές εκ-
δηλώσεις της φύσης, όπως στη
φόρμα του κοχυλιού ναυτίλος,
στα χρώματα και τα εύθραυστα
σχήματα ενός ανθισμένου ευκά-
λυπτου, στις τηλεσκοπικές εικό-
νες γαλαξιών που στροβιλίζον-
ται, κομίζοντας το οπτικό μήνυ-
μα ενός μεγάλου μυστηρίου και
απεραντοσύνης. 

Μερικές φορές βρίσκεται στη, δυσνόητη για
εμάς, πολυπλοκότητα της δυναμικής των μορίων,
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ELIzABETH BLACkBuRN
Βραβεύθηκε με το Νόμπελ 
Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 2009

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ

Οι άνθρωποι ασχολούνται για χιλιετίες με την έννοια της ομορφιάς,
προσπαθώντας να την καθορίσουν ενόσω καθορίζονται από αυτήν. Ο
Πλάτωνας πίστευε πως και μόνο που κάποιος σκέφτεται το κάλλος «η
ψυχή του βγάζει φτερά». Ο Ραλφ Ουάλντο Έμερσον είδε την ομορφιά
στη  «Μεταμόρφωση»  του  Ραφαήλ  και  έγραψε ότι «μια  γαλήνια,  ευερ-
γετική ομορφιά φωτίζει τον πίνακα και φτάνει κατευθείαν στην καρδιά».
Η Lizzo στο «My Skin» τραγουδά: «Το πιο όμορφο πράγμα που είδατε
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CONSTANCE Wu 
Ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

«Ο σκοπός του σεξ είναι η τεκνοποίηση», μου είπε κάποτε ένας ετερο-
φυλόφιλος, φυλοαμετάβατος (cisgender) άνδρας, στην προσπάθειά του να
υπερασπιστεί την ομοφοβία του. «Άρα αυτό αποδεικνύει ότι η ομοφυλοφιλία
είναι επιστημονικά και βιολογικά λάθος. Δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό.»
Έμεινα σιωπηλή για λίγο και μετά αναρωτήθηκα «Χμ, άρα… τι λέει η επι-
στήμη για τα τσιμπούκια;». Αυτό τον αποστόμωσε. 

Ακούω συχνά επιχειρήματα που περιορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη
σε μία βιολογική λειτουργία, λες και η επιβίωση ή η παραγωγικότητα
είναι ο μοναδικός και απόλυτος σκοπός. Πρόκειται για μια ελκυστική
στάση ζωής αφού για να την υιοθετήσει κανείς απαιτείται η ελάχιστη
δυνατή ενέργεια ή φαντασία. Εξάλλου για τα πε-
ρισσότερα ζώα είναι και η μόνη επιλογή – όπως
για παράδειγμα το κολιμπρί που ρουφά το νέκταρ
μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τη δίψα του.
Δεν έχει επίγνωση της ομορφιάς του. Δεν έχει τη
δυνατότητα να την αντιληφθεί. Όμως εμείς όμως
την έχουμε. Απολαμβάνουμε την τέχνη, τη μου-
σική, την ποίηση, φτιάχνουμε ταΐστρες πουλιών,
φυτεύουμε λουλούδια. 

Μόνο οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν και να εκφράσουν την
ομορφιά. Γιατί να έχουμε αυτή τη μοναδική ικανότητα αν δεν είμαστε προ-
ορισμένοι να τη χρησιμοποιούμε; Ακόμα και τα κουάρκ, αυτά τα θεμελιώδη
σωματίδια στον πυρήνα της ζωής, αρχικά είχαν πάρει το όνομά τους από
την «ομορφιά» και την «αλήθεια». Γι’ αυτό η ομορφιά έχει σημασία για
μένα. Όταν βρούμε την ομορφιά σε κάτι χρησιμοποιούμε πλήρως τις βιο-
λογικές μας ικανότητες. Για να το θέσω διαφορετικά, όταν συνειδητοποιούμε
την ομορφιά της ζωής, τότε είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. 

     είναι σημαντική;

Τις περισσότερες ώρες στον ξύπνιο μου, αλλά
και στα όνειρά μου τα βράδια, σκέφτομαι την
ομορφιά και το νόημά της. Για μένα, το έργο
μιας ολόκληρης ζωής ήταν για μια προσπάθεια
να εκφράσω την ομορφιά μέσα από το σχέδιο.

Θεωρώ ότι η ομορφιά
είναι κάτι το απερίγρα-
πτο και αυτό το βιώνω με
πολλούς τρόπους. Για
παράδειγμα λατρεύω την
κηπουρική. Η μορφή και
το χρώμα των λουλου-
διών που περιποιούμαι
με γεμίζουν με θαυμασμό
και χαρά. Ο χρόνος που

περνώ στον κήπο μου συχνά επηρεάζει το σχήμα
των ενδυμάτων μου καθώς και τα αντικείμενα
τα οποία επιλέγω να έχω γύρω μου. Επίσης, με
φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους με τους

οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος. 
Ως άνθρωποι αντιλαμβανόμαστε, άλλοι λι-

γότερο άλλοι περισσότερο, την ομορφιά και
για τον λόγο αυτό προσπαθούμε να ασχολη-
θούμε με αυτήν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
είτε με το να βρισκόμαστε στη φύση είτε μέσω
της ποίησης είτε με το να ερωτευόμαστε. Αν και
η αλληλεπίδραση με αυτή μπορεί να είναι μια
μοναχική διαδικασία, στις καλύτερες περιπτώ-
σεις συνδέει τους ανθρώπους που μοιράζονται
την ίδια εκτίμηση γι’ αυτήν. 

Η ομορφιά είναι αυτό που μας επιτρέπει να
βιώνουμε τον ασυνήθιστο πλούτο όσων μας πε-
ριβάλλουν. Το να τη διαισθανόμαστε είναι σαν
να έχουμε ένα πάσο στα μύχια του εαυτού μας
αλλά και του υπόλοιπου κόσμου ταυτόχρονα.
Το ενδιαφέρον με την ομορφιά είναι ότι δεν
έχει κάτι αρνητικό, μπορεί μόνο να βελτιώσει
τις ζωές μας. 

zAC POSEN
Σχεδιαστής μόδας
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των κυττάρων, των οργανισμών και των οικοσυ-
στημάτων του κόσμου, η οποία ενεργοποιεί τη
φαντασία και τον θαυμασμό μας.

Άλλοτε η ομορφιά υπάρχει στην απλή ιδέα της
επιστήμης που επιδιώκει την αλήθεια ή στην ίδια
τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας με την
οποία η ανθρώπινη δημιουργικότητα και η επινοη-
τικότητα καταφέρνει να αποκαλύψει ένα μοτίβο σε
κάτι που προηγουμένως φάνταζε χαοτικό και ακα-
τανόητο. Μήπως δεν υπάρχει ομορφιά και χάρη στο
γεγονός ότι μόνο τέσσερα νουκλεοτίδια του DNA
ενώνονται για να φτιάξουν τις κοινές γενετικές πλη-
ροφορίες που αποτελούν τη βάση αμέτρητων –φαι-
νομενικά άσχετων μεταξύ τους– μορφών ζωής; 

 
    
    

 

         
        

          
          

                
         

           

ποτέ είναι ακόμα πιο σημαντικό από αυτό που νομίζουμε ότι σημαίνει». 
Αναζητάμε την ομορφιά… Τη λαχταράμε… Την καταδικάζουμε... Τη
γιορτάζουμε... Την αμφισβητούμε και τη φθονούμε, γιατί όμως; 
Ρωτήσαμε μια ομάδα καλλιτεχνών, επιστημόνων, συγγραφέων και
διανοούμενων να απαντήσουν σ’ αυτό το απλό ερώτημα: Γιατί η ομορ-
φιά, όπως κι αν αυτή ορίζεται, είναι τόσο σημαντική στις ζωές μας;
Ιδού οι απαντήσεις τους.

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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LAzARO HERNANdEz ΚΑΙ JACk MC COLLOuGH
Συνιδρυτές και σχεδιαστές του οίκου μόδας Proenza Schouler

Ο ορισμός της ομορφιάς είναι για τον καθένα ένα αφηρημένο, περίπλοκο και εξαιρετικά προσωπικό
ιδανικό που καθοδηγεί κάποιον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Λαχταρούμε ό,τι θεωρούμε όμορφο
και αυτή η λαχτάρα μπορεί να εξελιχθεί σε επιθυμία, η οποία με τη σειρά της γίνεται το καύσιμο που μας
ωθεί να δράσουμε. Η ομορφιά έχει τη δύναμη να παράγει προσδοκία και πάθος κι έτσι να γίνει η ώθηση
για να πετύχουμε τα όνειρά μας. 

Στην επαγγελματική μας ζωή ως σχεδιαστές μόδας ασχολούμαστε συχνά με την ομορφιά όπως εκδηλώνεται
στην εξωτερική εμφάνιση. Ωστόσο η ομορφιά μπορεί να είναι και μια δύναμη συναισθηματική, δημιουργική
και βαθιά πνευματική. Η ίδια της η ουσία είναι πολυμορφική. Μπορεί να πάρει αμέτρητες μορφές, γεγονός
που μας επιτρέπει να την καθορίσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μάς είναι καλύτερα αντιληπτός. 

Είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία γιορτάζονται και τιμώνται πολλά
υποδείγματα ομορφιάς, ενώ τίθενται διαφορετικά κριτήρια, χωρίς περιορισμούς, ανεξαρτήτως φυλής,
φύλου, σεξουαλικής προτίμησης ή θρησκευτικής πίστης. Η ιδιαιτερότητα είναι όμορφη. Η επιλογή είναι
όμορφη. Η ελευθερία είναι όμορφη. 

Η ομορφιά θα έχει πάντα τη δύναμη να μας εμπνέει. Είναι εκείνη η αινιγματική, άγνωστη μούσα που σε κάνει
να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος, να κάνεις κάτι καλύτερο, να παλέψεις περισσότερο. Και με βάση αυτό τον
ορισμό, ίσως αυτό που χρειαζόμαστε όλοι περισσότερο σήμερα να είναι απλώς περισσότερη ομορφιά. 

Γιατί η ομορφιά    

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
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RESHMA SAuJANI
Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΚΟ «Girls
Who Code» και συγγραφέας του βιβλίου «Brave, Not
Perfect».

Η ομορφιά μπορεί να μας αφήσει ξέπνοους, μπορεί να μας εμ-
πνεύσει, να μας συγκινήσει, να μας κάνει να δακρύσουμε. Η ομορφιά
μπορεί να δημιουργήσει το απόλυτο χάος και μετά την απόλυτη
καθαρότητα. Το καλύτερο είδος ομορφιάς μεταμορφώνει καρδιά
και μυαλό. Είναι γι’ αυτό που η γενναιότητα των κοριτσιών μας
είναι τόσο όμορφη. Γιατί μπορεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα.
Τον τελευταίο χρόνο, τα κορίτσια μας συγκίνησαν με φλογερές
ομιλίες για τον έλεγχο των όπλων, τις σεξουαλικές επιθέσεις και
την κλιματική αλλαγή. Αμφισβήτησαν το κατεστημένο και μας
άνοιξαν τα μάτια με το όραμά τους για το μέλλον. Μεταμόρφωσαν

τις καρδιές και τα μυαλά γενεών που είναι παλαι-
ότερες, αλλά όχι απαραίτητα σοφότερες.

Κορίτσια όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Ίζρα
Χίρσι αγωνίζονται για το περιβάλλον. Νεαρές γυ-
ναίκες όπως η Νταϊάνα Κρις Ναβάρο, απόφοιτος
του Girls Who Code, ηγούνται προσπαθειών κατά
της παρενόχλησης στον κλάδο της τεχνολογίας.
Κορίτσια όπως η Λόρεν Χογκ, επιζήσασα του μα-
κελειού στο Πάρκλαντ, και η Τάντι Αμπτουλάχ,

ακτιβίστρια του Black Lives Matter, καταδικάζουν ανοιχτά τη βία
των όπλων. Η λίστα είναι ατέλειωτη. Αυτά τα κορίτσια είναι πιο
σοφά και γενναία για την ηλικία τους. Εκφράζουν τη γνώμη τους
ανοιχτά γιατί νοιάζονται και όχι για να προσελκύσουν την προσοχή
του πλήθους ή της κάμερας και επιμένουν ακόμα κι όταν τους λένε
ότι είναι πολύ νέες, μικρές, αδύναμες επειδή ξέρουν ότι δεν είναι.
Η γενναιότητά τους επανακαθορίζει την έννοια της ομορφιάς και
αυτό είναι που χρειαζόμαστε τώρα, περισσότερο από ποτέ. 
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     είναι σημαντική;

Ποιος δεν θα συμφωνούσε ότι μερικά πράγματα είναι αντικειμενικά
όμορφα; Τα περισσότερα πράγματα που βλέπουμε στον φυσικό κόσμο
σίγουρα θα πληρούσαν τα κριτήρια: ηλιοβασιλέματα, βουνά σκεπασμένα

με χιόνι, καταρράκτες, αγριολούλουδα. Οι εικόνες
αυτών των τοπίων, οι οποίες προσφέρουν ευχα-
ρίστηση και ανακουφίζουν τις αισθήσεις μας είναι
απ’ αυτές που έχουν αναπαραχθεί περισσότερο
σε όλο τον πολιτισμό.

Φυσικά, είναι αλήθεια, ότι δεν είμαστε τα μόνα
πλάσματα που ελκύονται από τα λουλούδια. Ούτε
οι μέλισσες ούτε οι πεταλούδες μπορούν να τους
αντισταθούν. Ωστόσο αυτό συμβαίνει γιατί έχουν

ανάγκη τα λουλούδια για να επιβιώσουν. 
Στην άλλη άκρη του φάσματος της ομορφιάς βρίσκονται τα ερπετά.

Αυτά την έχουν άσχημα. Εδώ και δεκαετίες η επιστημονική φαντασία

τα χρησιμοποιεί ως πρότυπο για μια σειρά άσχημων τεράτων, από τον
Γκοτζίλα μέχρι το «Πλάσμα» στην ταινία «Ο Τρόμος της Μαύρης Λίμνης»
και τα Γκορν στο «Σταρ Τρεκ». Η ενστικτώδης έλξη μας προς κάποια
πράγματα και η απέχθειά μας προς άλλα μπορεί και να είναι δικαιο-
λογημένη. Εάν οι πρόγονοί μας δεν φοβούνταν τους ερπετοειδείς δει-
νόσαυρους, θα γίνονταν η τροφή τους. Με παρόμοιο τρόπο, σχεδόν
όλοι θα συμφωνούσαν –με πιθανή εξαίρεση τους μελισσοκόμους– ότι
η άκακη πεταλούδα είναι πιο όμορφη από τη μέλισσα με το κεντρί. 

Ο κίνδυνος σωματικής βλάβης φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία στη
συλλογική μας αποτίμηση του τι είναι όμορφο και τι όχι. Η ομορφιά
θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο τρόπος των αισθήσεών μας για να
μας καθησυχάσει όταν νιώθουμε ασφαλείς σ’ ένα επικίνδυνο σύμπαν.

Αν ισχύει, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ για την ομορφιά που κρύβεται
–αν και σε κοινή θέα– και μας διαφεύγει, απλώς και μόνο επειδή δεν
διαθέτουμε πέραν των πέντε αισθήσεων για να νιώσουμε τον κόσμο. 

NEIL dEGRASSE TYSON
Αστροφυσικός στο αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο οποίο εκτελεί καθήκοντα διευθυντή στο Frederick P.
Rose του πλανηταρίου Hayden. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Letters From an Astrophysicist».
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ANdRé ACIMAN
Συγγραφέας των βιβλίων «Να με φωνάζεις με το όνομά σου»
και «Έλα να με βρεις».

Θα κάναμε οτιδήποτε για να δούμε ένα ηλιοβασίλεμα μια ανέφελη μέρα
του καλοκαιριού στην παραλία. Θα στεκόμασταν, θα κοιτάζαμε και θα μέναμε
σιωπηλοί την ώρα που οι πορτοκαλί αποχρώσεις θα προεκτείνονταν πέρα
απ’ τον ορίζοντα. Στο μεταξύ, ο ήλιος σαν ένας ζωγράφος που αλλάζει συνεχώς
γνώμη για τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσει, καλύπτει στο τέλος τα πάντα
με αποχρώσεις του ροζ και του απαλού κίτρινου, πριν βυθιστεί οριστικά σε
μια εντυπωσιακή λευκότητα. 

Ξαφνικά, μένουμε έκθαμβοι και η διάθεσή μας ανεβαίνει, λες και μας τραβήξαν
από τις μικρές και συνηθισμένες ζωές μας, και μας με-
τέφεραν σ’ ένα βασίλειο πολύ πιο πλούσιο και εκφραστικό
από οτιδήποτε γνωρίζουμε. Σαν να είναι κάτι μαγικό. Η
διαφορά ανάμεσα στο χρονικά περιορισμένο και στο αι-
ώνιο, ανάμεσα σ’ εμάς και στο απόκοσμο. Κάθε είδος
ομορφιάς και τέχνης φέρνει στον νου αρμονίες που μας
μεταφέρουν σ’ ένα μέρος όπου για μερικά δευτερόλεπτα
ο χρόνος σταματά, και γινόμαστε ένα με τον κόσμο. Είναι
ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η ζωή. 

Μαγεμένοι από την ομορφιά, βιώνουμε μια σπάνια κατάσταση: μια πλη-
ρότητα που μας επιτρέπει να μην έχουμε τίποτε ανάγκη. Δεν είναι απλά ένα
συναίσθημα. Αν όμως είναι, τότε είναι ένα συναίσθημα σαν την αγάπη –
ναι, ακριβώς σαν την αγάπη. Εξάλλου η αγάπη είναι το πιο οικείο πράγμα
που ξέρουμε. Και το να νιώθει κανείς ότι είναι ένα με κάποιον ή με κάτι,
δεν είναι απλώς μια μοναδική κατάσταση. Είναι μια κατάσταση στην οποία
θέλουμε να βρισκόμαστε για πάντα. 

Ερωτευόμαστε τα ηλιοβασιλέματα και τις παραλίες, το τένις, τα έργα τέχνης,
μέρη όπως η Τοσκάνη, τα Βραχώδη Όρη και η νότια Γαλλία. Και φυσικά
άλλους ανθρώπους – όχι μόνο για το τι είναι, αλλά και επειδή υπόσχονται
να μας φέρουν σε επαφή με τον καλύτερό μας εαυτό. Με αυτό που πάντα
ξέραμε ότι είμαστε αλλά αμελήσαμε να γίνουμε, με αυτό που λαχταρούμε να
γίνουμε πριν ο χρόνος μας τελειώσει. 
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JOY HARJO
Επίσημη ποιήτρια των Ηνωμένων Πολιτειών, η πρώτη
αυτόχθων της Αμερικής που κατέχει τη θέση αυτή

Η ζωή της ομορφιάς 
Η τραγουδιστή ευλογία της δημιουργίας 
Την οδήγησε στην ανθρώπινη ιστορία.
Αυτή ήταν η πρώτη ομορφιά. 
Η επόμενη ομορφιά ήταν ο ήχος της φωνής της μητέρας της 
Κουνώντας τα νερά κάτω από το παλλόμενο δέρμα 
του κουκουλιού της γέννησης.
Η επόμενη ομορφιά, ο πατέρας με τα καλοσυνάτα χέρια 
καθώς κρατούσε το νεογέννητο κοντά στην ανάσα του
Η επόμενη ομορφιά, το φεγγάρι μέσα απ’ το σκοτεινό παράθυρο
ήταν ένα κουνιστό αλογάκι, μια ευχή. 

Υπήρχαν πολλές ομορφιές σ’ αυτή την ηλικία 
μιας και όλα ήταν τεράστια από μόνα τους:
το πράσινο πιο πράσινο από την απιθανότητα του
πρασίνου,
η γεύση του ανέμου μετά το γλίστρημά του μες στο
νωπό γρασίδι την αυγή, 
ή η γλώσσα που προβάρει ένα συνονθύλευμα
ανείπωτων λέξεων στο στόμα της.
Έφαγε καλά από την επόμενη ομορφιά. 
Η επόμενη ομορφιά εγκαταστάθηκε επειγόντως

κάτω από τα μαυσωλεία των πολεμιστών. 
Η επόμενη ήταν η ομορφιά που κέντησε με χάντρες η μητέρα της και
στερεώθηκε προσεκτικά για να κρατάει τα μαλλιά της. 
Μετά μπούκλες καυτού πόθου μεγάλωσαν μέσα της, ένα λουλούδι όμορφο
ανάμεσα στα πόδια της καθώς έγινε ο εαυτός της.
Μην ξεχάσεις αυτή την ομορφιά, της είπαν. 
Η ιστορία την απομάκρυνε από την ομορφιά. Στις εξετάσεις της ζωής της 
Η ομορφιά δεν ήταν κάτι που περνούσε απ’ το μυαλό και το πνεύμα της.
Όταν ξέχασε την ομορφιά, ήταν όλα βίαια. 
Η ομορφιά, όμως, πάντα επέστρεφε για να την ανασηκώσει ξανά στα
πόδια της. 
Όταν όλα ήταν όμορφα τριγύρω και μέσα,
Φανταζόταν ότι ήταν ένα καλαμπόκι, το φεγγάρι και η ανατολή.
Ο θάνατος είναι όμορφος, τραγούδησε, καθώς άφηνε αυτή την ιστορία
πίσω της. 
Ακόμα και τα κόκκαλά της, είπε ο χρόνος 
είχαν συντονιστεί με την ομορφιά. 

MASSIMO BOTTuRA
Σεφ και ιδρυτής της οργάνωσης Food for Soul

Η ομορφιά είναι μια θετική και δυναμική ενέργεια που
έχει τη δύναμη να μεταφέρει συναισθήματα και να εκ-
φράζει τόσο την ατομικότητα όσο και τη συλλογικότητα.
Τη νιώθουμε με κάθε μία από τις αισθήσεις μας, κι όμως
είναι πιο μεγαλειώδης όταν υπερβαίνει και τις πέντε. 

Για περισσότερα από 30 χρόνια ως σεφ, έχω βιώσει
την ομορφιά που ξεδιπλώνεται μέσω της μαγειρικής αλλά
και της δημιουργίας νέων πιάτων. Οι συνταγές μού έδειξαν
ότι η ομορφιά δεν είναι ένα ιδιαίτερο συστατικό, ένα αν-
τικείμενο ή μία ιδέα αλλά το σύνολο των μερών. Κάθε
πιάτο έχει εμφάνιση, γεύση, θερμοκρασία, μυρωδιά, πυ-
κνότητα και θρεπτική αξία, αλλά ο θρίαμβός του είναι η
ιστορία που διηγούνται όλα αυτά τα μέρη μαζί. 

Όταν εγώ και η ομάδα μου ξεκινήσαμε το 2015 την
πρώτη μας κοινοτική κουζίνα, το
«Refettorio Ambrosiano» στο Μι-
λάνο, η ομορφιά βρισκόταν στον
πυρήνα της αποστολής μας να
παρέχουμε τροφή στους άστε-
γους. Συνεργαστήκαμε με καλλι-
τέχνες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές
και σεφ για να φτιάξουμε έναν
ζεστό χώρο, όπου η φιλοξενία
και η αξιοπρέπεια θα ήταν προσιτή σε όλους. Αυτό που
παρατήρησα, φέρνοντας διαφορετικούς ανθρώπους και
οπτικές γύρω απ’ το τραπέζι, ήταν η ικανότητα της ομορ-
φιάς να δημιουργήσει μία κοινότητα. Σ’ έναν φιλόξενο
χώρο οι καλεσμένοι μας είχαν την ελευθερία να φαντα-
στούν ποιοι θα ήθελαν να γίνουν και να αρχίσουν να αλ-
λάζουν τις ζωές τους. Σ’ εκείνον τον χώρο, η ομορφιά
ασκούσε τη δύναμη της μεταμόρφωσης.

Όταν επισκέπτομαι τα Refettorios, τις κοινοτικές κου-
ζίνες που η μη κερδοσκοπική οργάνωση που ίδρυσα
(Food for Soul) δημιούργησε σε πολλά μέρη του κόσμου,
αυτό που ξεχωρίζω ως το πιο όμορφο, δεν είναι ούτε το
τραπέζι ούτε η καρέκλα ούτε ένας πίνακας στον τοίχο. Η
ομορφιά είναι ο αυθορμητισμός δύο ξένων που τρώνε
μαζί. Είναι το περήφανο χαμόγελο ενός ανθρώπου που
νιώθει ότι έχει μία θέση στον κόσμο. Είναι το συναίσθημα
εκείνης της στιγμής και η δύναμή του να γεμίσει τον χώρο
με τη γιορτή της ζωής. 
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Διώχνοντας τα
«κακά» των μηχανών

Του Andrew McAfee
Συνδιευθυντής του Initiative on the digital
Economy και ένας εκ των κύριων ερευνητών
επιστημόνων στο M.I.T. Sloan School of
Management. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο
«More From Less: The Surprising Story of How We
Learned to Prosper using Fewer Resources - and
What Happens Next».

Η
ατμομηχανή και οι διάδοχοί της άλ-
λαξαν τον κόσμο. Τώρα, ευτυχώς, ο
υπολογιστής και τα διάφορα είδη
ηλεκτρονικών συσκευών που εφευ-

ρέθηκαν επιχειρούν να αναστρέψουν αυτήν
την αλλαγή.

Γιατί λέω «ευτυχώς»; Διότι η βιομηχανική επο-
χή –εδραιώθηκε από ατμοπαραγωγικές μονάδες
ενέργειας και επιβίωσε χάρη στις μηχανές εσω-
τερικής καύσης, τον ηλεκτρισμό και άλλες τε-
χνολογίες– επέφερε σοβαρές συνέπειες για τον
πλανήτη. Χρόνο με τον χρόνο αντλήσαμε πε-
ρισσότερα ορυκτά καύσιμα από το υπέδαφος
για να τροφοδοτήσουμε τις αναπτυσσόμενες οι-
κονομίες. Εκμεταλλευτήκαμε τον πλανήτη μας
με αναρίθμητους τρόπους. Εξορύξαμε τόνους
ορυκτά και μέταλλα, κόψαμε εκατομμύρια δέντρα,
αποψιλώσαμε τεράστιες εκτάσεις γης και χρη-
σιμοποιήσαμε περισσότερο νερό και λιπάσματα. 

Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής,
ο πληθυσμός των ανθρώπων και η ευημερία
αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο, όπως επίσης
και η κατανάλωση των φυσικών πόρων του
πλανήτη. Στον πρώτο εορτασμό της Ημέρας
της Γης, το 1970, ήταν πλέον ξεκάθαρο πως ο
πλανήτης δεν μπορούσε να αντέξει όλη αυτήν
ανάπτυξη. Τελικά, όπως φάνηκε, η περιορι-
σμένη χωρητικότητα της Γης ξεπεράστηκε από
την ανεξέλεγκτη και ακόρεστη απληστία του
ανθρώπου. Η μόνη προφανής λύση ήταν να
μετριάσουμε την εν λόγω απληστία, είτε οι-
κειοθελώς, είτε ασπαζόμενοι την προσέγγιση

της «αποανάπτυξης / απομεγέθυνσης» (η οποία
εξισώνεται με μια μόνιμη και βαθιά ύφεση),
είτε με έναν κεντρικό σχεδιασμό που θα επι-
βάλλει περιορισμούς στη χρήση και τη διαχεί-
ριση των πόρων. 

Λοιπόν, τι έγινε μετά το 1970; Εκτός από με-
ρικούς προσωρινούς περιορισμούς, όπως αυτόν
που εφαρμόστηκε για το υγραέριο, οι περισ-
σότερες χώρες δεν προσπάθησαν καν να επι-
βάλουν μέτρα για να επιβραδύνουν την κατα-
νάλωση των φυσικών πόρων ή έστω να απαι-
τήσουν από τις εταιρείες να παράγουν λιγότερα
υλικά αγαθά για το καλό του πλανήτη. Οι ΗΠΑ
δεν υιοθέτησαν αυτή την πρακτική.

Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι Αμερικανοί
δεν αποδέχονται την προσέγγιση της «αποα-
νάπτυξης». Η οικονομική ανάπτυξη και η αύ-
ξηση του πληθυσμού μπορεί να μειώθηκαν από
το 1970, αλλά τα νούμερα δεν έχουν αρχίσει
να συρρικνώνονται. Τουναντίον, συνέχισαν την
ανοδική τους πορεία όπως καταδεικνύουν οι
σταθερά αυξανόμενοι δείκτες. Η αμερικανική
οικονομία είναι τρεισήμισι φορές μεγαλύτερη
απ’ ό,τι ήταν το 1970 και ο πληθυσμός των ΗΠΑ
την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 60%. Βάσει
αυτού θα έπρεπε να καταναλώνουμε φυσικούς
πόρους με τους ίδιους ρυθμούς, σωστά; Λάθος.
Κι όμως, κάτι αναπάντεχο συνέβη. Στην Αμε-
ρική, η συνολική κατανάλωση πολλών σημαν-
τικών πόρων σταθεροποιήθηκε και μετά άρχισε
να μειώνεται, ακόμη κι όταν ο πληθυσμός και
η οικονομία συνέχιζαν να αυξάνονται. 

Η σπουδαιότητα αυτών των ανατροπών είναι
εντυπωσιακή. Σύμφωνα με έρευνα του Γεωλο-
γικού Ινστιτούτου, το 2015, οι ΗΠΑ κατανάλω-
σαν 15% λιγότερο ατσάλι απ’ ότι το 2000, 40%
λιγότερο χαλκό και 44% λιγότερο χρυσό. Συ-
νολικά, η κατανάλωση ξυλείας μειώθηκε στο
ένα τρίτο και η κατανάλωση χαρτιού 20%. Αν
εστιάσουμε σε τομείς όπως είναι η γεωργία θα
δούμε να συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Το συνο-
λικό βάρος της αμερικανικής σοδειάς σε τόνους
αυξήθηκε πέραν του 20% από το 1992 και η συ-
νολική ποσότητα λιπασμάτων μειώθηκε περί-
που 20%, ενώ το νερό άρδευσης περιορίστηκε
στο 13%. Εν τέλει, η συνολική κατανάλωση ενέρ-
γειας στις ΗΠΑ παρέμενε σταθερή παρότι η
ανάπτυξη συνεχιζόταν. Η αμερικανική οικο-
νομία είναι 20% μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν πριν
ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική ύφεση, ενώ
το 2018 η χώρα κατανάλωσε περίπου 0,26% πε-
ρισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι το 2007.

Πώς το επιτύχαμε αυτό; Πώς διαχωρίσαμε
την οικονομική ανάπτυξη από την κατανάλωση
πόρων για πρώτη φορά στην ιστορία της αν-
θρωπότητας; Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή
επανάσταση. Ας αναλογιστούμε το παράδειγμα
της μείωσης των πρώτων υλών στους σιδηρο-
δρόμους. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, οι σι-
δηρόδρομοι στις ΗΠΑ λειτουργούσαν ακολου-
θώντας έναν κανόνα. Μόνο το 5% των βαγονιών
μπορούσε να μετακινηθεί την ίδια ήμερα. Το
95% έπρεπε να μείνει ακίνητο. Αυτό συνέβαινε
επειδή οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να
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Turning 
Point
To 2019 τα Ηνωμένα Έθνη
ανακάλυψαν ότι σχεδόν ένα
εκατομμύριο είδη ζώων και
φυτών κινδυνεύουν με
αφανισμό λόγω της
καταστροφής που προκαλεί
ο άνθρωπος στα
οικοσυστήματα παγκοσμίως. 

εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν την πο-
ρεία όλων των βαγονιών. Εκείνη την εποχή η
ακριβής εποπτεία ενός σιδηροδρομικού στόλου,
που διασχίζει χιλιάδες χιλιόμετρα συρμών και
μεταφέρει εκατοντάδες τόνους εμπορεύματα,
ήταν ακατόρθωτη. 

Οι σιδηρόδρομοι βασίζονταν σε ανθρώπους
ελεγκτές, οι οποίοι έβλεπαν τα τρένα που περ-
νούσαν και στη συνέχεια τηλεφωνούσαν ή τη-
λεγραφούσαν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία για το
πού ήταν το κάθε τρένο. Παρόλο που αυτή η
πρακτική χρειαζόταν αρκετό εργατικό προσω-
πικό για να λειτουργήσει τη θεωρούσαν βιώ-
σιμη από οικονομικής άποψης. Με την πάροδο
των χρόνων, όμως, οι παρατηρητές αντικατα-
στάθηκαν από ψηφιακό εξοπλισμό για τον εν-
τοπισμό των τρένων που διέσχιζαν όλη τη χώρα.
Σήμερα στους σιδηρόδρομους γνωρίζουν ανά
πάσα στιγμή την πορεία των τρένων όπου κι

αν βρίσκονται.
Η πρόοδος αυτή δεν συνέβη μόνο στην Αμε-

ρική. Μια παρόμοια σε μέγεθος «αποϋλοποί-
ηση» εμφανίζεται και σε άλλες πλούσιες χώρες,
όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Χώρες
με χαμηλότερο εισόδημα συνεχίζουν τα έργα
για ανάπτυξη των υποδομών τους, πράγμα που
σημαίνει ότι χρόνο με τον χρόνο θα χρειάζονται
περισσότερες πρώτες ύλες. Αλλά, προβλέπω
πως στο μέλλον θα αρχίσουν και αυτές να
«αποϋλοποιούνται».

Η τεχνολογική πρόοδος και ο καπιταλισμός
αρκούν για να διασφαλίσουμε πως θα φρον-
τίζουμε καλύτερα τον πλανήτη μας; Όχι βέβαια.
Κάθε πρωτοετής φοιτητής Οικονομικών μα-
θαίνει πως η ρύπανση του περιβάλλοντος απο-
τελεί την κλασική αρνητική εξωτερικότητα –
ένα κόστος που προκύπτει από μια οικονομική
δραστηριότητα, η οποία δεν προέρχεται από
τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα με αυτήν. Οι
τεχνολογίες και οι αγορές κάνουν πολλά πράγ-
ματα εντυπωσιακά καλά, αλλά δεν μπορούν να
μεριμνήσουν για τη ρύπανση και τις άλλες εξω-
τερικότητες από μόνες τους. 

Χρειαζόμαστε ακόμη δύο κινητήριες δυνά-
μεις που θα συμβάλλουν στην προστασία του
πλανήτη: την ευαισθητοποίηση του κοινού
όσον αφορά τα άμεσα προβλήματα που προ-
καλούνται από τη ρύπανση του περιβάλλοντος
και μια κυβέρνηση που να ανταποκρίνεται απο-
τελεσματικά στα προβλήματα που αναφύονται,
επιβάλλοντας έξυπνα μέτρα για τη μείωσή της.

Αυτές οι δυνάμεις το 1973 οδηγήσαν τις ΗΠΑ
στην ψήφιση νομοθεσίας για την προστασία
των ευάλωτων ζώων λόγω της επέκτασης του
καπιταλισμού και της τεχνολογίας, και ενίσχυ-
σαν τις προσπάθειες των εθνικών οργανώσεων
προστασίας των ζώων μετά τον αφανισμό του
άγριου περιστεριού στις αρχές του 20ού αιώνα
και την παραλίγο εξάλειψη διαφόρων ειδών. 

Αποκαλώ τον καπιταλισμό, την τεχνολογική
πρόοδο, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης και την αποτελεσματική κυβέρνηση «τους
τέσσερις καβαλάρηδες της αισιοδοξίας». Όταν
πορεύονται όλοι μαζί, μας επιτρέπουν να αυ-
ξήσουμε την ευημερία των ανθρώπων χωρίς
να προκαλέσουμε περισσότερη ζημιά στον πλα-
νήτη μας. Χάρη σε αυτούς, ξεπερνάμε την κακή
συνήθεια της βιομηχανικής εποχής που θέλει
τον άνθρωπο να λεηλατεί τη Γη για να μπορέσει
να αναπτυχθεί.

Τώρα εισερχόμαστε σε μια πιο καθαρή και
πιο πράσινη δεύτερη εποχή της μηχανής, η οποία
τροφοδοτείται από τους υπολογιστές και όλα
όσα παράχθηκαν μετά από αυτούς. Οι άλλοι τρεις
καβαλάρηδες είναι απαραίτητοι, αλλά η τεχνο-
λογική πρόοδος είναι η μόνη που μας επιτρέπει
να αποκτήσουμε «περισσότερα χρησιμοποιώντας
λιγότερα» και η οποία μπορεί να μας καθοδη-
γήσει καλύτερα σε έναν κόσμο στον οποίο οι
φυσικοί πόροι ολοένα και λιγοστεύουν.

© 2019 Andrew McAfee, Distributed 
by The New York Times Licensing Group

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΙβΑΡΥΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ. 
Η ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΜΑΣ βΟΗΘΗΣΕΙ 
ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
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Ε
πισκέφτηκα για πρώτη φορά την Αφρι-
κή το 2017. Είχα επισκεφθεί την Κένυα
και τη Ρουάντα ως ειδικός σύμβουλος
στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνω-

μένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη
και ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για
την αειφόρο ανάπτυξη και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας ως μια διέξοδο για οικο-
νομική ανάπτυξη. 

Είχα διαβάσει αρκετά πράγματα για την Αφρι-
κή και είχα την εντύπωση ότι γνώριζα τι θα συ-
ναντούσα. Περίμενα ότι θα ήταν έξω από το
στοιχείο μου – να έχω την αίσθηση δηλαδή ότι
βρίσκομαι σε μια ξένη χώρα, αλλιώτικη από
αυτές που είχα συνηθίσει. 

Προς μεγάλη μου έκπληξη, δεν θα μπορούσα
παρά να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Όποτε τα-
ξιδεύω, προτεραιότητά μου είναι να συναντήσω
νέους ανθρώπους και επιχειρηματίες. Μιλώντας
με ομάδες επιχειρηματιών από την Αφρική και
ακούγοντας τις ιστορίες τους και τα όνειρά τους,
είναι σαν να είδα τον εαυτό μου 20 χρόνια πριν
όταν πρωτοξεκινούσα την εταιρεία Alibaba.

Έχω διαπιστώσει ότι, για τους περισσότερους
στην Αφρική σήμερα, η επιχειρηματικότητα δεν
αποτελεί την ιδανική καριέρα όπως είναι στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Το πιο λογικό
που οφείλουν να κάνουν οι Αφρικανοί είναι να
αποκτήσουν μια σταθερή, μισθωτή δουλειά στο
τραπεζικό σύστημα, στους τομείς της ενέργειας

ή της εξόρυξης. Η επιχειρηματικότητα είναι για
τους απατεώνες – γι’ αυτούς που δεν μπορούν
να κρατήσουν μια παραδοσιακή δουλειά και
που πρέπει να βρουν άλλους πιο δημιουργικούς
και ευφάνταστους τρόπους για να βγάλουν τα
προς το ζην.

Κι όμως, πιστεύω πως το μέλλον της Αφρικής
θα διαμορφωθεί από τους επιχειρηματίες της
– από τους πεινασμένους ονειροπόλους που
αντικρίζουν τα προβλήματα ως ευκαιρίες. Κοι-
τάζοντας στα μάτια των νέων ανθρώπων που
συνάντησα το 2017, είδα τους μελλοντικούς
ήρωες της Αφρικής. Και ορκίστηκα ότι θα κάνω
ό,τι μπορώ για να τους βοηθήσω να επιτύχουν
τους στόχους τους.

Η Αφρική είναι έτοιμη για ριζική αλλαγή. Ο
κόσμος βιώνει μια ψηφιακή επανάσταση, η
οποία πιστεύω πως έχει τη δυνατότητα να απο-
τελέσει μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές
επαναστάσεις που έχουμε δει. Μια τεχνολογική
επανάσταση που θα αλλάξει τα δεδομένα και
θα τους συμπεριλαμβάνει όλους. Σήμερα, όποιος
έχει smartphone μπορεί να πάρει δάνειο και
να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Η τεχνο-
λογία των κινητών τηλεφώνων και το ίντερνετ
έχουν κάνει την πρόσβαση σε αμέτρητα προ-
ϊόντα και υπηρεσίες τόσο εύκολη που την έχουμε
στο χέρι μας. Η ψηφιακή επανάσταση έχει τη
δυνατότητα να οδηγήσει την Αφρική σε μια
άνευ προηγουμένου οικονομική ευημερία, η

οποία δεν θα αποκλείει κανέναν. Αλλά χρει-
αζόμαστε «ψηφιακούς» επιχειρηματίες για να
δημιουργήσουν εταιρείες, οι οποίες μπορεί να
τα κάνουν όλα αυτά πραγματικότητα. 

Οι σκεπτικιστές μπορεί να επισημάνουν ότι
οι υποδομές της Αφρικής και γενικότερα ολό-
κληρη η ήπειρος δεν είναι ακόμα έτοιμες για
να υποδεχθούν την ψηφιακή εποχή. Στην πραγ-
ματικότητα, η Αφρική διαθέτει την τέλεια το-
ποθεσία. Οι ισχυρές υποδομές ενός κράτους
μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες σε αυτόν τον
νέο κόσμο. Όταν το υφιστάμενο σύστημα λει-
τουργεί ήδη πολύ καλά, τότε σίγουρα θα υπάρξει
αντίσταση στην όποια αλλαγή, και μια κληρο-
νομιά που θα πρέπει να ξεπεραστεί. 

Ευτυχώς, αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα στην
Κίνα όταν ίδρυσα την Alibaba το 1999. Υπήρχε
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού με χαμηλό
κατά κεφαλήν εισόδημα και οι υποδομές ήταν
ανεπαρκείς όσον αφορά το λιανικό εμπόριο,
την υλικοτεχνική υποστήριξη και τον τραπεζικό
τομέα. Σε δύο μόλις δεκαετίες, η Κίνα είχε φτά-
σει από τα 8,8 εκατομμύρια χρήστες στο δια-
δίκτυο τα 850. Το κατά κεφαλήν εισόδημα αυ-
ξήθηκε από τα 800 δολάρια στα 9.000 και οι
πωλήσεις μέσω διαδικτύου έφθασαν το ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια. Το οικοσύστημα της
Alibaba είναι υπεύθυνο αποκλειστικά για τη
δημιουργία περισσότερων από 40 εκατομμυ-
ρίων θέσεων εργασίας στην Κίνα. Το προηγού-

Του Jack Ma
Συνιδρυτής και πρώην εκτελεστικός
διευθυντής του Ομίλου Alibaba. Έχει
ιδρύσει επίσης το Jack Ma Foundation.

Η εξέλιξη της Αφρικής
στην ψηφιακή επανάσταση
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μενο έτος, τα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμ-
πόριο στις αγροτικές περιοχές της Κίνας ανήλ-
θαν στα 97 δισεκατομμύρια δολάρια και έχουν
προκύψει περίπου 7 εκατομμύρια νέες ευκαιρίες
απασχόλησης.

Πιστεύω πως η Αφρική μπορεί τα πάει ακόμα
καλύτερα. Η έλλειψη υποδομών αποτελεί ένα
από τα πλεονέκτημά της, όπως και στην Κίνα.
Αλλά η αφρικανική ήπειρος διαθέτει κι άλλα
θετικά στοιχεία τα οποία θα την οδηγήσουν
στην επιτυχία. Έχει πληθυσμό 1,3 δισεκατομ-
μύρια, εκ των οποίων το 40% είναι κάτω των 16
ετών. Έξι από τις δέκα ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες οικονομίες στον κόσμο βρίσκονται στην
Αφρική. Και οι συντελεστές υιοθέτησης των
smartphones αυξάνονται ραγδαία.

Για να ευημερήσει η Αφρική θα πρέπει να
υιοθετήσει τέσσερα πράγματα. Το πρώτο αφορά
τους επιχειρηματίες. Οφείλουμε να στηρίξουμε
τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
της Αφρικής έτσι ώστε να εμπνεύσουμε την
επόμενη γενιά. Ας δείξουμε στους νέους της
Αφρικής τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρημα-
τίες για να αλλάξουν την κοινωνία. Δεν λέω να
τιμάμε μόνο τους δισεκατομμυριούχους ή τις
αρχικές δημόσιες προσφορές για αγορά μετο-
χών. Αναφέρομαι στη δημιουργία νεοφυών
επιχειρήσεων που οδηγούν σταδιακά σε μια
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και στην επίλυση
των κοινωνικών προβλημάτων.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το ίδρυμά μου δημιούργησε
πρόσφατα το ετήσιο βραβείο Africa Netpreneur.
Για τη φετινή έναρξη του διαγωνισμού διενερ-
γήσαμε έρευνα σε ολόκληρη την αφρικανική
ήπειρο με τους περιφερειακούς μας εταίρους
για να ανακαλύψουμε τους πιο αξιόλογους επι-
χειρηματίες της. Περισσότερα από 10.000 άτομα
έκαναν αίτηση και στους 10 καλύτερους δόθηκε
η ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί μου και με μια
ομάδα κριτών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για
να κερδίσουν ένα χρηματικό βραβείο, όπως επί-
σης επιχειρηματική καθοδήγηση και ευκαιρίες
κατάρτισης. Οι τρεις νικητές του διαγωνισμού,
οι Temie Giwa - Tubosun, Christelle Kwizera και
δρ Omar Sakr, συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέ-
ον ελπιδοφόρων, καινοτόμων. Ναι, θέλαμε να
ανταμείψουμε και να υποστηρίξουμε τους κα-
ταπληκτικούς επιχειρηματίες της Αφρικής. Αλλά
το πιο σημαντικό για εμάς ήταν να αποτελέσουν
έμπνευση και για τους άλλους.

Τα επόμενα δύο αφορούν την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και την εκπαίδευση, τα οποία είναι
σημαντικά για την υποστήριξη των νέων επιχει-
ρηματιών. Η Αφρική χρειάζεται κυβερνήσεις που
διαθέτουν την τεχνογνωσία να δημιουργήσουν

τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη της
ψηφιακής οικονομίας. Οι επιχειρηματίες της
Αφρικής θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση
σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σε ένα σύστημα
εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
ψηφιακής εποχής.

Ήθελα κι εγώ να συμμετέχω σε αυτήν τη δρά-
ση. Γι’ αυτό τον λόγο, στο πλαίσιο της Διάσκε-
ψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και
την Ανάπτυξη η Alibaba Business School δημι-
ούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ηλεκτρο-

νικού εμπορίου –την υποτροφία e-Founders–
που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους Αφρι-
κανούς επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις δε-
ξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύ-
ξουν τις δικές τους διαδικτυακές επιχειρήσεις.
Η Alibaba δημιούργησε ένα παρόμοιο εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα που αφορά κυβερνητικούς
αξιωματούχους και όσους λαμβάνουν μέρος
στον σχεδιασμό πολιτικών με σκοπό να τους
βοηθήσει να προσανατολιστούν σε μια κοινωνία
στην οποία η τεχνολογία αλλάζει με ραγδαίους
ρυθμούς. Η Alibaba Business School δημιούρ-
γησε πέρσι το πρόγραμμα «Train the Trainers»
στη Ρουάντα και συνεργάστηκε με την κυβέρ-
νηση για να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές που
θα διδάξουν την επόμενη γενιά των επιχειρη-
ματιών της χώρας. Το πρόγραμμα θα ταξιδέψει
μελλοντικά και σε άλλες χώρες της Αφρικής.

Το τελευταίο που θα πρέπει να βελτιώσει η
Αφρική είναι οι ηλεκτρονικές υποδομές. Η Αφρι-
κή χρειάζεται παγκόσμιας κλάσης διαδικτυακές
υπηρεσίες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η νέα
ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να δημιουργηθούν
υποδομές που αφορούν τη λεπτομερή διαχείριση
πρωτογενών δεδομένων, την υλικοτεχνική υπο-
στήριξη και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Από την πρώτη μου κιόλας επίσκεψη στην
Αφρική, πριν από δύο χρόνια, άδραξα κάθε
ευκαιρία που μου παρουσιάστηκε για να εξε-
ρευνήσω την καταπληκτική αυτή ήπειρο και
να γνωρίσω τους επίδοξους επιχειρηματίες
της. Στόχος μου είναι να επισκεφθώ όλες τις
χώρες της. Κάθε φορά που πάω στην Αφρική
φεύγω όλο και πιο πεπεισμένος ότι οι επιχει-
ρηματίες της Αφρικής θα διαμορφώσουν το
μέλλον της ηπείρου.

Ο καλύτερος τρόπος για να τους βοηθήσουμε
είναι να στηρίξουμε την ανάπτυξή τους και να
τους προσφέρουμε τα εφόδια που και εγώ θα
ήθελα να είχα όταν ξεκινούσα το δικό μου επι-
χειρηματικό εγχείρημα. Η εμπειρία μου στην
Κίνα με δίδαξε πως κανένας επιχειρηματίας δεν
μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Υπάρχουν
σημαντικοί ρόλοι που πρέπει να αναληφθούν
και αφορούν την κυβέρνηση, τους εκπαιδευτές,
όσους ασχολούνται με τα κεφάλαια επιχειρη-
ματικού κινδύνου, τα συνδικάτα των βιομηχανιών
και τα εκκολαπτήρια νεοφυών επιχειρήσεων.
Αν συνεργαστούμε όλοι μαζί για την υποστήριξη
των επιχειρηματιών, τότε η Αφρική θα αποτελέσει
το επίκεντρο της καινοτομίας και της ανάπτυξης.
Έναν παγκόσμιο ηγέτη, όπως της αξίζει.

© 2019 Jack Ma, Distributed by 
The New York Times Licensing Group

   
  

Turning 
Point
Τον Οκτώβριο στη 
Ρουάντα ανακοινώθηκε η
κυκλοφορία του τηλεφώνου
Mara, του πρώτου
smartphone που
κατασκευάστηκε 
στην Αφρική.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 
ΝΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
ΩΣ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΗΓΕΤΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σχέδια για το

μέλλον
οι επιχειρηματίες συντάσσουν την 

ημερήσια διάταξη της τεχνητής νοημοσύνης

Πριν την έναρξη του New Work
Summit, ενός συνεδρίου με
αντικείμενο τις δυνατότητες 
και τους κινδύνους από τις αλλαγές
που φέρνει η ανάπτυξη της
τεχνητής νοημοσύνης, 
οι New York Times ζήτησαν από
τους συμμετέχοντες να δώσουν τις
δικές τους απαντήσεις για θέματα
τεχνολογίας.
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Ποιο είναι το πιο σημαντικό
πράγμα που μπορεί να κάνει η
τεχνολογική κοινότητα για να
δημιουργήσει εμπιστοσύνη στην
τεχνητή νοημοσύνη;

Ashton B. Carter
(Διευθυντής του Κέντρου Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων Belfer, Σχολή
Kennedy του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
25ος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ)

Την εποχή που
ήμουν ο δεύτερος
τη τάξει αξιωματού-
χος του Υπουργείου
Άμυνας το 2013, κα-
θόρισα την πολιτική
για τα αυτόνομα

όπλα που ισχύει μέχρι σήμερα. Οι ΗΠΑ
μεταφέρουν τις αξίες τους και στο πεδίο
της μάχης: για αυτό η οδηγία προβλέπει
πως όταν λαμβάνονται αποφάσεις με τη
βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για τη χρή-
ση θανάσιμων όπλων πρέπει πάντα να
υπάρχει και ανθρώπινη εμπλοκή. Πρέπει
να εφαρμόσουμε τις ίδιες αρχές και σε
εμπορικές χρήσεις της τεχνητής νοημο-
σύνης, όπως στην αξιολόγηση της πιστο-
ληπτικής ικανότητας.

Η ίδια ηθική προσέγγιση πρέπει να διέ-
πει τις εμπορικές εφαρμογές της τεχνητής
νοημοσύνης, όπως στην αξιολόγηση πι-
στοληπτικής ικανότητας, στην επιβολή
ποινών φυλάκισης και την ιδιωτικότητα.
Για να υπάρχει λογοδοσία, πρέπει να υπάρ-
χει και διαφάνεια. Έχοντας ασχοληθεί για
χρόνια με την ανάπτυξη τεχνολογίας, πι-
στεύω πως η διαφάνεια και η δυνατότητα
λογοδοσίας πρέπει να αποτελούν τεχνικές
προδιαγραφές για τους αλγόριθμους τε-
χνητής νοημοσύνης.

Rana el Kaliouby
(Συνιδρύτρια και διευθύνουσα
σύμβουλος στην Affectiva)

Σήμερα τα συστήμα-
τα τεχνητής νοημο-
σύνης (artificial in-
telligence - A.I.) δεν
μπορούν να «δουν»
τους ανθρώπους.
Κυριολεκτικά μπο-

ρεί να μπορούν να μας δουν, όμως αγνο-
ούν εντελώς τι αισθανόμαστε. Οι λεπτές

διαφορές των συναισθημάτων και ο πλού-
τος τους δεν διακρίνονται όταν αλληλεπι-
δρούμε με την τεχνολογία στον κυβερνο-
χώρο. Αυτό δημιουργεί μεγάλα εμπόδια
στην εμπιστοσύνη και την επικοινωνία με-
ταξύ των ανθρώπων, πόσω μάλλον μεταξύ
των ανθρώπων και των αλγόριθμων A.I.
Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε μια τε-
χνολογία που αγνοεί τα πιο ανθρώπινα
χαρακτηριστικά μας;

Αν είναι να καταφέρουμε να εμπιστευ-
τούμε την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει
τα συστήματα αυτά να μάθουν να κατανο-
ούν το κάθε τι ανθρώπινο και να δημιουρ-
γήσουν πραγματικές σχέσεις μαζί μας. Κα-
θώς οι A.I. θα αναλαμβάνουν νέους ρόλους
στην κοινωνία και η διάδραση μαζί τους
θα δημιουργεί προσωπικές σχέσεις η ανάγ-
κη αυτή θα αυξάνεται. Όμως η εμπιστο-
σύνη δεν είναι μονόδρομος. Και οι A.I. θα
πρέπει να μπορούν να μας εμπιστευτούν:
με την έννοια ότι οι άνθρωποι θα πρέπει
να είναι καλοί συνεργάτες, να παίρνουν
τις σωστές αποφάσεις και να αξιοποιούν

τις τεχνολογίες με τρόπο ηθικό. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει μόνο αν οι A.I. έχουν τη δυ-
νατότητα να αντιληφθούν συναισθήματα
και εκφράσεις που βρίσκονται στον πυ-
ρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Danika Laszuk
(Γενική διευθύντρια 
στην Betaworks Camp)

Η επιστημονική κοι-
νότητα πρέπει να
αρχίσει να βλέπει
πιο σοβαρά την ηθι-
κή διάσταση των τε-
χνολογιών που δη-
μιουργεί. Η ανάπτυ-

ξη τεχνολογιών Α.Ι. και 5G για παράδειγμα
θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων αγορών
και ακόμα και νέων βιομηχανικών τομέων.
Νέες διαδικτυακές τεχνολογίες όπως το
blockchain μπορούν να γίνουν βάση ενός
πιο δημοκρατικού και πιο ασφαλούς δια-
δικτύου, όπου οι χρήστες θα έχουν περισ-
σότερο έλεγχο και όπου η ευθύνη θα μοι-
ράζεται μεταξύ πολλών.

Η αύξηση των συνθετικών μέσων και
των εργαλείων επαυξημένης πραγματικό-
τητας είναι μια συναρπαστική εξέλιξη αλλά
είναι και αφορμή για περισυλλογή. Έχει
γεννηθεί μια συνθετική πραγματικότητα
όπου στο Instagram υπάρχουν και ψηφια-
κά μοντέλα όπως η Lil Miquela, όπου κυ-
ριαρχεί ο συναρπαστικός κόσμος Fortnite,
όπου η τακτική επικοινωνία των ανθρώπων
με εργαλεία όπως η Alexa θεωρείται κάτι
το φυσιολογικό. Σε αυτή τη συνθετική
πραγματικότητα η διάδρασή μας με νοή-
μονες μηχανές βελτιώνει, ενισχύει και προ-
καλεί το πώς αντιλαμβανόμαστε την εμ-
πειρία να είναι κανείς άνθρωπος.

Tristan Harris
(Συνιδρυτής και εκτελεστικός
διευθυντής στο Center for 
Humane Technology)

Ο σημαντικότερος
τρόπος να καλλιερ-
γήσουμε εμπιστοσύ-
νη στην τεχνητή
νοημοσύνη είναι να
συντονίσουμε τα
επιχειρηματικά μον-

τέλα που την αφορούν με το οικοσύστημα
στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ενδια-

18 ΗΓΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΤΗΝ

ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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φερόμενοι. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως
όταν λαμβάνονται αποφάσεις αυτές θα
λαμβάνουν υπόψη εξαρχής τα ρίσκα και
τις πιθανές επιπτώσεις. Συχνά οι ουτοπι-
στές της τεχνολογίας φαντάζονται έναν
κόσμο όπου καλοπροαίρετες A.I., ικανές
να λύσουν όλα τα προβλήματα, εμφανί-
ζονται ως διά μαγείας από τα εργαστήρια.
Αγνοούν όμως το ότι οι εταιρείες που δη-
μιουργούν αυτές τις A.I. έχουν περιορι-
σμούς και αρνητικά κίνητρα μέσα στα ίδια
τους τα επιχειρηματικά μοντέλα. Η ζημιά
που έκανε το facebook τον περασμένο χρό-
νο πρέπει να μας γίνει μάθημα: δεν πρέπει
να υποτιμούμε τις επιπτώσεις ενός κακού
επιχειρηματικού μοντέλου.

Dov Seidman
(Ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος στην LRN)

Η επιχειρηματικότη-
τα δεν είναι πια
απλώς... μπίζνες. Η
επιχειρηματικότητα
αφορά πλέον την
κοινωνία. Οι δυο κό-
σμοι έχουν ενωθεί

και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να
είναι ουδέτεροι παίκτες. Πρέπει αναπό-
φευκτα να αναλάβουμε την ευθύνη για τις
δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνολογία
αλλά και για το πώς χρησιμοποιείται στην
πράξη. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
δεν μπορεί να γίνει απλώς και μόνο με
ένα νέο λογισμικό.

Πρέπει να ηγηθούμε εφαρμόζοντας το
«λογισμικό» της ηθικής που θα ανταπο-
κρίνεται στις κοινές βασικές μας αρχές,
ώστε να διασφαλίσουμε πως η τεχνολογία
θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Πως
θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας, θα εμ-
πλουτίσει τις ζωές μας, θα μας φέρει
πραγματικά κοντά και θα συνεισφέρει
στη δημιουργία ενός κόσμου πιο ανοιχτού
και δίκαιου. Για να γίνει αυτό πραγματι-
κότητα πρέπει να δούμε πέρα από τους
χρήστες και τα κλικ. Να δούμε τους πραγ-
ματικούς ανθρώπους στους οποίους αξίζει
να γνωρίζουν την αλήθεια, και οι οποίοι
μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές
με την κατάλληλη πληροφόρηση.

Meredith Whittaker
(Συνιδρύτρια και συνδιευθύντρια 
του AI Now Institute)

Είναι δύσκολο να εμ-
πιστευθείς κάτι που
δεν μπορείς να δεις
ή να επιβεβαιώσεις
την ύπαρξή του. Οι
πλείστοι από εμάς
δεν μπορούμε να

δούμε πώς λειτουργούν οι τεχνολογίες τε-
χνητής νοημοσύνης καθώς κρύβονται πίσω
από το επιχειρηματικό απόρρητο και σε
παρασκηνιακές διαδικασίες. Την ίδια στιγ-
μή, συστήματα A.I. αναλαμβάνουν όλο και
περισσότερες κοινωνικές ευθύνες, αποφα-
σίζουν ποιος θα προσληφθεί, ποιος μπορεί
να αποφυλακιστεί με εγγύηση, ή σε ποιο
σχολείο μπορεί να πάει το παιδί σου. Πρέ-
πει επειγόντως να βρούμε τρόπους ώστε οι
A.I. και όσοι κερδίζουν από την ανάπτυξή
τους να λογοδοτούν στην κοινωνία. Οι υπο-
δομές και οι διαδικασίες στις εταιρείες A.I.
θα πρέπει να υπόκεινται σε εξωτερικό έλεγ-
χο και δημόσια αξιολόγηση.

Ο έλεγχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τις τοπικές κοινωνίες και να διασφαλίζει
πως οι πιο ευάλωτες ομάδες θα έχουν λόγο
για το πότε, πώς και αν οι τεχνολογίες αυτές

θα αξιοποιούνται. Για να μπουν οι κατάλ-
ληλες βάσεις είναι απαραίτητο να υπάρξει
η συνεργασία των εταιρειών τεχνολογίας.
Όμως το θέμα είναι πολύ σοβαρό για να
βασιστούμε στην καλή προαίρεση των εται-
ρειών και την εθελοντική συμμετοχή τους.
Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο πως θα χρειαστεί
ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς υπάρχει
ανάγκη για σημαντικές δομικές αλλαγές σε
σχέση με τον τρόπο που οι τεχνολογίες αυ-
τές αναπτύσσονται σήμερα.

Deep Nishar
(Ανώτερος διευθύνων εταίρος 
στο SoftBank Vision Fund)

Τα συστήματα A.I.
πρέπει να είναι βοη-
θός της ανθρωπότη-
τας και όχι απειλή.
Να μας δώσουν τη
δυνατότητα να απαλ-
λαγούμε από τις άχα-

ρες δουλειές ώστε να αναλάβουμε τις πιο
ουσιαστικές. Τέτοια συστήματα ήδη συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη υλικών πιο φιλικών
για το περιβάλλον, βοηθούν τους γιατρούς
να πάρουν αποφάσεις, αυξάνουν την απο-
δοτικότητα των γραμμών παραγωγής και
επισπεύδουν την ανακάλυψη νέων φαρμά-
κων. Η στάση μας λοιπόν θα πρέπει να διέ-
πεται από αισιοδοξία και όχι από φόβο.

Sara Menker
(Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος
στην Gro Intelligence)

Η εμπιστοσύνη μπο-
ρεί να χτιστεί μόνο
αν υπάρχει διαφά-
νεια και λογοδοσία.
Η τεχνολογική κοι-
νότητα πρέπει να
αναπτύξει ένα κοινό

πλαίσιο διαφάνειας που να σέβεται τα
πνευματικά δικαιώματα και την ανάγκη
που υπάρχει ώστε τα μοντέλα τους να μα-
θαίνουν και να εξελίσσονται. Η διαφάνεια
είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της
λογοδοσίας, η οποία είναι καίριας σημα-
σίας σε τομείς που η A.I. μπορεί να μετα-
μορφώσει όπως η υγεία, η παραγωγή τρο-
φίμων και η παιδεία.
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Adena Friedman
(Πρόεδρος και διευθύνουσα 
σύμβουλος του Nasdaq)

Λέγεται συχνά πως
η εμπιστοσύνη κερ-
δίζεται και δεν πρέ-
πει να είναι δεδομέ-
νη. Αυτό που μας δι-
δάσκει η εμπειρία
μας στην Κεφαλαι-

αγορά είναι πως η διαφάνεια αποτελεί
κλειδί για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης.
Όσοι δημιουργούν νέα εργαλεία με τη
χρήση της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέ-
πει να αναλογιστούν τι μπορούν να δη-
μοσιοποιήσουν σε σχέση με τα δεδομένα
που αξιοποιούν, τη λογική που διέπει αυ-
τά τα εργαλεία και τα αποτελέσματα που
προκύπτουν. Ο στόχος τους θα πρέπει να
είναι να επεξηγούν πώς λειτουργούν αυτά
τα νέα εργαλεία και να μην τα παρουσιά-
ζουν σαν να είναι μαγικά ξόρκια που δεν
μπορεί να καταλάβει ο πελάτης. Αν υπάρ-
ξει διαφάνεια η τεχνητή νοημοσύνη θα
επιτρέψει σε όλες τις βιομηχανίες να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ανθρώπων
και μηχανών στο έπακρο και να αναπτύ-
ξουν καλύτερες, πιο ασφαλείς και πιο
έξυπνες λύσεις.

Reid Hoffman
(Συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος
στο LinkedIn, συνεταίρος στην Greylock
Partners)

Χρειάζεται να γί-
νουν σημαντικές
επενδύσεις στον το-
μέα της ασφάλειας
της τεχνητής νοημο-
σύνης ώστε η χρήση
τους να είναι όσο το

δυνατόν πιο θετική για την ανθρωπότητα
και το ρίσκο όσο το δυνατόν μικρότερο.
Ο τομέας αυτός θα περιλαμβάνει τη δια-
φάνεια όσον αφορά τους αλγόριθμους
και τις διαδικασίες που ακολουθούνται,
τεχνικές αξιολόγησης για το κατά πόσο
γίνεται δίκαιη χρήση των δεδομένων.
Προϋπόθεση για τα πιο πάνω θα είναι να
είναι επαρκώς κατανοητές οι παράμετροι
λειτουργίας αυτών των μηχανών. Θα πρέ-

πει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των
εταιρειών της βιομηχανίας A.I. για την
ενίσχυση της ασφάλειας.

David Limp
(Ανώτερος αντιπρόεδρος στον τομέα
συσκευών και υπηρεσιών της Amazon)

Οι περισσότεροι άν-
θρωποι βλέπουν με
σκεπτικισμό οτιδή-
ποτε νέο, και η τε-
χνητή νοημοσύνη
σίγουρα ανήκει σε
αυτή την κατηγορία.

Είμαι όμως αισιόδοξος, καθώς η ιστορία
μάς διδάσκει πως πάντα στο τέλος οι νέες
τεχνολογίες ωφελούν την κοινωνία και
βελτιώνουν την παραγωγικότητα, την ευη-
μερία και την ισότητα. Ο σημαντικότερος
τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την έλ-
λειψη εμπιστοσύνης είναι η αξιοποίηση
της Α.Ι. για να δοθούν λύσεις σε πραγμα-
τικά προβλήματα. Η πρακτική και καθη-
μερινή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης
θα βοηθήσει τον κόσμο να δει πως πρό-
κειται για απτό και θετικό παράγοντα στις
ζωές τους, και όχι μια αφηρημένη και
απειλητική έννοια. Θα πρέπει να ενώσου-
με δυνάμεις ως βιομηχανία για να καθο-
ρίσουμε τα απαραίτητα πρότυπα και ελέγ-
χους ώστε οι αλγόριθμοι να μην περιέχουν
στρεβλώσεις, ώστε να διασφαλίζουμε την
ιδιωτικότητα και να δίνουμε προτεραι-
ότητα στις επιθυμίες των πελατών.

Sebastian Thrun
(Διευθύνων σύμβουλος της Kitty Hawk)

Πρέπει να μπορούμε
να επικοινωνούμε. Η
βιομηχανία της τε-
χνολογίας μπορεί να
αναπτύσσει νέες τε-
χνολογίες όμως εί-
ναι η κοινωνία που

πρέπει να βρει τους σωστούς τρόπους να
τις αξιοποιήσει. Οι κυβερνήσεις, οι ρυθ-
μιστές, οι ΜΚΟ, οι συντεχνίες και οι ερ-
γαζόμενοι όλοι έχουν τον δικό τους ρόλο.
Όσο πιο ανοιχτός είναι αυτός ο διάλογος,
τόσο πιο έτοιμοι θα είμαστε να πάρουμε
τις σωστές αποφάσεις. 

Ποιος πρέπει να έχει την ευθύνη
για την επανεκπαίδευση των
εργαζομένων που θα χάσουν τις
δουλειές τους από την τεχνητή
νοημοσύνη και άλλους τύπους
αυτοματισμού;

Bridget van Kralingen 
(Ανώτερη αντιπρόεδρος στην IBM)

Ο πιο αποτελεσματι-
κός τρόπος να γεφυ-
ρώσουμε το κενό με-
ταξύ των αναγκών
και των σημερινών
δεξιοτήτων των ερ-
γαζομένων είναι η

ανάπτυξη καινοτόμων συνεργασιών μεταξύ
κυβερνήσεων, εταιρειών και εκπαιδευτικών.
Για παράδειγμα, στην IBM αλλάξαμε το πώς
προχωρούμε σε προσλήψεις, λαμβάνοντας
υπόψη τις νέες δεξιότητες που μπορούν να
αποκτηθούν μέσω επαγγελματικής μετεκ-
παίδευσης αντί για τέσσερα χρόνια στο πα-
νεπιστήμιο. Το ότι νέες τεχνολογίες όπως
η A.I. αλλάζουν ραγδαία τον τομέα της ερ-
γασίας δεν σημαίνει πως όλοι οι εργαζό-
μενοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Αυτό που
σημαίνει είναι ότι όλες οι επιχειρήσεις και
οι επαγγελματίες θα πρέπει να αλλάξουν
τρόπο σκέψης.

John Donovan
(Διευθύνων σύμβουλος στην AT&T
Communications)

Οι εργαζόμενοί μας
στην AT&T χρειάζον-
ται νέες δεξιότητες
καθώς η τεχνολογία
έχει αλλάξει πολλές
από τις δραστηριότη-
τές μας. Αποφασίσα-

με ως εταιρεία να αντιμετωπίσουμε οι ίδιοι
αυτή την πρόκληση. Μέσω συνεργασιών
δημιουργήσαμε τεράστιες υποδομές ώστε
να μετεκπαιδεύσουμε τους σχεδόν 270.000
υπαλλήλους μας. Από το 2016 μέχρι σήμερα
οι εργαζόμενοί μας έχουν ολοκληρώσει
πέντε εκατομμύρια σεμινάρια για εμπλου-
τισμό δεξιοτήτων. Πέρσι καλύψαμε το 68%
των αναγκών για διευθυντικά στελέχη στα
τμήματα Τεχνολογίας και Λειτουργικών με
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εσωτερικούς υποψήφιους. Αναγνωρίζουμε
επίσης πως το θέμα αυτό αφορά και ορ-
γανισμούς εκτός της AT&T. Γι' αυτό σκο-
πεύουμε να μοιραστούμε τις επιτυχίες μας
και να συνεργαστούμε με τον δημόσιο και
τον ιδιωτικό τομέα, διεκδικώντας ενεργό
ρόλο στη συζήτηση για τις θέσεις εργα-
σίας του μέλλοντος.

Αν δίνατε μια συμβουλή σε έναν
απόφοιτο που μπαίνει σήμερα
στην αγορά εργασίας, ποια θα
ήταν αυτή;

Jeremy King
(Εκτελεστικός αντιπρόεδρος και
επικεφαλής τεχνολογίας στη Walmart)

Η απάντηση είναι
εύκολη: μην βια-
στείτε να γίνετε δι-
ευθυντές πολύ
γρήγορα. Είναι ση-
μαντικό κάποιος
να γίνεται αυθεντία

στη δουλειά του, και ακόμα πιο σημαν-
τικό είναι πρώτα να αποκτήσει σφαιρική
εμπειρία. Είδα πολλούς ειδικούς στην
τεχνολογία να ανελίσσονται πρόωρα σε
ηγετικές θέσεις με αποτέλεσμα να μην
προλαβαίνουν να δουλέψουν εις βάθος
την τεχνολογική στοίβα της οποίας γί-
νονται επικεφαλής. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις δεν έχουν καν την κατάλληλη κα-
τάρτιση. Σήμερα ένα καλό στέλεχος έχει
και την τεχνική κατάρτιση και την ικα-

νότητα να ηγηθεί μιας ομάδας εργαζο-
μένων – και τα δύο έρχονται με τον χρό-
νο και την εμπειρία.

Αν ήσασταν σήμερα 18 και είχατε
μόλις αποφοιτήσει από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τι
θα κάνατε για να αυξήσετε τις
πιθανότητες να προσληφθείτε;

Cindy Mi
(Ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος
στη VIPKid)

Ελπίζω πως οι ση-
μερινοί μαθητές
θα αναπτύξουν
έναν πιο παγκό-
σμιο τρόπο σκέ-
ψης, και πάθος για
τη διά βίου μάθη-

ση. Θα πρέπει να αναζητούν ευκαιρίες
να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από
όλο τον κόσμο και να κατανοήσουν πως
όσο ο κόσμος γίνεται μικρότερος χάρη
στην τεχνολογία, τόσο πληθαίνουν οι
ευκαιρίες να μάθουμε από λαούς και
κουλτούρες από όλη την υφήλιο. Στη
VIPKid πιστεύουμε πως για να γίνουν
τα σημερινά παιδιά παγκόσμιοι πολίτες,
με προοπτικές που να ξεπερνούν τα σύ-
νορα των χωρών τους, θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένη μά-
θηση και υποστηρικτικούς δασκάλους
που θα τα εισαγάγουν σε αυτό τον παγ-
κόσμιο τρόπο σκέψης.

Evan Spiegel
(Συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
της Snap Inc)

Νιώθω πως το ση-
μαντικότερο που
μπορούμε να κά-
νουμε είναι να μά-
θουμε πώς να αξιο-
ποιούμε τη δημι-
ουργικότητά μας.

Όταν ξεπεράσουμε τον φόβο μας να εκ-
φραστούμε και να μοιραστούμε τις ιδέες
μας, τότε τίποτα δεν είναι αδύνατο!

Lawrence H. Summers
(Καθηγητής στην έδρα Charles W. Eliot
και επίτιμος πρόεδρος του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, 71ος
υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ)

Πιστεύω πως στον 21ο
αιώνα η ικανότητα
χειρισμού, κατανόη-
σης, ανάλυσης, συλ-
λογής και προσαρμο-
γής των δεδομένων
θα είναι απαραίτητες

δεξιότητες για κάθε επιτυχημένο άτομο και
οργανισμό. Είναι παράλογο στα σχολεία σή-
μερα να διδάσκουμε Τριγωνομετρία αλλά όχι
Στατιστική, να διδάσκουμε Φυσική αλλά όχι
Κοινωνιολογία. Ο προγραμματισμός κώδικα
για παράδειγμα είναι μια σημαντική δεξιό-
τητα, όμως ακόμα πιο σημαντική είναι να κα-
ταλάβουμε γιατί θέλουμε να χειριστούμε τα
συγκεκριμένα δεδομένα.
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Μ
ια δεκαετία πριν, ο Edward O. Wilson,
καθηγητής του Χάρβαρντ και ο φη-
μισμένος πατέρας της Κοινωνιο-
βιολογίας, ερωτήθηκε σε σχέση

με το αν οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να επι-
λύουν τις κρίσεις που θα κληθούν να αντιμε-
τωπίσουν τα επόμενα 100 χρόνια. «Ναι, αν θα
είμαστε ειλικρινείς και έξυπνοι», απάντησε.
«Το πραγματικό πρόβλημα της ανθρωπότητας
είναι το ακόλουθο: Έχουμε παλαιολιθικά συ-
ναισθήματα, μεσαιωνικούς θεσμούς και θεϊκή
τεχνολογία». Από τότε που έκανε την παρατή-
ρηση ο κ. Wilson, οι θεϊκές δυνάμεις της τε-
χνολογίας έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ οι
αρχαίες, παλαιολιθικές παρορμήσεις του μυα-
λού μας παρέμειναν οι ίδιες. Ωστόσο, αυτό
δεν είναι συνήθως μια από τις καταγγελίες
που διατυπώνονται σήμερα εναντίον των εται-
ρειών τεχνολογίας – ότι οι ψηφιακές υποδομές
του facebook και του Google έχουν κατακλύσει
τις φυσικές ικανότητες του εγκεφάλου μας. Αν-
τιθέτως, ακούμε τις ανησυχίες ότι οι εταιρείες
τεχνολογίας συλλέγουν και παρακολουθούν τα
προσωπικά μας δεδομένα. Ή ότι είναι απλά
πάρα πολύ μεγάλες. Ας φανταστούμε ότι κα-
τορθώσαμε να λύσουμε το ζήτημα της ιδιωτι-
κότητας. Σε αυτή τη νέα ουτοπία, θα είχαμε τα
δικά μας δεδομένα και θα απαγορευόταν στους
τεχνολογικούς γίγαντες να παρακολουθήσουν

τις διαδικτυακές τοποθεσίες μας. Θα έχουν
πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που συμφω-
νήσαμε να μοιραστούμε. Ενώ θα μπορούσαμε
να δούμε λιγότερες ανατριχιαστικές διαφημί-
σεις και να αισθανόμαστε λιγότερο παρανοϊκά
σε σχέση με την επιτήρηση, οι ανησυχητικές
τάσεις που συνδέονται με τον κόσμο του δια-
δικτύου θα παραμείνουν αδιευκρίνιστες. Ο
εθισμός μας στην κοινωνική αποδοχή και στις
εκρήξεις των likes θα συνεχίσει να καταστρέφει
την προσοχή μας. Οι εγκέφαλοί μας θα εξα-
κολουθούν να στρέφονται σε εξωφρενικά και
οργισμένα tweets, αντικαθιστώντας τον δη-
μοκρατικό διάλογο με ένα παιδιάστικο «μου
είπε» «του είπε». Οι έφηβοι θα παραμείνουν
ευάλωτοι στις διαδικτυακές κοινωνικές πιέσεις
και στον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, που βλάπτει
την ψυχική τους υγεία.

Οι αλγόριθμοι περιεχομένου θα συνεχίσουν
να μας οδηγούν μέσα σε κουνελότρυπες εξ-
τρεμισμού και θεωριών συνωμοσίας, καθώς η
αυτόματη διατύπωση προτάσεων είναι φθη-
νότερη από το να πληρώνεις αρχισυντάκτες
για να αποφασίσουν τι αξίζει τον χρόνο μας.
Και το ριζοσπαστικό περιεχόμενο, που επωά-
ζεται στις νησίδες των διαδικτυακών κοινοτή-
των, θα συνεχίσει να εμπνέει περιστατικά μα-
ζικών πυροβολισμών. Επηρεάζοντας δύο δι-
σεκατομμύρια εγκεφάλους με αυτό τον τρόπο,

τα σημερινά Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης κα-
τέχουν τη θέση της πένας της παγκόσμιας Ιστο-
ρίας: Οι δυνάμεις που εξαπέλυσαν θα επηρε-
άσουν τις μελλοντικές εκλογές και ακόμη και
την ικανότητά μας να διαχωρίζουμε το γεγονός
από τη μυθοπλασία, βαθαίνοντας έτσι τις δι-
αιρέσεις στην κοινωνία.

Ναι, η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο είναι ένα
πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί. Αλλά ακόμα και οι καλύτεροι νόμοι
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι
εξίσου αποτελεσματικοί με τα παλαιολιθικά
συναισθήματά μας που είναι ανθεκτικά στη σα-
γήνη της τεχνολογίας. Μια εφαρμογή που ονο-
μάζεται FaceApp, και έγινε viral, πρόσφατα
μας έπεισε να παραδώσουμε ιδιωτικές εικόνες
των προσώπων μας, σε συνδυασμό με τα ονό-
ματά μας, απευθυνόμενη απλώς στη ματαιοδο-
ξία μας. Πώς; Η εφαρμογή πρόσφερε τη δυνα-
τότητα δημιουργίας πορτρέτων υπερβολικής
ακρίβειας για το πώς θα φαινόμαστε όταν γε-
ράσουμε. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της εφαρ-
μογής (και των 150 εκατομμυρίων ονομάτων
και προσώπων); Μια ρωσική εταιρεία που
εδρεύει στην Αγία Πετρούπολη. Ποιος πρέπει
να αψηφήσει τις εκλογές ή να κλέψει τις πλη-
ροφορίες των ψηφοφόρων όταν οι άνθρωποι
θα παραδώσουν οικειοθελώς, λόγω ματαιοδο-
ξίας, αυτά τα στοιχεία; 

Του Tristan Harris 
Συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής 
του Center for Humane Technology 
και συμπαρουσιαστής του podcast 
Your undivided Attention.

Το μυαλό μας δεν συνάδει
με την τεχνολογία
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Εδώ είναι τα καλά νέα: Είμαστε το μόνο εί-
δος που γνωρίζει αρκετά ώστε να εντοπίσουμε
αυτή την αναντιστοιχία μεταξύ του εγκεφάλου
μας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη να αν-
τιστρέψουμε αυτές τις τάσεις. Το ερώτημα εί-
ναι αν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στην
πρόκληση, αν μπορούμε να κοιτάξουμε βαθιά
μέσα μας και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη
σοφία για να δημιουργήσουμε μια νέα, ριζικά
πιο ανθρώπινη τεχνολογία. «Γνώθι σαυτόν»,
διακήρυσσαν οι αρχαίοι. Πρέπει να επανα-
φέρουμε τη θεϊκή μας τεχνολογία σε ευθυ-
γράμμιση με μια ειλικρινή κατανόηση των
ορίων μας. Όλα αυτά μπορεί να είναι αρκετά
αφηρημένα, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες
ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε.

Πρώτον, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πο-
λιτικής μπορούν να δημιουργήσουν έναν ει-
δικό φόρο για τους τεχνολογικούς γίγαντες
– έναν «υποβαθμιστικό φόρο»– που θα κα-
θιστούσε τα επιχειρηματικά τους μοντέλα,
βασισμένα στην εξόρυξη και εξάντληση της
προσοχής μας, απαγορευτικά δαπανηρά, ενώ
θα αναδιανέμει τον πλούτο στη δημοσιογρα-
φία, τη δημόσια εκπαίδευση και στη δημι-
ουργία νέων μέσων, σε μορφή πλατφόρμας,
που θα εστίαζαν στις ανθρώπινες αξίες και
στην υπηρεσία προς την κοινωνία.

Δεύτερον, αντί να εντασσόμαστε σε δωρεάν
πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που ωφε-
λούνται από τη μετατροπή μας σε εθισμένους,
νάρκισσους εξτρεμιστές, θα μπορούσαμε να
συμφωνήσουμε να πληρώσουμε συνδρομη-
τικές αμοιβές σε υπηρεσίες που αποφεύγουν
τα likes – που απελευθερώνουν τη ζωή μας
εκτός οθόνης, καθιστώντας αυτές τις υπηρε-
σίες, ουσιαστικά, καταπιστευματοδόχους που
θα δρουν προς το καλύτερο συμφέρον της
ανθρωπότητας.

Τρίτον, αντί να εξαπλώνεται η παραπληρο-
φόρηση, οι ψηφιακές πλατφόρμες θα μπορού-
σαν να ενισχύσουν ριζικά τις υποδομές των
μέσων που μας προστατεύουν από το κακό-
βουλο περιεχόμενο και τις τεχνικές στρεβλώσεις
– όπως τα κατασκευασμένα βίντεο που προ-

κύπτουν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
προκειμένου να φαίνονται γνήσια.

Οι υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές
του 2020 πρέπει να εκπαιδευτούν για την
απειλή που θέτει ο αγώνας της τεχνολογίας
να ξεπεράσει το μυαλό μας, και τα Μέσα
Ενημέρωσης πρέπει να κρατήσουν υπεύθυνη
στάση. Κανένας Πρόεδρος δεν μπορεί να
εκπληρώσει αποτελεσματικά τις προεκλο-
γικές του υποσχέσεις αν δεν κερδίσει την
προσοχή του κοινού. Για να δημιουργήσουμε
μια ανθρώπινη τεχνολογία πρέπει να σκε-
φτούμε βαθιά για την ανθρώπινη φύση, και
αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο από το να
μιλάμε για την ιδιωτικότητα. Αυτή είναι μια
στιγμή βαθιάς περίσκεψης. Πρέπει να κα-
τανοήσουμε τα φυσικά μας πλεονεκτήματα
–την ικανότητά μας για αυτογνωσία και κρι-
τική σκέψη, για δομημένη συζήτηση και
προβληματισμό– καθώς και τις αδυναμίες
και τα ευάλωτα σημεία μας, καθώς και τα
μέρη εκείνα του εαυτού μας των οποίων
έχουμε χάσει τον έλεγχο.

Ο μόνος τρόπος για να συνάψουμε ειρήνη
με την τεχνολογία είναι να κάνουμε ειρήνη με
τον εαυτό μας.

© 2019 Tristan Harris, Distributed by 
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Τον Ιούλιο, η
Ομοσπονδιακή Επιτροπή
Εμπορίου των ΗΠΑ
επέβαλε πρόστιμο 5
δισεκατομμυρίων δολαρίων
στη Facebook, τη
μεγαλύτερη ποινή που
επιβλήθηκε ποτέ για τις
παραβιάσεις της ιδιωτικής
ζωής των καταναλωτών.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΑΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ 
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Η Ινδή
ηθοποιός
εξηγεί γιατί
μίλησε
δημόσια 
για τη μάχη
της με την
κατάθλιψη*

Η Deepika
Padukone είναι
ηθοποιός του
Bollywood και
ιδρύτρια του
ιδρύματος «Live
Love Laugh».Μιλώντας με την

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Deepika Padukone
Σ

υνέβη εκεί που δεν το περίμενα.
Ξαφνικά έπρεπε να βρω μια ήσυχη
γωνιά για να μείνω μόνη και να ξε-
σπάσω σε κλάματα. 

Μια φορά βρισκόμουν στο πλατό για τα
γυρίσματα ταινίας. Γυρίζαμε μια μουσική σε-
κάνς και το καστ ήταν γεμάτο ενέργεια. Όλοι
ήταν χαρούμενοι και σε εορταστική διάθεση.
Αν και βρισκόμουν ανάμεσα σε τόσους αν-
θρώπους, ένιωθα μόνη και χαμένη. Έτρεξα
στο καμαρίνι μου, κλειδώθηκα στην τουαλέτα
και άρχισα να κλαίω. 

Στη διάρκεια της καριέρας μου ως ηθοποιός
του Bollywood, υποδύθηκα πολλούς και δια-
φορετικούς χαρακτήρες: Ζωηρά κορίτσια που
τους αρέσουν τα πάρτι, όμορφες βασίλισσες
και θλιμμένες χήρες. Ο ρόλος όμως που με άλ-
λαξε πραγματικά ήταν αυτός που αναγκάστηκα
να αναλάβω στην πραγματική ζωή: του ατόμου
που παλεύει με την κατάθλιψη. Το πρώτο ση-
μαντικό βήμα στον δρόμο της ανάρρωσης ήταν
το ότι κατάφερα να δώσω έναν ορισμό στην
κατάστασή μου. 

Τα πρώτα συμπτώματα άρχισαν το 2014, ήταν

μέσα Φεβρουαρίου και είχα λιποθυμήσει μετά
από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Το επόμενο
πρωί ξύπνησα με μια αίσθηση κενού στο στο-
μάχι και την έντονη επιθυμία να κλάψω. 

Φαινομενικά θα έπρεπε να ήταν μια υπέροχη
περίοδος στη ζωή μου αφού είχα πρωταγωνι-
στήσει σε τέσσερις από τις πιο αξιόλογες ταινίες
μου, η οικογένειά μου ήταν εξαιρετικά υπο-
στηρικτική και έβγαινα με τον άντρα που στο
μέλλον θα γινόταν ο σύζυγός μου. Δεν είχα κα-
νέναν λόγο να νιώθω έτσι. Κι όμως έτσι ένιωθα. 

Ήμουν εξαντλημένη και λυπημένη συνέ-
χεια. Εάν κάποιος έβαζε ένα χαρούμενο τρα-
γούδι για να μου φτιάξει το κέφι, εγώ ένιωθα
χειρότερα. Κατέβαλλα μεγάλη προσπάθεια
για να ξυπνάω κάθε μέρα και το μόνο που
ήθελα να κάνω ήταν να κοιμάμαι. Όταν κοι-
μόμουνα δεν χρειαζόταν να αντιμετωπίσω
την πραγματικότητα. 

Υπέφερα σιωπηλά για μήνες χωρίς να
ξέρω τι μου συνέβαινε. Δεν ήξερα ότι πολ-
λοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο –περισ-
σότεροι από 300 εκατομμύρια σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας– αν-

τιμετώπιζαν την ίδια πρόκληση. 
Τότε ήρθαν οι γονείς μου να με επισκεφθούν

στη Βομβάη. Κατά τη διάρκεια της διαμονής
τους φορούσα το προσωπείο της δυνατής.
Όμως ενώ ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους για το
αεροδρόμιο ξέσπασα σε κλάματα. Η μητέρα
μου με κοίταξε και με ρώτησε τι μου συμβαίνει
αλλά δεν είχα απάντηση. Με ρώτησε αν είχα
προβλήματα στη δουλειά, αν ήταν όλα καλά
με τον σύντροφό μου. Το μόνο που μπορούσα
να κάνω ήταν να κουνώ το κεφάλι μου. Αφού
το σκέφτηκε λίγο μου είπε «Νομίζω χρειάζεσαι
βοήθεια από ειδικό». 

Η διάγνωση του ψυχίατρου ήταν κλινική κα-
τάθλιψη. «Αυτό έχεις» μου είπε ο γιατρός και
ένιωσα αμέσως ανακούφιση, τόσο απελπισμένη
ένιωθα πως δεν είχα κάτι. Επιτέλους κάποιος
καταλάβαινε τι περνούσα. Η μεγαλύτερή μου
δυσκολία ήταν πως δεν ήξερα τι βίωνα. Μόλις
όμως έμαθα τη διάγνωση άρχισε η ανάρρωση. 

Η αποδοχή της κατάστασής μου ήταν ένα
απ’ τα πιο καλά πράγματα που έκανα για τον
εαυτό μου. Δεν αντιστάθηκα. Ο γιατρός μού
έγραψε φαρμακευτική αγωγή και πρότεινε κά-
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ποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής μου, όπως το
να δώσω προτεραιότητα στον ύπνο, την υγιεινή
διατροφή, την άσκηση και την ενσυνειδητότητα.
Αυτή η διαδικασία με έκανε να μάθω καλύτερα
τον εαυτό μου. 

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής μου άρχισα
να αναλογίζομαι τι πέρασα. Γιατί δεν ήξερα τί-
ποτα για αυτή την ασθένεια; Γιατί κανείς, εξαι-
ρουμένης της μητέρας μου, δεν αναγνώρισε τις
ενδείξεις; Γιατί ήμουν τόσο διστακτική και δεν
εξέφρασα τα συναισθήματά μου; Αυτά τα ερω-
τήματα με οδήγησαν στην απόφαση να μιλήσω
δημόσια για την κατάστασή μου. Ακόμα και
ένα άτομο που παλεύει με ζητήματα ψυχικής
υγείας να διάβαζε την ιστορία μου και να ένιωθε
πως δεν είναι μόνο, θα ήταν αρκετό. 

Μαζί με την ομάδα μου αποφασίσαμε να
το κάνουμε με έναν τρόπο που θα είχε τη
μεγαλύτερη δυνατή απήχηση στον κόσμο
της Ινδίας, δηλαδή με μία συνέντευξη στο
Hindustan Times και με μία εμφάνιση στην
εθνική τηλεόραση το 2015. 

Δεν σκέφτηκα τις συνέπειες, κατά πόσο μπο-
ρεί να έχανα ρόλους σε ταινίες ή διαφημίσεις
προϊόντων, ήθελα απλά να είμαι ειλικρινής και
να μοιραστώ την ιστορία μου. Είχα βέβαια και
μία ανησυχία. Κάποιοι αναρωτήθηκαν εάν πρό-
κειται για διαφημιστικό κόλπο, ενώ κάποιοι
άλλοι υπαινίχθηκαν ότι πληρωνόμουν από φαρ-
μακευτική εταιρεία για να μιλήσω για την ασθέ-
νεια. Ωστόσο, αυτό που είχε σημασία ήταν η
επίδραση που μπόρεσα να ασκήσω στους αν-
θρώπους που άκουγαν την ιστορία μου. Ευτυ-
χώς, δέχθηκα μεγάλη υποστήριξη και βρήκα
ανταπόκριση από πολύ κόσμο. 

Όπου κι αν πήγαινα, σε μια εκδήλωση, στο
πλατό μιας ταινίας, σε χώρους ομορφιάς, ο κό-
σμος ήθελε να μοιραστεί μαζί μου τον δικό του
αγώνα με τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν λες και
ένα κοινό μυστικό είχε επιτέλους αποκαλυφθεί.
Όσο περισσότερα άτομα με προσέγγιζαν τόσο
περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι δεν είχα
ακόμα τελειώσει. Ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω
πολύ περισσότερα, γι’ αυτό και ίδρυσα το ίδρυ-
μα Live Love Laugh. 

Τα ζητήματα ψυχικής υγείας, αν και διαδε-
δομένα στην Ινδία, εξακολουθούν να είναι θέμα
ταμπού. Σχεδόν 57 εκατομμύρια άνθρωποι σ’
όλη τη χώρα παλεύουν με την κατάθλιψη σύμ-
φωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας το 2017. Σύμφωνα με μια έρευνα του
2016 που έγινε για λογαριασμό της ινδικής κυ-
βέρνησης, το 85% των ανθρώπων με τα πιο κοι-
νά προβλήματα ψυχικής υγείας δεν λαμβάνει
επαρκή θεραπεία. Αυτό είναι εξαιρετικά ανη-

συχητικό για μια χώρα που έχει ένα από τα
υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στον κόσμο,
μεγάλη έλλειψη επαγγελματιών ψυχικής υγείας
και πληθυσμό 1,3 δισεκατομμυρίων. 

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το ίδρυμα
Live Love Laugh προσπαθεί να αυξήσει την
ευαισθητοποίηση και να μειώσει το στίγμα

της ψυχικής ασθένειας στην Ινδία. Διοργα-
νώσαμε εκστρατείες για τη δημόσια υγεία,
ξεκινήσαμε σχολικά προγράμματα, διενερ-
γήσαμε μελέτες, συνεργαστήκαμε με γιατρούς
και ξεκινήσαμε ένα σχέδιο περίθαλψης ψυ-
χικής υγείας προσανατολισμένο στις αγρο-
τικές περιοχές της χώρας.

Ο βασικός μας στόχος είναι να υπενθυμί-
σουμε στους ανθρώπους ότι έχουν την ευκαιρία
να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Γι’ αυτό και ονο-
μάσαμε το ίδρυμα «Ζήσε, Αγάπα, Γέλα» (Live
Love Laugh). Το πρόγραμμα ασχολείται και με
τα συναισθήματα των ανθρώπων αλλά και την
κλινική πτυχή των ασθενειών. Δεσμευτήκαμε
να δίνουμε ελπίδα σε όσους επηρεάζονται από
ψυχικές ασθένειες και αφιερώνουμε ένα με-
γάλο μέρος της δραστηριότητάς μας στο να
μαθαίνουμε στους ανθρώπους να είναι πιο κα-
λοί με τον εαυτό τους. 

Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να υπενθυ-
μίζουμε στον εαυτό μας να είναι ευάλωτος, αν-
θρώπινος και ευαίσθητος. Με μία λέξη αυθεν-
τικός. Η ανάρρωση αφορά την εξεύρεση μιας
ισορροπίας. Σε προσωπικό επίπεδο, πιστεύω
ότι επιτέλους έχω βρει την ηρεμία και τη γαλήνη
μέσα μου. Έχω γύρω μου ανθρώπους που είναι
ειλικρινείς μαζί μου και φροντίζω τον εαυτό
μου χωρίς ενοχές.  

Δεν περνάει ούτε μέρα που να μην ανησυ-
χήσω μήπως υποτροπιάσω. Ωστόσο, ξέρω ότι
οι αγώνες μού πρόσφεραν μια πιο βαθιά σύν-
δεση με το μυαλό και το σώμα μου. Αν ποτέ
χρειαστεί να χειριστώ ξανά μία περίοδο κατά-
θλιψης, ξέρω ότι θα είμαι αρκετά δυνατή για
να την αντιμετωπίσω. 

* Όπως μίλησε στην Ilaria Parogni

© 2019 Deepika Padukone, Distributed
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η Ινδή ηθοποιός Deepika
Padukone το 2014
διαγνώστηκε με κατάθλιψη.
Πλέον έχει αφοσιωθεί στην
καταπολέμηση του
στίγματος της ψυχικής
ασθένειας στην Ινδία. 

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΥ ΗΤΑΝ
ΕΝΑ ΑΠ’ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΛΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ. 
ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑ. 
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΚΑΠΟΙΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ζΩΗΣ ΜΟΥ
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Μέσα από τη ματιά
5 καλλιτεχνών 
ΠΕΝΤΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΚΟΜβΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΔΕΨΕ 

Π
ρόσφατα έφτιαξα ένα μεγάλων δια-
στάσεων έργο με τίτλο «Fire (United
States of the Americas)2». Κομμάτια
κάρβουνου αναδύονται από τον τοί-

χο συνθέτοντας τον χάρτη των Ηνωμένων Πο-
λιτειών. Ο τοίχος είναι σημαδεμένος από καπνό
και κίνηση και απεικονίζουν μια χώρα που καί-
γεται, ολισθαίνει, καταποντίζεται. Το Μεξικό
παίρνει ξανά τη θέση του στον χάρτη με μια
νέα μορφή και ερμηνεία, ως μια τεραστίων δια-
στάσεων λυτρωτική, άυλη παρουσία που δια-
σκορπίζεται στο Σύμπαν και δεσπόζει πάνω
από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μαυρισμένη από τη στάχτη εικόνα προ-
τρέπει τον θεατή να δει με κριτική σκέψη την
κοινωνική ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής. Μόνο εδώ συνηθίζουμε να χρη-
σιμοποιούμε τον όρο «Αμερική / America» σε
ενικό αριθμό. Στο υπόλοιπο δυτικό ημισφαίριο
ο όρος είναι σε πληθυντικό αριθμό: «Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής / The Americas».

Από την εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών
στο Μεξικό τον 19ο αιώνα και την υπογραφή
της συνθήκης με την οποία αξίωσαν πάνω
από το μισό έδαφος της χώρας μέχρι σήμερα,
οι ΗΠΑ στήριξαν πραξικοπήματα σε όλη τη
Λατινική Αμερική. Μετέτρεψαν δεξιές ομάδες
σε στρατιωτικά κινήματα, επενέβησαν σε
εκλογές, εμφυλίους και επαναστάσεις και
πυροδότησαν πολέμους, σφαγές και συγ-
κρούσεις συμμοριών που άφησαν βαθιά ση-
μάδια και ανάγκασαν πολίτες να αναζητήσουν
άσυλο βόρεια, μακριά από την εξαθλίωση
και τον κίνδυνο. Τη δεκαετία του 1930 ήρθε
το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων του Πρό-
εδρου Χέρμπερτ Χούβερ. Από τους 1,8 εκα-
τομμύρια Μεξικανούς που εκδιώχθηκαν από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 60% ήταν νόμιμοι
πολίτες της χώρας. Σελίδες της αμερικανικής
ιστορίας σαν κι αυτή παραμένουν άγνωστες
για πολλούς πολίτες των ΗΠΑ.

Αυτή η επιλεκτική αμνησία, βασισμένη στο
δόγμα του «εξαιρετισμού» των ΗΠΑ, δίνει σχή-
μα και προωθεί υποδόρια το μίσος κατά των
μεταναστών και των Λατίνων. Βλέπουμε τα

αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, στη σφαγή στο
Ελ Πάσο τον Αύγουστο και στη συνεχιζόμενη
πρακτική του κράτους να κυνηγά μετανάστες,
να τους κλείνει σε κλουβιά και να χωρίζει τα
παιδιά από τους γονείς τους. Παροτρύνω όποι-
ον θέλει να καταλάβει πώς φτάσαμε ώς εδώ
να δει το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «Harvest of
Empire» του 2012 (βασισμένο στο ομώνυμο
βιβλίο του Χουάν Γκονζάλες). Πρέπει να δια-
τηρήσουμε ζωντανή στη συλλογική μνήμη το
ότι οι παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών
στη Λατινική Αμερική συνδέονται ευθέως με
την αδικία στο σημερινό σύστημα μετανά-
στευσης της χώρας. Βρίσκονται σήμερα εδώ
γιατί εμείς πήγαμε εκεί.

(Καλλιτέχνιδα και υπότροφος του
MacArthur. Επανεξετάζει τη σχέση του

γεωγραφικού χώρου με την αποικιοκρατία,
την Ιστορία, τη βία και την εξουσία.

Τελευταία της δουλειά η αναδρομική έκθεση
«Teresita Fernández: Elemental» στο Pérez

Art Museum του Μαϊάμι)

ΑΥΤΗ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΑΜΝΗΣΙΑ, βΑΣΙΣΜΕΝΗ
ΣΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ» 
ΤΩΝ ΗΠΑ, ΔΙΝΕΙ ΣΧΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΥΠΟΔΟΡΙΑ
ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ
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Teresita Fernández
Fire (united States of the Americas)2
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Π
ερπατώ με φαντάσμα-
τα όταν είμαι στο Χάρ-
λεμ. Είναι μια γειτονιά
που ξέρω από παιδί.

Και αν υπολογίσω ότι εκεί συναν-
τήθηκαν η μητέρα και ο πατέρας
μου, τότε μπορώ να πω πως ήταν
κομμάτι της ζωής μου από την
πρώτη στιγμή. Όμως, όλο και πιο
πολύ το Χάρλεμ δεν θυμίζει τον
εαυτό του, ή τουλάχιστον δεν θυ-
μίζει το Χάρλεμ που ξέρω τόσες
δεκαετίες. Εννοείται πως κανένας
δεν μπορεί να σταματήσει την αλ-
λαγή. Αλλά τι γίνεται όταν μια θρυ-
λική αφροαμερικανική κοινότητα
όπως το Χάρλεμ χάνει τα κομμάτια
που καθιστούν τη σημαντική ιστο-
ρία του ορατή; Τι του μένει τότε;
Και τι σημαίνει αυτή η μεταμόρ-
φωση για τον κόσμο που ζει εκεί
τόσα χρόνια;

Όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι
με τη φωτογραφία τη δεκαετία
του 1970, οι μεγάλες εκκλησίες
του Χάρλεμ έσφυζαν από πι-
στούς. Τα στασίδια ήταν γεμάτα

και από τους άμβωνες έβγαινε
ένα κήρυγμα αποδοχής και πνευ-
ματικής τροφής. Τώρα τα κτίσμα-
τα αυτά πολιορκούνται από του-
ρίστες αλλά αδειάζουν από πι-
στούς, καθώς το κόστος συντή-
ρησής τους είναι απαγορευτικό.
Πάστορες και επισκοπές δέχον-
ται να πουλήσουν τις εκκλησίες
αυτές σε ντιβέλοπερς, που τις κα-
τεδαφίζουν χωρίς πολλά-πολλά

για να χτίσουν ακόμα έναν πύργο
με διαμερίσματα. Κάποιες φορές
φροντίζουν για τους πιστούς και
προσθέτουν ένα καταφύγιο για
την εκκλησία με δική του ξεχω-
ριστή είσοδο.

Καθώς ξεδιπλώνεται μια νέα δε-
καετία, ποια θα είναι η μοίρα του
Χάρλεμ και του κάθε Χάρλεμ της
Αμερικής, για τις μαύρες και όχι
μόνο πόλεις που παλεύουν για τα

οφέλη και τους κινδύνους της εισ-
ροής του παγκόσμιου κεφαλαίου
και της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης
των ακινήτων; Μπορούν οι κοινό-
τητές τους να διατηρήσουν την
ποικιλόμορφη ζωντάνια των κοι-
νωνιών και της κουλτούρας τους,
τα στοιχεία που συνθέτουν την
κληρονομιά τους; Ή θα δούμε τις
πόλεις μας να υποκύπτουν στον
«λήθαργο» της εμπορικής ομοι-
ομορφίας, με το παρελθόν να με-
τατρέπεται σε νοσταλγία για χάρη
του μάρκετινγκ;

(Φωτογράφος και υπότροφος
του MacArthur. Ζει στο Σικάγο.

Επανεξετάζει την
αφροαμερικανική ιστορία μέσα
από τον φακό του σήμερα. Από

τις αρχές Φεβρουαρίου το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του

Σαν Φρανσίσκο φιλοξενεί μια
αναδρομική έκθεση για τη

40χρονη πορεία του. Η έκθεση θα
ταξιδέψει επίσης στην Ατλάντα

και τη Νέα Υόρκη)

Π
ολλές εκθέσεις το 2019 είχαν ως αντικείμενο τα 50 χρόνια
από την προσσελήνωση. Χαίρομαι που συμμετείχα σε
κάποιες, αναδεικνύοντας αυτό το επίτευγμα της ανθρω-
πότητας. Μου γεννήθηκε όμως η σκέψη πως εκείνη η

στιγμή στην ιστορία δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε
ο κόσμος. Σήμερα μας απασχολούν τα ίδια ερωτήματα που είχαμε
και τότε. Τι είναι η πραγματικότητα; Υπάρχει ζωή σε άλλους πλα-
νήτες; Μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν σε έναν άλλον κόσμο;

Από τότε που ήμουν παιδί, η Νέα Υόρκη ήταν η πόλη των ονείρων
και των επιθυμιών μου. Μέχρι τα οκτώ μου ζούσα σε ένα κομουνι-
στικό σύστημα. Γι' αυτό και η στιγμή που είδα το ινσταλέισιον μου
με τίτλο ParaPivot στην οροφή του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέ-
χνης ήταν σημαντική για μένα.

Όμως, πλέον και η εικόνα αυτή μου προκαλεί νοσταλγία. Οι
ουρανοξύστες γύρω από το μουσείο μοιάζουν με θεατρικό σκηνικό
και ο κάθε κόσμος του ParaPivot, η κάθε πέτρα μοιάζει να ισορ-
ροπεί πάνω σε έναν πύργο. Το αποτέλεσμα είναι μια φανταστική
και γεμάτη ένταση ψευδαίσθηση αστάθειας, θυμίζοντας ότι ο
κάθε πύργος εκπροσωπεί έναν τεράστιο όγκο χρημάτων και ότι

αποτελεί την ασταθή βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Πλέον
βλέπω τις παιδικές μου προσδοκίες για τον Δυτικό κόσμο ως κάτι
ανάλογο με τις προσδοκίες που έφερε η προσσελήνωση: Έχουμε
ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. 

(Γεννήθηκε στην Πολωνία το 1979 και σήμερα ζει και εργάζεται
στο Βερολίνο. Ατομικές εκθέσεις της φιλοξενούνται στο Μουσείο

Σύγχρονης Τέχνης του Ντάλας και στο Κέντρο Παραστατικών
Τεχνών του ΜΙΤ στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης)

Alicja Kwade

Tourists, Abyssinian Baptist ChurchDawoud Bey
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Patty
Chang

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ Η ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ, ΤΩΝ
ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΟΡΩΝ, 
Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ζΩΤΙΚΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

E
να άγχος με κατέκλυσε το καλοκαίρι
του 2018 λόγω της κλιματικής αλλαγής
και της σημερινής κατάστασης στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αποφάσισα

λοιπόν να καταγράψω όλα όσα με φόβιζαν. 
Με ανακούφιση κατάλαβα πως κάποιοι από
τους φόβους μου ήταν παράλογοι. Όμως, με
τρομάζει εξίσου το ότι υπάρχουν καταστάσεις
που δεν μπορώ να ελέγξω. 
Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκίνησα να δουλεύω
τη σειρά βίντεο «Milk Debt», στην οποία
γυναίκες αντλούν μητρικό γάλα από το στήθος
τους και ταυτόχρονα απαριθμούν τους φόβους
τους. Μέχρι σήμερα, συγκέντρωσα φόβους
γυναικών από το Λος Άντζελες και το Χονγκ
Κονγκ. Στη συνέχεια, ελπίζω να δουλέψω 
και με γυναίκες από άλλα μέρη, όπως την
περιοχή κοντά στα σύνορα των Ηνωμένων
Πολιτειών με το Μεξικό.
Ο τίτλος του πρότζεκτ προέρχεται από τον
κινεζικό βουδισμό και την ιδέα πως τα παιδιά
έχουν αιώνιο χρέος στις μητέρες τους για το
γάλα που ήπιαν. Το μητρικό γάλα
δημιουργείται όταν το σώμα παράγει τις
ορμόνες ωκυτοκίνη και προλακτίνη. 
Η ωκυτοκίνη παράγεται και όταν κάποιος 
είναι ερωτευμένος. Μέσα από το χρέος του
γάλακτος είμαστε δεμένοι με την ιστορία μας
και με τη Γη. Είναι ένα χρέος που δεν μπορεί 
να εξοφληθεί.

Εδώ βλέπετε τρία καρέ από ένα κομμάτι του «Milk Debt» που γυρίστηκε
στο Χονγκ Κονγκ στις 9 Ιουνίου. Ήταν η ημέρα που σχεδόν ένα εκατομμύριο
κάτοικοι της πόλης διαδήλωναν ειρηνικά κατά του Διατάγματος για τους
Φυγόδικους Παραβάτες, το οποίο θα καθιστούσε νόμιμη την έκδοση πολιτών
στην Κίνα. Εδώ η περφόρμανς λειτουργεί ως τελετή, κατά την οποία ο «ερ-
μηνευτής» γίνεται δίαυλος που μετατρέπει τους φόβους των άλλων σε δημόσιο
λόγο, μεταμορφώνοντας το προσωπικό σε συλλογικό. Σε αυτήν την εποχή
που επικρατεί η απελπισία λόγω της κλιματικής αλλαγής, των κυβερνητικών
πολιτικών και της έλλειψης πόρων, η επαφή με τους άλλους γίνεται ανάγκη
ζωτικής σημασίας. Όπως και το να ανοιχτούμε, να γίνουμε πιο συμπονετικοί
και να βρούμε νόημα στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας.

(Η καλλιτέχνιδα ασχολείται με performance, βίντεο, 
συγγραφή και ινσταλέισιον. Ζει στο Λος Άντζελες)

Milk debt
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Aliza Nisenbaum
«Π

οια είναι η πολιτική διάσταση
στο δωμάτιο που βρίσκεστε;» Αυ-
τό ρωτούσε πάντα ένας παλιός
μου καθηγητής, ο Γκρεγκ Μπόρν-

τοβιτς. Ήθελε να αναλογιστούμε τις σχέσεις
και τις δομές εξουσίας στην καθημερινότητά
μας και το πώς τις αντιμετωπίζουμε.

Μέρος της δουλειάς μου είναι και το να κά-
θομαι για κάποιες ώρες με ένα άτομο που συ-
χνά δεν γνωρίζω και πολύ καλά ώστε να τον
ζωγραφίσω. Το μοντέλο μου με παρατηρεί,
μιλάμε και γίνεται ο πρώτος μάρτυρας στη
δημιουργία του έργου. (Κάποτε απλώς βλέπει
ταινίες στον υπολογιστή μου ή αποκοιμιέται).
Προσπαθώ να αποδώσω σωστά τον χαρακτή-
ρα και το πρόσωπο του καθενός. Τις περισ-
σότερες φορές η διαδικασία είναι ευχάριστη,
όμως κάποιες φορές προκύπτουν δύσκολες
πολιτικές συζητήσεις. Εκείνη την ώρα και οι
δύο μας είμαστε ευάλωτοι.

Τον χειμώνα ο οργανισμός Art on the
Underground μου ανέθεσε να ζωγραφίσω ένα
έργο επιτόπου στον σταθμό του μετρό Μπρίξ-
τον στο Λονδίνο. Το αποτέλεσμα ήταν η εικόνα
15 ατόμων που εργάζονταν στη γραμμή Vic-
toria, ως καθαριστές και καθαρίστριες, ελεγ-
κτές και ελέγκτριες και υπεύθυνοι του σταθ-
μού. Κάθε ένας από αυτούς μοιράστηκε μαζί
μου την άποψή του για το Brexit, ασχέτως αν
μιλήσαμε ανοιχτά για το θέμα ή όχι.

Όταν κάποιος νιώθει άβολα ή φοβάται
τον συμπονείς ακόμα και αν διαφωνείς μαζί
του. Αν κάποιος κοκκινίζει ή συνοφρυώνε-
ται, μπορείς στη γλώσσα του σώματός του
να δεις την ευαισθησία του και να διαισθαν-
θείς τι έφερε γι' αυτόν το Brexit. Καθώς μι-
λάμε και αναμειγνύω τις μπογιές μέχρι να
βρω τον σωστό τόνο δέρματος, το μοντέλο
κι εγώ συντονιζόμαστε για το πόσο θέλουμε
να ανοιχτούμε. Η τελική εικόνα είναι ένα
αρχείο της εμπιστοσύνης που συσσωρεύεται
καθώς η ώρα περνά.

Η ευγένεια φέρνει μαζί της και μια ειλι-
κρίνεια. Συνήθως συζητάμε την πολιτική ως
θέμα μεγάλης κλίμακας και ως θέμα που
αφορά δομές και θεσμούς. Έτσι συζητάμε
και τους τρόπους που Ηνωμένες Πολιτείες
και Βρετανία ζουν πλέον σε παρόμοιους πο-
λιτικούς κόσμους. Όμως, πολιτική είναι να
εστιάζεις την προσοχή σου στις απόψεις των
άλλων, να παρατηρείς διακριτικά και υπο-
μονετικά, εκείνες τις στιγμές που η επαφή
γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο.

(Ζωγραφίζει πορτρέτα παράτυπων
μεταναστών από τη Λατινική Αμερική ή που

ανήκουν σε άλλες ιδιαίτερες κοινότητες
μέσω των τεχνικών της ζωγραφικής

παρατήρησης μοντέλου, εστιάζοντας σε
αυτούς που περνούν απαρατήρητοι)

Η ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΜΑζΙ
ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ. ΣΥΝΗΘΩΣ
ΣΥζΗΤΑΜΕ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΘΕΜΑ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΚΑΙ ΩΣ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ

London underground: Brixton Station and Victoria Line Staff
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Ο
θάνατος είναι ο τελικός προορι-
σμός. Η στάση Shavasana στη γιόγ-
κα σε προετοιμάζει γι' αυτό, καθώς
ξαπλώνεις ανάσκελα και αφήνεις

τα χέρια σου σε πλήρη χαλάρωση μακριά από
τον κορμό. Έχω σχεδιάσει πολλά σώματα τα
οποία βρίσκονται σε αυτή τη στάση, συμπε-
ριλαμβανομένου κι ενός που επιπλέει στο νερό.
Υπογραμμίζουν τη βαθιά ταλαιπωρία που κα-
λύπτει τις ζωές εκείνων που ζουν στο περιθώ-
ριο και το σταυροδρόμι της κοινωνίας, πέραν
των συμφερόντων και των δυνάμεών τους.
Έχω εργαστεί επίσης εδώ και χρόνια με εικόνες
γυναικείων σωμάτων, παρουσιάζοντας τις ζη-
μιές που τους προκάλεσαν οι κοινωνικές, πο-
λιτιστικές και περιβαλλοντικές κρίσεις που
αντιμετωπίζουμε συχνά σε όλο τον κόσμο.

Το «Shavasana II» αποτελεί μια υπενθύμιση
για το πόσο εύθραυστος μπορεί να γίνει ο βί-
αιος θάνατος, αλλά και πόσο απρόβλεπτος
είναι με αποτέλεσμα να επηρεάζει όλους μας.
Η ιδέα γι' αυτό το έργο προέκυψε αφού διά-
βασα για τη δολοφονία της Nia Wilson, μιας
μαύρης γυναίκας, στις 22 Ιουλίου του 2018,
στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Τα περιστατικά
βίας αυξήθηκαν φέτος. Διάβασα για δολοφο-
νίες τρανσέξουαλ ή ανδρών που δεν συμμορ-
φώνονταν με την έννοια του φύλου –φόνοι
εκ των οποίων, εκτός ενός, όλοι αφορούσαν
έγχρωμους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρο για

μένα ότι αυτή η βία αποτελεί σημάδι μιας
βαθιάς και τρομακτικής απουσίας ανθρωπιάς
και συμπόνιας. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμα-
στε ότι, παρόλο που τα περισσότερα από
αυτά τα περιστατικά δεν θα αναφερθούν ή
δεν θα τα θρηνήσουν ποτέ δημόσια, όλοι
τελικά θα βρεθούμε εκεί, κάτω από το ίδιο
χαλάκι στη στάση Shavasana.
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Η έμφυλη βία 
μας βλάπτει όλους

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ ΕΞΕΤΑζΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ
ΠΟΥ βΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ
ΜΕ ΑΠΡΟβΛΕΠΤΕΣ 
ΚΑΙ βΙΑΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
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