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Ο
Πρόεδρος Τραμπ είναι πλέον σιω-
πηλός και περιθωριοποιημένος.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του
η αμερικανική δημοκρατία αμφι-

σβητήθηκε από τον κ. Τραμπ στην καρδιά
της -τον σεβασμό δηλαδή της αλήθειας- αλλά
αντιστάθηκε. Ο Τζο Μπάιντεν θα αναλάβει
καθήκοντα τον Ιανουάριο ως ο 46ος Πρό-
εδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αξιοπρέ-
πεια θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, ως θε-
μελιώδης ηθική αλλαγή. Οι δικτάτορες σε
όλο τον κόσμο δεν μπορούν πλέον να κάνουν
χειρότερη την κατάσταση και αυτό δεν χω-
ράει αμφισβήτηση.

Ο Μπάιντεν, με 306 ψήφους, κέρδισε τον
ίδιο αριθμό που είχε κερδίσει ο Τραμπ το
2016, όταν χαρακτήρισε τη νίκη του «μαζική
κατολίσθηση». Παρά τη διαμαρτυρία και την
έκρηξη του κ. Τραμπ, τα γεγονότα δεν μπο-
ρούν να αλλάξουν. Η ασέβεια της άρνησης
του Προέδρου να παραδεχθεί την ήττα του
φαίνεται πλέον λιγότερο έντονη σε ένα έθνος
που έχει υποστεί βλάβη. Ωστόσο, καταδει-

κνύει την έκταση της προσπάθειας του Τραμπ
να ανατρέψει τους θεσμούς και τις παραδό-
σεις της δημοκρατίας.

Μια αμερικανική αυταρχική παράταση ενέ-
χει πραγματικό κίνδυνο. Η Ευρώπη αισθάν-
θηκε ήδη απομονωμένη στην υπεράσπιση
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Εκείνη η ύπουλη και εκνευρι-
στική φωνή από το οβάλ γραφείο που έβγαι-
νε ως εμμονή, έμεινε χαραγμένη στο μυαλό
όλων. Η πολιτική ιδιοφυία του κ. Τραμπ φώ-
λιαζε στην αίσθηση για σκοτεινή πλευρά της
ανθρώπινης φύσης και τις άγριες ενέργειες
του που προωθούσε στα Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης. Ωστόσο, η ένταση αυτή έχει μει-
ωθεί, καθώς ο εφιάλτης υποχωρεί. Ξαφνικά
υπάρχει «διανοητικός χώρος» για να ξανα-
σκεφτούμε όλοι.

Υπάρχουν πολλά να σκεφτούμε. Η παγκό-
σμια τάξη υπό την ηγεσία της Αμερικής μετά
το 1945 έχει παρέλθει και η προεδρία του
Μπάιντεν από μόνη της δεν θα την αναζωο-
γονήσει. Με το Συμβούλιο Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών αναποτελεσματικό, η παν-
δημία αποκάλυψε έναν κόσμο χωρίς ηγέτες.
Τα εμπόδια που έχει δημιουργήσει ο ιός δεν
θα εξαλειφθούν γρήγορα. Ούτε η οικονομία
που βασίζεται στην εργασία εξ αποστάσεως
θα εξαφανιστεί. Αντιθέτως, θα συνοδεύεται
από τον δυνητικά καταστροφικό ψυχολογικό
αντίκτυπο της μοναξιάς. Οι δυτικές κοινωνίες
αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο δημοκρατικό
τους μοντέλο από μια ανερχόμενη Κίνα, ένα
«κατασταλτικό» κράτος επιτήρησης, και τη
Ρωσία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Η
μαζική μετανάστευση, οι αλλαγές της τεχνο-
λογίας, οι οικονομικές δυσκολίες που συν-
δέονται με τους ιούς και το χάος της μεσαίας
τάξης δημιουργούν συνθήκες στις οποίες ο
εθνικισμός ανθεί. Αυτές οι συνθήκες θα συ-
νεχίσουν να υπονομεύουν τα φιλελεύθερα
ρεύματα που μας οδήγησαν σε ανθρώπους
όπως τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ορμπάν
στην Ουγγαρία. Η βασική πρόκληση για τις
φιλελεύθερες δημοκρατίες είναι να δημι-
ουργήσουν μια σθεναρή απάντηση, η οποία

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

Επιστροφή στην 
αξιοπρέπεια 
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πρέπει να περιλαμβάνει ευρύτερες οικονο-
μικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες καθώς και
δημοσιονομική ισότητα ως αφετηρίες. Η ατι-
μωρησία για την πλούσια και διευρυνόμενη
ανισότητα έσπασε την «κοινωνία», όπως την
αντιλαμβανόμαστε ως κοινότητα και με τα
κοινά συμφέροντα όπως τα γνωρίζουμε. 

Ακόμη και η ίδια η γλώσσα έχει διαλυθεί
μεταξύ των φιλελεύθερων και της άλλης Αμε-
ρικής που σκέφτεται διαφορετικά. Η νοσταλ-
γία του Τραμπ ήταν για κάποια στιγμή αυτή
του αμερικανικού μεγαλείου, όταν οι λευκοί
άντρες ιδιοκτήτες κυβερνούσαν μόνοι τους,
οι γυναίκες έμειναν στο σπίτι και η παγκό-
σμια κυριαρχία του έθνους δεν ήταν υπό αμ-
φισβήτηση. 

Ο Μπάιντεν θα προχωρήσει γρήγορα σε
κάποιες ενέργειες: να επιστρέψει στη συμ-
φωνία του Παρισιού για την αλλαγή του
κλίματος. Θα επαναβεβαιώσει τη σημασία
των αμερικανικών αξιών, συμπεριλαμβα-
νομένης της υπεράσπισης της δημοκρατίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την

ανοικοδόμηση των κλονισμένων δεσμών
με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμά-
χους της σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, θα
αποκαταστήσει στον κόσμο την αλήθεια,
έτσι ώστε η Αμερική να αξίζει κάτι άλλο,
ενώ απορρίπτει την προσέγγιση μηδενικού
αθροίσματος του Τραμπ, ο οποίος απέτυχε
να κατανοήσει τα αμοιβαία οφέλη του ανοι-
χτού εμπορίου σε μια παγκόσμια τάξη που
βασίζεται σε κανόνες.

Στη Μέση Ανατολή, ο Μπάιντεν θα απο-
μακρυνθεί από την άκριτη υποστήριξη του
Τραμπ προς το Ισραήλ, έχοντας μια πιο
ισορροπημένη αμερικανική προσέγγιση
στη σύγκρουση με τους Παλαιστινίους και
θα αναζητήσει τρόπους αναβίωσης της πυ-
ρηνικής συμφωνίας του Ιράν. Με άλλα λό-
για θα επαναφέρει τον όρλο «πολιτικές
διεργασίες» στην αμερικανική πολιτική.
Στην πραγματικότητα, θα αποκαταστήσει
την πολιτική και τον τρόπο λειτουργίας του
Τραμπ, ιδίως όσον αφορά τη χαοτική αν-
ταπόκρισή του στην πανδημία.

5

Turning 
Point
Στην μετά Τραμπ εποχή, 
οι ΗΠΑ πρέπει να
ανακαλύψουν ξανά τους
παλιούς δεσμούς
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Η αλλαγή αυτή είναι αρκετά χρήσιμη,
όμως ο κόσμος έχει προχωρήσει και η ανα-
ζήτηση του status quo ante δεν μπορεί να
είναι η πυξίδα του νέου Προέδρου. Η επι-
θετικότητα του Τραμπ και το Brexit έχουν
γαλβανίσει την Ευρώπη προς την κατεύθυν-
ση αυτού που ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος
Πρόεδρος, ονόμασε «στρατηγική αυτονο-
μία». Για πρώτη φορά, η Γερμανία επέτρεψε
την ομοσπονδοιοποίηση του ευρωπαϊκού
χρέους, επιτρέποντας στην Ένωση να δα-
νειστεί ως κυβέρνηση ένα σημαντικό βήμα
προς μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη
Ευρώπη. Ήρθε η ώρα για μια «Νέα Συμφω-
νία» μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων
Πολιτειών που θα αναγνωρίζει την ευρω-
παϊκή χειραφέτηση και τη μετατόπιση των
αμερικανικών προτεραιοτήτων, ενώ θα ενι-
σχύσει μια συμμαχία αξιών και συχνά αλ-
ληλεπικαλυπτόμενων συμφερόντων.

Η εξέλιξη της Ευρώπης ήταν εμφανής στις
σχέσεις με την Κίνα, η οποία ήταν καθαρά
εμπορική. Τώρα, η επεκτατική Κίνα του Προ-
έδρου Σι Τζινπίνγκ θεωρείται σημαντικός
αντίπαλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει
την επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων της Κίνας, επιβάλλοντας κυρώσεις
ως απάντηση στην κινεζική καταστολή στο
Χονγκ Κονγκ και δικαίως αμφιβάλλει για
τους Κινέζους που καυχιόνται για την καλύ-
τερη αντίδρασή τους στην πανδημία. Ωστόσο,
τα ευρωπαϊκά έθνη θέλουν να συνεργαστούν
με την Κίνα. Μία από τις μείζονες προκλήσεις

για τη Δύση, καθώς κα της κυβέρνησης
Μπάιντεν που θα αναλάβει τα καθήκοντά
της, θα είναι να βρει το κοινό σημείο ώστε
να αντιμετωπίσει την Κίνα του κ. Σι με πυγμή,
αποφεύγοντας την πλήρη αντιπαράθεση.

Η Κίνα είναι μια ευθεία απειλή για το δυ-

τικό φιλελεύθερο μοντέλο. Αυτή η απειλή
πρέπει να αναγνωριστεί και να πολεμηθεί.
Η κινεζική τεχνολογία, για παράδειγμα, δεν
είναι ουδέτερη. Διοχετεύει πληροφορίες
στο Πεκίνο. Αλλά η Κίνα είναι επίσης ανα-
πόσπαστο μέρος της παγκόσμιας οικονο-
μίας. Μια θυμωμένη πολιτική στην πολιτική
του «China first» δεν θα ωφελούσε κανέναν.
Η αδικαιολόγητη και ασυνεπής διαμάχη του
Τραμπ έχει περιπλέξει άσκοπα τη δύσκολη
σχέση μεταξύ της μεγάλης δύναμης του κό-
σμου και της δύναμης που θα την αντικα-
ταστήσει.

Οι αμερικανικές εκλογές ήταν ένα ση-
μείο καμπής. Έδειξαν για άλλη μια φορά
ότι αυτοί που διαγράφουν τη δημοκρατία
το διακινδυνεύουν. Οι δημοκρατίες αντι-
δρούν αργά και συχνά με δυσκίνητο τρό-
πο. Γνωρίζουν ότι η δικτατορία του αυτο-
κράτορα είναι ασυμβίβαστη με την ανα-
ζήτηση ανθρώπινης αξιοπρέπειας και
ελευθερίας. Μπορούν να πιάσουν τον εαυ-
τό τους να λέει σε κάποιον, «Απολύεστε!»
- λόγια που ο κ. Τραμπ δεν αντέχει ακόμα
να ακούσει. Το αποτέλεσμα είναι η ανα-
γέννηση της ελπίδας, αν και οριακή, για
τον 21ο αιώνα. Τα εμβόλια μπορεί να έρ-
χονται, όμως ένας αξιοπρεπής Αμερικανός

Πρόεδρος είναι το μόνο σίγουρο εμβόλιο
για την επιστροφή στη δημοκρατία.

© 2020 Roger Cohen, Distributed by
The New York Times Licensing Group
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Ε
ίναι δύσκολο να αντιληφθούμε με
πόσους πολλούς τρόπους θα αλλά-
ξουν οι κοινωνίες μας λόγω της συλ-
λογικής κρίσης που περάσαμε το

2020. Μια χρονιά κατά την οποία χιλιάδες άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του κορο-
νοϊού, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και
φίλους σε βαρύ πένθος. Μια χρονιά κατά την
οποία η κοινωνική και οικονομική ζωή ολό-
κληρων εθνών μπήκε αναγκαστικά σε αναστο-
λή, με το κλείσιμο ή την παράλυση των πάντων,
από τα μικρά καφέ μέχρι τους εθνικούς αερο-
μεταφορείς. Μια χρονιά κατά την οποία έγινε
φυσιολογικό να φοράμε μάσκα στο σούπερ
μάρκετ και να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας
μπροστά σε οθόνες υπολογιστών. 

Από ευρωπαϊκή σκοπιά, ωστόσο, μπορούμε
να πούμε με σιγουριά ότι η κρίση του κορω-
νοϊού αποτελεί σημείο καμπής όσον αφορά
τον τρόπο που σκεπτόμαστε ως Ευρωπαϊκή
Ένωση και οραματιζόμαστε το μέλλον μας.
Μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών, ο ιός
αποκάλυψε τις αδυναμίες μας, αλλά έδειξε
ταυτόχρονα πόσα πράγματα μπορούμε να κα-
ταφέρουμε όταν δρούμε ενωμένοι. Παλιά στε-
ρεότυπα τέθηκαν υπό αμφισβήτηση, ενώ θέ-
ματα που άλλοτε θεωρούνταν ταμπού, βρί-
σκονται πλέον στην επικαιρότητα. Καθώς εί-
μαστε στην αρχή της νέας χρονιάς, με ένα εμ-
βόλιο το οποίο δίνει την ελπίδα να περάσουμε

σύντομα σε φάση ανάκαμψης, πρέπει να κρα-
τήσουμε τουλάχιστον τρία διδάγματα από την
τρέχουσα κρίση.  

Καμία χώρα δεν μπορεί μόνη της να αν-
τιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα 

Αν και δεν χρειάζονταν άλλες αποδείξεις,
η κρίση του κορωνοϊού κατέδειξε ακόμη πε-
ρισσότερο τον βαθμό στον οποίο είμαστε συν-
δεδεμένοι και εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλ-
λο. Μεμονωμένα κράτη μέλη αρχικά υπέκυψαν
σε παλιά αντανακλαστικά και έκλεισαν τα σύ-
νορά τους, ωστόσο γρήγορα έγινε σαφές ότι
η προσέγγιση αυτή ήταν καταδικασμένη να
αποτύχει. Η δυσκολία δεν έγκειται μόνο στην
αδυναμία μας να σταματήσουμε στα εθνικά
σύνορα έναν ιό που μεταδίδεται μέσω αόρατων
σταγονιδίων. Σε μια αγορά διασυνδεδεμένη
στον βαθμό που είναι η δική μας, τα οικονο-
μικά και κοινωνικά προβλήματα οποιασδήποτε
χώρας μπορεί να αποδειχθούν εξίσου μετα-
δοτικά με τον ιό, ή και μοιραία. Γίνεται πλέον
φανερό ότι ο μόνος τρόπος για να προστα-
τεύσουμε τις ζωές και να εξασφαλίσουμε το
επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων πολιτών είναι
να δράσουμε από κοινού. 

Τα μέτρα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις 27 Μαΐου αποτελούν ορόσημο στη
μακρά ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Για πρώτη φορά στην Ιστορία, η Επιτροπή

πρότεινε να δανειστούμε από κοινού έως και
750 δισεκατομμύρια ευρώ από τις χρηματα-
γορές. Ενώ τον Μάρτιο ήταν ακόμη αδιανόητο
να συζητούμε για ευρωπαϊκά ομόλογα, τον
Ιούλιο οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν το πράσινο
φως για το νέο αυτό εργαλείο, ανοίγοντας τον
δρόμο για τη μεγαλύτερη συλλογική άσκηση
αλληλεγγύης που έχει γνωρίσει ποτέ η Ευρώπη.
Τα εν λόγω μέτρα θα μας επιτρέψουν να αντι-
μετωπίσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει η παν-
δημία στην υγεία και την οικονομία, όχι μόνο
στο προσεχές μέλλον αλλά και μεσοπρόθεσμα. 

Επιπλέον, μετά από μήνες έντονων διαπραγ-
ματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξα-
σφάλισε ότι το ταμείο ανάκαμψης θα ενταχθεί
σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που
θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλ-
λοντος. Διασφαλίσαμε ότι βασικά προγράμ-
ματα, όπως για παράδειγμα στους τομείς της
εκπαίδευσης, της υγείας και της έρευνας, θα
χρηματοδοτηθούν επαρκώς και ότι η Ευρώπη
θα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους
ίδιους πόρους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε
να δράσουμε πιο αυτόνομα και με μακροπρό-
θεσμη προοπτική. 

Τελικά, η Ευρώπη αντέδρασε ικανοποιητικά
απέναντι στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης
που διαμορφώθηκε. Δεν πρέπει ωστόσο να πα-
ραβλέψουμε τις δυσκολίες που ελλοχεύουν και
οι οποίες απορρέουν από τη διακυβερνητική

Του David Sassoli 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τρία διδάγματα από 
την τρέχουσα κρίση
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μέθοδο λήψης αποφάσεων. Η μέθοδος αυτή
επαναφέρει διαρκώς τον πειρασμό να τίθενται
τα εθνικά συμφέροντα πάνω από το συμφέρον
της κοινότητας. Παραμένει αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι «η έλλειψη αλληλεγγύης συνιστά
θανάσιμο κίνδυνο για την Ευρώπη», όπως έχει
δηλώσει ο Ζακ Ντελόρ. Το παραπάνω δεν ισχύει
μόνο για τον ιό, αλλά και για ζητήματα όπως
η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια, η φοροδια-
φυγή και η μετανάστευση. Το νέο μας ξεκίνημα
πρέπει να συνοδεύεται από ένα ακόμη πιο δυ-
νατό πνεύμα αλληλεγγύης, και οφείλουμε να
χρησιμοποιήσουμε σοφά τη σημερινή συγκυρία
που η ευρωπαϊκή ιστορία μετασχηματίζεται,
προκειμένου να ορίσουμε τις σωστές προτε-
ραιότητες για το μέλλον. 

Η ανάκαμψη πρέπει να σηματοδοτήσει
το τέλος του μοντέλου ατέρμονης ανά-
πτυξης 

Είναι κατανοητό οι άνθρωποι σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη να περιμένουν να επιστρέ-
ψουν στην κανονικότητα που τόσο μας έχει
λείψει, από ένα γεύμα σε εστιατόριο μέχρι
μια επίσκεψη στον παππού και τη γιαγιά.
Δεν πρέπει όμως να επιστρέψουμε και στην
πρότερη πολιτική κατάσταση. Η τρέχουσα
κρίση πρέπει να μας αφυπνίσει προκειμένου
να αλλάξουμε εκ βάθρων τον τρόπο ζωής
μας, πράγμα που σημαίνει πρώτα και κύρια
ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουμε το μον-
τέλο της ατέρμονης ανάπτυξης. 

Έχει ξεπεραστεί εδώ και καιρό η ιδέα ότι ο
πλανήτης μας προορίζεται για εκμετάλλευση
χωρίς όρια και ότι διαθέτει πόρους δίχως τέλος,
και αυτό έγινε ακόμη πιο προφανές λόγω της
κρίσης του κορονοϊού. Σαν μεγεθυντικός φα-
κός, η πανδημία ανέδειξε το τίμημα αυτής της
ιδεολογίας, χτυπώντας ιδιαίτερα σκληρά τα
πιο αδύναμα μέλη των κοινωνιών μας: τους
ηλικιωμένους, τους πιο απομονωμένους, τις
γυναίκες, τους νέους και τα άτομα με αναπηρία.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άνοιξε τις πύλες
του στις Βρυξέλλες κατά την πρώτη φάση της
πανδημίας προκειμένου να παράσχει καταφύ-
γιο σε άστεγες γυναίκες, και εξακολουθεί να
παρέχει γεύματα σε όσους έχουν ανάγκη, στους
τόπους εργασίας του. Το πνεύμα αυτό πρέπει
να διαδοθεί σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα.
Εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, οι προ-
ϋπάρχουσες ανισότητες διευρύνθηκαν σημαν-
τικά, όχι μόνο στο εσωτερικό των κρατών με-
λών αλλά και μεταξύ τους. Αποκαλύφθηκαν
έτσι οι πιθανές αντιθέσεις μεταξύ Βορρά και

Νότου, Ανατολής και Δύσης, εκεί όπου οι οι-
κονομικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες
και οι ευαισθησίες διαφέρουν ριζικά. 

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η
«ανάπτυξη» έχει ωφελήσει μόνο λίγους και
προνομιούχους, ενώ οι πολλοί έχουν χάσει
έδαφος και οι φυσικοί μας πόροι υφίστανται
εκμετάλλευση. 

Η παρούσα κρίση, παρά την καταστροφή
που έχει επιφέρει, μας δίνει μια μοναδική ευ-
καιρία να γεφυρώσουμε αυτές τις ανισότητες.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους τεράστιους
οικονομικούς πόρους που θα διαθέσει η ΕΕ
μέσω του ταμείου ανάκαμψης και του πολυε-
τούς δημοσιονομικού πλαισίου όχι ως μοχλό
για να γυρίσουμε στο παρελθόν, αλλά για να
αρχίσουμε την πορεία μας σε ένα νέο μονοπάτι,
στην κατεύθυνση ενός πιο βιώσιμου μοντέλου
ανάπτυξης. Στην πορεία μας αυτή πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι οι περιβαλλοντικές
και οι κοινωνικές προκλήσεις είναι οι δύο
όψεις του ίδιου νομίσματος. Πράγματι, για να
μπορέσουμε να υπερβούμε την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης όσον αφορά το κλίμα, θα
χρειαστεί να θέσουμε στο επίκεντρο της πο-
λιτικής μας δράσης τη μείωση των ανισοτήτων. 

Ισχυρότερη δημοκρατία για μια πιο αν-
θεκτική Ευρώπη 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι περήφανο
που κατάφερε να συνεχίσει τις εργασίες του
κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπό πολύ δύσκο-
λες συνθήκες κατά περιόδους, διασφαλίζοντας
ότι η δημοκρατία δεν παύει να λειτουργεί και
ότι λαμβάνονται οι επείγουσες αποφάσεις που
απαιτούνται. Σε ευρύτερη κλίμακα, ωστόσο, η
κρίση αποκάλυψε επίσης τους περιορισμούς
της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. 

Παραδεχόμαστε ότι μόνο μαζί θα καταφέ-
ρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του
μέλλοντος και ότι η Ευρώπη είναι το κατάλληλο
επίπεδο διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση
αυτών των προκλήσεων; Αν ναι, τότε δεν μπο-
ρούμε πλέον να αγνοούμε την ανάγκη να απο-
κτήσουμε τα θεσμικά εκείνα εργαλεία που θα
μας επιτρέψουν να παρέχουμε ολοκληρωμένες
απαντήσεις στους πολίτες μας. Πρέπει να ενι-
σχύσουμε τα δημοκρατικά εργαλεία που έχουμε
στη διάθεσή μας προκειμένου να οικοδομή-
σουμε μια πιο ανθεκτική Ευρώπη. 

Εδώ και πολλά χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο απευθύνει εκκλήσεις για αναθεώ-
ρηση της Συνθήκης ώστε να αντιμετωπιστούν
οι ελλείψεις όσον αφορά τους μηχανισμούς
που έχει στα χέρια της η Ευρώπη, κυρίως σε
σχέση με την ταχεία λήψη αποφάσεων. Ει-
δικότερα, το δικαίωμα του βέτο στην ευρω-
παϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων απο-
τελεί αναχρονισμό, όπως έγινε προφανές
από την παρούσα κρίση και την ανάγκη για
άμεση λήψη μέτρων. 

Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
συνιστά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
σκιαγραφήσουμε, από κοινού με τους πο-
λίτες της ΕΕ και την κοινωνία των πολιτών,
το σχέδιό μας για μια περισσότερο αποτε-
λεσματική ευρωπαϊκή δημοκρατία. Πρέπει
να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις σε επί-
πεδο βάσης και να μην παραμείνει προσκολ-
λημένη σε ακαδημαϊκές συζητήσεις ή σε
διάλογο αποκλειστικά μεταξύ θεσμικών ορ-
γάνων. Στόχος της διάσκεψης πρέπει να εί-
ναι να καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτε-
λέσματα, τα οποία θα μας επιτρέψουν να
αναλάβουμε συντονισμένη δράση προκει-
μένου να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη πιο
δίκαιη, πιο οικολογική και πιο ανθεκτική. 

Αν μη τι άλλο, η φετινή συγκυρία μας έδειξε
τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει βούληση να
ληφθούν γενναίες αποφάσεις για την Ευρώπη
και για το καλό των μελλοντικών γενεών.

Turning 
Point
Η κρίση του κορωνοϊού
αποτελεί σημείο καμπής
όσον αφορά τον τρόπο που
σκεπτόμαστε ως Ευρωπαϊκή
Ένωση και οραματιζόμαστε
το μέλλον μας
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Ό
πως πολλοί από τους Αμερικα-
νούς συναδέλφους μου, είχα
σοκαριστεί με την άρνηση του
Προέδρου Τραμπ να δεσμευτεί

για μια ειρηνική μεταβίβαση της προεδρικής
εξουσίας εάν και εφόσον έχανε τις εκλογές
της 3ης Νοεμβρίου. Και το αποκάλυψε τον
Οκτώβριο, όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχναν
συνεχώς ότι βρισκόταν πίσω από τον τελικό
νικητή, τον πρώην Αντιπρόεδρο Τζόζεφ Ρόμ-
πινετ Μπάιντεν τον νεότερο.

Στη συνέχεια, επιδεινώθηκε η κατάσταση,
αφού ο γερουσιαστής Μάικ Λι της Γιούτα,
μέλος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων
της Γερουσίας, έγραψε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο twitter ότι: «Η δημοκρατία
δεν είναι αυτοσκοπός. Η ελευθερία, η ειρήνη
και η ευημερία είναι. Θέλουμε να ανθήσει η
ανθρώπινη φύση. Η ανεξέλεγκτη δημοκρατία
μπορεί να το αποτρέψει 

Το μόνο θετικό από μια τέτοια δήλωση εί-
ναι ότι, επιτέλους, ένας Ρεπουμπλικάνος πο-
λιτικός ήταν ειλικρινής για τις προθέσεις
του και αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να απο-
τελέσει σημείο καμπής στον δημόσιο λόγο
της χώρας μας.

Εάν δεν πρόκειται να υπάρξει ειρηνική ή
ακόμη και ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας,

και αν άνθρωποι όπως ο γερουσιαστής Λι
έχουν τον δικό τους δρόμο, και γυρίζουμε
την πλάτη μας στη δημοκρατία, τότε η ζωή
μας και η αντίληψή μας για τις Ηνωμένες
Πολιτείες ως προμαχώνα της λαϊκής εκπρο-
σώπησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων ίσως να αλλάξει για πάντα.

Πριν έναν χρόνο στο βιβλίο μου «Άνθρω-
ποι, Εξουσία και Οφέλη: Προοδευτικός Κα-
πιταλισμός σε μια Εποχή Δυσαρέσκειας»,
έκανα αναφορά στο δίλημμα που αντιμετω-
πίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Έχει υπο-
στηρίξει ένα σύνολο πολιτικών που αντιτί-
θενται στη βούληση της πλειοψηφίας των
Αμερικανών, οι οποίοι έχουν εκφράσει την
πίστη τους στην καθολική πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη, σε καλύτερη πρό-
σβαση στην εκπαίδευση, στην αλλαγή του
κατώτατου μισθού, στον αυστηρότερο έλεγχο
όπλων και ούτω καθεξής. Ο μόνος τρόπος
με τον οποίο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
μπορεί να διατηρήσει την εξουσία του είναι
μέσω αντιδημοκρατικών πολιτικών - αφαί-
ρεση πολιτικών δικαιωμάτων (μέτρα κατα-
στολής κατά των ψηφοφόρων), μεροληπτικός
εκλογικός καταμερισμός των περιφερειών
και χειραγώγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
για να επιβληθεί ο Πρόεδρος σε ένα Κογ-

κρέσο που ελέγχεται από τους Δημοκρατι-
κούς ή να αποκτήσει μεγαλύτερες εξουσίες.

Έχουμε παρακολουθήσει αυτό που πραγ-
ματικά κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, την ασυ-
νέπεια που υπάρχει ως προς την επίδειξη
πατριωτισμού και τις επικλήσεις στο Σύν-
ταγμα των ΗΠΑ. Τώρα έχουν αρχίσει να μι-
λούν πιο ανοιχτά για τις προθέσεις τους. Τώ-
ρα, ίσως, μπορούμε να κάνουμε μια πραγ-
ματική συζήτηση για το είδος της χώρας που
θέλουμε να είναι η Αμερική. Συμφωνούμε με
τον γερουσιαστή Λι; Τελικά, ο σκοπός αγιάζει
τα μέσα; Είμαστε πρόθυμοι να εγκαταλεί-
ψουμε τη δημοκρατία για να πετύχουμε τους
σκοπούς μας; Και θα εγκαταλείπαμε πραγ-
ματικά τη δημοκρατία; Βεβαίως, η ιστορία
μας διδάσκει.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια μας έκαναν
να αντιληφθούμε πόσο εξαιρετικά εύθραυστα
είναι τα θεσμικά μας όργανα, όπως αυτά που
διασφαλίζουν την ισότητα, την πολιτική
ελευθερία, την αποτελεσματική δημόσια δι-
οίκηση, έναν ελεύθερο και ενεργό Τύπο ακό-
μη και το κράτος δικαίου. Όταν ήμουν επι-
κεφαλής οικονομολόγος της Παγκόσμιας
Τράπεζας πριν από περίπου 20 χρόνια, μι-
λούσαμε σε χώρες για τη δημιουργία καλών
θεσμών, και εκείνη τη στιγμή είχαμε τις Ηνω-

Του Joseph E. Stiglitz

Μια ευκαιρία για να
διορθώσουμε τα προβλήματα
της δημοκρατίας 

Οικονομολόγος, αναλυτής δημόσιας πολιτικής, καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Κολούμπια και επικεφαλής
οικονομολόγος του Ινστιτούτου Ρούσβελτ, μιας μη
κερδοσκοπικής δεξαμενής σκέψης. Πήρε το βραβείο
Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες το 2001
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μένες Πολιτείες ως πρότυπο και καλό παρά-
δειγμα. Δεν ήμασταν σίγουροι πώς δημιουρ-
γήθηκαν καλά θεσμικά όργανα, δεν μπορού-
σαμε καν να ορίσουμε τι ακριβώς σήμαινε
ο όρος, αλλά το αντιλαμβανόσουν όταν το
έβλεπες. Περιλάμβανε κανόνες και νόμους.
Οι κοινωνίες με καλή επίδοση είχαν και τα
δύο: το κράτος δικαίου ήταν απαραίτητο, αλ-
λά οι κανόνες που τηρούν όλοι οι πολίτες
είχαν μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν μπορούσε
κανείς να κωδικοποιήσει σε νόμους όλα αυτά
που υποδηλώνει ο όρος «καλή συμπεριφο-
ρά». Ο κόσμος ήταν πολύ περίπλοκος και
συνεχώς μεταβαλλόμενος.

Λίγο αργότερα, ήμουν πρόεδρος μιας διε-
θνούς ομάδας που ονομάζεται Επιτροπή για
τη Μέτρηση των Οικονομικών Επιδόσεων
και της Κοινωνικής Προόδου. Στόχος μας
ήταν να αξιολογήσουμε τις υγιείς οικονομίες,
όπου οι πολίτες απολάμβαναν υψηλό επίπε-
δο ευημερίας και να διακρίνουμε τι πήγε κα-
λά στη δημιουργία και τη διατήρηση αυτών
των κοινωνιών. Ένα συστατικό στο οποίο
επικεντρωνόμασταν, που δεν συμπεριλή-
φθηκε σε προηγούμενες αναλύσεις, ήταν η
μεταξύ των πολιτών εμπιστοσύνη αλλά και
η πίστη προς τους δημόσιους θεσμούς.

Ακόμη και στα νιάτα μας στο Γκάρι της Ιν-
τιάνα, μαθαίναμε στο σχολείο για τα δυνατά
σημεία της δημοκρατίας της Αμερικής, για
τα συστήματα ελέγχου και ισορροπίας και
για το κράτος δικαίου. Μας μιλούσαν για μια
δημοκρατία στην οποία η φωνή της πλει-
οψηφίας ακούγεται καθαρά ενώ και τα δι-
καιώματα της μειονότητας γίνονται σεβαστά.
Δεν συζητούσαμε για εμπιστοσύνη -το θεω-
ρούσαμε δεδομένο- ενώ ήταν εύθραυστη σε
άλλες κατώτατες χώρες, χωρίς σωστά δομη-
μένους δημοκρατικούς θεσμούς. Κοιτάζαμε
σε άλλες χώρες όπου τα χρήματα αμαύρωναν
την πολιτική διαδικασία. Δεν είχαμε ακόμη
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου όπως
αυτή της Ένωσης Πολιτών Εναντίον της Ομο-
σπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, η οποία
καθιέρωσε τον ρόλο του χρήματος ως προς
τη διαμόρφωση της πολιτικής. Και δεν θα
μπορούσαμε καν να διανοηθούμε μια Αμε-
ρική που κυριαρχείται μόνιμα από μια πο-
λιτική μειονότητα που δεν σέβεται τα δι-
καιώματα της πλειοψηφίας.

Τα τελευταία χρόνια είδαμε έναν Πρόεδρο
να σπάει τους κανόνες. Μας έχει διδάξει να

μην τους θεωρούμε δεδομένους. Έχει κατα-
στήσει σαφές ότι μπορεί να χρειαστεί να πα-
ρερμηνεύσουμε νόμους και να αλλάξουμε
πάγιες συμπεριφορές, όπως ο σεβασμός του
ρόλου των γενικών επιθεωρητών, η αποφυγή
δημιουργίας σύγκρουσης συμφερόντων και
η δημοσιοποίηση φορολογικών δηλώσεων.

Ελπίζω ότι αυτή η μορφή δημοκρατίας
δεν θα αποτελέσει σημείο καμπής στην πο-
ρεία του έθνους. Εάν αυτοί που περιφρο-
νούν τη δημοκρατία, όπως ο Πρόεδρος
Τραμπ και ο γερουσιαστής Λι, συνεχίζουν
στο ίδιο μοτίβο απόψεων, η ιστορία μας
λέει πού μπορεί να οδηγηθούμε και έχουμε
ήδη δει κάποια σημάδια. 

Η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων και
οι συλλήψεις από αστυνομικούς στο Πόρτ-
λαντ του Όρεγκον, το περασμένο καλοκαίρι,
θυμίζει τις πολιτοφυλακές του Χίτλερ. Όπως
και οι ισχυρισμοί ενός Προέδρου ότι είναι

πάνω από τον νόμο και πέρα από τα αποτε-
λέσματα μιας ελεύθερης και δίκαιης εκλο-
γικής αναμέτρησης.

Έχοντας όμως τη γνώση πως η δημοκρα-
τία συνεχίζει να επιβιώνει ανά τους αιώνες,
μπορεί να μας στρέψει σε μια διαφορετική
κατεύθυνση: Τώρα θα αντιμετωπίσουμε το
ακόμη πιο τρομακτικό μεν αλλά αναζωο-
γονητικό καθήκον της ενίσχυσης της δη-
μοκρατίας μας. Έχουμε δει τις αδυναμίες
και ξέρουμε πόσο εύθραυστη είναι η δημο-
κρατική δομή. Έχουμε δει την καταστρο-
φική επίδραση του χρήματος στην πολιτική
ζωή, με ποιον τρόπο υπονομεύει την εμπι-
στοσύνη και δημιουργεί συνθήκες που επι-
δεινώνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Έχου-
με γίνει μάρτυρες των εξελίξεων που οδη-
γούν σε μεγαλύτερη πόλωση, οδηγώντας
ένα αξιοπρεπές σύστημα ελέγχων και ισορ-
ροπιών σε αδιέξοδο και αντιπαραθέσεις.

Δεν θα καταφέρουμε να αποκαταστήσου-
με την εμπιστοσύνη και την αίσθηση της
κοινωνικής συνοχής μέχρι να αντιμετωπί-
σουμε αποτελεσματικά τις φυλετικές, εθνο-
τικές και οικονομικές ανισότητες. Αυτές οι
διαιρέσεις μας χωρίζουν αναπόφευκτα και
υπονομεύουν τις απαιτήσεις για δημοκρα-
τική αλληλεγγύη.

Η ανοικοδόμηση της δημοκρατίας μας
δεν θα είναι εύκολη, αλλά θα τονώσει και
το ηθικό μας. Η δημοκρατία είναι κάτι πε-
ρισσότερο από τις εκλογές οι οποίες διε-
ξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι επιτυχη-
μένες δημοκρατίες έχουν ευρεία συμμετοχή
πολιτών σε μια σειρά θεσμών της κοινωνίας
των πολιτών. Η συλλογική δράση είναι κάτι
περισσότερο από την κυβέρνηση ή τους δη-
μόσιους θεσμούς. Δεν καταστρέφει την ατο-
μικότητα ή την ελευθερία, αλλά μπορεί να
τις ενισχύσει και να επιτρέψει σε όλους μας
να προοδεύσουμε.

Έχουμε πλησιάσει το χείλος του γκρεμού
των αγαπημένων μας δημοκρατικών δικαιω-
μάτων, έχουμε ρίξει μια ματιά στον γκρεμό και
σκεφτήκαμε τι βρίσκεται εκεί κάτω, και αυτή
η τρομακτική εικόνα μπορεί να δώσει την ώθη-
ση για εκείνο το είδος της εθνικής αλληλεγγύης
που ο αμερικανικός λαός χρειάζεται για να
ανοικοδομήσει τη δημοκρατία μας.

© 2020 Joseph E. Stiglitz, Distributed by
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Εν μέσω πανδημίας, 100
εκατομμύρια ψηφοφόροι,
αριθμός ρεκόρ, στις
Ηνωμένες Πολιτείες
εξέλεξαν τον Πρόεδρο
Μπάιντεν σηματοδοτώντας
το τέλος της μακράς πορείας
του Τραμπ. Ωστόσο, ο
Τραμπ δεν ήθελε να
δεσμευτεί για μια ειρηνική
μεταβίβαση της προεδρικής
εξουσίας

ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
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Μια γυναίκα δαμάζει 
το μεγαλύτερο κύμα

Η Maya Gabeira «δάμασε» ένα κύμα ύψους
22,4 μέτρων καταρρίπτοντας το τελευταίο ρεκόρ
Γκίνες, το οποίο άνηκε και πάλι στην ίδια. «Το
να κατακτήσω ρεκόρ για δεύτερη φορά είναι

τρελό», παραδέχεται. Η Βραζιλιάνα το
2018 είχε πάρει ρεκόρ Γκίνες καθώς,
ανάμεσα στις γυναίκες, είχε καταφέρει
να σερφάρει στο μεγαλύτερο κύμα. Στις

20 Φεβρουαρίου του 2020, όμως ξεπέρασε τον
εαυτό της, σερφάροντας ένα κύμα 22,4 μέτρων
στην παραλία της Πορτογαλίας «Praia do Norte»
κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας εκδήλωσης
«WSL (World Surf League) Nazare Tow Surfing
Challenge».

Ο οίκος Louis Vuitton λανσάρει μια μοδάτη προσωπίδα
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η μάσκα προσώπου βοηθά

στην προστασία ενάντια στον κορωνοϊό και ο οίκος
μόδας Louis Vuitton λάνσαρε μια πλαστική προσωπίδα
αξίας 961 δολαρίων και η οποία πωλείται σε
επιλεγμένα σημεία, ως μέρος της καμπάνιας
2021 Cruise Collection. Το σκληρό πλαστικό κά-
λυμμα μπορεί να αναδιπλωθεί και να χρησιμο-
ποιηθεί και ως γείσο ενώ διαθέτει το χρυσό, ανάγλυφο
μονόγραμμα LV. Μάλιστα, προστατεύει και από τις ακτί-
νες του ήλιου, καθώς διαυγές κάλυμμα αλλάζει και από
διαφανές γίνεται σκούρο στο έντονο φως. 

Τρομοκρατική οργάνωση 
για τις ΗΠΑ το Ρωσικό

αυτοκρατορικό κίνημα
Τον Απρίλιο η κυβέρνηση Τραμπ συμπεριέλαβε

στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώ-
σεων την εθνικιστική οργάνωση «Ρωσικό αυ-
τοκρατορικό κίνημα» (Russian Imperial Move-
ment). Ήταν η πρώτη φορά που η κυβέρνηση

έβαλε τη… συγκεκριμένη «ταμπέλα» σε ομάδα λευκών
- εθνικιστών ρατσιστών.

Η Γαλλία εκλέγει την πρώτη τρανς δήμαρχο 
Το συμβούλιο της Tilloy-lez-Marchiennes, μιας κοινότητας

εξακοσίων κατοίκων, στη βορειοανατολική Γαλλία, εξέλεξε
την πρώτη δημοσίως δηλωμένη τρανς δήμαρχο
στη χώρα τον περασμένο Μάρτιο. Η Marie Cau η
οποία ήταν υποψήφια στις εκλογές με μια πλατ-
φόρμα που έδωσε έμφαση στην οικολογική βιω-

σιμότητα, δήλωσε ότι πιστεύει ότι εκλέχθηκε λόγω των
αξιών της και όχι λόγω της ταυτότητας του φύλου της.

3

5

2

4

Της Tricia Tisak

γεγονότα
που έγιναν
για πρώτη

φορά το 

2020

18

12

Εργαλείο επεξεργασίας
γονιδίων σε άνθρωπο

Άτομο το οποίο φέρει μία σπάνια γε-
νετική πάθηση που προκαλεί τύφλωση,
αποτέλεσε τον Μάρτιο τον πρώτο εν δυ-
νάμει ασθενή στο κόσμο, που μέσω της
γονιδιακής θεραπείας CRISPR-Cas9, έγινε
μια πρώτη προσπάθεια ίασης της νόσου.
Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της
όρασης του ασθενούς, οι γιατροί εμβο-
λίασαν με μικροσκοπικές σταγόνες (που
περιείχε το εργαλείο επεξεργασίας), το
μάτι του ασθενούς, ο οποίος έχει μια σπά-
νια γενετική διαταραχή η οποία εμποδίζει
το σώμα να συνθέσει μια πρωτεΐνη που
είναι απαραίτητη για τη μετατροπή του
φωτός σε σήματα στον εγκέφαλο.
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Επανδρωμένο «ιπτάμενο αυτοκίνητο» 
πέταξε με επιτυχία 

Η εταιρεία τεχνολογίας Sky-
Drive ολοκλήρωσε τον Αύγου-
στο την πρώτη επιτυχημένη
δημόσια δοκιμή ενός ιπτάμε-
νου αυτοκινήτου στην Ιαπωνία.
Το όχημα που διέθετε και πλή-
ρωμα, είχε όνομα SD-03 και
περιπλανήθηκε για τέσσερα

λεπτά πάνω από τις εγκαταστάσεις δοκιμών της Toyota, οι οποίες
φιλοξενούν τη βάση ανάπτυξης της εταιρείας. Η SkyDrive σχεδιάζει
να διαθέσει το αυτοκίνητο στους καταναλωτές έως το 2023.

Το Χατζ ακυρώνεται για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία
Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι το με-

γάλο ετήσιο προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκκα,
ένας από τους πέντε πυλώνες του Ισλάμ, θα διεξαχθεί
αργότερα  με πολύ περιορισμένο αριθμό πιστών λόγω
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ακυρώνοντας στην
ουσία το Χατζ, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην
ιστορία. Το Xατζ, μια από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές
συναθροίσεις παγκοσμίως, προσέλκυσε 2,5 εκατομμύρια
πιστούς το 2019. Οι αρχές υπολόγιζαν στην προσέλευση 2,7 εκατομμυρίων πιστών
για το 2020, ωστόσο ο κορωνοϊός ακύρωσε την προσέλευση πιστών.

Τα μπαλόνια παρέχουν 
διαδίκτυο στην Κένυα

Ένα τεράστιο δια-
φανές μπαλόνι άρχι-
σε να παρέχει υπη-
ρεσίες internet σε
απομακρυσμένες πε-
ριοχές της Κένυας
τον Ιούλιο, όπως
ανακοίνωσε η Pro-
ject Loon της Google και η Telkom Kenya. Για το πρότζεκτ
χρησιμοποιήθηκαν 35 μπαλόνια, τα οποία βρίσκονται 20 χι-
λιόμετρα πάνω από το έδαφος. 

Ένας μαύρος φωτογράφος κερδίζει 
το εξώφυλλο της Vanity Fair

Ο Dario Calmese, φωτογραφίζοντας την
ηθοποιό Viola Davis για το τεύχος Ιουλί-
ου-Αυγούστου του περιοδικού Vanity Fair
έγινε ο πρώτος μαύρος φωτογράφος στην
ιστορία του περιοδικού του οποίου η δου-
λειά φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο, σύμ-
φωνα με τον εκδότη του. Η απόφαση λή-
φθηκε μετά την αντιπαράθεση που ξέσπα-
σε λόγω μιας άλλης φωτογραφίας της Si-
mone Biles για το εξώφυλλο του περιοδι-
κού «Vogue» τον Αύγουστο. 

Ένα Κ-pop συγκρότημα στο νο1 των US charts 
Το συγκρότημα της K-pop

BTS είναι το πρώτο της Νό-
τιας Κορέας που κυριαρχεί
στο αμερικανικό singles
chart σύμφωνα με το Bill-
board, καθώς το αγγλόφω-

νο τραγούδι Dynamite έφτασε Νο 1. Η πρωτιά αυτή, είναι ένα ακόμη
ορόσημο που ενισχύει την παγκόσμια κυριαρχία του επταμελούς
boy band, και ήρθε λίγο μετά τη νίκη των BTS έναντι των Lady Gaga,
Ariana Grande και Taylor Swift, στα βραβεία MTV. 

Συλλήψεις στο Χονγκ Κονγκ για έναν αμφιλεγόμενο νόμο
Στις 30 Ιουνίου, μια μέρα αφότου τέθηκε σε

ισχύ ένας νέος αμφισβητούμενος νόμος για
την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ, η το-
πική αστυνομία τον αξιοποίησε για να προ-
χωρήσει στις πρώτες συλλήψεις. Αναλυτές υπο-
στηρίζουν ότι ο νόμος θα υπονομεύσει την αυ-
τονομία της περιοχής και θα παραχωρήσει
στην κινεζική κυβέρνηση περισσότερη δύναμη,
ώστε να εντείνει τους περιορισμούς στον Τύπο
και στους διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ.

Τηλεσκόπιο απαθανάτισε ηλιακή κηλίδα 
Αστρονόμοι έδωσαν

στη δημοσιότητα τον
Ιανουάριο τις πιο λε-

πτομερείς εικό-
νες από τον
ήλιο που έχου-
με δει μέχρι

σήμερα, οι οποίες λή-
φθηκαν από το νέο ηλιακό τηλεσκόπιο Daniel K. Inouye
το οποίο είναι και το μεγαλύτερο στον κόσμο.

11
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8

Κοινή αεροπορική άσκηση
Γερμανίας-Ισραήλ

Γερμανία και Ισ-
ραήλ πραγματοποί-
ησαν τον Αύγουστο
κοινές στρατιωτικές
ασκήσεις για πρώτη
φορά σε γερμανικό
έδαφος, μια επιχεί-
ρηση που υπογραμ-
μίζει τον περίπλοκο
δεσμό μεταξύ των δύο χωρών που μοιράζονται μια
μακρά και οδυνηρή ιστορία.

6
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Πρώην υπουργός Άμυνας στο Μεξικό
συλλαμβάνεται στις ΗΠΑ

Ο Σαλβαδόρ
Σιενφουέγος Σε-
πέδα, ο πρώην
υπουργός Άμυ-
νας επί των ημε-
ρών της προ-
εδρίας του Ενρί-
κε Πένια Νιέτο
στο Μεξικό, συ-
νελήφθη από τις
αρχές των ΗΠΑ τον Οκτώβριο με την κατηγορία της δια-
κίνησης ναρκωτικών.

Ο Ποντίφικας υποστηρίζει πολιτικούς γάμους μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου 
Ο πάπας Φραγκίσκος τάχθηκε υπέρ των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων

του ίδιου φύλου, στο ντοκιμαντέρ «Francesco», το οποίο προβλήθηκε τον Οκτώβριο
σε φεστιβάλ κινηματογράφου στη Ρώμη. «Οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι έχουν το δι-
καίωμα να είναι σε μια οικογένεια. Είναι παιδιά του Θεού», είπε ο Πάπας σε μία
από τις συνεντεύξεις που παραχώρησε για το ντοκιμαντέρ. «Αυτό που πρέπει να
έχουμε είναι μια νομοθεσία για σύμφωνο συμβίωσης. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι
νομικά καλυμμένοι», συμπλήρωσε. Είναι ο πρώτος Ποντίφικας, ο οποίος εκφράζει
την υποστήριξη του στους πολιτικούς γάμους.

Ρεκόρ για την τιμή του χρυσού
Με τους εμπόρους ν’ αναζητούν

ασφαλέστερα μέρη για επένδυση εν
μέσω της αβεβαιότητας της πανδημίας
Covid-19, οι τιμές του χρυσού έφτασαν
σε πρωτοφανή ύψη το καλοκαίρι του
2020, ξεπερνώντας τα 2 χιλιάδες δο-
λάρια ανά ουγγιά. Άλλα πολύτιμα μέ-
ταλλα, όπως το ασήμι και το λευκόχρυ-
σο, έχουν επίσης σημειώσει αύξηση στην αξία τους. Το προηγούμενο
ιστορικό ρεκόρ της τιμής του χρυσού ήταν τα 1.921,18 δολάρια ανά ουγγιά
και είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ρίχνοντας μια ματιά στο 2021
Η αποστολή της Ινδίας στο
διάστημα

Η Ινδία θα στείλει πλήρωμα με τρεις αστρο-
ναύτες στο διάστημα τον Δεκέμβριο του 2021,
την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στο δια-
στημικό πρόγραμμα της χώρας

ΛΟΑΤΚΙ στα σχολεία 
Μέχρι τον Μάιο του 2021 τα δημόσια σχο-

λεία στη Σκωτία θα πρέπει στο εξής να διδά-
σκουν στα παιδιά την ιστορία των κινημάτων

ΛΟΑΤΚΙ, καθοδηγώντας τους στον αγώνα για
την καταπολέμηση του σχολικού bullying, της
ομοφοβίας και της τρανσφοβίας μαθαίνοντάς
τους παράλλληα την εξερεύνηση της σεξουα-
λικής τους ταυτότητας.

Πλοίο ρομπότ στον Ατλαντικό
Ένα πλήρως αυτόνομο ερευνητικό πλοίο

ρομπότ πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα
από τα πρώτα αυτόνομα διατλαντικά ταξίδια
στον κόσμο. Το MAS θα ακολουθήσει την

αυθεντική διαδρομή του θρυλικού πλοίου
Mayflower, στο πλαίσιο του εορτασμού της
επετείου των 400 χρόνων από την πραγμα-
τοποίησή της. 

Καρκίνος στα οστά δεινοσαύρων
Επιστήμονες στο Βα-

σιλικό Μουσείο του
Οντάριο και το Πανε-
πιστήμιο Μακ Μάστερ
εντόπισαν το οστεο-
σάρκωμα, έναν κακοή-
θη καρκίνο των οστών,
σε ένα δείγμα Κεντρό-
σαυρου (Centrosaurus

apertus), ενός φυτοφάγου δεινοσαύρου με κέρατα ο οποίος έζησε
πριν από 76 εκατομμύρια χρόνια. Είναι η πρώτη επιβεβαιωμένη
διάγνωση κακοήθους καρκίνου σε δεινόσαυρο, σύμφωνα με δη-
μοσίευμα του ιατρικού περιοδικού Lancet Oncology.

Η πρώτη κινεζική αποστολή ρόβερ στον Άρη
Την πρώτη της αποστολή οχήματος εδάφους (ρόβερ) στον Άρη εκτόξευσε

επιτυχώς η Κίνα τον Ιούλιο. Το εξάτροχο ρομπότ, εγκιβωτισμένο σε ένα
σκάφος για την προστασία του, εκτοξεύτηκε
με πύραυλο Long March 5 από το διαστη-
μοδρόμιο του Γουεντσάνγκ στο Χαϊνάν στις
12:40 τοπική ώρα. Αναμένεται να φτάσει σε
τροχιά γύρω από τον Κόκκινο Πλανήτη τον
Φεβρουάριο.  Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία
διαστήματος της Κίνας ανέφερε ένα άλλο

σημαντικό επίτευγμα: Προσγειώθηκε με επιτυχία ένα επαναχρησιμοποι-
ήσιμο διαστημόπλοιο για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας πειραματική
τεχνολογία.
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18 γεγονότα που έγιναν για πρώτη                               φορά το 2020
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Τ
ο 2020 δεν χτυπηθήκαμε μόνο από
μια παγκόσμια πανδημία, αλλά και
από τα κλομπ των αστυνομικών.
Παρακολουθήσαμε διαδηλωτές σε

όλο τον κόσμο να εισπνέουν τα αποπνικτικά
δακρυγόνα, να χάνουν την όρασή τους από
σφαίρες και να υφίστανται βασανιστήρια
και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
να πεθαίνουν. Προσπαθήσαμε απεγνωσμένα
να εντοπίσουμε τους αγαπημένους μας με-
ταξύ αυτών που συνελήφθησαν και φυλα-
κίστηκαν επειδή συμμετείχαν σε ειρηνικές
διαδηλώσεις.

Ήταν μια χρονιά ριζοσπαστικής πολιτικής
φαντασίας: το 2020 μας ανάγκασε να πά-
ρουμε τα όνειρά μας στα σοβαρά και μας
ενέπνευσε να οραματιστούμε ένα καλύτερο,
εναλλακτικό μέλλον.

Είμαι ενεργό μέλος των αντιεξουσιαστικών,
φεμινιστικών και ΛΟΑΤΚΙ κοινοτήτων από
το 2007. Όταν ιδρύσαμε το ακτιβιστικό μου-
σικό συγκρότημα Pussy Riot το 2011, μπο-
ρούσα να οραματιστώ μια εποχή όπου οι φε-
μινιστικές και οι ομοφυλοφιλικές κοινότητες
θα ανθήσουν στη Ρωσία, και οι δημοφιλείς

καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε συγκεν-
τρώσεις μας κατά του Κρεμλίνου. Όμως οι
παγκόσμιοι ακτιβιστές έχουν επιτύχει πολλά
τα τελευταία χρόνια. Η σύλληψή μου και η
φυλάκιση με ένα άλλο μέλος των Pussy Riot
το 2012, μαζί με την επίμονη άρνησή μας να
υποχωρήσουμε μετά την απελευθέρωσή μας
στα τέλη του 2013, βοήθησαν να ενθαρρύ-
νουμε τους συναδέλφους μας καλλιτέχνες
και μουσικούς να συμμετάσχουν στα κοινά
και την πολιτική. Έχω μάθει ότι, ενώ η αλ-
λαγή μπορεί να μην συμβεί εν μια νυκτί, με
την πάροδο του χρόνου οι μικρές δράσεις
μπορούν να οικοδομήσουν κάτι που να έχει
διάρκεια και βάθος: Ένας ένας, οι αστυνο-
μικοί μπορούν να αλλάξουν ή να αντικατα-
σταθούν, έως ότου φτάσει η μέρα που ο θά-
νατος ενός άοπλου άνδρα, γυναίκας ή ενός
μη δυαδικού ατόμου που δεν ανήκει σε κα-
νένα από τα δύο φύλα στα χέρια της Αστυ-
νομίας θα αποτελεί παρελθόν.

Ο τραγικός θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ
στις 25 Μαΐου 2020, ενώ ήταν υπό σύλληψη
στη Μινεάπολη, οδήγησε στη γέννηση ενός
από τα μεγαλύτερα κοινωνικά κινήματα

στην ιστορία της Αμερικής. Επανέφερε το
κίνημα του Black Lives Matter, με τις δη-
μοσκοπήσεις να δείχνουν ότι 15 έως 26 εκα-
τομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες
συμμετείχαν σε διαδηλώσεις του Black Lives
Matter τις εβδομάδες που ακολούθησαν
τον θάνατο του Φλόιντ.

Το Black Lives Matter έχει βαθιά επίδραση
στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη δι-
καιοσύνη το 2021 και μετά. Η δικαιοσύνη
πρέπει να σημαίνει φυλετική δικαιοσύνη.
Πρέπει επίσης να σημαίνει οικονομική δι-
καιοσύνη, δικαιοσύνη φύλου και περιβαλ-
λοντική δικαιοσύνη. Τα μαζικά κοινωνικά
κινήματα του 2020 μας δίδαξαν να σκεφτό-
μαστε ολιστικά και διαθεματικά, να θέτουμε
μεγάλα ερωτήματα και να φανταζόμαστε ένα
καλύτερο μέλλον.

Φέτος αρχίσαμε να οραματιζόμαστε πολύ
διαφορετικά μονοπάτια για τον πολιτισμό
μας: Τι γίνεται αν επανεξετάσουμε ριζικά τη
δημόσια ασφάλεια; Θα μπορούσαμε να επω-
φεληθούμε από λιγότερη αστυνόμευση στη
ζωή μας; Πρέπει να πείσουμε πως τα κονδύ-
λια που προορίζονταν για την Αστυνομία θα

Ένα έτος ριζοσπαστικής 
πολιτικής φαντασίας

Ακτιβίστρια, καλλιτέχνης και μουσικός,
ιδρύτρια του φεμινιστικού συγκροτήματος
Pussy Riot. Είναι η συγγραφέας του «Read
& Riot: A Pussy Riot Guide to Activism»

Της Nadya 
Tolokonnikova
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ενισχύουν στο εξής προγράμματα περιθω-
ριοποιημένων κοινοτήτων, δίνοντας εξουσίες
επιβολής του νόμου σε κοινωνικούς λειτουρ-
γούς. Τι θα συμβεί αν η Αστυνομία, ένα θε-
σμικό όργανο που έχασε την εμπιστοσύνη
των πολιτών, διαλυθεί και αντικατασταθεί
από μια άλλη πιο υπεύθυνη κοινωνική ορ-
γάνωση; Ποιον υπηρετούν οι αστυνομικοί
και ποιον προστατεύουν; Με προστατεύουν;
Πρέπει ακόμα να θέτουμε υπό κράτηση τους
ανθρώπους; Έχει επανεντάξει κανείς στην
κοινωνία το σύστημα των φυλακών; Η απλή-
ρωτη και εθελοντική εργασία στη φυλακή
δεν αποτελεί μια μορφή δουλείας; Μπορούμε
να φανταστούμε έναν κόσμο μετά την Αστυ-
νομία, μετά τη φυλακή;

Οι κυβερνήσεις, ειδικά εκείνες με αυταρ-
χικές τάσεις, αντέδρασαν νευρικά στη θαρ-
ραλέα ριζοσπαστική πολιτική φαντασία των
πολιτών τους. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει χα-
ρακτηρίσει τους ακτιβιστές της κοινωνικής
δικαιοσύνης «τρομοκράτες» και είπε ότι θέλει
να τους «επιβληθεί». Ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν πιστεύει ότι εάν του ασκή-
σετε κριτική είστε εχθρός του κράτους και
πρέπει να σιωπήσετε.

Στη χώρα μου, τη Ρωσία, το σύστημα επι-
βολής του νόμου ασχολείται εδώ και σχεδόν
10 χρόνια με τη σύλληψη μελών του Pussy
Riot. Τα μουσικά μας βίντεο εστιάζουν στην
αστυνομική βία, τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό, επειδή πιστεύουμε ότι
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που μπορεί να
λυθεί μόνο με τις συντονισμένες προσπάθειες
ακτιβιστών σε όλο τον κόσμο. Τον Φεβρουά-
ριο του 2015 κυκλοφόρησε το πρώτο μας
τραγούδι στην αγγλική γλώσσα «Δεν μπορώ
να αναπνεύσω» στη μνήμη του Έρικ Γκάρνερ,
ο οποίος είχε πεθάνει το προηγούμενο κα-
λοκαίρι όταν ένας αστυνομικός της Νέας
Υόρκης του έκανε κεφαλοκλείδωμα.

Τον Αύγουστο, η ρωσική κυβέρνηση επι-
χείρησε να δολοφονήσει τον αρχηγό της αν-
τιπολίτευσης και φίλο μου Αλεξέι Ναβάλνι,
δηλητηριάζοντας τον με νευροτοξική χημική
ουσία. Την ίδια περίπου περίοδο στη Λευ-
κορωσία, το καθεστώς του Προέδρου Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος είναι φίλος
του κ. Πούτιν, επιβάλλει τη σύλληψη, τον ξυ-
λοδαρμό και τον βασανισμό ειρηνικών δια-
δηλωτών – γεγονός που τους έκανε ακόμη
πιο αποφασιστικούς. Όταν οι κυβερνήσεις
αντιδρούν με υπερβολική δύναμη, όπως κά-
νουν σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν αποτυγ-

χάνουν να προστατεύσουν ειρηνικούς δια-
δηλωτές, δικαίως πυροδοτείται περισσότερη
αντίσταση. Κατά το 2020, ξέσπασαν αντικυ-
βερνητικές διαδηλώσεις και μαζικά κινήματα
κατά της αστυνομικής βίας στο Χονγκ Κονγκ,
τη Χιλή, τον Λίβανο, το Μεξικό, τη Βρετανία
και τη Γαλλία.

Η νόσος Covid-19 αποκάλυψε ρωγμές στην
πολιτική ηγεσία όλου του κόσμου και μας
έκανε να αμφισβητήσουμε τις οικονομικές,
φυλετικές και έμφυλες ανισότητες με τις
οποίες ζούμε όλοι. Ο τρόπος με τον οποίο
οι κυβερνήσεις μας χειρίστηκαν την πανδη-
μία έχει αφήσει πολλούς από εμάς να αγω-

νιζόμαστε για την οικονομική και φυσική
μας επιβίωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκα-
τομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι έχουν
λάβει τεράστιες φορολογικές ελαφρύνσεις
από την κυβέρνηση, ενώ πάρα πολλοί απλοί
άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση σε
οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη
και χρήματα για να πληρώσουν ενοίκια.

Ο ιός μερικές φορές περιόρισε τη δυνατό-
τητά μας να διαδηλώσουμε στους δρόμους,
αλλά έχουμε μάθει νέους τρόπους για την εκτέ-
λεση των πολιτικών μας καθηκόντων και έχου-
με γίνει πιο αποτελεσματικοί ψηφιακοί ακτι-
βιστές. Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ζημιά
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης στην ψυχική μας υγεία, ερ-
γαζόμαστε σε κάτι που ονομάζω «καθαριότητα
στο Διαδίκτυο», την ηθική χρήση ψηφιακών
εργαλείων. Σήμερα, οι εικόνες και τα βίντεο
που διανέμονται στο διαδίκτυο έχουν μια εξαι-
ρετική ικανότητα να αντιμετωπίζουν την προ-
παγάνδα, τα fake news και την αλαζονεία αυ-
τών που έχουν την εξουσία, απλές και αληθινές
εικόνες των γεγονότων. Στη Λευκορωσία, το
κανάλι Nexta στη δημοφιλή εφαρμογή αν-
ταλλαγής μηνυμάτων, το Telegram, διαδρα-
ματίζει ζωτικό ρόλο στην αντίσταση απέναντι
στην παντοκρατορία του κ. Λουκασένκο. Η
υπηρεσία μέσων μαζικής ενημέρωσης του
συγκροτήματος Pussy Riot Mediazona και το
κανάλι YouTube Navalny Live του Ναβάλνι
αλλάζουν τον τρόπο σκέψης εκατομμυρίων
Ρώσων αποκαλύπτοντας τη διαφθορά, την
ανικανότητα και τη σκληρότητα του πολιτικού
συστήματος του κ. Πούτιν.

Το μέλλον μας δεν έχει ακόμη γραφτεί.
Όταν ως συγκρότημα Pussy Riot γράφουμε
νέα μουσική, αναρωτιόμαστε: Πώς θα ακού-
γεται ο πανκ ακτιβιστής το 2030; Για ποιο
πράγμα θα μιλήσει; Την άνοιξη του 2021, το
συγκρότημα Pussy Riot θα κυκλοφορήσει το
πρώτο του άλμπουμ ηχογραφημένο σε στούν-
τιο που ονομάζεται «Rage». Τα τραγούδια αν-
τανακλούν παγκόσμια ζητήματα όπως η δη-
μόσια ασφάλεια, η πνευματική υγεία και η
σχέση των πολιτών με την κυβέρνηση.

Ο βιώσιμος, οργανωμένος, δημιουργικός,
ειρηνικός και έξυπνος ακτιβισμός θα μας
φέρει πιο κοντά στην υλοποίηση ενός πλή-
ρως δημοκρατικού κόσμου το 2021 και στα
επόμενα χρόνια.

© 2020 Nadya Tolokonnikova, Distributed
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Ο θάνατος του Τζορτζ
Φλόιντ, ενός μαύρου που 
του πέρασε χειροπέδες και
τον καθήλωσε στο έδαφος
ένας λευκός αστυνομικός
στη Μινεάπολη τον Μάιο,
πυροδότησε διαδηλώσεις 
σε όλον τον κόσμο

ΤΑ ΜΑΖΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΣΤΡΕΦΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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«Σ
κάσε και κάνε ντρίμπλα». Μια
δημοσιογράφος ενός συντηρη-
τικού καναλιού υπέδειξε στον
ΛεΜπρον Τζέιμς να κοιτάει τη

δουλειά του και να μην ανακατεύεται με τα πο-
λιτικά, λέγοντάς του ουσιαστικά «σκάσε και
κάνε ντρίμπλα», σε μια συνέντευξη του στο
ESPN το 2018. Περιττό να σας πω πως δεν
άκουσε τη συμβουλή της. 

Από το 2012 ο ΛεΜπρόν είχε… ενοχλήσει
και είχε διαμαρτυρηθεί για την αστυνομική
βία και τον ρατσισμό. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο
Ντουέιν Γουέιντ και οι υπόλοιποι παίκτες των
Μαιάμι Χιτ εμφανίστηκαν με κουκούλες στη
μνήμη του αδικοχαμένου Τρέιβον Μάρτιν, ο
οποίος σκοτώθηκε στη Φλόριντα. Ο φερόμενος
δολοφόνος του θύματος Τζορτζ Ζίμερμαν ακό-
μα δεν έχει συλληφθεί.

Το 2014, αστυνομικοί πλησίασαν στο δρόμο
τον μαύρο Έρικ Γκάρνερ υποστηρίζοντας πως
πουλούσε αφορολόγητα τσιγάρα στο δρόμο.
Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ήρθε σε
αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς. Αυτοί
του επιτέθηκαν και τον σκότωσαν με κεφαλο-
κλείδωμα, παρά το γεγονός πως είναι μια πρα-
κτική που έχει απαγορευτεί δια νόμου στη Νέα
Υόρκη. Ο ΛεΜπρόν μαζί με τους συμπαίκτες
του εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός αγώ-
να με φανέλες που έγραφαν πάνω τη φράση

«I can't breathe» (Δεν μπορώ να αναπνεύσω)
που ήταν τα τελευταία λόγια του Γκάρνερ που
ακούγονται στο βίντεο που τραβήχτηκε την
ώρα που οι αστυνομικοί τον έπνιξαν με κεφα-
λοκλείδωμα. Και οι υπόλοιποι παίκτες σήκω-
σαν και έδειξαν την μπλούζα, ωστόσο ο ΛεΜ-
πρόν ήταν αυτός που τράβηξε τα βλέμματα. 

Παρά το γεγονός πως η πανδημία σαρώνει
τα πάντα στο πέρασμά της, η αστυνομική βία
και ο ρατσισμός είναι ακόμη στο επίκεντρο.
Ο ΛεΜπρόν γνωρίζει πως έχει δυνατή φωνή
και την πλατφόρμα για να εκφράσει την άποψή
του και την χρησιμοποιεί για να διαμαρτυρηθεί
για τον συστημικό ρατσισμό, την ανισότητα
και την αστυνομική βαρβαρότητα, παρά το γε-
γονός πως συνεχίζει να σαρώνει στο μπάσκετ,
παρά τις διαμαρτυρίες και παρά το γεγονός
πως η πανδημία αλλάζει και αφήνει το στίγμα
της και παρά το γεγονός πως είχε ο ίδιος να
διαχειριστεί τον θάνατο του προσωπικού του
φίλου Κόμπι Μπράιαν.

Ο ΛεΜπρόν είναι γενναίος και σταθερά υπο-
στηρικτής στον αγώνα της κοινότητας των
Μαύρων. Είναι ακλόνητος και παθιασμένος.
Στο γήπεδο ή στο μικρόφωνο, είναι απλά αστα-
μάτητος και εμπνέει τους άλλους ανθρώπους.
Είναι αφοσιωμένος στην τέχνη του, αλλά εξί-
σου αφοσιωμένος στην κοινότητά του, ακόμα
και όταν συνεχίζει να πολεμά κόντρα στην

πρακτική των αθλητών που προτιμούν τη σιω-
πή παρά τη φωνή και τη διαμαρτυρία. 

Οι μουσικοί τραγουδούν και γράφουν για
τα κοινωνικά κινήματα, τον ακτιβισμό και την
ισότητα. Οι ηθοποιοί εκφράζουν τις απόψεις
τους και συχνά υποστηρίζουν προσωπικά πο-
λιτικούς υποψηφίους και κόμματα. Τα στελέχη
επιχειρήσεων, οι συγγραφείς και οι καλλιτέ-
χνες έχουν γνώμη για όλα όσα συμβαίνουν γύ-
ρω μας και υπερασπίζονται δημόσια τις από-
ψεις τους. Ωστόσο, όσον αφορά τους αθλητές,
συχνά αντιμετωπίζουμε κριτική για το γεγονός
πως εκφράζουμε δημόσια τις απόψεις μας.

Μήπως οι άνθρωποι δεν μας βλέπουν πέ-
ραν από άψυχα σώματα - που μπορούν να
επιτύχουν αυτό που είναι φυσικά αδύνατο
για σχεδόν όλους τους άλλους; Μήπως είμα-
στε μόνο για να διασκεδάζουμε τους θαυμα-
στές ωθώντας τους εαυτούς μας πέρα από τα
όριά μας; Αναρωτιούνται εάν μια συλλογή
μυών, οστών, αίματος και ιδρώτα μπορεί να
είναι σε θέση να εκφράσει γνώμη; Πρέπει τα
αθλήματα να είναι απλώς αθλήματα και η πο-
λιτική να είναι πολιτική;

Αυτό είναι συχνά το μήνυμα. Χτύπα τη μπά-
λα. Σκάσε και κάνε ντρίμπλα.

Αλλά όποιο και αν είναι το επιχείρημα, ας
μην αγνοούμε ένα βασικό στοιχείο: Όταν δεν
παίζουμε, ζούμε στην ίδια χώρα με όλους τους

Της Naomi Osaka
Επαγγελματίας τενίστρια 

Είναι ώρα οι επαγγελματίες
αθλητές να μιλήσουν
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άλλους. Και όπως πολλοί αθλητές μπορούν
σήμερα να βεβαιώσουν, αυτό σημαίνει ότι οι
αθλητές  νιώθουν την ίδια αδικία και την ανι-
σότητα που οδήγησαν στη δολοφονία ανθρώ-
πων που μοιάζουν με εμάς αλλά δεν απολαμ-
βάνουν τις ίδιες προστασίες που προσφέρει
η φήμη, η πρόσβαση και η υποστήριξή μας
στο σύστημα. Απλώς ρωτήστε τον παίκτη του
ΝΒΑ Στέρλινγκ Μπράουν, τον οποίο πυροβό-
λησαν οι αστυνομικοί με όπλο, ή τον συνά-
δελφό μου στο τένις Τζέιμς Μπλέικ, τον οποίο
ακινητοποίησαν στο έδαφος, του πέρασαν
χειροπέδες και τον κράτησαν στο τμήμα για
περίπου ένα τέταρτο της ώρας προτού συνει-
δητοποιήσουν ότι συνέλαβαν τον λάθος άν-
θρωπο, και όχι κάποιον που ανήκε σε συμ-
μορία κλοπής προσωπικών δεδομένων. Επει-

δή είμαστε αθλητές δεν σημαίνει ότι δεν επη-
ρεαζόμαστε από ό,τι συμβαίνει σε όλη τη χώ-
ρα, ούτε μας υποχρεώνει το άθλημα να κρα-
τήσουμε το στόμα μας κλειστό.

Ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ απολιτικός
και όσο συνεχίζει να παίζεται από ανθρώπους
δεν θα είναι.

Ο Μοχάμεντ Αλί πέρασε δεκαετίες για να
γίνει η φωνή της δικαιοσύνης, αφού καταδι-
κάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης επειδή
αρνήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του
υπηρεσία και να πολεμήσει στο Βιετνάμ, λόγω
των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό, ο
Τόμι Σμιθ και ο Τζον Κάρλος σήκωσαν τη γρο-
θιά τους φορώντας μαύρα γάντια, εκφράζοντας
σε όλο τον κόσμο τη διαμαρτυρία τους για την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ωστόσο ένιωσαν την απογοήτευση όταν αν-
τιμετώπισαν κύματα κριτικής τόσο από το κοι-
νό όσο και από τα μέσα ενημέρωσης όταν επέ-
στρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κόλιν Κέπερνικ ήταν αυτός που (ξανα)ξε-
κίνησε την «επανάσταση» στον αθλητισμό στις
ΗΠΑ το 2016, όταν αποφάσισε, ρισκάροντας
την καριέρα του, να γονατίσει την ώρα του
εθνικού ύμνου σε έναν αγώνα NFL, θέλοντας
έτσι να διαμαρτυρηθεί για τη βία της αστυνο-
μίας απέναντι στους Αφροαμερικανούς. Μια

κίνηση που προκάλεσε μια σειρά αντιδράσεων
και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του
στους San Francisco 49ers αλλά και στο NFL.
Η αρχηγός της αμερικανικής ομάδας ποδο-
σφαίρου, Μέγκαν Ραπίνο, είναι μια σπουδαία
παίκτρια και ακτιβίστρια κατά του ρατσισμού
και των ανισοτήτων και υπέρ των δικαιωμάτων
των ομοφυλόφιλων και της ίσης μεταχείρισης
και αμοιβής των γυναικών, ενώ δεν δίστασε
να τα βάλει ακόμη και με τον Ντόναλντ Τραμπ. 

Η Βένους Γουίλιαμς έχει κάνει περισσότερα
από όσα γνωρίζουν οι περισσότεροι και συνε-
χίζει τον αγώνα της Μπίλι Τζιν Κινγκ για την
ισότητα στο γυναικείο τένις. Η Κόρι «Κόκο»
Γκάουφ, σε τόσο μικρή ηλικία, είναι ενεργή στο
διαδίκτυο και έχει μιλήσει δημόσια και με πάθος
για την υποστήριξη του Black Lives Matter.

Ωστόσο, ακόμη και με όλη αυτή την πρόοδο,
αισθάνομαι ακόμα ότι εμείς ως αθλητές έχουμε
πολύ δρόμο να διανύσουμε.

Σήμερα, δεδομένης της τηλεοπτικής κάλυ-
ψης που λαμβάνουμε και της προβολής μας
στα κοινωνικά μέσα, οι αθλητές είναι πιο προ-
βεβλημένοι από ποτέ. Κι αυτό σημαίνει πως
έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη να μιλήσουμε. Δεν
θα σκάσω και δεν θα κάνω ντρίμπλα.

© 2020 Naomi Osaka, Distributed by
The New York Times Licensing Group

  
  

Turning 
Point
Εξαιτίας της οργής των
οπαδών, αλλά και των
παικτών ομάδες από τα
τέσσερα μεγάλα αθλητικά
πρωταθλήματα στις
Ηνωμένες Πολιτείες,
ακύρωσαν τους αγώνες,
διαμαρτυρόμενοι για την
αστυνομική βία

ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ. ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ;
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Το πρώτο lockdown 

στην Ουχάν

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Επιδρομή από ακρίδες 

στην Αν. Αφρική 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Η Βρετανία επισήμως

εγκαταλείπει την ΕΕ
Στις 31 Ιανουαρίου 2020, στις 12 τα μεσάνυχτα
ώρα Βρυξελλών και στις 11 ώρα Λονδίνου, η
Βρετανία εγκατέλειψε επίσημα την Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά από 47 χρόνια. Μετά από το δη-
μοψήφισμα του 2017 και ύστερα από τρία χρό-
νια αβεβαιότητας και διαπραγματεύσεων η
χώρα αποχώρησε από την ΕΕ. Στους μαύρους
τοίχους του Νο10 της πρωθυπουργικής κατοι-
κίας υπήρχε ένα ψηφιακό ρολόι που άρχισε
την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την έξοδο της
χώρας από την ΕΕ. Ως «αυγή μιας νέας εποχής»
χαρακτήρισε το Brexit ο Πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, εκ των
υποστηρικτών της αποχώρησης της Βρετανίας
από την ΕΕ. 

Credit: Andrew Testa/The New York Times

Στα τέλη Ιανουαρίου, οι κινεζικές αρχές έκλεισαν τις
εισόδους στην Ουχάν, από όπου πιστεύεται ότι ξε-
κίνησε και στη συνέχεια διαδόθηκε η εξάπλωση του
κορωνοϊού. Η αρχή είχε ήδη γίνει και η νόσος Covid-
19 ήταν ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου. Με τα μέτρα
αποκλείστηκε ένας βιομηχανικός και εμπορικός
κόμβος 11 εκατομμυρίων, ενώ το ξαφνικό κλείσιμο,
αποτέλεσε την κορύφωση των μέτρων που έλαβε η
κινεζική κυβέρνηση. Προηγήθηκαν οι  κυβερνητικές
συστάσεις στους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια
από και προς την Ουχάν, λίγο πριν το Σεληνιακό Έτος.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είδε με θετικό μάτι
τα μέτρα, ωστόσο τόσο εντός όσο και εκτός Κίνας η
κυβέρνηση δέχθηκε πυρά επειδή προσπάθησε να
αποκρύψει την έκταση της πανδημίας. 

Credit: Noel Celis/Agence France-Presse — Getty Images

Τον Φεβρουάριο, η Σομαλία έγινε η πρώτη χώρα στην
Ανατολική Αφρική που κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης μετά την εισβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων ακρίδων.
Οι ακρίδες, κατέστρεψαν τεράστιες έκτασης βλάστησης,
ήταν τεράστια απειλή για την εύθραυστη κατάσταση δια-
τροφικής ασφάλειας, ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας
της Σομαλίας. Τα σμήνη ακρίδων είναι τα μεγαλύτερα που
έχουν πλήξει Σομαλία και Αιθιοπία τα τελευταία 25 χρόνια.
Για την Κένυα, ήταν η πιο σοβαρή εισβολή ακρίδων που
έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία 70 χρόνια. Σε ανακοίνωσή
του, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO)
χαρακτήρισε τις ακρίδες «πρωτοφανή απειλή», επισημαί-
νοντας ότι η εμφάνισή τους είναι αποτέλεσμα της κλιμα-
τικής αλλαγής και υπολογίζοντας ότι το νέο κύμα είναι 20
φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο. 

Credit: Khadija Farah/The New York Times
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ο νόμος για την ιθαγένεια και 

οι συγκρούσεις στο Νέο Δελχί

ΜΑΡΤΙΟΣ

Το lockdown κυριαρχεί

στις ευρωπαϊκές χώρες

ΜΑΡΤΙΟΣ

Γυναίκες στο Μεξικό διαδηλώνουν

κατά της έμφυλης βίας

55 νεκροί και 200 τραυματίες ήταν ο απολογισμός στο Νέο
Δελχί στα πιο αιματηρά επεισόδια που έχουν ξεσπάσει εδώ
και δεκαετίες στην ινδική πρωτεύουσα εξαιτίας του νόμου
για την παροχή ιθαγένειας. Στις 22 Φεβρουαρίου, περίπου
200 γυναίκες συγκεντρώθηκαν κοντά στο σταθμό Jaffrabad
του μετρό στο Βορειοανατολικό Δελχί και ξεκίνησαν μια
διαμαρτυρία εναντίον του Εθνικού Μητρώου Πολιτών (NRC)
και του νόμου για την τροποποίηση της ιθαγένειας (CAA).
Οι διαμαρτυρόμενοι έγιναν ακόμη περισσότεροι στις 23
Φεβρουαρίου, από μία αντίπαλη πορεία για την υποστήριξη
του νέου νόμου περί ιθαγένειας υπό την ηγεσία του Kapil
Mishra, τοπικού ηγέτη του κυβερνώντος Κόμματος
Bharatiya Janata (BJP). Ο Mishra έδωσε τελεσίγραφο στην
αστυνομία του Δελχί να καθαρίσει τους δρόμους, που είχαν
μπλοκαριστεί από τους διαδηλωτές.

Credit: Atul Loke for The New York Times

Η δολοφονία ενός κοριτσιού ηλικίας 7 ετών, που είχε
κακοποιηθεί σεξουαλικά, όπως κι εκείνη μια 25χρονης
γυναίκας που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύντροφό
της, προκάλεσαν την αγανάκτηση των φεμινιστικών ορ-
γανώσεων. Την ημέρα της γυναίκας περίπου 80.000 άτο-
μα διαδήλωσαν ενάντια στη βία κατά των γυναικών,
ενάντια στις γυναικοκτονίες και αντιμετωπίστηκαν με
ρίψη χημικών και δακρυγόνων από τις δυνάμεις της
Αστυνομίας του Μεξικού. Εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο
δέκα γυναίκες την ημέρα σκοτώνονται στο Μεξικό, ενώ
οι υπό διερεύνηση ανθρωποκτονίες γυναικών στη χώρα
είναι περισσότερες από 700. Την επόμενη μέρα οι γυ-
ναίκες προχώρησαν σε μια αλλιώτικη απεργία διαμαρ-
τυρίας με το σύνθημα «UnDiaSinNosotras» (Μια ημέρα
χωρίς εμάς). 

Credit: Luis Antonio Rojas/The New York Times

Στις 9 Μαρτίου 2020 η Ιταλία έγινε η πρώτη ευρω-
παϊκή χώρα που προχώρησε σε lockdown, ως απο-
τέλεσμα της ραγδαίας εξάπλωσης της νόσου CO-
VID-19. Μέχρι τις 18 Μαρτίου, η Ευρώπη είχε κατα-
γράψει περισσότερα περιστατικά και θανάτους
από την Κίνα. Εντός λίγων ημερών και άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας,
της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας άρ-
χισαν να επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα στα πλαί-
σια της εξάλειψης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ωστόσο όσο αυξάνονταν τα μέτρα και οι περιπτώ-
σεις της νόσου, τόσο υπήρχαν αντιδράσεις από τον
κόσμο, ο οποίος φοβήθηκε περισσότερο την… οι-
κονομική πανδημία από αυτήν του κορωνοϊού,
λόγω των μέτρων. 

Credit: Andrea Mantovani/The New York Times
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ο κορωνοϊός μάρανε και

τις ολλανδικές τουλίπες

ΜΑΪΟΣ

Διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ

για την εθνική ασφάλεια

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Το διαφορετικό

Ραμαζάνι

Η κρίση του κορωνοϊού είχε σχεδόν μηδενίσει
τη ζήτηση για λουλούδια και μάλιστα ενόψει
Πάσχα, της σημαντικότερης περιόδους για τους
παραγωγούς και τους ανθοπώλες. Είχαν πολύ
καλής ποιότητας τουλίπες στην Ολλανδία το 2020
αλλά περίπου 400 εκατομμύρια λουλούδια, συμ-
περιλαμβανομένων 140 εκατομμυρίων μίσχων
τουλίπας, καταστράφηκαν εξαιτίας του κορω-
νοϊού. Η Ολλανδία εξάγει φυτά και λουλούδια
αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον,
οι καλλιεργητές πωλούν περίπου 12 δισ. λουλού-
δια στις αγορές εκτός Άμστερνταμ. Το κλείσιμο
των συνόρων και η ανακοπή της οικονομικής
δραστηριότητας οδήγησαν τους παραγωγούς στο
χείλος της χρεοκοπίας. 

Credit: Ilvy Njiokiktjien/The New York Times

Στην ιστορία της μουσουλμανικής θρησκείας, για πρώτη
φορά το ένα δισεκατομμύριο μουσουλμάνοι όλου του κό-
σμου έζησε ένα Ραμαζάνι, όπως δεν το έχουν ξαναζήσει
ποτέ στο παρελθόν. Λόγω των προληπτικών μέτρων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, κατά το μήνα
του Ραμαζανιού τα αραβικά κράτη κράτησαν ερμητικά
κλειστά τα μουσουλμανικά τους τεμένη απαγορεύοντας
οποιαδήποτε προσευχή, ιδιαίτερα αυτές που ακολουθούν
το «ιφτάρ», το δείπνο που διακόπτει τη νηστεία που ακο-
λουθούν οι μουσουλμάνοι από την αυγή μέχρι τη δύση του
ηλίου. Η ανώτατη θρησκευτική αρχή της Σαουδικής Αραβίας,
το Συμβούλιο των Σοφών, κάλεσε τους μουσουλμάνους σε
όλο τον κόσμο να προσευχηθούν στο σπίτι τους, ενώ πολλά
τεμένη μετέδωσαν live τις τελετές προσευχής με τους πιστούς
να προσεύχονται από το σπίτι τους.

Credit: Alexandra Radu/The New York Times 

Στο Χονγκ Κονγκ, με τη χρήση δακρυγόνων η Αστυνομία διέλυσε
πορεία χιλιάδων αντικυβερνητικών διαδηλωτών, που διαμαρ-
τυρήθηκαν για το σχέδιο της Κίνας να επιβάλει νόμο για την
ασφάλεια στην  ημιαυτόνομη περιφέρειά του. Η επίμαχη νο-
μοθεσία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις ξένων κυβερνήσεων,
διεθνών οργανώσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και μερικών
επιχειρηματικών λόμπι. Με τη νομοθεσία αυτή, στο πλαίσιο
της οποίας μπορούν να συσταθούν στο Χονγκ Κονγκ υπηρεσίες
πληροφοριών της κινεζικής κυβέρνησης, το Πεκίνο είχε στόχο
να παρακάμψει το Νομοθετικό Συμβούλιο, που είναι το νομο-
θετικό σώμα αυτού του χρηματοοικονομικού κέντρου. Οι αρχές
στο Πεκίνο και το Χονγκ Κονγκ έχουν υπογραμμίσει πως η προ-
τεινόμενη νομοθεσία είναι απαραίτητη και πως δεν θα βλάψει
την αυτονομία της οποίας χαίρει η πόλη στο πλαίσιο του συ-
στήματος «μία χώρα, δύο συστήματα».

Credit:  Lam Yik Fei/The New York Times
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ΜΑΪΟΣ

Ο Τζορτζ Φλόιντ αφορμή

να σπάσει το φράγμα του

ρατσισμού στις ΗΠΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής

βίας σε όλη την Ευρώπη

ΙΟΥΝΙΟΣ

Δικαστική νίκη των ΛΟΑΤΚΙ 

για το δικαίωμα στην εργασία

Ο Τζορτζ Φλόιντ, 46 ετών, συνελήφθη από την Αστυνομία
έξω από ένα κατάστημα στη Μινεάπολη της Μινεσότα.
Πλάνα από τη σύλληψη στις 25 Μαΐου δείχνουν έναν λευκό
αστυνομικό, τον Ντέρεκ Τσάβιν, να έχει γονατίσει στο λαιμό
του Φλόιντ, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος στο πάτωμα.
Τα γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο του Φλοίντ συνέβησαν
μέσα σε 30 λεπτά. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεν-
τρώθηκαν στην Ουάσιγκτον και άλλες αμερικανικές πόλεις
ζητώντας να σταματήσει η ρατσιστική και βάναυση συμ-
περιφορά των δυνάμεων επιβολής του νόμου. Οι αρχές κα-
τέφυγαν κατά διαστήματα σε βίαιες μεθόδους καθώς προ-
σπαθούσαν να επιβάλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας
σε ορισμένες πόλεις, περιλαμβανομένων της Νέας Υόρκης
και της Ουάσιγκτον, όπου αστυνομικοί με γκλομπ και ει-
δική εξάρτυση διέλυσαν ειρηνικές διαδηλώσεις.

Alyssa Schukar/The New York Times

Απόφαση - σταθμό για την προ-
στασία των σεξουαλικών μειονο-
τήτων από διακρίσεις στον χώρο
εργασίας, εξέδωσε το Ανώτατο
Δικαστήριο των ΗΠΑ, κρίνοντας
ότι καλύπτονται και αυτές από
τους νομικούς μηχανισμούς που
εφαρμόζονται για όλους τους ερ-
γαζόμενους. Πριν από την από-
φαση, σε περισσότερες από τις μι-
σές πολιτείες των ΗΠΑ ήταν νόμιμο
να απολύσουν υπαλλήλους για τον
σεξουαλικό τους προσανατολισμό
ή την ταυτότητα φύλου τους. 

Credit: Brendan
Mcdermid/Reuters

Σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επεκτάθηκαν
οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ από τον λευκό –πρώην πλέ-
ον- αστυνομικό Ντέρεκ Σόρβιν στη
Μινεάπολη των ΗΠΑ. Εκατοντάδες άνθρω-
ποι διαμαρτυρήθηκαν σε Λονδίνο,
Βερολίνο και Κοπεγχάγη σε ένδειξη αλλη-
λεγγύης προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ.
Οι διαδηλωτές γονάτισαν στην πλατεία
Τραφάλγκαρ του Λονδίνου φωνάζοντας
«Καμία δικαιοσύνη, καμία ειρήνη» και
στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία
προς το κοινοβούλιο και κατέληξαν έξω
από την αμερικανική πρεσβεία.

Credit: Geoffroy Van Der Hasselt/Agence
France-Presse — Getty Images
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ΙΟΥΛΙΟΣ

Καταστροφικοί μουσώνες

στο Μπαγκλαντές

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Πολιτική έκρηξη

στον Λίβανο

ΙΟΥΛΙΟΣ

Όταν οι Γάλλοι έκαναν το

κρασί απολυμαντικό

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί
από τους καταστροφικούς μουσώνες
που εκδηλώθηκαν στη νοτιοανατολική
Ασία. Μόνο στο Μπαγκλαντές, χώρα που
χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ ως από τις
πλέον ευάλωτες του πλανήτη, 3 εκατομ-
μύρια κάτοικοι 21 επαρχιών έχουν πλη-
γεί από τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τις
αναλύσεις της Εθνικής Ομάδας
Αξιολόγησης Κινδύνων οι πληγέντες
έφτασαν τα 7,5 εκατομμύρια οδηγώντας
την ευρύτερη περιοχή Ινδίας, Μπα-
γκλαντές και Νεπάλ σε κατάσταση αν-
θρωπιστικής κρίσης.

Credit: Mohammad Ponir
Hossain/Reuters

Νέα εποχή για το περίφημο γαλλικό
κρασί καθώς οινοποιεία στη Γαλλία
εξουσιοδοτήθηκαν και συνέλεξαν 200
εκατ. λίτρα αδιάθετου κρασιού προ-
κειμένου να το μετατρέψουν σε απο-
λυμαντικό χεριών. Οι Γάλλοι οινοπα-
ραγωγοί το μετέτρεψαν σε αιθανόλη
ή υδρο-αλκοολικό τζελ προκειμένου
να ελευθερωθεί χώρος στα κελάρια
των αμπελώνων για την υπόλοιπη πα-
ραγωγή. Η κυβέρνηση έδινε 78 ευρώ
ανά εκατόλιτρο για ονομαστικό κρασί
που συνδέεται με μια συγκεκριμένη
περιοχή και 58 για μη ονομαστικό. 

Credit: Dmitry Kostyukov/
The New York Times

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου
Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε την
παραίτηση της κυβέρνησής
του, στον απόηχο της πολύνε-
κρης έκρηξης που συγκλόνισε
τη Βηρυτό και προκάλεσε τη
λαϊκή οργή εναντίον της ηγε-
σίας της χώρας. Η φονική
έκρηξη σε αποθήκη του λιμα-
νιού τουλάχιστον 2.000 τόνων
νιτρικού αμμωνίου είχε απο-
τέλεσμα τον θάνατο 158 ανθρώ-
πων και τον τραυματισμό πε-
ρισσότερων από 6.000.

Credit: Hannah 
Mckay/Reuters
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Το αντίο της Ιαπωνίας σε

ένα αιωνόβιο καρουζέλ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ο κορωνοϊός αύξησε

την παιδική εργασία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Κίνα: Ταξιτζήδες

χωρίς… τατουάζ

Μετά το κλείσιμο του λούνα παρκ Toshimaen
στο Τόκιο, το 113ών ετών εμβληματικό κα-
ρουζέλ του πάρκου μπήκε στις αποθήκες.
Το El Dorado σχεδιάστηκε το 1907 από έναν
Γερμανό μηχανολόγο μηχανικό και έφτασε
στην Ιαπωνία το 1969 μετά τη λειτουργία του
στο Coney Island. Η κάτω πλευρά του θό-
λου του περιλαμβάνει αρτ νουβό πίνακες.
Το El Dorado δεν θεωρείται αρκετά παλιό
για να χαρακτηριστεί ως πολιτιστική κλη-
ρονομιά στην Ιαπωνία, και οι ιστορικοί
συντηρητές είπαν πως θα καταστραφεί
αν το κοινό δεν απαιτήσει να μεταφερθεί
σε άλλο μέρος. 

Credit: Noriko Hayashi/
The New York Times

Εντολή να... σβήσουν τα τατουάζ τους
πήραν οι οδηγοί ταξί της πόλης Λανζού
στην Κίνα, σε μία τουλάχιστον ασυ-
νήθιστη απόφαση της κυβέρνησης, η
οποία είχε προκαλέσει αρκετές αντι-
δράσεις. Φαινομενικά, στόχος της
αφαίρεσης των τατουάζ είναι να μην
αισθάνονται άβολα οι επιβάτες.
Ωστόσο συνέπεσε με την εθνική προ-
σπάθεια να καμφθεί η αυξανόμενη
δημοτικότητα των τατουάζ μεταξύ των
νεότερων γενεών, οι οποίες αγκαλιά-
ζουν όλο και περισσότερο τα tattoo,
που κάποτε ήταν στοχοποιημένα.

Credit: Lam Yik Fei/
The New York Times

Ο εκτελεστικός διευθυντής της UNICEF,
Henrietta Fore, προειδοποίησε  ότι περίπου
24 εκατομμύρια παιδιά ενδέχεται να εγκατα-
λείψουν το σχολείο λόγω των επιπτώσεων της
πανδημίας Covid-19. Πολλά παιδιά δεν είχαν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και δη σε αυτό που
ονομάζεται τηλεκπαίδευση με αποτέλεσμα να
ωθούνται στην παράνομή και επικίνδυνη ερ-
γασία. Οι επτά μήνες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού οδηγήσαν την Ινδία δεκαετίες πίσω
όσο αφορά την εκμετάλλευση των παιδιών, προ-
ειδοποιούν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η
παιδική εργασία, οι παιδικοί γάμοι και η εμ-
πορία παιδιών άρχισαν να αυξάνονται μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας. 

Credit: Irene Barlian/The New York Times
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Ο Τραμπ θετικός

στον κορωνοϊό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Χάος στο Περού: 

Τρεις Πρόεδροι 

σε μία εβδομάδα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Πολιτική κρίση

στο Κιργιστάν

Θετικοί στον κορωνοϊό διαγνώστηκαν στις 2/10 ο
Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ,
ύστερα από τεστ που υποβλήθηκαν μετά τη γνω-
στοποίηση κρούσματος στο στενό περιβάλλον του
ζεύγους. Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι
τίθεται «σε καραντίνα», όπως και η σύζυγός του
Μελάνια. Ο Τραμπ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για
θεραπεία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο
Walter Reed όπου συνέχισε να εργάζεται και να
δέχεται κλήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχους του
Λευκού Οίκου. Για μήνες ο κ. Τραμπ είχε υποτι-
μήσει τη σοβαρότητα της Covid-19 και συνέχισε να
το κάνει ακόμη και όταν επέστρεψε στον Λευκό
Οίκο, μετά από τρεις νύχτες στο νοσοκομείο. 

Credit: Anna Moneymaker/The New York Times

Πολιτική αστάθεια, διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια. Αυτή
ήταν η κατάσταση στο Κιργιστάν μια εβδομάδα μετά τη διε-
νέργεια βουλευτικών εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων τε-
λικά ακυρώθηκε. Ο Πρόεδρος της χώρας, Σοορονμπάι
Τζεενμπέκοφ δήλωσε έτοιμος να παραιτηθεί εφόσον τα πολι-
τικά κόμματα συμφωνήσουν σε νέα ημερομηνία εκλογών.
Όμως λίγο αργότερα ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών
που διεκδικούν την εξουσία. Τα σύνορα του Κιργιστάν με τις
γειτονικές χώρες έκλεισαν για αρκετές μέρες, ενώ η Μόσχα
δήλωσε έτοιμη να βοηθήσει τη χώρα ώστε «να μην κυλήσει στο
χάος». Ομάδες της αντιπολίτευσης κατέλαβαν τον έλεγχο του
Κοινοβουλίου και απελευθέρωσαν αρκετούς πολιτικούς ηγέτες
που φυλακίστηκαν. Τα τελευταία 15 χρόνια  δύο πρόεδροι της
χώρας έχουν ανατραπεί σε λαϊκές εξεγέρσεις.

Credit: Vyacheslav Oseledko/
Agence France-Presse — Getty Images 

Ο πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα καθαιρέ-
θηκε από το αξίωμά του με απόφαση του
Κογκρέσου, και η χώρα των Άνδεων βυθίστηκε σε
νέα πολιτική κρίση. Η αποπομπή του Βισκάρα
προκάλεσε διαδηλώσεις για ημέρες, κατά τις οποίες
έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες. Το Κογκρέσο όρισε
ως μεταβατικό πρόεδρο τον Μανουέλ Μερίνο, ωστό-
σο παραιτήθηκε, μόλις πέντε ημέρες αφότου ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του, γεγονός που οδήγησε σε
βίαιες διαδηλώσεις. Το κοινοβούλιο του Περού επέ-
λεξε τον βουλευτή Φρανσίσκο Σαγκάστι ως υπηρε-
σιακό πρόεδρο, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί
η πολιτική κρίση και να οδηγήσει ομαλά την χώρα
σε προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο.

Credit: Ernesto Benavides/
Agence France-Presse — Getty Images
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Η νίκη της Ρωσίας σε

Ναγκόρνο-Καραμπάχ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ΟΗΕ δεν θεωρεί την

κάνναβη επικίνδυνη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Ποινές φυλάκισης στους

ακτιβιστές του Χονγκ Κονγκ

Ύστερα από έξι εβδομάδες μαχών για τη
διαμφισβητούμενη περιοχή του Ναγκόρνο-
Καραμπάχ, και αρκετές αποτυχημένες κα-
ταπαύσεις του πυρός, η Ρωσία πέτυχε μια
συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερ-μπαϊ-
τζάν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ρωσία
θα εγκαταστήσει 2.000 κυανόκρανους, που
θα εξασφαλίζουν ότι το Ναγκόρνο-Καρα-
μπάχ θα έχει μια προστατευόμενη από τη
Ρωσία οδική σύνδεση με την Αρμενία και
ότι το Αζερμπαϊτζάν θα έχει μια προστα-
τευόμενη από τη Ρωσία επικοινωνιακή και
οδική σύνδεση με τον αζερικό θύλακα του
Ναχτσιβάν.

Credit: Mauricio Lima/
The New York Times

Ο Τζόσουα Γουόνγκ, ένας από τους γνωστότερους
ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ,
και άλλοι δύο διάσημοι αγωνιστές για τα ανθρώπινα
δικαιώματα σ' αυτή την πρώην βρετανική αποικία
καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης για τον ρόλο
τους στις διαδηλώσεις. Στον 24χρονο Γουόνγκ επι-
βλήθηκαν δεκατρεισήμισι μήνες φυλάκισης, ενώ η
Ανιές Τσόου και ο Ιβάν Λαμ καταδικάσθηκαν σε δέκα
και επτά μήνες φυλάκισης αντιστοίχως. Μετά την
καταδίκη του, ο Γουόνγκ υποσχέθηκε πως δεν πρό-
κειται να σταματήσει τη μάχη. Στη διάρκεια της
δίκης, στις 23 Νοεμβρίου, ο Γουόνγκ και οι δύο άλλοι
διαφωνούντες, αμφότεροι ηλικίας 26 ετών, είχαν δη-
λώσει ένοχοι σε όσα τους καταλογίζονταν.

Credit: Anthony Wallace/
Agence France-Presse — Getty Images

Η Ενιαία Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών
για τα Ναρκωτικά, μετά από 60 χρόνια προ-
χώρησε σε επαναξιολόγηση σχετικά με την
επικινδυνότητά της κάνναβης, λαμβάνον-
τας μία απόφαση ορόσημο. Σε αυτή την
Σύμβαση, η κάνναβη συμπεριλαμβάνεται
σε δύο σημεία: στο Παράρτημα 1, όπου κα-
ταγράφονται όλα τα διαθέσιμα σκληρά και
επικίνδυνα ναρκωτικά και το Παράρτημα
4. Εκεί παρατίθενται ονόματα ουσιών που
δεν έχουν καμιά απολύτως χρησιμότητα ή
που θεωρούνται ως τα πλέον εξαρτησιογό-
να. Ο διεθνής οργανισμός έκανε επαναξιο-
λόγηση ως προς την κάνναβη, διαγράφοντάς
την από αυτά τα παραρτήματα. 

Credit: Loulou d'Aki/The New York Times
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Τ
έσσερα χρόνια μετά το δημοψήφι-
σμα για το Brexit καταλαβαίνουμε
πού μας οδηγεί αυτό το ταξίδι; Η
έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από

την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έγινε τελικά
στις 31 Ιανουαρίου 2020 χαρακτηρίστηκε
οπισθοδρόμηση στον εθνικισμό και επίθεση
στο προοδευτικό όραμα της παγκοσμιοποί-
ησης. Πώς λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε
ιδανικά τη συγκεντρωτικότητα και τον φεν-
τεραλισμό όταν ο κόσμος έχει αλλάξει για
πάντα από την COVID-19;

Οι πολιτισμικές διαφορές που αναδύθηκαν
από το δημοψήφισμα του 2016 σύντομα γε-
φυρώθηκαν όταν ο κορωνοϊός εμφανίστηκε
αυτή τη χρονιά. Αντιμέτωποι με αυτήν την
απειλή, το NHS -Εθνική Υπηρεσία Υγείας της
Βρετανίας- έγινε ένα de facto μητριαρχικό
είδωλο, σηματοδοτώντας μια νέα εθνική ενό-
τητα. Σαν κάτι που φαντάζει οργουελική τε-
λετουργία, οι άνθρωποι άρχισαν να συγκεν-
τρώνονται στα κατώφλια και τα μπαλκόνια
των σπιτιών τους κάθε Πέμπτη στις 8 μ.μ.
για να χειροκροτήσουν τους εργαζομένους
στον τομέα της υγείας σε μια παράξενη αλλά
καλοπροαίρετη επίδειξη αλληλεγγύης.

Κι όμως την ίδια στιγμή που οι πολίτες
τηρούσαν ευλαβικά τα μέτρα, ο στενότερος
συνεργάτης του Μπόρις Τζόνσον, Ντόμινικ
Κάμινγκς, παραβίασε τους περιορισμούς στις
μετακινήσεις που έχουν επιβληθεί στη χώ-
ρα.Ο Κάμινγκς ταξίδεψε από το Λονδίνο στο
σπίτι των γονιών του στην κομητεία Ντέραμ,
ενώ είχε συμπτώματα κορωνοϊού. Κι όλα
αυτά μια εβδομάδα μετά που η κυβέρνηση
έθεσε σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα για να
περιορίσει τη διάδοση του νέου κορωνοϊού.
Ο Κάμινγκς, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έκα-
νε και δεύτερο ταξίδι στη βορειοανατολική
Αγγλία, ήταν εκ των αρχιτεκτόνων της επι-
τυχημένης εκστρατείας υπέρ του Brexit. Γι'
αυτό και έγινε θέμα εθνικής σημασίας η πα-
ραίτησή του, αφού οι πολίτες ήθελαν να είναι
σίγουροι πως πήραν τη σωστή απόφαση. 

«Η γεωγραφία είναι πεπρωμένο», όπως εί-
πε ο Ναπολέων. Και πράγματι, ένα πράγμα
που είναι δύσκολο να αγνοηθεί είναι ότι η
Βρετανία είναι ένα νησί. Δεδομένου ότι το
έθνος δεν συνδέεται με την ηπειρωτική Ευ-
ρώπη, οποιαδήποτε σύνδεση με την ήπειρο
μπορεί να είναι μόνο θεωρητική. Κι αυτές οι
σχέσεις μεταξύ τους συχνά ήταν τεταμένες.

Π.χ. χρειάστηκε πολύς χρόνος για να προ-
χωρήσει η ιδέα για μια υποβρύχια σήραγγα
μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Και αυτή η σύν-
δεση μοιάζει να είναι πλέον η σύνδεση δύο
άσπονδων εχθρών, αφού η Γαλλία είχε στα-
θεί κόντρα στη Βρετανία που ήθελε διακαώς
την έξοδό της από την Ευρώπη. 

Η αντίθεση στην εξωτερική ευρωπαϊκή δύ-
ναμη είναι ένα θέμα που το συναντάμε συχνά
στη βρετανική μυθολογία, με τις πολιορκίες,
τις εισβολές, τις ήττες και τις αποτρόπαιες
συνεργασίες. Οι Βρετανοί, ως λαός, δεν έχουν
γυρίσει την πλάτη ο ένας στον άλλον με τόσο
μίσος και περιφρόνηση όπως έκαναν κατά
τη διάρκεια του Brexit. Ο βασιλιάς Κάρολος
Α’ αποκεφαλίστηκε το 1649, αλλά αυτό ήταν
κάπως «διασκεδαστικό» καθώς αποκαταστή-
σαμε τον γιο του στον θρόνο 11 χρόνια αρ-
γότερα και ζητήσαμε συγγνώμη γι’ αυτό. 

Δεν «κάνουμε» γενικά επαναστάσεις αλλά,
αν «κάνουμε», σίγουρα δεν αναδιανέμουμε
ριζικά τη δύναμη. Η Εξέγερση των Χωρικών
το 1381 έληξε με τον αποκεφαλισμό του ηγέτη
τους. Η Ένδοξη Επανάσταση το 1688 δεν
πρόσφερε τίποτα περισσότερο από την πα-
ροχή εξουσίας σε ξένους αριστοκράτες που

Του Russell Brand
Κωμικός ηθοποιός, συγγραφέας του «Recovery: Freedom From 
Our Addictions» και παρουσιαστής του podcast «Under the Skin»

Brexit: Τι σκεφτόμασταν;
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πίστευαν στον Ιησού με κάπως διαφορετικό
τρόπο από τους ντόπιους. Και η Βιομηχανική
Επανάσταση απλώς μηχανοποίησε την εκ-
μετάλλευση της εργατικής τάξης. Η στρωμα-
τοποίηση της κοινωνίας μας μας κρατάει σε
κουτιά. Ενώ το δημοψήφισμα για το Brexit
πρόσφερε στους ψηφοφόρους την επιλογή
είτε να αποχωρήσουν είτε να παραμείνουν
στην ΕΕ, στην πραγματικότητα θεωρήθηκε
μια ευκαιρία είτε για να ψηφίσουν το κατε-
στημένο είτε για να το απαξιώσουν.

Η ανάγνωση του δημοψηφίσματος ήταν
ευκολότερη καθώς είχε προηγηθεί τη δεκαε-
τία του ‘90 η διάλυση της πραγματικής πο-
λιτικής εκπροσώπησης για τους απλούς Βρε-
τανούς, κυρίως μέσα από την αλλαγή του Ερ-
γατικού Κόμματος σε ένα πιο νεοφιλελεύθερο
υπό τον Τόνι Μπλερ. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου ο σκοπός της βρετανικής Αρι-
στεράς άλλαξε και εκεί που επιδίωξή του
ήταν η οικονομική ισότητα για την εργατική
τάξη μετατράπηκε σε ένα είδος χωρίς αισιο-
δοξία που κάλυψε μια ιδεολογική συνθηκο-
λόγηση στον οικονομικό συντηρητισμό.

Η πεποίθησή μου είναι ότι, μετά από αυτήν
την προδοσία, η επιθυμία για δικαιοσύνη

μεταξύ των εργαζομένων οδήγησε σε έναν
αναζωπυρωμένο εθνικισμό και τελικά στην
υποστήριξη του Brexit. Η εστίαση του Εργα-
τικού Κινήματος στην πολιτισμική παρά στην
οικονομική ισότητα οδήγησε την εργατική
τάξη στην αγκαλιά των Brexiteers.

Δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι
μισαλλόδοξοι ή οπισθοδρομικοί. Αισθάνομαι
ότι γνωρίζουν πως τους μαχαίρωσαν πισώ-
πλατα. Η εμφάνιση των παγκόσμιων διαδι-
κτυακών πλατφορμών επικοινωνίας έχει προ-
σφέρει ένα υπέροχο ψηφιακό ζυθοποιείο
στο οποίο μπορεί να γίνει ζύμωσης της δυ-
σαρέσκειας και της διχογνωμίας. 

Η πανδημία, σε συνδυασμό με τον ανα-
δυόμενο κοινωνικό κατακερματισμό στη Βρε-
τανία, μετά το Brexit, είναι ένα ακραίο πα-
ράδειγμα το οποίο αποκαλύπτει ότι δεν μπο-
ρούμε πλέον να ζούμε σε συστήματα τα οποία
επιδιώκουν μόνο την προστασία των ιεραρ-
χιών και εξυπηρετούν αυτούς που διοικούν.
Είτε αυτοί είναι λαϊκιστές είτε νεοφιλελεύ-
θεροι. Και οι δύο υποστηρίζουν την ανα-
γκαιότητα πραγματικών πολιτικών εναλλα-
κτικών λύσεων και πραγματικής αλλαγής,
όχι των επιφανειακών χειρισμών που προ-
σφέρει η δημοκρατία.

Ίσως ακόμη και πριν από τον ιό, πριν από
το Brexit, όλοι μας να είμασταν σε καραντίνα
με τον δικό μας ατομικισμό, που είναι μια
απομόνωση πολύ πιο τοξική. Ήμασταν φυ-
λακισμένοι μέσα στην προσωπική μας επι-
θυμία. Αυτό είναι το χάσμα που πρέπει να
καλύψει ο βρετανικός λαός για να υπάρξει
μια πραγματική αίσθηση ενότητας. Τελικά,
είναι τον εαυτό μας που πρέπει να αποβάλ-
λουμε ώστε να μην μείνουμε παγιδευμένοι.

© 2020 Russell Brand, Distributed by
The New York Times Licensing Group
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Turning 
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Βρετανία εγκατέλειψε
επίσημα την Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά από σχεδόν 
50 χρόνια
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Α
ναμφίβολα, η πανδημία οδήγησε
όλες τις εταιρείες σε άμεσο επα-
ναπροσδιορισμό των προτεραιοτή-
των τους και σε αλλαγές στις επι-

χειρησιακές λειτουργίες. Η πανδημία ήταν
μία απρόβλεπτη εξέλιξη από την οποία
έχουν πληγεί πολλές επιχειρήσεις ως επί
το πλείστον όλων των τομέων. Ιδιαίτερα
στο πρώτο κύμα του ολικού απαγορευτικού
κυκλοφορίας, το οποίο συνέβαλε στο κλεί-
σιμο των λιμανιών, αεροδρομίων και αιφ-
νιδίασε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, οι
οποίες είχαν άμεση συνάρτηση είτε με ει-
σαγωγές είτε με εξαγωγές. 

Παρ’ όλα αυτά, η Remedica στάθηκε στο
ύψος των περιστάσεων, αποδεικνύοντας την
ανθεκτικότητά της στην τρέχουσα ανθρώπινη
και οικονομική κρίση, με την εφαρμογή ενός
ισχυρού σχεδίου δράσης το οποίο βασίστηκε
στο προορατικό της στρατηγικό πλάνο. Η
στοχοπροσήλωση μας στο στρατηγικό πλάνο,
το οποίο περιλάμβανε διαχείριση κρίσεων
και σενάρια υπερπήδησης τους, μας οδήγησε

στο να δράσουμε άμεσα και να προσαρμο-
στούμε στις αντίξοες συνθήκες, βρίσκοντας
«έξυπνες λύσεις» στο πώς διαχειριστήκαμε
την έλλειψη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η διασφάλιση του ομαλού και συνεχούς
εφοδιασμού των πρώτων υλών αλλά και τε-
λικών προϊόντων αποτέλεσε μεγάλη πρό-
κληση για τις φαρμακευτικές εταιρείες. Πέ-
ραν των υποχρεώσεων που ορίζονται σαφώς
στο ισχύον νομικό πλαίσιο, η αποτελεσμα-
τικότητα και η ασφάλεια της αλυσίδας εφο-
διασμού κρίθηκε σημαντική εκείνο το διά-
στημα. Υπήρξε, επίσης, η αναγκαιότητα της
λήψης των απαραίτητων μέτρων για την
προφύλαξη των εργαζομένων και της άμε-
σης αναπροσαρμογής για τηλεργασία ώστε
να μην διακοπούν οι διαδικασίες και ο κύ-
κλος εργασιών. 

Μία επίσης καλή πρακτική είναι η ενί-
σχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων
μέσω της εκπόνησης μίας στρατηγικής με-
λέτης η οποία θα αξιοποιεί την υπάρχουσα
κατάσταση αλλά και τις δυναμικές. Δεν είναι

τυχαίο ότι παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες
η Remedica κατάφερε να διευρύνει τον κύ-
κλο εργασιών της και να εισέλθει σε νέες
αγορές ενισχύοντας ακόμα περισσότερο
την παγκόσμια παρουσία της σε περισσό-
τερες από 163 χώρες. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμ-
βολή της πολιτείας στην ενίσχυση των εται-
ρειών είναι μείζονος σημασίας στην εν λό-
γω φάση. Θα πρέπει να συμβάλει στην ανά-
πτυξη των επιχειρήσεων, να γίνουν οικο-
νομικές μελέτες οι οποίες θα αναδείξουν
τις ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες
που δύναται να αποτελούν σημαντικές επεν-
δύσεις εξωστρέφειας. 

Σημαντική είναι επίσης και η ενίσχυση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω οικο-
νομικών κινήτρων δανεισμού και άλλων χρη-
ματοοικονομικών διευκολύνσεων αλλά και
επιχορηγήσεις συνδεδεμένες με την καινο-
τομία και την ανάπτυξη εξωστρεφών ενερ-
γειών που αποτελούν «προϊόν» προς πώληση.  

Επιπρόσθετα, χρειάζεται ενίσχυση στην

Του Δρος

Μιχάλη 
Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής Ομίλου
Εταιρειών Remedica

Η εμπειρία της πανδημίας 
στην επιχειρησιακή λειτουργία.
Εφαρμογή καλών πρακτικών
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πρόσβαση σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες
(γνώσεις) όπως αγορές και επιχειρήσεις του
εξωτερικού με σκοπό τη σύναψη επαφών,
αλλά και την επιχειρηματική δικτύωση. 

Στόχος της Remedica είναι να συνεχίσει
να εξελίσσεται να μεγαλώνει και να διακρί-
νεται για τον ανθρωποκεντρικό της χαρα-
κτήρα και να τοποθετεί στο επίκεντρο των
δραστηριοτήτων της τον άνθρωπο είτε αφορά
ασθενείς, επαγγελματίες στον χώρο της υγεί-
ας είτε το ανθρώπινο δυναμικό της.

l Η σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης σε περιόδους κρίσης.

Για τη Remedica, το αίσθημα της Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης είναι βαθιά ριζω-
μένο μέσα της από τη δημιουργία της. Η
προσφορά της στα κοινωνικά και περιβαλ-
λοντικά θέματα συνεχίζει να είναι προτε-
ραιότητά της και αναπόσπαστο κομμάτι της
υπάρξεώς της και αυτό φαίνεται εμπράκτως
μέσα από το κοινωνικό της έργο και τη συ-
νεισφορά της. Η Remedica δραστηριοποι-
είται ενεργά σε προγράμματα Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης σε όλη την Κύπρο αλλά
και στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η
Remedica είναι συνιδρυτής του μη κερδο-
σκοπικού οργανισμού CSR Cyprus. 

Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη
τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η
Remedica, ανέλαβε πρωτοβουλίες για να
βοηθήσει την Κύπρο και όχι μόνο, να αντι-
μετωπίσουν την πανδημία. Οι οικονομικές
δυσχέρειες που έπληξαν σημαντική μερίδα
συμπολιτών μας, μάς ανέδειξε την επιτακτική
ανάγκη της οικονομικής ενίσχυσης των πλη-
γέντων είτε αφορά στους οργανισμούς, είτε
στους συνανθρώπους μας είτε στην πολιτεία. 

Ενδειχτικά να ανεφερθούμε σε κάποιες
δράσεις που έγιναν για την αντιμετώπιση
του κορονοϊού. 
l Δωρεά χλωροκίνης σε Κύπρο και Ισραήλ.

Παρόλο που όλα τα αεροδρόμια και τα λι-
μάνια ήταν κλειστά ανά το παγκόσμιο, η
φαρμακοβιομηχανία Remedica έφερε στην
Κύπρο 5 τόνους χλωροκίνης παρά το γε-
γονός ότι ήταν σε παγκόσμια έλλειψη. 

l Δωρεές φαρμάκων (στην Κύπρο και σε αρ-

κετές χώρες του εξωτερικού).
l Δωρεά 10 αναπνευστήρων για τη ΜΕΘ του

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
l Παροχή 500.000 χειρουργικών μασκών

στο Κυπριακό Υπουργείο Υγείας.
l Δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε

ιδιωτικά και άλλα νοσηλευτήρια, οργανι-
σμούς καθώς και σε εταιρείες.

l Ανθρώπινο δυναμικό της Remedica και
εταιρικά οχήματα δόθηκαν στη διάθεση
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Υγείας για την κατ’
οίκον παράδοση των χορηγημένων φαρ-
μάκων κατά του κορωνοϊού.

l Δωρεά υλικών συσκευασίας στην Ομάδα
Άμεσης Ανταπόκρισης Κύπρου, «Διάσωση
1» για την αποστολή 200 προσωπείων προ-
στασίας σε νοσηλευτήρια.

l Δωρεά προστατευτικού εξοπλισμού σε
ιδιωτικά και άλλα νοσηλευτήρια καθώς
και σε εταιρείες.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία προέβη σε πα-

ραγωγή διαφημιστικού τηλεοπτικού σποτ
με τον Τάσο Τρύφωνος, το οποίο ενημέρωνε

τον κόσμο πώς να προφυλαχθεί από τον κο-
ρωνοϊό. Η διαφημιστική καμπάνια προβλή-
θηκε σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια της Κύ-
πρου για την ενημέρωση του κοινού. 

Ν’ αναφερθούμε επίσης ότι πέραν από τις
πιο πάνω ενέργειες οι οποίες ήταν για την
καταπολέμηση του κορωνοϊού, η εταιρεία
έχει προβεί στην οικονομική ενίσχυση πολ-
λών οργανισμών και συνδέσμων συνυφα-
σμένων με την υγεία οι οποίοι αντιμετωπί-
ζουν οικονομικές δυσκολίες. Επίσης, υλο-
ποιήσαμε πολλές δράσεις για συμπολίτες
μας οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά. 

l Ο σχεδιασμός της επόμενης ημέρας.
Ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας γίνεται

ορθά όταν υπάρχει σωστός απολογισμός των
προηγούμενων ημερών, με απογύμνωση και
παραδοχή των κακών πρακτικών ώστε να
επέλθει αναδιάρθρωση η οποία θα στοχεύει
στη βελτίωση. Αν δεν μάθουμε από το πα-
ρελθόν, είτε αφορά στις καλές πρακτικές είτε
όχι, δεν θα έχουμε καλύτερο μέλλον από ότι
σήμερα. Δεν έχει κανένα νόημα να διαιωνί-
ζουμε λανθασμένες τακτικές, μιας και οδη-
γούν σε έναν φαύλο κύκλο. 

Ζούμε όλοι μας μία νέα πραγματικότητα,
στην οποία πρέπει να προσαρμοστούμε και
να ανταπεξέλθουμε με τις ελάχιστες δυνατές
απώλειες. Απαιτείται λοιπόν, μία στρατη-
γική εθνικής πολιτικής η οποία να εξασφα-
λίζει την επάρκεια της χώρας σε στρατηγι-
κές υποδομές και αγαθά δίνοντας παράλ-
ληλα έμφαση σε εξωστρεφείς, διεθνείς αν-
ταγωνιστικούς κλάδους, σε προσέλκυση
επενδυτών, οι οποίοι θα τονώσουν την ερ-
γοδότηση και θα συμβάλουν οικονομικά,
προσθέτοντας αξία. 

H Remedica θα συνεχίσει την αψεγάδια-
στη εφαρμογή της στρατηγικής της, την
προσήλωση της στον άνθρωπο και στην
υγεία του, καθώς αυτοί ήταν οι σημαντικό-
τεροι λόγοι που συνέβαλαν στην επίτευξη
των στόχων μας αλλά και στην επιτυχία μας.
Η εν λόγω κρίση ανέδειξε την ανάγκη ένας
οργανισμός να έχει όραμα και αναλλοίωτες
αξίες, οι οποίες θα λειτουργούν ως φάρος
στις δύσκολες περιόδους.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
REMEDICA ΕΙΝΑΙ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΝΑ
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
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Ο
ι τεχνολογίες αυτοματισμού, ρομ-
ποτικής και τεχνητής νοημοσύνης
έχουν γίνει εδώ και χρόνια ρου-
τίνα. Η πανδημία της Covid-19 αύ-

ξησε ραγδαία αυτή την τάση, λόγω των τρι-
πλών αναγκών. Δηλαδή, της αυξημένης πα-
ραγωγικότητας, του χαμηλότερου κόστους
και της ανθρώπινης ασφάλειας. Ξαφνικά, η
ανθρώπινη επαφή είναι τόσο ανεπιθύμητη
όσο ποτέ. Καθώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον
μιας οικονομίας βασισμένης στην τεχνητή
νοημοσύνη (Artificial Intelligence, A.I.), το
2020 μας έχει διδάξει τη σημασία της αν-
θρώπινης διασύνδεσης.

Το 1983, στη διδακτορική μου διατριβή
στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, περιέ-
γραψα την A.I. ως τον ποσοτικό προσδιορι-
σμό της διαδικασίας της ανθρώπινης σκέψης,
ή την εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφο-
ράς, αλλά και το «τελικό βήμα» για να κατα-
νοήσουμε τον εαυτό μας.

Κάπου έκανα λάθος, κάπου όμως είχα δί-
κιο. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα συμπε-
ριλαμβάνονται πλέον σε αυτόν τον ορισμό.

Τα προγράμματα Α.Ι. είναι ικανά να μιμούνται
και να ξεπερνούν ακόμη και τον ανθρώπινο
εγκέφαλο σε πολλές εργασίες. Αλλά αν η
A.I. μας επιτρέπει να κατανοήσουμε αληθινά
τον εαυτό μας, είναι επειδή μας απελευθε-
ρώνει από τη μηχανική ασφυξία των καθη-
κόντων της ρουτίνας μας και μας επιτρέπει
να επικεντρωθούμε στην ανθρωπότητα και
στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Ήδη γνωρίζουμε ότι πολλές από τις ερ-
γασίες που αντικαθίστανται δεν θα επιστρέ-
ψουν, επειδή η A.I. μπορεί να τις κάνει πολύ
καλύτερα από ό,τι οι άνθρωποι, με μηδενικό
κόστος. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια οι-
κονομική αξία, αλλά θα οδηγήσει επίσης σε
άνευ προηγουμένου απώλεια θέσεων εργα-
σίας. Στο βιβλίο μου «Α.Ι. Υπερδυνάμεις:
Κίνα, Silicon Valley και η Νέα Παγκόσμια
Τάξη», υπολόγισα ότι μέχρι το 2033 η A.I.
και ο αυτοματισμός θα είναι σε θέση να εκτε-
λούν το 40 έως 50% των εργασιών μας.

Για να προετοιμαστούμε για τα εκατομμύ-
ρια των θέσεων εργασίας που θα χαθούν και
να αντιμετωπίσουμε την επανεκπαίδευση για

τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται όταν η
A.I. θα αποτελεί εργαλείο της δουλειάς μας
και μέρος της ζωής μας, προτείνω να ανα-
βαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ζούμε
και εργαζόμαστε. Αυτό θα βοηθήσει στο να
αντιμετωπίσουμε το κεντρικό οικονομικό
ζήτημα στην ώρα του: την επανάσταση της
τεχνητής νοημοσύνης. 

Πρώτα, θα πρέπει να προειδοποιήσουμε
τους ανθρώπους που βρίσκονται σε απει-
λούμενες θέσεις εργασίας και να δημιουρ-
γήσουμε προγράμματα ώστε να μάθουν εκ
νέου τους τομείς τους στο πλαίσιο της A.I.
Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πολλές «αν-
θρώπινες» δεξιότητες στις οποίες η τεχνητή
νοημοσύνη δεν μπορεί να κυριαρχήσει: δη-
μιουργικότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση,
σωματικά περίπλοκη ή επιδέξια εργασία και,
φυσικά, τα εργαλεία της που απαιτούν αν-
θρώπους χειριστές.

Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει
να επανασχεδιάσουν τα προγράμματα σπου-
δών τους και να αυξήσουν τα μαθήματα για
βιώσιμες θέσεις εργασίας. Οι κυβερνήσεις

Του Kai-Fu Lee
Πρώην πρόεδρος της Google Κίνας, επιχειρηματίας, αρθρογράφος,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sinovation Ventures, 
μιας εταιρείας επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου

Ας δώσουμε στην
τεχνητή νοημοσύνη μια
ανθρώπινη προσέγγιση
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θα μπορούσαν να ηγηθούν και να παράσχουν
κίνητρα και επιδοτήσεις για αυτά τα μαθή-
ματα, αντί να ακολουθήσουν τυφλά οικονο-
μικά μέτρα όπως η ανάγκη καθορισμού κα-
τώτατου μισθού.

Με πανδημία ή χωρίς, η σημασία και ο
αριθμός των ανθρωποκεντρικών υπηρεσιών,
όπως η νοσηλευτική, θα αυξηθούν καθώς αυ-
ξάνεται ο πλούτος και η διάρκεια ζωής. Ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει
πως έως το 2030 ο αριθμός των εργαζομένων
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που
απαιτούνται για την επίτευξη του Στόχου Αει-
φόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για
«καλή υγεία και ευημερία για όλους» θα είναι
μικρότερος από αυτόν που απαιτείται. Επο-
μένως, υπάρχει έντονη η ανάγκη επανεκτί-
μησης ζωτικών, υποτιμημένων και ανθρω-
ποκεντρικών εργασιών, τόσο ως προς το πώς
τις αντιλαμβανόμαστε όσο και ως προς το
πώς τις αμείβουμε. Αυτές οι θέσεις εργασίας
θα αποτελέσουν το θεμέλιο για αυτό που ονο-
μάζουμε «αγορά τεχνητής νοημοσύνης».

Καθώς προετοιμάζουμε τους ανθρώπους
για την τελική μετάβαση σε μια οικονομία
που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, θα
πρέπει επίσης να επαναβαθμολογήσουμε
πολλές από τις σημερινές θέσεις εργασίας.
Για παράδειγμα το λογισμικό που φτιάχτηκε
πριν από μερικές δεκαετίες και είχε στόχο
να αυξήσει τη δημιουργική σκέψη του αν-
θρώπου με την ικανότητα του υπολογιστή να
μετατρέπεται σε μια μάζα δεδομένων, να βρί-
σκει εναλλακτικές λύσεις ή να βελτιστοποιεί
τα αποτελέσματα. Δεν θα υπάρχει ένα ενιαίο,
γενικό σύστημα A.I. ως εργαλείο, αλλά ειδικά
εργαλεία προσαρμοσμένα για κάθε επάγγελμα
και κάθε εφαρμογή. Μπορεί να έχουμε ένα
πρόγραμμα παραγωγής μορίων με βάση την
τεχνητή νοημοσύνη για ερευνητές φαρμάκων,
ένα πρόγραμμα για προγραμματιστές διαφη-
μίσεων ή ένα για δημοσιογραφικούς ελέγχους
σε σχέση με τα fake news.

Συγχωνεύοντας και βελτιστοποιώντας την,
το ανθρώπινο χέρι θα ανακαλύψει εκ νέου
πολλές θέσεις εργασίας και θα δημιουργήσει
ακόμη περισσότερες. Θα αναλάβει τα καθή-
κοντα ρουτίνας σε συνεργασία με τους αν-
θρώπους, οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθή-
κοντα που απαιτούνται. Για παράδειγμα, οι
μελλοντικοί γιατροί θα εξακολουθήσουν να
είναι το κύριο σημείο επαφής του ασθενούς,
αλλά θα βασίζονται στην A.I. για τα διαγνω-
στικά εργαλεία και τον προσδιορισμό της

καλύτερης θεραπείας. Αυτό θα επαναπροσ-
διορίσει τον ρόλο του γιατρού, ο οποίος θα
έχει πλέον τον ρόλο ενός συμπονετικού
φροντιστή, δίνοντάς του περισσότερο χρόνο
με τους ασθενείς του.

Ακριβώς όπως το wireless διαδίκτυο οδή-
γησε σε ρόλους όπως ο οδηγός Uber, η έλευ-
ση της A.I. θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας
που δεν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε.
Σημερινά παραδείγματα είναι οι μηχανικοί,
επιστήμονες δεδομένων, και οι μηχανικοί
ρομπότ. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην
εμφάνιση τέτοιων ρόλων, ώστε να εκπαιδεύ-
σουμε τους πολίτες.

Τέλος, όπως κάποτε οι έμποροι χρηματο-

δότησαν την Αναγέννηση της Ιταλίας, έτσι
και εμείς πρέπει να ελπίζουμε ότι η A.I. θα
εμπνεύσει και τη δική μας αναγέννηση. Θα
προσδώσει ευελιξία στα παραδοσιακά πρό-
τυπα εργασίας, επιτρέποντάς μας να ξανα-
σκεφτούμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελ-
ματικής και προσωπικής ζωής, ώστε να αλ-
λάξουμε τα όρια της καθημερινής μας εργα-
σίας αλλά και τα όρια της συνταξιοδότησής
μας. Με περισσότερη ελευθερία και χρόνο
σε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, οι άνθρω-
ποι θα απελευθερωθούν για να ακολουθή-
σουν τα «πάθη» τους, τη δημιουργικότητά
και τα ταλέντα τους.

Οι ζωγράφοι, οι γλύπτες και οι φωτογρά-
φοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την A.I.
ως εργαλείο για να συνθέσουν, να πειρα-
ματιστούν και να βελτιώσουν το έργο τους.
Οι μυθιστοριογράφοι, οι δημοσιογράφοι
και οι ποιητές θα χρησιμοποιήσουν τις νέες
τεχνολογίες για να πάρουν το γράψιμό τους
σε άλλο επίπεδο. Οι εκπαιδευτικοί, απαλ-
λαγμένοι από τη διαδικασία της βαθμολο-
γίας, θα μπορέσουν επιτέλους να απελευ-
θερώσουν την ενέργειά τους για να σχεδιά-
σουν μαθήματα που ενθαρρύνουν την πε-
ριέργεια, την κριτική σκέψη και τη δημι-
ουργικότητα. Τα Α.Ι. προγράμματα μπορούν
να βοηθήσουν στη διδασκαλία γεγονότων
και αριθμών, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να
μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο
στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοη-
μοσύνης των μαθητών.

Οι εταιρείες θα πρέπει να επανεκπαιδεύ-
σουν έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων.
Οι κυβερνήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν
μεγάλα χρηματικά ποσά για τη χρηματοδό-
τηση αυτής της μετάβασης. Τα σχολεία πρέ-
πει να ανακαλύψουν εκ νέου την εκπαίδευση
για να δημιουργήσουν δημιουργικούς, κοι-
νωνικούς και πτυχιούχους σε πολλούς νέους
τομείς. Όλα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν:
η ηθική της εργασίας, της κοινωνίας, τα δι-
καιώματα των πολιτών, οι ευθύνες των εται-
ρειών και ο ρόλος των κυβερνήσεων.

Σε όλα αυτά ο ρόλος της τεχνητής νοημο-
σύνης είναι ζωτικής σημασίας. Αν το κάνουμε
σωστά, θα μας ελευθερώσει ώστε να αγκα-
λιάσουμε όχι μόνο τη δημιουργικότητά μας
αλλά επίσης και τη συμπόνια μας για τον άλ-
λον και την ανθρωπότητα.

© 2020 Kai-Fu Lee, Distributed by The
New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η πανδημία του κορωνοϊού
έφερε ένα κύμα ανέπαφων
δράσεων, από την παράδοση
τροφίμων έως την ιατρική
περίθαλψη. Έφερε όμως 
και την αντικατάσταση
εργαζομένων από
υπολογιστές

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΩΣΤΕ ΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ
ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:31  Page 33



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑ

ΜΑΪΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΩΡΙΣ φυΛΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 11-21 Φεβρουαρίου
Ένα μικρό βήμα για ένα διεθνές φε-
στιβάλ ταινιών, ένα τεράστιο άλμα
για την ισότητα των φύλων. Το Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου στο Βερο-
λίνο θα έχει από φέτος μια σημαντική
αλλαγή: Τα βραβεία ερμηνείας της
Ασημένιας Αρκούδας θα είναι ουδέ-
τερα ως προς το φύλο. 

φΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩν ΣΙΧ
ΙΝΔΙΑ, 29-31 Μαρτίου
Το φεστιβάλ των Σιχ Χόλα Μοχάλα είναι μια τριήμερη γιορτή
πολεμικών τεχνών, στην οποία οι μαχητές συμμετέχουν σε στρα-
τιωτικές ασκήσεις επιδεικνύοντας δεξιότητες όπως ξιφομαχία
και ιππασία. Το φεστιβάλ ξεκίνησε την εποχή του γκουρού του
Σιχ Γκομπίντ Σινγκ, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη εκ-
δήλωση στην πόλη Αναντπούρ το 1701. Το φεστιβάλ κορυφώνεται
με μια πομπή, όπου το panj pyaaras είναι διακοσμημένα με πα-
ραδοσιακές φόρμες σε μπλε και σαφράν χρώμα.

ΜΠΙΕνΑΛΕ ΚΑ  
ΙΤΑΛΙΑ, 22 Μαΐου
Παρά τις προσπάθ   
της Μπιενάλε Βενετ    
περισσότερο η πρα   
γάνωσης, τελικά το   
βλήθηκε και πλέον   
23/04 -  27/11, γεγον         
15η Documenta, μία       
που πραγματοποιε         
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Της Masha Goncharova

Γεγονότα και
εκδηλώσεις
που πρέπει 

να τσεκάρεις! 

Στην ατζέντα της περασμένης
χρονιάς, υπήρχαν εκδηλώσεις
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες
στο Τόκιο και η Διεθνής Έκθε-
ση, η οποία θα γινόταν στο
Ντουμπάι. Ωστόσο, η πανδημία
του κορωνοϊού ανέτρεψε τα δε-
δομένα και ακύρωσε πολλές εκ-
δηλώσεις. Έτσι, η ατζέντα του
2021 αντικατοπτρίζει απ’ τη μία
τον αντίκτυπο των lockdowns,
και απ’ την άλλη την πεποίθηση
ότι τα πράγματα θα επανέλθουν
στην κανονικότητα. 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜ   
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 
26 Φεβρουαρίου  
H Μπιενάλε Gwanh      
ως στόχο να επικεντ     
λού με καλλιτεχνικ     
σαρμόζεται στα νέ    
τίτλο Minds Rising    
για να αναδείξει τη      
νωνικά μέσα στην    

   
  

     
       
        
        

VID-19 που είχε ως       
αναστολή της εξόδου       
Αναβολή έχουν πά        
Σφαίρες να διεξάγο          

ΣΕ 18 ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΛΕΩφΟΡΕΙΟ!
ΙΝΔΙΑ, Μάϊος 2021
Είναι δυνατόν να καλύψει κάποιος 20.000
χλμ. ταξιδεύοντας σε 18 χώρες χωρίς… αε-
ροπλάνο; Η εταιρεία Adventures Overland
οργανώνει ένα περιπετειώδες ταξίδι με λεωφορείο, το οποίο θα μεταφέρει ταξι-
διώτες από την ινδική μητρόπολη του Δελχί στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου χωρίς τη… συμμετοχή αεροπλάνων. Το Bus to London θα μεταφέρει 20
επιβάτες με ένα πολυτελές λεωφορείο, εμπνευσμένο εν μέρει από τα λεωφορεία
Hippie Trail που διέσχισαν τον κόσμο τη δεκαετία του 1950 και 1960.

φΟΡΟυΜ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙ
Ελβετία, Εβδομάδα 25ης Ιανουαρίου 
Μπορεί να αναβλήθηκε για το καλοκαίρι η ετήσια σύνοδος
κορυφής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Ντα-
βός, μια από τις μεγαλύτερες συλλογές παγκόσμιων ηγετών
και εταιρικών στελεχών, ωστόσο θα γίνει μια αλλιώτικη
εκδήλωση. Αντί της αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα φι-
λοξενηθεί ένα «υψηλού επιπέδου», ψηφιακό φόρουμ, το
«Διάλογοι Davos» την εβδομάδα της 25ης Ιανουαρίου.
Λέτε να τους αφήσουν να κάνουν και… σκι ψηφιακά;
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ΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

ΜΑΪΟΣ

Σ

ΙΟΣ

Ε ΚΑΙ DOCUMENTA
  Μαΐου-Νοέμβριο

  οσπάθειες των διοργανωτών
  Βενετίας να μην καθυστερήσει

 η πραγματοποίηση της διορ-
 λικά το σημαντικό event ανα-

  πλέον δόθηκαν οι ημερομηνίες
    γεγονός που σημαίνει πως θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη

 ta, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις σύγχρονης τέχνης
 οποιείται κάθε πέντε χρόνια στο Κάσελ της Γερμανίας. 

ΙΟΥΝΙΟΣ

35

ΜΙΣΟ-ΜΙΣΟ φΕΣΤΙΒΑΛ 
ΗΠΑ, 28 Ιαν. -3 Φεβρ. 
Με γνώμονα τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της πανδημίας
και το Sundance Film Festival πάει το… μισό διαδικτυακά.
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ, το οποίο φιλοξενεί πα-
ραγωγές του ανεξάρτητου κινηματογράφου, στην Park
City της Γιούτα αποφάσισαν πως θα γίνουν προβολές
σε 20 κινηματογραφικές αίθουσες, ωστόσο ακολουθών-
τας τα πρωτόκολλα, ενώ κάποιοι θα μπορούν να παρα-
κολουθήσουν τις παραγωγές διαδικτυακά. 

New START
ΗΠΑ/ΡΩΣΙΑ, 5 Φεβρουαρίου
Η συνθήκη για τον περιορισμό των στρατηγικών
επιθετικών εξοπλισμών New START, η οποία
υπογράφηκε το 2010, και ορίζει τον αριθμό των
στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν
να αναπτύξουν Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες,

είχε 10ετη ισχύ και εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Αν δεν υπάρχει κατάληξη,
θα είναι η πρώτη φορά σε διάστημα 50 ετών που δεν θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ
Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για το πυρηνικό οπλοστάσιο.

ΜΟΣΜΕνΗ ΜΠΙΕνΑΛΕ 
 ΡΕΑ 

 ρίου-9 Μαΐου
  wanhgju της Ασίας που είχε αρχικά
   πικεντρωθεί στη σύνδεση του μυα-
  τεχνικά και θεωρητικά μέσα, προ-

 στα νέα δεδομένα έχοντας πλέον
  Rising, Spirits Tuning, προφανώς

  ξει τη σχέση του κοινού με τα κοι-
  στην περίοδο της πανδημίας. 

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ HOLMES
ΗΠΑ, 9 Μαρτίου 
Η Elizabeth Holmes θα βρεθεί στις δικαστικές αίθουσες για να αντιμετωπίσει
κατηγορίες ότι εξαπάτησε τους επενδυτές μέσω της εταιρείας της Theranos. Η
εταιρεία υποσχόταν επαναστατικές μεθόδους εξετάσεων αίματος μέσα από ένα
πρωτοπόρο διαγνωστικό εργαλείο που έδινε τη δυνατότητα στους ασθενείς με
ένα μόνο τσίμπημα να ελέγχουν το αίμα τους για 200 ασθένειες, στο φαρμακείο
της γειτονιάς. Πλέον αντιμετωπίζει δέκα κατηγορίες απάτης. Η αυτοκρατορία
9 δισεκατομμυρίων της Holmes έγινε σκόνη μέσα σε μια νύχτα, αφήνοντας τους
επενδυτές να κλαίνε τα λεφτά τους.

ΤΑ ΟΣΚΑΡ ΤΗΣ ΑνΑΒΟΛΗΣ
ΗΠΑ, 25 Απριλίου
Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και
Επιστημών ανακοίνωσε τη δίμηνη αναβολή της 93ης τελετής
απονομής των Όσκαρ, μεταθέτοντάς την από τις 28 Φε-
βρουαρίου στις 25 Απριλίου 2021, λόγω της πανδημίας CO-

  χε ως συνέπεια το κλείσιμο των κινηματογράφων παγκοσμίως, την
  εξόδου των ταινιών καθώς και κάθε κινηματογραφικής δραστηριότητας.
 υν πάρει όλες οι κινηματογραφικές διοργανώσεις, με τις Χρυσές

  εξάγονται 28/02 και τα βρετανικά Όσκαρ BAFTA στις 11/04. 

ΕΧΕΙ ΚΑΙ EUROVISION 
Ολλανδία, 18-22 Μαΐου
Γυρίστε την κλεψύδρα! Ο διαγωνισμός τραγουδιού
της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή
του Ahoy Arena στο Ρότερνταμ, το οποίο το 2020
μετατράπηκε σε νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης
για να φιλοξενήσει ασθενείς COVID-19. Παρ’ όλο
που οι κανόνες απαιτούν από τις χώρες να υπο-

βάλουν νέα τραγούδια, πολλοί έχουν επιλέξει να διατηρήσουν τους ερμηνευτές
που είχαν αρχικά επιλεγεί για τον διαγωνισμό του 2020, ο οποίος ακυρώθηκε.

ΠΟΔΟΣφΑΙΡΙΚΗ ΠΑνΔΑΙΣΙΑ 
Κολομβία και Αργεντινή, 
11 Ιουνίου-11 Ιουλίου
Οπαδοί του ποδοσφαίρου, προετοιμα-
στείτε για έναν εντυπωσιακό μήνα τον
Ιούνιο. Το παλαιότερο διεθνές τουρνουά
ποδοσφαίρου στον κόσμο, το Copa Améri-
ca το οποίο αναβλήθηκε το 2020, θα διε-
ξαχθεί ταυτόχρονα με το UEFA Euro 2020 από τις 11 Ιουνίου έως τις 11 Ιουλίου.
Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυναικών μεταφέρθηκε στο 2022.

TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:31  Page 35



36

Γεγονότα 
και εκδηλώσεις 

του 2021 που πρέπει
να τσεκάρεις! 
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ΟΛυΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩνΕΣ
ΙΑΠΩΝΙΑ, 23 Ιουλίου - 8 Αυγούστου
Το Τόκιο θα είναι η πρώτη
πόλη που θα φιλοξενήσει
εξ αναβολής διοργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων,
ενώ είναι και η πρώτη
ασιατική πόλη που θα φι-
λοξενήσει τους αγώνες
δύο φορές στην ιστορία των αγώνων. Η πλειονότητα των εκδηλώ-
σεων θα λάβει χώρα σε δύο περιοχές του Τόκιο.

36

ΒΑφΤΙΣΙΑ… ΓΟΡΙΛΕΣ 
ΡΟΥΑΝΤΑ, Τελευταία εβδομά-
δα του μήνα 
Μωρά - γορίλες, τα οποία γεννι-
ούνται στο Εθνικό Πάρκο Ηφαι-
στείων της Ρουάντα βαφτίζονται
από… δασοφύλακες, οδηγούς, φύ-
λακες, ιχνηλάτες και κτηνιάτρους

στο πολιτιστικό φεστιβάλ Kwita Izina. Η παράδοση είναι μέρος
ενός εβδομαδιαίου προγράμματος εκδηλώσεων που εστιάζεται σε
πρωτοβουλίες διατήρησης για γορίλες.

Η ΡΩΣΙΑ ΞΑνΑ ΣΤΗ ΣΕΛΗνΗ
ΡΩΣΙΑ, 1η Οκτωβρίου 
Στην ανανεωμένη κούρσα
για τη Σελήνη επιχειρεί να
εισέλθει η Ρωσία, δεκαετίες
μετά την τελευταία αποστο-
λή της Σοβιετικής Ένωσης
εκεί (1976). Το Luna-25 ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο και η εκτόξευσή του προγραμ-
ματίστηκε για την 1η Οκτωβρίου 2021. Υπάρχει πλάνο  για τρεις συ-
νολικά αποστολές στη Σελήνη ως το 2025.

ΑΓΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗν νΤΑΪΑνΑ
Αγγλία, 1η Ιουλίου
Οι γιοι της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ,
δούκας του Κέιμπριτζ και ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σά-
σεξ, ενώνουν τις δυνάμεις τους -παρά τη φυσική και ίσως
συμβολική απόσταση μεταξύ Λονδίνου και Λος Άντζελες-
για να εγκαινιάσουν το άγαλμα προς τιμήν των 60ών γε-
νεθλίων της μητέρας τους, Νταϊάνας. Το άγαλμα θα βρίσκεται
στους κήπους στο παλάτι του Kensington, το μέρος όπου
μεγάλωσαν τα παιδιά της πριγκίπισσας.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟυ EXPLORER
Διαδίκτυο, 17 Αυγούστου
Η Microsoft τερματίζει μετά από 25 χρόνια τη λει-
τουργία του Internet Explorer. Η εταιρεία έχει ήδη
ξεκινήσει τη σταδιακή παύση της πλατφόρμας ανα-
ζήτησης από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2020 σε ορισμένες
περιοχές. Στόχος της Microsoft είναι να μεταφέρει τους υπάρχοντες
χρήστες των Windows 10 στο νέο πρόγραμμα περιήγησης Edge που
βασίζεται στο Chromium και αναφέρει ότι νέες συσκευές και μελ-
λοντικές ενημερώσεις λειτουργιών των Windows θα συμπεριλαμβά-
νουν το νέο πρόγραμμα περιήγησης Edge.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΙΟΥΛΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΣΚΩΤΙΑ, 1-12 Νοεμβρίου
Για το τέλος του 2021 μετέθε-
σε ο ΟΗΕ τη σύνοδο COP26
για το κλίμα, η οποία ήταν
προγραμματισμένη να πραγ-
ματοποιηθεί φέτος στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Η σύνοδος θεωρείται η πιο σημαντική μετά τις συνομιλίες
του 2015, από τις οποίες προέκυψε η Συμφωνία του Παρισιού για το
κλίμα. Είναι η σύνοδος στην οποία ενδεχομένως να δούμε και αλλαγή
στάσης των ΗΠΑ μετά την εκλογή Μπάιντεν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ… ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΗΑΕ, 1η Οκτωβρίου – 10 Απριλίου 2022

Για πρώτη φορά η Διεθνής Έκθεση
(World Expo) που θα διαρκέσει
έξι μήνες θα γίνει στο Ντουμπάι.
Είναι η πρώτη τέτοια διοργάνωση
που πραγματοποιείται στη Μέση
Ανατολή. Οι διοργανωτές ελπίζουν
να προσελκύσουν 12 εκατομμύρια

ξένους επισκέπτες που θα προσφέρουν πάνω από 30 δισ. ευρώ στην
οικονομία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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ΕΞΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ
ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ, μέχρι τον Νοέμβριο του 2021
Τα Μπαρμπέιντος, το ανατολι-
κότερο νησί της Καραϊβικής θα
καταργήσουν από επικεφαλής
κράτους τη βασίλισσα Ελισάβετ
Β΄ σηματοδοτώντας την πρώτη
φορά από το 1992 που μια κοι-
νότητα της Κοινοπολιτείας απο-
μακρύνει τη βασίλισσα από συν-
ταγματικό μονάρχη.

Η ΑΛΛΗ ΤΕΧνΗ
ΗΠΑ, 2-5 Δεκεμβρίου
Η Art Basel Miami Beach είναι ένα
από τα μεγαλύτερα γεγονότα στο
ημερολόγιο του κόσμου της τέχνης,
χάρη στη σταθερή λίστα διάσημων
παρευρισκόμενων, την εντυπωσιακή
τοποθεσία, στην οποία διοργανώ-
νεται και τις διάσημες γκαλερί που συμμετέχουν. Η φετινή ψηφιακή
έκδοση θα γίνει στο Miami Beach Convention Center, το οποίο φέτος
μετατράπηκε σε νοσοκομείο αναφοράς για ασθενείς με COVID-19. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΙΓυΠΤΟΣ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας
με τη νόσο COVID-19, ο Αιγύπτιος
Πρόεδρος, Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι,
αποφάσισε να αναβάλει τα εγκαί-
νια της νέας διοικητικής πρωτεύου-
σας και του Μεγάλου Αρχαιολογι-
κού Μουσείου, για το 2021, από το
2020 που ήταν προγραμματισμένα. Το μουσείο θα έχει περίπου 5.600
αντικείμενα από τη συλλογή Tutankhamen. 

ΩΚΕΑνΟΙ 
Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

Τα Ηνωμένα Έθνη, στις 5 Δεκεμβρίου
2017, καθόρισαν την δεκαετία 2021-
2030, ως την Δεκαετία της Επιστήμης
των Ωκεανών για την Αειφόρο Ανά-
πτυξη. Ευελπιστώντας ότι στη δεκαετία
θα αναπτυχθεί ένα κοινό πλαίσιο ώστε

ότι η επιστήμη των ωκεανών να υποστηρίξει πλήρως τις χώρες και τις
κοινωνίες για την επίτευξη των στόχων (SDGs) της Ατζέντας για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη του 2030, αναφορικά με τους ωκεανούς και τις ακτές μας. 

ΚΙνΑ
ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΚΚΚ 
Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα θα γιορτάσει τα εκατοστά γε-
νέθλιά του, αλλά και την επίτευ-
ξη του μακροπρόθεσμου στόχου
του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για
την εξάλειψη της φτώχειας στην
Κίνα. Παρά τα μεγαλόπνοα σχέδια του κ. Σι, η πανδημία έχει απο-
καλύψει τις αδυναμίες του κόμματος όσον αφορά τις παροχές στις
ευάλωτες ομάδες, κυρίως στις αγροτικές περιοχές.

ΕΛΒΕΤΙΑ
Η ΩΡΑ ΤΟΥ BITCOIN
Η Ελβετία προσπαθεί να αγκα-
λιάσει τα κρυπτονομίσματα, με-
τατρέποντας  την πόλη Zug –σε
ένα καντόνιο που φημίζεται για
τους χαμηλούς εταιρικούς φό-
ρους- σε «Crypto Valley». Ο φο-
ρολογικός διακανονισμός μέσω κρυπτονομίσματος θα είναι διαθέσιμος
τόσο για εταιρείες όσο και για ιδιώτες για έως και 100.000 ελβετικά
φράγκα (περίπου 90.000 ευρώ). 

ΗΠΑ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ KARDASHIANS
Μετά από 14 χρόνια, η τελευταία
σεζόν του reality «Keeping up
with the Kardashians» θα προ-
βληθεί στο αμερικανικό δίκτυο
E! Εάν οι Kardashians έχουν απο-
δείξει κάτι κατά τη διάρκεια της
τηλεοπτικής τους παρουσίας τόσα χρόνια, είναι πως η φήμη είναι μια
αστείρευτη πηγή εσόδων, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος, ο
οποίος ξέρει να πουλάει τον εαυτό του στην κάμερα. Ή μήπως όχι; 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εν αναμονή των δύο επιτυχημέ-
νων δοκιμαστικών πτήσεων,
τουριστικό διαστημόπλοιο της
εταιρείας του Ρίτσαρντ Μπράν-
σον φιλοδοξεί να ξεκινήσει εμ-
πορικές πτήσεις κάπου μέσα στο
2021. Η Virgin έχει δηλώσει ότι

600 πελάτες έχουν αγοράσει εισιτήριο αξίας 250.000 δολαρίων για μία διαστημική
πτήση, ενώ πάνω από 400 ακόμη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

ΘΑ ΤΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΑ ΤΟ 2021
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Σ
ε µία οµολογουµένως δύσκολη χρο-
νιά, για ολόκληρη την ανθρωπότητα, 
οι συνθήκες έφεραν τους νέους για 

άλλη µία φορά στην πρώτη γραµµή των 
γεγονότων. Η νεολαία της Κύπρου, µε αλ-
ληλεγγύη και θέληση, έδειξε ξανά τον 
δρόµο για ένα καλύτερο µέλλον. Η πανδη-
µία του κορωνοϊού, ένα γεγονός που στιγ-
µάτισε το 2020, αποτέλεσε ίσως την ευ-
καιρία για τους νέους να αποδείξουν ότι, 
παρά τα όσα κατά καιρούς τους καταλογί-
ζουν, δηλώνουν παρών και συµµετέχουν 
ενεργά στα κοινωνικά δρώµενα.
Στον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου 
(ΟΝΕΚ), πιστεύουµε στη δύναµη των νέ-
ων ανθρώπων γιατί έχουν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες, την ικανότητα και κυρίως τη 
θέληση να συµβάλουν ενεργά στην προ-
σπάθεια για θετική αλλαγή στην κοινω-
νία. Στόχος του ΟΝΕΚ είναι τους παρέχει 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά και το 
βήµα, για να καταφέρουν οι νέοι να φτά-
σουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους 
προς όφελος των ιδίων αλλά και της κοι-
νωνίας ευρύτερα. 
Προκειµένου αυτό να καταστεί εφικτό, ο 
Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου επιδιώ-
κει την ανάπτυξη εµπειρογνωµοσύνης και 
τεκµηριωµένων εισηγήσεων, καθώς και τη 
δηµιουργία της απαραίτητης πολιτικής πί-
εσης προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
µε στόχο την αποτελεσµατική αντιµετώπι-

ση των πιο σηµαντικών προκλήσεων της 
σηµερινής νεολαίας. Αυτό απαιτεί προσε-
κτικό σχεδιασµό, συστηµατικές δράσεις 
συµµετοχής και διαβούλευσης, γρήγορα 
αντανακλαστικά και στενή παρακολού-
θηση της προόδου των δράσεων. Απαιτεί 
επίσης, υποµονή και επιµονή. 
Ωστόσο, για να µπορέσει να υπάρξει εφαρ-
µογή των πιο πάνω, η προσπάθεια από 
πλευράς των νέων δεν αρκεί από µόνη 
της. Οι νέοι έδειξαν πολλάκις την αλληλεγ-

γύη τους απέναντι στην κοινωνία. Θα πρέ-
πει, λοιπόν, και η κοινωνία στο σύνολό της 
να δείξει την αλληλεγγύη της προς τη νε-
ολαία δίνοντάς της τα απαραίτητα εφόδια. 
Αυτά δεν είναι άλλα από τη δηµιουργία ευ-
καιριών προσωπικής ανάπτυξης, προσω-
πικής στήριξης και εφαρµογής πρωτοβου-
λιών. Η νεολαία πρέπει να συµµετέχει στον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση αποφάσεων 
που επηρεάζουν πρώτα απ’ όλα την ίδια 
και κατ’ επέκταση όλη την κοινωνία.

     
     
       

        
       

       
     

      
     
       

    

     
      

    
     

   
    

     
   

     
 

     

     
      

       
       

    
    

       
       

       
      

       
      

  
     

     
       

     
     

      
       
      

       
       

       
     

        
       

        
       
      

        
    

Συµµετέχω ενεργά.      

LOGO 
ONEK
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Στο πλαίσιο αυτό, ως ΟΝΕΚ συντονίζου-
µε την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγι-
κής για τη Νεολαία, η οποία αποτυπώνει 
το όραµα της πολιτείας για τους νέους και 
δεσµεύει το κράτος στη λήψη µέτρων, τα 
οποία θα εξασφαλίζουν ότι οι νέοι έχουν 
ενεργό συµµετοχή στις αποφάσεις που 
αφορούν όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
τους. Μεταξύ των δράσεων που προκύ-
πτουν από την Εθνική Στρατηγική, είναι οι 
συνεχείς συντονισµένες ενέργειες µε δι-

άφορους φορείς, όπως οι διαβουλεύσεις 
του Οργανισµού µε Υπουργεία και Αρχές, 
η χρηµατοδότηση πρωτοβουλιών νέων 
και οργανωµένων συνόλων νεολαίας, η 
ανάπτυξη προγραµµάτων δηµιουργικής 
απασχόλησης και καινοτοµίας, η ψυχοκοι-
νωνική ενδυνάµωση, η πρόσβαση σε εκ-
παιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµ-
µατα, η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προ-
γράµµατα κτλ.
Οι µεγαλύτερες δοκιµασίες για τη νεο-

λαία, προκύπτουν σε περιόδους έντονων 
κρίσεων. Μετά το 2013, µία τέτοια περί-
οδος ήταν και το 2020. Μία χρονιά κα-
τά την οποία βασικές έννοιες πάνω στις 
οποίες θεµελιώθηκαν οι σύγχρονες δηµο-
κρατίες αµφισβητήθηκαν έντονα. Σε περι-
όδους όπως αυτή, οι νέοι αποτέλεσαν τη 
φωνή της λογικής, το στήριγµα όσων το 
είχαν ανάγκη και ασπίδα για όλη την κοι-
νωνία. Ως ΟΝΕΚ ενισχύσαµε µε διάφορες 
δράσεις τις προσπάθειες των νέων και θα 
συνεχίσουµε να το πράττουµε µε κάθε δυ-
νατό τρόπο. 
Μέσα από µεγάλες δοκιµασίες προκύπτουν 
ταυτόχρονα και µεγάλες ευκαιρίες. Τώρα 
είναι η ευκαιρία να αλλάξουµε τον τρόπο 
που λειτουργούµε, που εργαζόµαστε, που 
συµπεριφερόµαστε µεταξύ µας και στον 
πλανήτη. Είναι µια ευκαιρία για να θέσου-
µε ξανά τις προτεραιότητες µας. Με τα σω-
στά εφόδια, εκφράζουµε τη βεβαιότητα ότι 
οι νέοι της Κύπρου µπορούν να οδηγήσουν 
τη χώρα σε ένα καλύτερο µέλλον. Πιο δί-
καιο, πιο αλληλέγγυο και πιο βιώσιµο. Σε 
αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κα-
νείς και κανείς δεν πρέπει να µείνει πίσω. 
Στον ΟΝΕΚ λέµε ότι η νεολαία δεν εί-
ναι το µέλλον. Η νεολαία είναι και το πα-
ρόν και το µέλλον του τόπου µας. Στό-
χος µας είναι όλοι µαζί να µετατρέψου-
µε το 2021 αφετηρία για την Κύπρο που 
θέλουµε και µας αξίζει! 

    Γίνοµαι εγώ το µέλλον
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Της Amy Bernstein
Συντάκτρια στο Harvard Business Review 
από το 2011. Είναι επίσης συμπαρουσιάστρια
της διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής
«Γυναίκα στη δουλειά»

Ε
ίναι γνωστό πως οι εργαζόμενες γυ-
ναίκες έχουν αναλάβει πολλά καθή-
κοντα κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Όταν οι εργαζόμενες γυναίκες

πρέπει να κάνουν ταχυδακτυλουργίες ώστε να
μπορέσουν να συνδυάσουν καριέρα και ένα
δυσανάλογο μερίδιο οικογενειακής φροντίδας
και οικιακών καθηκόντων τότε η κατάσταση
γίνεται δυσάρεστη.

Μια ετήσια έκθεση σχετικά με τις γυναίκες
στον χώρο εργασίας από τη McKinsey & Com-
pany, συμβουλευτική εταιρεία διοίκησης, και
το LeanIn.org, μη κερδοσκοπικό οργανισμό
που ασχολείται με τις γυναίκες στον χώρο ερ-
γασίας, ανέφερε τον απολογισμό που έχουν
επιφέρει η πανδημία και η επακόλουθη ύφεση
στις Ηνωμένες Πολιτείες: Οι γυναίκες, ειδικά
οι έγχρωμες γυναίκες, ήταν αυτές που έχουν
χάσει τη δουλειά τους σε μεγαλύτερο ποσοστό.
Την ίδια ώρα εκείνες οι γυναίκες που εξακο-
λουθούν να έχουν δουλειά βλέπουν τον τρόπο
οργάνωσης και συνδυασμού της επαγγελμα-
τικής και οικογενειακής τους ζωής να καταρ-
ρέει. Τα σχολεία, για παράδειγμα, άρχισαν
μαθήματα εξ αποστάσεως ή δημιούργησαν
υβριδικές τάξεις, αναγκάζοντας πολλές ερ-
γαζόμενες μητέρες να αναλάβουν ρόλο βοηθού
δασκάλου ταυτόχρονα με τις επαγγελματικές
τους ευθύνες.

Σύμφωνα με την έκθεση, δύο  στις τέσσερις
γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτεται
τώρα να επιβραδύνει την επαγγελματική της
σταδιοδρομία ή να αφήσει τη δουλειά της. Αυ-

τό δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν. Τέτοιες
τάσεις απειλούν να διαγράψουν χρόνια προ-
όδου των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Αλλά οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια.
Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν απίστευτο άγχος.
Οι άνθρωποι που προηγουμένως μπορούσαν
να κρατούν πολλά καρπούζια σε μία μασχάλη,
τώρα δεν τα καταφέρνουν, καθώς οι διάφοροι
ρόλοι τους (επαγγελματίας, φροντιστής) έρ-
χονται σε άμεση σύγκρουση ώρα με την ώρα,
ακόμη και λεπτό προς λεπτό. Όπως επεσήμανε
πρόσφατα η Katherine Goldstein, παρουσιά-
στρια της διαδικτυακής εκπομπής «The Double
Shift»: «Νιώθω ότι όλες οι μητέρες πρέπει να
συμφωνήσουν για έναν νέο χαιρετισμό. Αντί
να ρωτάνε πώς είσαι σήμερα, να ρωτούν αν
έχεις κλάψει σήμερα».

Επτά μήνες μετά την πανδημία, τρεις γυναί-
κες που είχαν χάσει τη δουλειά τους έκαναν
παρέμβαση στη διαδικτυακή εκπομπή του
«Harvard Business Review», το οποίο συμπα-
ρουσιάζω, και μας εξήγησαν πώς διαχειρίζον-
ται την κατάσταση. Ακούσαμε από τη Βερόνικα,
η οποία επέστρεψε πέρυσι από τον σχεδιασμό
ιστοσελίδων στη θεραπεία μασάζ – την κα-
ριέρα των ονείρων της. Η πανδημία ανάγκασε
το στούντιο στο οποίο εργαζόταν να κλείσει
και τώρα προσπαθεί να επιστρέψει στον σχε-
διασμό ιστοσελίδων. Η Veronica κάνει τις απα-
ραίτητες προσαρμογές στη νέα της πραγματι-
κότητα, κάνοντας ό,τι πρέπει για να κερδίσει
τα προς το ζην.

Ακούσαμε επίσης από την Έμιλι, μια καλ-

λιτέχνιδα της οποίας η εταιρεία όπερας είχε
σταματήσει τον Μάρτιο και όλους αυτούς τους
μήνες δεν έκανε καμία παράσταση. «Ο αγώνας
δεν αφορά τη δουλειά. Ο αγώνας αφορά το
νόημα», μας είπε. «Πώς είμαι τραγουδίστρια
αν δεν τραγουδάω;» Για όσους από εμάς η αί-
σθηση του εαυτού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τη δουλειά μας, η μη εργασία μπορεί να
επιφέρει υπαρξιακό πλήγμα. Όπως έγραψε η
κοινωνιολόγος Αλίγια Χαμίντ Ράο, «η απασχό-
ληση ή η έλλειψη αυτής έχει γίνει εγγενής δεί-
κτης της ηθικής αξίας ενός ατόμου».

Ενώ η νέα μας πραγματικότητα ήταν βάναυ-
ση, υπήρξαν κάποιες μικρές ανάσες. Εκατομ-
μύρια από εμάς δεν αντιμετωπίζουμε πλέον
τη δυστυχία των μετακινήσεων και οι χώροι
εργασίας έχουν γίνει πολύ πιο ευέλικτοι, μια
τάση που πιθανόν να συνεχιστεί.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το
γεγονός ότι, ελλείψει μετακινήσεων, εργαζό-
μαστε περισσότερες ώρες και δεν τις πληρω-
νόμαστε. Όλη αυτή η νέα ευελιξία θέτει μεγα-
λύτερες προκλήσεις για την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μας
αναγκάζει να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι
κανόνες έχουν ξεπεραστεί. Κι αυτή η είναι πλέ-
ον η ουσιαστική πρόκληση για τις γυναίκες
που εργάζονται περισσότερο.

Ο μακροχρόνιος σεβασμός για τον «ιδανικό
εργαζόμενο» δέχεται ένα σοβαρό χτύπημα. Αυ-
τή η ιδέα ότι ο πιο πολύτιμος υπάλληλος είναι
αυτός που εργάζεται πολλές ώρες, είναι πάντα
διαθέσιμος και δίνει προτεραιότητα στην ερ-

O κορωνοϊός χτύπησε και 
τις εργαζόμενες γυναίκες
Μπορούμε να βγούμε πιο δυνατές;
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Turning 
Point
Στις αρχές της πανδημίας
Covid-19, οι επιχειρήσεις σε
όλο τον κόσμο στράφηκαν
σε υποχρεωτικές ρυθμίσεις
εξ αποστάσεως εργασίας.
Μέχρι τον Ιούνιο, περίπου
το 40% του αμερικανικού
εργατικού δυναμικού
εργαζόταν από το σπίτι

γασία έναντι όλων των άλλων υποχρεώσεών
του, ποτέ δεν ήταν φιλική προς τις περισσό-
τερες εργαζόμενες γυναίκες, οι οποίες, τελικά,
έπρεπε πάντα να κάνουν ταχυδακτυλουργίες
για να συνδυάσουν δουλειά και σπίτι.

Η Τζόαν Σι Ουίλιαμς, ιδρύτρια του Center
for WorkLife Law στο Πανεπιστήμιο California’s
Hastings College of the Law, σημείωσε φέτος
σε ένα άρθρο του Harvard Business Review
ότι η ιδανική ιδέα των εργαζομένων εξαρτάται
από το ίδιο το μοντέλο «κουβαλητή-νοικοκυ-
ράς», που ίσχυε στις προηγούμενες γενιές όταν
ο μέσος άντρας δούλευε και η μέση γυναίκα
κρατούσε το σπίτι. Η κ. Ουίλιαμς υποστήριξε
ότι το πρότυπο του «ιδανικού εργαζόμενου»
είχε μεγαλύτερες απαιτήσεις για τις γυναίκες
– οι οποίες όχι μόνο εργάζονταν, αλλά ανα-
μενόταν επίσης να αναλάβουν τις ευθύνες του

σπιτιού». Και συνέχισε: «Αν υπήρχε ποτέ τρόπος
να παραμεριστεί αυτή η παλιά έννοια του ιδα-
νικού εργαζομένου, είναι τώρα». Μακάρι. 

Έχουμε επίσης μια βαθύτερη κατανόηση
του γεγονότος ότι η αξία μας δεν εξαρτάται
από το ότι έχουμε καλές δουλειές. Ο Τιμ
Ο'Μπράιαν, πρόεδρος του προγράμματος «Ηγε-
σία στον 21ο αιώνα» στο Harvard Kennedy
School, επισημαίνει ότι όταν συνδυάζουμε
τους επαγγελματικούς μας ρόλους με την αί-
σθηση του εαυτού μας χάνουμε την οπτική και
η κρίση μας πάσχει. Είχε σημειώσει ότι: «Αυτό
το πρότυπο γίνεται χειρότερο όταν συνδυάζετε
τον ρόλο σας με την αυτοεκτίμηση, νομίζοντας
ότι είστε τόσο πολύτιμος και χρήσιμος όσο ο
ρόλος που έχετε αναλάβει».

Η Έμιλι, η τραγουδίστρια της όπερας, φαί-
νεται να παίρνει αυτή την εικόνα κατάκαρδα.
«Δεν ξέρω πότε θα πάω να παίξω ξανά», μας
είπε. «Υποθέτω ότι πρέπει απλώς να υπενθυμίσω
στον εαυτό μου ότι δεν είμαι άνθρωπος που βα-
σίζεται στη δουλειά του. Δεν μπορώ να ορίζω
τον εαυτό μου από αυτό». Και φαίνεται πλέον,
όπως εξηγεί, πως απέχοντας από την επαγγελ-
ματική πορεία που ακολουθεί εδώ και 15 χρόνια,
αποκτά μια νέα άποψη για τον εαυτό της.

Σίγουρα αυτοί οι τελευταίοι μήνες έχουν
αναγκάσει πολλές γυναίκες να υιοθετήσουν
νέες οπτικές. Η Λίζα, επιχειρηματίας στη βιο-
μηχανία υγειονομικής περίθαλψης και τρίτη
προσκεκλημένη στη διαδικτυακή μας εκπομπή,
ανέφερε ότι: «Όταν εμφανίστηκε η Covid-19,
όλα σταμάτησαν. Βγήκα από τη ρουτίνα μου

και πραγματικά ένιωσα ανανεωμένη. Όσο δύ-
σκολο και αν ήταν, ήταν καλό για μένα προ-
σωπικά. Κατάφερα να μετατρέψω ένα αρνητικό
γεγονός σε θετικό».

Ομοίως, στην έρευνά της η δρ Ράο εντόπισε
αποφασιστικότητα σε πολλές από τις γυναίκες
που έχασαν τις δουλειές τους. «Αναγκάζει τις
γυναίκες να ξανασκεφτούν πώς θέλουν να επι-
στρέψουν στο εργατικό δυναμικό», μου είπε.
«Σκέφτονται να επανέλθουν με τους δικούς
τους όρους: Θα προτιμούσα να έχω περισσό-
τερο έλεγχο σε αυτό που κάνω. Ίσως ανοίξω
κάτι δικό μου ή να γίνω σύμβουλος, να δου-
λέψω για τον εαυτό μου».

Δεν θέλω να ζωγραφίσω μια πολύ ροζ ει-
κόνα εδώ. Το 2020 ήταν αδυσώπητο. Πολλές
γυναίκες έχουν αρκετό έδαφος να καλύψουν
για να ξανακερδίσουν όσα έχασαν. Μπορεί να
μην τα κερδίσουν ποτέ. Άλλοι μπορεί να βρουν
νέους δρόμους προς τα εμπρός που τελικά
είναι πιο βατοί για αυτούς. Αυτό θα ήταν μια
μέση λύση. Ένα μάθημα που όλοι πρέπει να
πάρουμε από την κρίση του 2020 είναι πως
ήρθε ο καιρός οι γυναίκες να αναπροσαρμό-
σουν τις προσδοκίες τους στις δικές τους φι-
λοδοξίες –όχι σε κάποιο ξεπερασμένο εξω-
τερικό ιδανικό– και στους εργοδότες να το
σεβαστούν. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε
στην «κανονικότητα». Και με κάποιους τρόπους
αυτό είναι καλό.

© 2020 Amy Bernstein, Distributed by
The New York Times Licensing Group

ΚΑΘΩΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ
ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Ο
πατέρας μου ένιωθε αποκλεισμέ-
νος. Έκανε χειρωνακτική εργασία
σε όλη του τη ζωή, αφού δούλευε
στον κατασκευαστικό τομέα. Στα

70 του, έγινε φρουρός ασφαλείας. Στη συ-
νέχεια, όταν ήταν πολύ μεγάλος πια για να
εργαστεί, περνούσε χρόνο σε ένα κέντρο
ευγηρίας το οποίο διαχειρίζεται ο δήμος.
Έπαιζε janggi με άλλους ηλικιωμένους άν-
τρες, διάβαζε στη δημόσια βιβλιοθήκη και
έκανε βόλτες σε ένα γειτονικό πάρκο. Με
το ξέσπασμα της Covid-19, έκλεισαν τα πάν-
τα και μαζί έκλεισε κάθε οδός κοινωνικο-
ποίησης. Ο πατέρας μου αναγκάστηκε να
περάσει τον χειμώνα περιορισμένος στο μι-
κρό δωμάτιο στο οποίο ζούσε για 20 χρόνια
στο σπίτι του γαμπρού και της νύφης του
στη Σεούλ, περιορίστηκε δηλαδή σε λίγα
τετραγωνικά μέτρα.

Ο πατέρας μου είχε ήδη ζήσει τόσα πολλά.
Γεννημένος το 1940 στο τέλος της ιαπωνικής
κατοχής, ήταν παιδί κατά τη διάρκεια του
Πολέμου της Κορέας, ήταν νεαρός κατά την
περίοδο της αδίστακτης βιομηχανοποίησης

που ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του ‘60 και
μεσήλικας κατά τη διάρκεια των κυμάτων
σοκ του εκδημοκρατισμού. Όταν ήταν μόλις
10 ετών, ένας οπαδός του κομουνισμού σκό-
τωσε τον πατέρα του. Αν και ο πατέρας του
ήταν αθώος, η Αστυνομία πίστευε εσφαλ-
μένα ότι ήταν κατά του κομουνισμού. Κάθε
φορά που μας έλεγε την ιστορία, ο πατέρας
μου ξεκινούσε λέγοντας: «Ο παππούς σας
πέθανε άδικα».

Ο πατέρας μου θεωρήθηκε από την αρχή
συνένοχος, γι' αυτό και δύσκολα μπορούσε
να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.
Εργάστηκε σε διάφορα εργοτάξια, αλλά
ποτέ δεν ταξίδεψε για σκοπούς αναψυχής.
Δεν έπινε, δεν πήρε τίποτα που δεν κέρδισε
με τα χέρια του και ποτέ δεν έπαιζε τυχερά
παιχνίδια. Κι όμως, η ζωή δεν τον αντά-
μειψε ποτέ για τις καλές συνήθειές του.
Απελάθηκε ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό
επειδή δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα.
Έχασε τη γυναίκα του, τη μητέρα μου, πολύ
νωρίς, από ασθένεια.

Πριν από μερικά χρόνια, ο πατέρας μου

κατάφερε να εξασφαλίσει μαρτυρία κάποιων
γειτόνων και αστυνομικών από την παιδική
του ηλικία και πάλεψε σε μια μακρά δικα-
στική μάχη για να διερευνήσει την αιτία του
θανάτου του πατέρα του και να καθαρίσει το
όνομά του ως πατριώτης. Δεν ήταν εύκολο,
αλλά όταν πέτυχαν οι προσπάθειές του, ήταν
πολύ χαρούμενος, καθώς ένιωθε δικαίωση
για τη σκληρή ζωή που έκανε.

Ανήμπορος να αφεθεί να περάσει τα «χρυ-
σά» του χρόνια σε καραντίνα, άρχισε να λα-
χταρά τη γενέτειρά του, ένα χωριό κοντά στη
νοτιοδυτική πόλη Γκουάνγκτζου. Πάντα έλεγε
στον εαυτό του ότι θα επέστρεφε μια μέρα,
αλλά η πανδημία είχε ήδη αποφασίσει γι’
αυτόν. Αν έπρεπε να περάσει τις μέρες του
στη μοναξιά, γιατί να μην το κάνει στους
αγαπημένους του λόφους και τα ρυάκια;

Ξέροντας πως θα διαφωνούσαμε με τα σχέ-
διά του έκανε κρυφά ταξίδια μεταξύ της Σε-
ούλ και της Γκουάνγκτζου για να ψάξει για
ένα μικρό σπίτι να νοικιάσει. 

Η γενιά μου που έχει μάθει να ψυχαγωγεί-
ται ή να κάνει αγορές μέσω διαδικτύου, δεν

Της Hye-young Pyun
Συγγραφέας. Έχει γράψει τα βιβλία
«The Law of Lines», «City of Ash and
Red» και «The Hole»

Όταν ο πατέρας μου
εγκατέλειψε τη Σεούλ 
την περίοδο της καραντίνας
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μπορεί να αντιληφθεί πόσο τοξική ήταν η
απομόνωση για αυτόν. Δεν γνωρίζουμε φυ-
σικά πώς είναι να είσαι ηλικιωμένος, να είσαι
απομονωμένος, να είσαι κλεισμένος στο σπί-
τι σε ένα lockdown.

Μαζί με τα αδέλφια μου, ταξιδέψαμε μέχρι
τη Γκουάνγκτζου για να τον φέρουμε πίσω
στη Σεούλ. Το τρένο ήταν άδειο. Εκείνη την
ημέρα, στις 29 Φεβρουαρίου, επιβεβαιώθηκαν
813 κρούσματα κορωνοϊού, επρόκειτο για
τον υψηλότερο αριθμό δηλαδή, από τότε που
καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα στις 20 Ια-
νουαρίου. Τον βρήκαμε στο σπίτι, αλλά αρ-
νήθηκε να μας ακολουθήσει. Ζούσε σε ένα
μικρό σπίτι, οπότε μείναμε σε ένα γεμάτο
κόσμο ξενοδοχείο το βράδυ με τα αδέλφια
μου. Το επόμενο πρωί πήγαμε με τον πατέρα
μου για να βρούμε μέρος για φαγητό. Οι δρό-
μοι της Γκουάνγκτζου έμοιαζαν εγκαταλειμ-
μένοι. Φτάσαμε σε μια υπαίθρια αγορά κοντά
σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. «Όταν
ήμουν 15 ετών», είπε ο πατέρας μου, «περ-
πατούσα συχνά μέχρι αυτήν την αγορά για
να πουλήσω καρπούζια».

Ήξερα λίγα πράγματα για την παιδική του
ηλικία. Η μοναδική του φωτογραφία σε νε-
αρή ηλικία τον έδειχνε στα είκοσί του χρόνια,
και ήταν εμφανώς καταβεβλημένος και κου-
ρασμένος. Ήταν λίγο πριν μετακομίσει στη
Σεούλ. Πόσα πρόσωπα χωράνε σε μια ζωή;
Στο χαρούμενο πρόσωπο που είχε τώρα δεν
μπορούσα να δω κανένα ίχνος εκείνου του
αγοριού που περπατούσε δώδεκα μίλια για
να πουλήσει καρπούζια ή του ανήσυχου νε-
αρού που ετοιμάζεται να μετακομίσει σε μια
μητρόπολη.

«Είχε τόση ζέστη και ήταν τόσο μακριά»,
θυμήθηκε. Φρόντιζε ο ίδιος για τον εαυτό
του χωρίς τη βοήθεια κανενός. Αυτή ήταν η
ρίζα και ο μίσχος της αυτοεκτίμησής του. Η
αδερφή του είχε μείνει πίσω στη γενέτειρά
τους για να φροντίσει τις ροδακινιές. Είχαμε
μεγαλώσει με αυτά τα ροδάκινα, αλλά ήταν
απίθανο να τα απολαύσουμε φέτος. Πριν από
το ξέσπασμα της πανδημίας, είχε χτυπήσει
άσχημα το πόδι της και ήταν ακόμη σε οίκο
ευγηρίας. Καθώς η νόσος Covid-19 συνέχιζε
να εξαπλώνεται, τα νοσηλευτήρια είχαν στα-
ματήσει να δέχονται επισκέψεις. Ο πατέρας
μου φάνηκε ήδη να θρηνεί ότι ίσως να μην
την ξαναδεί ποτέ. Μας είπε ότι είχε ακούσει
από τον γιο της αδερφής του πως η ίδια θε-
ωρεί πως όλοι την έχουν εγκαταλείψει. Όταν
σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που αν-
τιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση με τη θεία

μου –ανήμπορη και πεπεισμένη ότι την έχουν
εγκαταλείψει στο δωμάτιο του νοσοκομείου
της– με καταβάλλει ανησυχία. Αυτό είναι το
μέλλον μας; 

Καταφέραμε να βρούμε ένα εστιατόριο
ανοιχτό στην αγορά. Μετά το πρωινό, στον
δρόμο για το μετρό, περάσαμε από το νοσο-
κομείο. Οι εργαζόμενοι με προστατευτικό
εξοπλισμό σε όλο τους το σώμα εξυπηρε-
τούσαν άτομα που περίμεναν να εξεταστούν
στο κέντρο υποδοχής που είναι εγκατεστη-
μένο έξω από την είσοδο. Είχαμε δει στις
πρωινές ειδήσεις ότι κάποιος από την πε-
ριοχή είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό και

ότι τώρα εξετάζονται όλοι όσοι είχαν έρθει
σε επαφή μαζί του. Το θέαμα στο κέντρο
υποδοχής, το οποίο αντικρίσαμε από τόσο
κοντά, μας προκάλεσε ανησυχία για την υγεία
του πατέρα μας. 

Στο μετρό, στο τρένο είδα τον πατέρα μου
να πιάνει με τα γυμνά του χέρια την κυλιό-
μενη σκάλα, τους σωλήνες στήριξης και σκε-
φτόμουν πόσο εκτεθειμένος ήταν στον ιό.
Έτσι κλέβει η Covid-19 τους ηλικιωμένους
μας. Θα μπορούσατε να χάσετε τη μητέρα
σας που έχει υψηλή αρτηριακή πίεση, τη για-
γιά σας που αγωνίζεται με διαβήτη, την αδερ-
φή σας με χρόνια ασθένεια. Οι σχέσεις μας
με αυτούς τους ανθρώπους είναι ο λόγος που
πρέπει να προστατευτούμε από τον ιό.

Το καθήκον της πρόληψης έναντι της
ασθένειας συνδέεται με την ικανότητα να
μπαίνουμε στη θέση των άλλων ανθρώπων,
και δη των ηλικιωμένων. Να προσέχεις τόσο,
ώστε να μην είσαι απειλή για τους άλλους. 

Ο πατέρας μου έμεινε στη Γκουάνγκτζου
μέχρι τον Ιούλιο, μέχρι που η επιδείνωση
της υγείας του τον ανάγκασε να επιστρέψει
στη Σεούλ. Από τότε, παρακολουθεί τις ει-
δήσεις για την ανάπτυξη των εμβολίων. Εν-
θαρρύνεται με κάποιες αναφορές, αλλά η
είδηση ότι οι πιο ισχυρές χώρες ανταγωνί-
ζονταν «να πουλήσουν το ρύζι πριν ακόμη
το μαζέψουν» –δηλαδή να αγοράσουν ένα
εμβόλιο που δεν υπάρχει ακόμη– τον έκανε
να σκεφτεί μήπως δεν υπάρχει μια δόση εμ-
βολίου και για τον ίδιο. Τα χρόνια της φτώ-
χειας και των διακρίσεων ήταν αυτά που μί-
λησαν εκείνη τη στιγμή, αφού ήξερε πως
θα μπορούσαν να εμβολιαστούν πρώτα οι
αξιωματούχοι. 

Πρόσφατα παρακολούθησα ένα ντοκιμαν-
τέρ στο οποίο οι άνθρωποι στην περιοχή της
Λομβαρδίας της Ιταλίας πραγματοποίησαν
διαδήλωση ζητώντας μεταρρύθμιση του συ-
στήματος δημόσιας υγείας. Τα μέλη των οι-
κογενειών όσων έχασαν τη ζωή τους κρα-
τούσαν πανό που έγραφε «La salute è un di-
ritto» – «Η υγεία είναι το σωστό». Η υγεία
είναι κάτι περισσότερο από την προσωπική
ευθύνη. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο
πρέπει να διασφαλίζεται από ένα ισχυρό
εθνικό σύστημα υγείας. Μακάρι να μην χρει-
αζόταν να πείσουμε κανέναν ότι η υγεία της
κοινότητάς μας εξαρτάται από την ατομική
υγεία του καθενός από τα μέλη της.

© 2020 Hye-young Pyun, Distributed
by The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Τον Φεβρουάριο, το
Νταεγκού στη Νότιο Κορέα
έγινε η πρώτη πόλη εκτός
Κίνας με τον μεγαλύτερο
αριθμό κρουσμάτων
κορωνοϊού

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ, 
ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΝΟΟΥΝ,
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ
LOCKDWON ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
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Η
πανδημία του κορωνοϊού «βύθισε»
τη βιομηχανία της μόδας, η οποία
επλήγη κατά 2,5 τρισ. δολάρια και
οδηγήθηκε σε οικονομική ύφεση,

προκαλώντας κλείσιμο καταστημάτων, απο-
λύσεις και πτωχεύσεις. Στην Ευρώπη και την
Αμερική εκατομμύρια εργαζόμενοι βρέθηκαν
να παλεύουν για τα προς το ζην.

Φέτος ο κόσμος ήρθε αντιμέτωπος με δύο
τεράστιες προκλήσεις, με τον κορωνοϊό και
την οικονομική καταστροφή που επέφερε.
Ουσιαστικά, το οικονομικό πλήγμα είχε σο-
βαρό αντίκτυπο στους οικονομικά ευάλωτους
εργαζομένους, οι οποίοι εξαρχής είχαν να
αντιμετωπίσουν χαμηλούς μισθούς και ελά-
χιστες κοινωνικές ασφαλίσεις/πρόνοιες.
Συνεπώς, η πανδημία τους άφησε περισσό-
τερο εκτεθειμένους από οποιονδήποτε άλ-
λον, αφού η ανισότητα βρίσκεται ακόμη και
στον χώρο της μόδας.

Η οικονομική πίεση, η οποία προκλήθηκε
λόγω της πανδημίας, ανέδειξε πόσο εξαρ-
τημένη είναι η βιομηχανία της μόδας από
την εκμετάλλευση φθηνού εργατικού δυνα-
μικού, αλλά και πόσο καταστροφική μπορεί
να είναι αυτή σε δύσκολες περιόδους, όπως
αυτή. Με την Παγκόσμια Τράπεζα να προ-

ειδοποιεί ότι υπάρχει ο κίνδυνος περίπου
150 εκατομμύρια άνθρωποι να φτάσουν στα
όρια της φτώχειας μέχρι το τέλος του 2021
λόγω της πανδημίας, το θέμα αυτό δεν μπο-
ρεί να αγνοηθεί.

Νωρίτερα το 2020, όταν ο κορωνοϊός άρ-
χισε να εξαπλώνεται και να τίθενται καθολικά
απαγορευτικά, οδηγώντας τον κόσμο σε στα-
σιμότητα, εκατομμύρια υποαμειβόμενοι στον
χώρο της μόδας στις αναπτυσσόμενες χώρες
δέχθηκαν ένα απ’ τα ισχυρότερα πλήγματα,
αφού ο εφοδιασμός των αλυσίδων μόδας
διακόπηκε, οι πληρωμές πάγωσαν, οι πα-
ραγγελίες ακυρώθηκαν και οι ιδιοκτήτες των
εργοστασίων σε Βιετνάμ, Καμπότζη, Ινδία
και Μπανγκλαντές βρέθηκαν μετέωροι. Μά-
λιστα, μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμι-
κού απολύθηκε χωρίς καν να πληρωθεί τα
δεδουλευμένα του. Αυτή η κατάσταση είχε
ως αποτέλεσμα οι απολυθέντες, εν μέσω της
παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, να μην
μπορούν να αυτοσυντηρηθούν.

Όσο ο κορωνοϊός συνέχιζε να καλπάζει,
η προσοχή έπεσε και στη βιομηχανία της
μόδας, και συγκεκριμένα στην Κίνα, στην
περιοχή Σιντζιάνγκ. Εκεί, η μεγαλύτερη μου-
σουλμανική μειονότητα της χώρας (Ουιγού-

ροι) έγινε στόχος μιας καμπάνιας από το
κυβερνών Κομουνιστικό Κόμμα. Άλλωστε,
στην περιοχή περίπου ένα εκατομμύριο άν-
θρωποι λόγω της επικρατούσας κατάστασης
έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τον
τρόπο με τον οποίο συνήθιζαν να ζουν, προ-
σπαθώντας να προσαρμοστούν στα νέα οι-
κονομικά δεδομένα. Μάλιστα, σύμφωνα με
μια έρευνα του Ινστιτούτου Στρατηγικής και
Πολιτικής της Αυστραλίας, φάνηκε ότι του-
λάχιστον 80.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν
(μεταξύ 2017-2019) από την περιοχή της Σιν-
τζιάνγκ σε διάφορα εργοστάσια της χώρας,
όπου ουσιαστικά υποχρεώθηκαν να δου-
λεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και
συνεχή επιτήρηση.

Οι μετακινήσεις φαίνεται ότι συνεχίστηκαν
και μέσα στο 2020, ακόμα και όταν η χώρα
ξεπέρασε την πανδημία (σύμφωνα με τα κι-
νεζικά Μέσα). Μάλιστα, τον Ιούλιο ένας συ-
νασπισμός από διεθνείς οργανισμούς, ο End
Uyghur Forced Labor, δημοσίευσε τα brands
τα οποία θεωρήθηκε ότι δεν έλαβαν επαρκή
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι αλυσίδες
εφοδιασμού δεν συνδέονταν με καταναγκα-
στική εργασία από τη Σιντζιάνγκ. (Περίπου
το 85% του κινεζικού βαμβακιού -που ισο-

Του Imran Amed
Διευθύνων σύμβουλος 
και αρχισυντάκτης του 
«The Business of Fashion»

Πώς γίνεται ένα ρούχο
να είναι φθηνότερο
από ένα σάντουιτς;
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δυναμεί με περίπου 20% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής- προέρχεται απ’ τη Σιντζιάνγκ).

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δου-
λεύουν στον τομέα της μόδας στην Ασία
δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα. Μια έρευνα από τους «The Sunday
Times» του Λονδίνου τον Ιούλιο έδειξε ότι
οι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο στο Λέ-
στερ που φτιάχνουν ρούχα μαζικής παρα-
γωγής για έναν έμπορο λιανικής, την Bo-
ohoo, πληρώνονταν ελάχιστα, περίπου 3,5
λίρες την ώρα. Στη Βρετανία, ο κατώτατος
μισθός για άτομα άνω των 25 είναι 8,72 λί-
ρες την ώρα. Σύμφωνα με τη Labour Behind
the Label, μη κερδοσκοπική εταιρεία για
τα δικαιώματα των εργαζομένων, πολλά ερ-
γοστάσια που σχετίζονται με την ένδυση
στο Λέστερ παρέμειναν ανοιχτά κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, χωρίς να τηρούν
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για κοινωνική
αποστασιοποίηση. Μάλιστα, κάποιοι εργα-
ζόμενοι ανέφεραν ότι αναγκάζονταν να πη-
γαίνουν στη δουλειά ακόμα και αν προσκό-
μιζαν θετικό τεστ κορωνοϊού.

Συνολικά, η γενική εικόνα για τους χαμη-
λόμισθους εργαζόμενους είναι άθλια, ειδικά
όταν ολόκληρη η υφήλιος παλεύει με μια
θανατηφόρα ασθένεια. Μελέτη από ερευνη-
τές του Imperial College London κατέδειξε
ότι στις χώρες με χαμηλό ή μικρομεσαίο βιο-
τικό επίπεδο οι φτωχοί είναι πιο πιθανό σε
σχέση με τους πλούσιους να πεθάνουν από
τη νόσο COVID-19. Σημειώνεται ότι στις ΗΠΑ
ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας εί-
ναι ο χειρότερος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2016, στο Voices, μια συγκέντρωση αν-
θρώπων που καινοτομούν στον χώρο της
βιομηχανίας της μόδας, η οποία διοργανώ-
θηκε απ’ το Business of Fashion, η Ολλανδή
Λι Έντελκουρτ, ειδική στις μελλοντικές τάσεις
της μόδας (trend forecaster), αναρωτήθηκε:
«Πώς είναι δυνατόν ένα ρούχο να είναι φθη-
νότερο από ένα σάντουιτς; Πώς είναι δυνατόν
ένα προϊόν το οποίο χρειάζεται να σπαρεί,
να μεγαλώσει, να θεριστεί, να γίνει τεμάχια,
να γνεστεί, να πλεχτεί, να κοπεί και να ρα-
φτεί, να ολοκληρωθεί, να τυπωθεί η ετικέτα
του, να πακεταριστεί και να μεταφερθεί μπο-
ρεί να κοστίσει μόνο λίγα ευρώ;».

Οι βιομηχανίες βαμβακιού, υφασμάτων
και ειδών ένδυσης εξαρτιόνταν ουσιαστικά
και πριν από τον κορωνοϊό από την εργα-
τική εκμετάλλευση. Θα έλεγε κανείς ότι η
βιομηχανία της μόδας είναι εδώ και πολύ

καιρό συνένοχη σε ένα σύστημα, στο οποίο
οι άνθρωποι αμείβονται με εξευτελιστικά
ποσά και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν
ούτε τα απαραίτητα. Ουσιαστικά αυτό το
επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο εστιάζει
στο να πουλάει τόνους ρούχα σε τιμές μη
βιώσιμες, αμείβει όλο και λιγότερα τους
δημιουργούς τους.

Για παράδειγμα, στο Μπανγκλαντές εργο-
δοτούνται στη βιομηχανία της μόδας περίπου
4 εκατομμύρια άνθρωποι. Πολλοί απ’ αυτούς
κερδίζουν ελάχιστα παραπάνω από αυτά που
η κυβέρνηση έχει θέσει ως κατώτατο μισθό:
μόνο 8.000 τάκα Μπανγκλαντές, λιγότερα

από 100 δολάρια τον μήνα. Οι οργανώσεις
οι οποίες ασχολούνται με τις δίκαιες πλη-
ρωμές ισχυρίζονται με τη σειρά τους ότι ακό-
μα και το διπλάσιο ποσό (δηλαδή περίπου
200 δολάρια) δεν θα ήταν αρκετό για να
έχουν αυτοί οι άνθρωποι τα απαραίτητα.

Ακόμα όμως και οι εταιρείες υψηλής ρα-
πτικής συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των
πιο ευάλωτων εργαζομένων στις αλυσίδες
εφοδιασμού. Οίκοι μόδας, όπως οι Dior και
Saint Laurent, συχνά στρέφονται σε εξωτε-
ρικούς συνεργάτες στην Ινδία για περίτεχνα
κεντήματα και διακοσμήσεις με χαμηλότερο
κόστος. Οι υψηλών ικανοτήτων ειδικευμένοι
εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται για αυτήν
τη δουλειά εισπράττουν ελάχιστη αναγνώ-
ριση ή χρήματα. Στην πραγματικότητα κά-
ποιες από αυτές τις εταιρείες στέλνουν τα
ρούχα μαζικά στην Ευρώπη, όπου τοποθε-
τούνται παραπλανητικές ετικέτες όπως «Μade
in Italy» ή «Made in France».

Λέγεται ότι ο πραγματικός χαρακτήρας κά-
ποιου φαίνεται απ’ τον τρόπο με τον οποίο
αντιδράει κατά την περίοδο μιας κρίσης. Το
ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για την
παγκόσμια βιομηχανία μόδας, αξίας 2,5 τρισ.
δολαρίων, αλλά και για τις προκλήσεις τις
οποίες αντιμετωπίζει. Η πανδημία οδήγησε
σε ένα κύμα πτώχευσης τους πωλητές λια-
νικού εμπορίου και δημιούργησε μια αίσθη-
ση αβεβαιότητας στους καταναλωτές. Η έκ-
θεση της «The Business of Fashion and
McKinsey Company», στην οποία συνέβαλα,
δείχνει ότι η βιομηχανία αυτή θα συρρικνω-
θεί κατά 30% μέχρι τα μέσα του 2021.

Θα είναι ικανή η βιομηχανία της μόδας να
ανασχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας της και
να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο;

Η βιομηχανία θα πρέπει να αναλάβει με-
γαλύτερη ευθύνη όσον αφορά τον τρόπο λει-
τουργίας της, καθώς έχει δομηθεί και θεμε-
λιωθεί στην αδικία και την ανισότητα. Η λύση
δεν βρίσκεται στην ακύρωση συμβολαίων ή
στη μετατροπή των βιομηχανιών σε τοπικές
ή στην αντικατάσταση των ανθρώπων από
ρομπότ, αλλά στο να επικεντρωθούν σε ση-
μαντικούς πόρους προκειμένου να βελτιω-
θούν οι εργασιακές συνθήκες των ανθρώπων
που φτιάχνουν ρούχα. Οι εταιρείες της μόδας
θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι αυτός είναι
ο δρόμος για την ανάκαμψη.

© 2020 Imran Amed, Distributed by
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η βιομηχανία της μόδας
δέχθηκε τεράστιο πλήγμα
λόγω του κορωνοϊού, καθώς
υπολογίζεται πως χάθηκαν
τουλάχιστον 2,5 τρισ.
δολάρια από την αγορά,
πολλά καταστήματα
οδηγήθηκαν σε κλείσιμο και
πολλοί υπάλληλοι έμειναν
χωρίς δουλειά

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΦΕΙ
ΣΤΑ ΦΘΗΝΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΥ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΑ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
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Η ΜΕΓΑΛΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Της Vanessa Friedman

Οι πασαρέλες 

αλλά η μόδα 
δεν έχει πεθάνει

είναι άδειες,

Τ
ην τελευταία χρονιά η επέλαση του
κορωνοϊού άγγιξε και τον τομέα
της μόδας. Στη Νέα Υόρκη οι Κι-
νέζοι σχεδιαστές εγκλωβίστηκαν

στα σπίτια τους, χάνοντας για τα καλά την
παρουσίαση της κολεξιόν τους. Όταν άρχισε
αυτή του Μιλάνου ένας Ιταλός απεβίωσε από
κορωνοϊό. Μέχρι το τέλος εκείνης της βδο-
μάδας ο Αρμάνι αποφάσισε τη διοργάνωση
ενός σόου χωρίς θεατές. Τότε, όταν όλοι δια-
λύθηκαν για να επιστρέψουν στα σπίτια τους
ξέσπασε η πανδημία.    

Στο Παρίσι ακυρώθηκαν πάρτι, διανεμή-
θηκαν μάσκες και τα δοχεία με αντισηπτικό
χεριών κυριαρχούσαν. 

Το 2020 όλα έχουν αλλάξει. Τα περισσό-
τερα σόου θα πραγματοποιηθούν ψηφιακά.
Μάλιστα κάποια μεγάλα ονόματα ήταν αυτά
που προώθησαν τη συγκεκριμένη ιδέα. Βέ-
βαια σημειώνεται ότι αρκετοί επέλεξαν να
δράσουν αυτόνομα και να ακολουθήσουν το
δικό τους πρόγραμμα. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα αποτελεί ο Αρμάνι, ο οποίος απο-
φάσισε να διοργανώσει ένα σόου χωρίς κοι-
νό. Επικρατούσε γενικότερα ένα αίσθημα
άγχους ότι θα επέλθει το τέλος της μόδας,
αλλά αυτό δεν ήλθε. Θα έλεγε κανείς ότι
απλώς βρίσκεται σε μια ρευστή κατάσταση,
αντιμέτωπη με προβληματισμούς σχετικά με
παλιές πρακτικές που για χρόνια έμοιαζαν
αναντικατάστατες.

Για να αναλυθεί περαιτέρω η επικρατούσα
κατάσταση στον τομέα της μόδας, οι «New
York Times» μιλήσαμε με τέσσερις ανθρώ-
πους-βασικούς πυλώνες της μόδας: την Tory
Burch, σχεδιάστρια του γνωστού οίκου, τον
Virgil Abloh, σχεδιαστή αντρικής ένδυσης
στις Off-White και Louis Vuitton, την Gwy-
neth Paltrow, σχεδιάστρια της Goop, και
τον Antoine Arnault του LVMH.

(Η συζήτηση έχει τύχει επεξεργασίας
και έχει συμπτυχθεί)

Δεδομένων όλων των απουσιών αυτή
τη χρονιά, ποιο είναι το νόημα του να
πραγματοποιείται ένα σόου / μια παρά-
σταση;

(Virgil) Πρόσφατα διοργανώσαμε ένα αν-
τρικό σόου στη Σανγκάη, με πολλά στοιχεία
από ταινίες και θεατρικές παραστάσεις, προ-
κειμένου να στείλουμε ένα αισιόδοξο μήνυ-
μα. Προτιμήσαμε ένα τέτοιο σόου αντί για
μια παραδοσιακή πασαρέλα η οποία θα απέ-
πνεε μια σοβαρότητα, καθώς τα μοντέλα θα
είχαν αυστηρά βλέμματα και θα περπατούσαν
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για να αναδείξουν τα ρούχα. Αυτό που έκανα
ήταν να διοργανώσω κάτι που έμοιαζε με πα-
ρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών, αφού
διεξήχθη στον δρόμο, με τα μοντέλα να περ-
πατάνε όπως ακριβώς θα το έκαναν εάν συ-
νομιλούσαν με φίλους. Όλο αυτό μας δημι-
ουργεί ένα συναίσθημα το οποίο δεν βιώνουμε
συχνά. Πέρα από το να είναι τα ρούχα ευκο-
λοφόρετα, στο ατελιέ μου υπάρχει η φιλοδο-
ξία για έναν καλύτερο κόσμο.

(Tory) Όλως παραδόξως πριν από την παν-
δημία είχα αποφασίσει να μην παρουσιάσω
κανένα σόου αυτή τη χρονιά. Ανοίγαμε ένα
νέο κατάστημα στην οδό Mercer και θεώρησα
ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πάω πίσω
στο μέρος όπου πρωτοξεκίνησε η εταιρεία.
Σκέφτομαι πού βρισκόμουν, τα προϊόντα μου
και την ποιότητά τους και έπειτα το πώς θα
τα αναδείξω με τον δικό μου τρόπο.

(Antoine) Για τα μικρότερα brands έχει ση-
μασία το να παραλείψουν μία ή δύο σεζόν.
Είναι πραγματικά κάτι το οποίο στοιχίζει ακρι-
βά. Όταν συνειδητοποιήσεις πόσο κοστίζει
ένα σόου και αποφασίσεις συνειδητά να μην
προχωρήσεις στην πραγματοποίησή του, στην
πραγματικότητα ανακουφίζεσαι. Αντίθετα,
για τα brands που διαθέτουν τα μέσα για τη
διοργάνωση ενός σόου είναι υπέροχο που τα
μέλη του μπορούν να είναι τόσο δημιουργικά.
Ας μην ξεχνάμε ότι κινείται και μια ολόκληρη
οικονομία γύρω από αυτά τα σόου, γεγονός
που δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη.

(Gwyneth) Όταν αρχίσαμε να δημιουρ-
γούμε την G Label στην Goop,  αισθάνθηκα
ότι ήταν λίγο δύσκολο να αποκτήσει κανείς
πρόσβαση στον χώρο της μόδας. Και πραγ-
ματικά ανταποκρίθηκα όσο καλύτερα γινόταν
στους κανόνες που τη διέπουν, ακολουθώντας
τους ρυθμούς που επέβαλλε το streetwear τη
δεδομένη στιγμή. Στη διάρκεια της πανδημίας
όμως γίναμε όλοι πολύ επινοητικοί. Παρόλο
που κάναμε περικοπές σε όλους τους προ-
ϋπολογισμούς που αφορούσαν το μάρκετινγκ,

μπορούσαμε να ασκήσουμε επιρροή. Όταν
μια επιχείρηση βρίσκεται υπό πίεση, πρέπει
να αρχίσεις να σκέφτεσαι δημιουργικά και
να βρίσκεις εναλλακτικές λύσεις.

Νομίζεις ότι η μόδα βρίσκεται σε ένα
σημείο καμπής;

(Antoine) Θα ληφθούν πολλές αποφάσεις
στο εγγύς μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι τα σόου
δεν είναι απολύτως αναγκαία για την ύπαρξη
της μόδας. Ωστόσο, κάποιες φορές είναι καλό
να δείχνεις τι ακριβώς δημιουργείς.

(Tory) Πιστεύω ότι κάθε εταιρεία είναι δια-
φορετική. Μεγάλο μέρος του σχεδιασμού κα-
θορίζεται από το χονδρεμπόριο, το 85% του
οποίου φτάνει κατευθείαν στον καταναλωτή.

(Virgil) Περιμένουμε να έρθει η κατάλληλη
στιγμή για να αναλάβει τα ηνία η επόμενη γε-
νιά. Όλοι γνωρίζουμε τα ονόματα των Karl

Lagerfeld, Margiela, Yves Saint Laurent, μήπως
όμως ήρθε η ώρα να γίνει μια πραγματική
επανάσταση στον χώρο της μόδας και από
την υψηλή ραπτική να περάσουμε στην εποχή
του ready-to-wear; Στη δική μου εποχή όταν
σχεδιάζαμε κομμάτια του streetwear συνη-
θίζαμε να τα κρύβουμε μέσα στους φακέλους.
Τώρα αυτά τα ρούχα είναι μέρος μιας τερά-
στιας βιομηχανίας πολυτελών ενδυμάτων. Νο-
μίζω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή
για να αναπροσδιορίσουμε τι είναι μόδα.

(Gwyneth) Πιθανώς θα υπάρξει διαχωρι-
σμός μεταξύ των brands που λαμβάνουν καλή
χρηματοδότηση, και τα οποία χρησιμοποιούν
αυτά τα σόου ως μια εκπληκτική στιγμή μάρ-
κετινγκ και θεάτρου, και των μικρών εται-
ρειών, όπως η δική μου, που θα συνεχίσουν
να επικεντρώνονται στη δημιουργία μιας πο-
λιτισμικής σύνδεσης με τα προϊόντα. Νομίζω
λοιπόν ότι αυτό είναι καλό, γιατί αναγκάζει
όλες τις εταιρείες, μικρές και μεγάλες, να
γίνουν πιο δημιουργικές ώστε να προσελ-
κύσουν πελάτες.

Και τι να δημιουργήσουν; Αληθεύει ότι
οι φόρμες γυμναστικής κυριαρχούν στον
χώρο της μόδας;

(Tory) Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι σή-
μερα ντύνονται πολύ πιο απλά, αλλά για μένα
εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι
αγοράζουν ρούχα από όλες τις κατηγορίες.
Δεν γνωρίζω πού πηγαίνουν, αλλά αγοράζουν
πράγματα. Είτε ντύνονται για το Instagram
είτε για μικρά πάρτι, κοιτάνε τη μόδα με έναν
τρόπο που τους βοηθά να ξεφύγουν από τα
συνηθισμένα.

(Antoine) Μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό.
Σε έναν κόσμο όπου ουσιαστικά δεν μπορείς
να βγαίνεις τόσο συχνά, όπου τα εστιατόρια
είναι -τα περισσότερα- κλειστά, τα νυχτερινά
μαγαζιά επίσης και οι εκδηλώσεις ανύπαρκτες,
οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν την ανάγ-
κη να νιώσουν ευχαρίστηση μέσω της αγοράς

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΜΗΝΕΣ
ΑΦΟΤΟΥ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΜΟΔΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ, Η VANESSA
FRIEDMAN, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΔΑΣ ΤΩΝ NEW
YORK TIMES, ΜΙΛΗΣΕ ΜΕ 
4 ΕΙΔΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ,
ΚΑΘΩΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΛΕΥΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ενός προϊόντος που αγαπούν ή που επιθυ-
μούσαν πολύ καιρό.

(Gwyneth) Μόλις είχαμε την παρουσίαση
κάποιων φορεμάτων και ήμασταν αγχωμένοι
σχετικά με τον χρόνο. Πραγματικά όμως έμει-
να έκπληκτη από το πόσο καλά τα κατάφεραν
οι συνεργάτες μου. Είναι ενδιαφέρον να πα-
ρατηρήσει κάποιος πώς η προσοχή του κό-
σμου εστιάζει από τα ρούχα για το σπίτι και
τα προϊόντα γυμναστικής στα μαγειρικά
σκεύη και πάλι πίσω στη μόδα.

Υπάρχουν ακόμα οι τάσεις;
(Virgil) Πλέον με τα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης θα έλεγα ότι οι τάσεις αυτή τη στιγ-
μή είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτές.

(Gwyneth) Έχω μία κόρη 16 ετών. Οπότε
ναι, οι τάσεις υπάρχουν ακόμα. Παρ’ όλα
αυτά εγώ εξακολουθώ να αγοράζω πιο κλα-
σικά κομμάτια γιατί στο παρελθόν είχα κά-
ποια στυλιστικά ατοπήματα.

(Tory) Όλοι δεν έχουμε; Λατρεύω όμως
και την ιδέα ότι κάποια πράγματα είναι για
πάντα. Πιστεύω επίσης ότι γενικά οι άνθρω-
ποι αναζητούν το ίδιο - πράγματα στα οποία
να μπορούν να επενδύσουν. Προσωπικά στη-
ρίζω απόλυτα αυτή τη στάση ζωής.

Οπότε τι σημαίνει αυτό για το πρόβλη-
μα της υπεραφθονίας προϊόντων;

(Tory) Ένα πράγμα για το οποίο οι άν-
θρωποι δεν μιλάνε πολύ συχνά είναι η υπερ-
παραγωγή. Πραγματικά είμαστε πολύ προ-
σεκτικοί με αυτό και θα έλεγα ότι σταδιακά
βελτιωνόμαστε. Όταν σκεφτόμαστε τη βιω-
σιμότητα, πιστεύω πως είναι δεδομένο ότι
αυτή θα πρέπει να είναι η βασική προτεραι-
ότητα όλων. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια
που θα πρέπει να κάνουμε όλοι όσοι ασχο-
λούμαστε με τη συγκεκριμένη βιομηχανία.
Ένας καταναλωτής, ειδικά ένας νέος κατα-
ναλωτής, εστιάζει στο τι πρεσβεύει το κάθε
brand. Πραγματικά θέλει να γνωρίζει τι ακρι-
βώς κάνει ένα brand ώστε να έχουμε έναν
καλύτερο κόσμο.

(Virgil) Στο τελευταίο σόου της κολεξιόν
της LV υλοποίησα μια πολύ πρωτοπόρα ιδέα.
Ουσιαστικά έβαλα όλες τις κολεξιόν μου σε
μία, γιατί θεωρώ ότι είναι λάθος να υποτι-
μάται ένα προϊόν επειδή είναι της προηγού-
μενης χρονιάς.

(Tory) Οι γυναίκες σκέφτονται διαφορε-
τικά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο
ψωνίζουν. Δεν νομίζω ότι λένε «Θέλω να φο-
ρέσω κάτι αλλά να μην το ξαναβάλω». Άρα,
έχοντας ως γνώμονα αυτό το σκεπτικό, πράτ-
τουμε και εμείς αναλόγως. Ουσιαστικά η λο-
γική έγκειται στο να φορά κανείς πράγματα
όταν πραγματικά θέλει να τα φορέσει, χωρίς
να μπαίνει σε καλούπια. Πριν από δέκα χρό-
νια, ας πούμε, οι άνθρωποι άλλαζαν τα ρούχα
στην ντουλάπα τους την άνοιξη και το φθι-
νόπωρο γιατί έτσι «έπρεπε». Αυτό πλέον είναι
ξεπερασμένο.

(Antoine) Ωστόσο, υπάρχει και η πραγ-
ματικότητα της αγοράς την οποία και πρέπει
να καταλάβουμε. Δεν είμαι σίγουρος εάν θα
αποφασίσουμε όλοι να έχουμε μόνο μία σε-
ζόν. Κάτι τέτοιο θα άλλαζε πολύ όλο τον επι-
χειρηματικό τομέα.

Οι καταναλωτές επίσης ρωτάνε συνέ-
χεια για ένα άλλο σημαντικό θέμα και
συγκεκριμένα για το κίνημα της δικαιο-
σύνης. Για παράδειγμα, οι περισσότερες
βιομηχανίες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης
στους λευκούς, γεγονός που καταδει-
κνύει τις ανισότητες ολόκληρου του συ-
στήματος. Για παράδειγμα, ο οίκος LVMH
μόλις ανακοίνωσε ότι ο νέος σχεδιαστής
της Fendi για τα γυναικεία προϊόντα είναι
ο Kim Jones, ένας εξαιρετικά ταλαντού-
χος άνθρωπος, αλλά είναι ακόμα ένας

λευκός άντρας. Antoine, έκανες κάποια
σκέψη για το θέμα της διαφορετικότητας
όσον αφορά αυτήν την επιλογή;

(Antoine) Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής,
στη συγκεκριμένη επιλογή, όχι, δεν ισχύει.
Αποφασίζουμε για αυτά τα πράγματα εκ των
προτέρων. Αυτό το ζήτημα το οποίο έχει προ-
κύψει με τη διαφορετικότητα είναι στις πρώ-
τες προτεραιότητές μας. Δεν σημαίνει όμως
ότι θα λυθεί το πρόβλημα με μια βεβιασμένη
κίνηση, διορίζοντας έναν νέο μαύρο σχε-
διαστή. Δημοσιοποιούμε όλα μας τα εθνικά
δεδομένα στις ΗΠΑ και αν κοιτάξει κάποιος
θα διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι υπάρχει
ικανοποιητική αντιπροσώπευση διαφόρων
φυλών. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πολλά πράγ-
ματα τα οποία πρέπει ακόμα να γίνουν. Αξίζει
να σημειωθεί ότι στο διοικητικό μας συμ-
βούλιο δεν υπάρχουν μη λευκοί. Φιλοδοξώ
ότι αυτό θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον.

(Virgil) Η μόδα είναι το επάγγελμά μας
και θα έλεγα ότι έχουμε τη δύναμη να προ-
καλέσουμε αλλαγές. Ουσιαστικά το όλο πρό-
βλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί εστιάζοντας
σε 12 διαφορετικά σημεία - τόσο στο επίπεδο
της εκπαίδευσης όσο και στον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια της
αξίας εν γένει.

(Antoine) Ένα από τα θετικά που προ-
έκυψαν από την πανδημία είναι ότι θα ερ-
γαζόμαστε περισσότερο με τις τοπικές κοι-
νότητες. Παλαιότερα, όταν κάναμε π.χ. ένα
σόου στο Λος Άντζελες φέρναμε όλο τον κό-
σμο από το Παρίσι -60, 70 μοντέλα, τα συ-
νεργεία, τους πάντες. Αυτό μπορεί να το δει
κάποιος να συμβαίνει και αλλού. Όταν ανοί-
ξει για παράδειγμα ένα περιοδικό θα δει ότι
είναι οι ίδιοι τρεις φωτογράφοι, οι ίδιοι κομ-
μωτές, οι ίδιοι μακιγιέρ. Από εδώ και στο
εξής αποφασίσαμε για τα περισσότερα από
τα brands, τις εκδηλώσεις και τις φωτογρα-
φίσεις να συνεργαζόμαστε με τα ντόπια τα-
λέντα. Αυτό θα μας βγάλει από τον φαύλο
κύκλο του να δουλεύουμε με τα ίδια άτομα. 

(Virgil) Τώρα το επίκεντρο είναι το περι-
θώριο. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι πλέον το
μέλλον. Η δημιουργία έρχεται από τα μη πα-
ραδοσιακά μέρη. Η Αφρική για παράδειγμα
μπορεί να είναι το νέο Βερολίνο ή το νέο
Παρίσι. Μόνο έτσι θα δούμε κέρδη στη βιο-
μηχανία της μόδας. 

Η ΜΕΓΑΛΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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«Χ
ωρίς ωκεανό δεν υπάρχει
ζωή». Αυτό το μήνυμα, μιας
και είμαι ένας Cousteau, κρύ-
βεται στο DNA μου. Πρόκειται

άλλωστε για ένα μήνυμα το οποίο προσπάθησα
να μοιραστώ με τον υπόλοιπο κόσμο, μέσα από
την πολύχρονη πορεία και εμπειρία μου ως
υπερασπιστής της διαφύλαξης του περιβάλ-
λοντος. Δυστυχώς, δεδομένης της φρικτής κα-
τάστασης στην οποία βρίσκονται οι ωκεανοί
μας σήμερα, το μήνυμα αυτό φαίνεται πως δεν
έχει περάσει ακόμα στην πλειοψηφία των συ-
νανθρώπων μας. 

Κάνοντας μια ανασκόπηση στο 2020 -ένα
από τα πιο δύσκολα έτη της πρόσφατης ιστο-
ρίας σε κοινωνικό και επιστημονικό επίπεδο-
και αναζητώντας τρόπους για να προχωρήσουμε
μπροστά, είναι κρίσιμο να αντιληφθούμε ένα
απλό δεδομένο: Χωρίς υγιείς ωκεανούς δεν θα
έχουμε υγιές μέλλον. 

Πολλοί από μας είχαμε την ευκαιρία να βιώ-
σουμε τη μαγεία και την ομορφιά του ωκεανού.
Όμως η ζωτική διασύνδεση με την καθημερι-
νότητά μας -οι τρόποι με τους οποίους διοχε-
τεύει το οξυγόνο που αναπνέουμε και τρέφει
τις καλλιέργειες που τρώμε- δεν έχει γίνει ακόμη

αντιληπτή σε μεγάλο βαθμό από το κοινό.
Είχα το προνόμιο αλλά και την πρόκληση

παράλληλα να περάσω αρκετές μέρες σε υπο-
βρύχιο βιότοπο, μια εμπειρία που μου έδωσε
μοναδική οπτική της ουσιώδους αξίας του
ωκεανού ως το πρωτογενές σύστημα υποστή-
ριξης της ζωής. Παραφράζοντας τα λόγια του
Άρθουρ Κλαρκ, ο πλανήτης μας θα έπρεπε να
είχε την ονομασία Ωκεανός και όχι Γη. Χωρίς
το νερό, η Γη θα ήταν άλλος ένας ακόμη από
τους δισεκατομμύρια ακατοίκητους και χωρίς
ίχνος ζωής βράχους, ο οποίος θα αιωρούνταν
στη μαύρη τρύπα του διαστήματος. 

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την οπτική με
την οποία βλέπουμε το ζήτημα των ωκεανών,
αφού αυτό σχετίζεται με τον πλανήτη μας; Μπο-
ρούμε να αρχίσουμε εστιάζοντας στα μαθήματα
που μας έδωσε το 2020. Ενώ η πανδημία του
κορωνοϊού προκάλεσε μεγάλο πόνο και τρα-
γωδία, έριξε παράλληλα φως σε μερικές από
τις αόρατες δομές οι οποίες συνυπάρχουν και
περιβάλλουν την καθημερινότητά μας, από τις
φυλετικές αδικίες στο απίστευτο χάσμα δια-
μοιρασμού του πλούτου που βαραίνει τις κοι-
νότητές μας. Ενώ όλα αυτά προϋπήρχαν της
πανδημίας, φαίνεται πως η δοκιμασία αυτή για

πολλούς λειτούργησε ως εργαλείο αφύπνισης,
έτσι ώστε να δουν καθαρά αυτές τις πραγμα-
τικότητες και να αντιδράσουν. 

Η πανδημία βοήθησε ακόμη να θυμηθούμε
όλοι την ομορφιά που κρύβει η φύση. Ενώ η
Covid-19 εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο μέσα
στην άνοιξη, αναγκάζοντας το ένα κράτος μετά
το άλλο να επιβάλλει καθεστώς και μέτρα κα-
ραντίνας, η φύση θεράπευε τον εαυτό της: Τα
κανάλια της Βενετίας καθάρισαν. Το νέφος
έφυγε από τον λόφο του Χόλιγουντ. Τα αυτο-
κίνητα εξαφανίστηκαν από τους δρόμους, στοι-
χείο που οδήγησε σε αξιοσημείωτη, αν και
προσωρινή, μείωση στις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα. Οι εξελίξεις αυτές ήταν ενθαρ-
ρυντικές, στέλνοντας το μήνυμα πως η δραστική
αλλαγή των δεδομένων είναι εφικτή και πως
υπάρχει ελπίδα για ένα πιο πράσινο μέλλον
για όλους. 

Ωστόσο, όσο η πανδημία εξελισσόταν μέσα
στους μήνες, η χρήση πλαστικών μίας χρήσης
εκτοξεύτηκε στα ύψη. Πλαστικές τσάντες στις
υπεραγορές και τα παντοπωλεία ή και πλαστικά
γάντια γέμισαν τους κάδους ανά το παγκόσμιο.
Πεταμένες προστατευτικές μάσκες προσώπου
στους δρόμους, στα πάρκα, στα φρεάτια των

Του Fabien Cousteau
Εξερευνητής, περιβαλλοντολόγος,
ντοκιουμενταρίστας και ιδρυτής του Κέντρου
Εκπαίδευσης Ωκεανών Fabien Cousteau
(Fabien Cousteau Ocean Learning Center)

Οι ωκεανοί μας, 
το μέλλον μας
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αστικών δρόμων απειλούν να βλάψουν τη θα-
λάσσια ζωή. Ο προστατευτικός εξοπλισμός έχει
γίνει μια πρόσθετη απειλή για τους ωκεανούς
του πλανήτη, που πνίγονται από το πλαστικό
με όλο και ταχύτερους ρυθμούς. 

Τόσο η ρύπανση του περιβάλλοντος όσο
και η πανδημία μοιράζονται ένα ατάραχο
μονοπάτι: Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες
επεξεργασίας που τις διέπουν υπογείως, πα-
ραμένουν σε μεγάλο βαθμό αόρατες στο γυ-
μνό μάτι: Δεν μπορούμε να δούμε τους ρύ-
πους από τα μικροπλαστικά που ενδεχομέ-
νως να καταναλώνουμε όταν τρώμε θαλασ-
σινό φαγητό, όπως δεν μπορούμε να δούμε
εισπνεόμενα σταγονίδια του κορωνοϊού όταν
μεταφέρονται από ένα άτομο σε άλλο. 

Όμως, δεν είμαστε μόνοι σε αυτές τις μάχες.
Κανείς από εμάς δεν έχει ανοσία στον ιό ή στις
επιπτώσεις από τη μόλυνση του περιβάλλοντος
και την κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να φέ-
ρουμε πραγματική αλλαγή αν δράσουμε συλ-
λογικά και συντονισμένα.

Φαινομενικά μικρές, καθημερινές ενέργει-
ες-πράξεις μπορούν να βοηθήσουν στην κα-
ταπολέμηση, τόσο της ρύπανσης του περιβάλ-
λοντος αλλά και στην καταπολέμηση του κο-
ρωνοϊού. Για παράδειγμα, το να φορά κανείς
επαναχρησιμοποιούμενη προστατευτική μάσκα
είναι ένας εύκολος τρόπος για να προστατεύσει
την υγεία του γείτονά του και την ίδια ώρα δια-
σφαλίζει πως θα καταλήξει λιγότερο πλαστικό
στον ωκεανό. Για να προστατεύσουμε τις διό-
δους νερού προς τους ωκεανούς, καλό είναι
να αποφεύγουμε να αγοράζουμε καταναλωτικά
αγαθά με πλαστικό περιτύλιγμα, μια πράξη που
με τη σειρά της θα μειώσει τη ζήτηση για τέτοια
προϊόντα στην αγορά. 

Στην πραγματικότητα ζούμε σε ένα σύστημα
κλειστού κύκλου. Δεν μπορούμε να «πετάξουμε»
πράγματα μια κι έξω και αυτά να εξαφανιστούν
διά παντός. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον
300 είδη θαλάσσιων ζώων που καταναλώνουν
διάφορα πλαστικά, ενώ είναι δεδομένο πως
αυτό το πλαστικό επιστρέφει σε εμάς όταν βά-
λουμε στο τραπέζι μας θαλασσινά. 

Όπως και ο παππούς μου, Ζακ-Υβ Κουστώ,
έτσι κι εγώ πιστεύω πως προστατεύουμε αυτά
που αγαπάμε και αγαπάμε όσα μπορούμε να
κατανοήσουμε. Έχουμε την ικανότητα να κα-
θορίσουμε το μέγεθος της πανδημίας αλλά και
της κλιματικής κρίσης, αν αφομοιώσουμε
απλώς τα μαθήματα που μας δίνει η επιστήμη,
συμπεριλαμβανομένης και της σκληρής αλή-

θειας ότι η απόγνωση επέρχεται όταν ενεργούμε
αργά και εκ των υστέρων. Πρέπει να μάθουμε
πως όταν κάνουμε ένα καλό για το περιβάλλον,
τότε αυτό το καλό είναι για την ανθρωπότητα. 

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε
την ελπίδα. Όμως δεν μπορούμε απλά να την
περιμένουμε να έρθει από μόνη της. Θα πρέπει
εμείς οι ίδιοι να τη δημιουργήσουμε. 

Προσπαθώ να συνεισφέρω στη διάσωση του
περιβάλλοντος μέσα από ένα είδος «Διεθνούς
Διαστημικού Σταθμού» στον βυθό του ωκεανού,
του Proteus. Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποί-
ος θα αποτελέσει τον πιο προηγμένο υποβρύχιο
σταθμό επιστημονικής έρευνας και υποθαλάσ-
σιας αποικίας στον κόσμο, ο οποίος θα ασχο-
λείται με θέματα όπως οι επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής, η βιωσιμότητα των πηγών
τροφής κ.ά. Ο ερευνητικός σταθμός θα επιτρέ-
ψει την ανακάλυψη νέων ειδών, θα μας δώσει

πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η κλι-
ματική αλλαγή επηρεάζει τον ωκεανό και θα
επιτρέψει την εφαρμογή προηγμένων τεχνο-
λογιών για την παραγωγή πράσινης ενέργειας,
τις υδατοκαλλιέργειες και τη ρομποτική εξε-
ρεύνηση.

Όσο γίνεται αυτό, τόσο περισσότερο θα μπο-
ρούμε να ξεκλειδώνουμε μυστικά που κρύβει
μέσα του ο ωκεανός. Με μόλις το 5% των ωκεα-
νών να έχει εξερευνηθεί μέχρι σήμερα, υπάρχει
επείγουσα ανάγκη και ιδανική ευκαιρία για να
κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι ωκεανοί επη-
ρεάζουν την κλιματική αλλαγή, και τι μπορούν
να μας διδάξουν για την καθαρή ενέργεια αλλά
και τα τρόφιμα. 

Το πρώτο οικοσύστημα Proteus αναμένεται
να ολοκληρωθεί το 2023, και θα περιλαμβάνει
στούντιο παραγωγής βίντεο, με στόχο να επι-
τρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους από όλο
τον κόσμο να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν
τα θαύματα της υποθαλάσσιας ζωής. Μέσα από
το Proteus, όλο και περισσότεροι θα μπορέσουν
να κατανοήσουν τη δύναμη του απλού μας μη-
νύματος: Χωρίς ωκεανό δεν υπάρχει ζωή. 

Κάθε μέρα που περνά χωρίς να βρίσκουμε
λύσεις στην κλιματική κρίση, είναι μια μέρα
που φτάνουμε ακόμα πιο κοντά στο να χαθεί
ακόμα ένα είδος μέσα από τις καταστροφές
ενός πλανήτη που ολοένα και υπερθερμαίνεται.
Η κλιματική αλλαγή δεν θα καθυστερήσει πε-
ριμένοντας τις δικές μας προτεραιότητες να
συμβαδίσουν.

Κι όμως ακόμα ελπίζω. Ερευνητικοί σταθ-
μοί-κέντρα, όπως ο Proteus, έχουν ιδιαίτερη
σημασία στον αγώνα για προστασία των υδά-
των και στη διασφάλιση του μέλλοντος: Πε-
ποίθησή μου είναι πως το θαλάσσιο περιβάλλον
μπορεί να περιλαμβάνει τα φυσικά συστατικά
που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση
αυτής της πανδημίας ή ακόμα και της επόμενης. 

Ιστορικά, σε περιόδους ακραίων κρίσεων,
η ανθρωπότητα βρίσκει και μοιράζεται ιδέες,
βάζει σε εφαρμογή τολμηρές λύσεις και βρίσκει
νέους τρόπους να επιβιώνει. Τώρα είναι η ώρα
για παρόμοια δράση. Μπαίνοντας σιγά-σιγά
στο 2021 πρέπει επιτέλους να κάνουμε τα απα-
ραίτητα βήματα για να προστατεύσουμε τους
ωκεανούς, βασιζόμενοι στην επιστήμη και τη
δύναμη της ανθρώπινης ευφυΐας. Οι ζωές μας
εξαρτώνται από αυτές.

© 2020 Fabien Cousteau, Distributed by
The New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η εξάπλωση της Covid-19
μέσα στο 2020 οδήγησε σε
δραστική μείωση στην
εκπομπή διοξειδίου του
άνθρακα ανά το παγκόσμιο,
με τα ευρήματα να
αποδεικνύουν πως μειώθηκε
κατά περίπου 1,5
δισεκατομμύρια μετρικούς
τόνους μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2020, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2019, μείωση 
η οποία αποτελεί τη
μεγαλύτερη σε περίοδο
εξαμήνου στην
καταγεγραμμένη ιστορία. 
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Ας γίνει η τροφή, 
τροφή για σκέψη 

Του José Andrés
Σεφ και ιδρυτής του World Central Kitchen

Ε
ίμαι σεφ που θέλει να ταΐζει τους
πολλούς και όχι τους λίγους και
εκλεκτούς. Έτσι, όταν μπήκαν οι
Ηνωμένες Πολιτείες σε καραντίνα

για πρώτη φορά, η ομάδα μου στο World
Central Kitchen, ένα παγκόσμιο δίκτυο με
σεφ και διοργανωτές πάρτι σε όλο τον κό-
σμο, αναζητήσαμε τα μέρη όπου θα μπορού-
σαμε να τροφοδοτήσουμε τις μάζες που επη-
ρεάζονται από την κρίση της πανδημίας και
της ύφεσης που προκάλεσε.

Δεν χρειάζεται να είσαι ιδιοφυία για να
τις ανακαλύψεις. Οι κοινότητες που υποφέ-
ρουν περισσότερο από τις επιπτώσεις της
Covid-19 είναι εκείνες που υποφέρουν πε-
ρισσότερο από τις επιπτώσεις της φτώχειας
και της οικονομικής εξαθλίωσης – περιοχές
όπως το Ναβάχο στην αμερικανική δύση, το
οποίο είναι μεγαλύτερο σε έκταση από τα
10 κράτη μας, αλλά συχνά παραμένει ξεχα-
σμένο ακόμη κι όταν ανατρέχουμε στην αμε-
ρικανική Ιστορία.

Στο Ναβάχο αποκαλούν τη γη τους Dinetah
«μεταξύ των ανθρώπων», ωστόσο τους είχε
χτυπήσει αλύπητα η πανδημία, αφού μέχρι
τα μέσα Μαΐου, το κράτος κατέγραψε 383 νέα
επιβεβαιωμένα κρούσματα – που ήταν ο υψη-

λότερος αριθμός από την αρχή της πανδη-
μίας. Στο Ναβάχο, όπου ζει η μεγαλύτερη
φυλή ιθαγενών στις ΗΠΑ, υπήρχε ένα πιο
ανησυχητικό κατά κεφαλή ποσοστό μόλυν-
σης σε λίγο περισσότερα από 27.000 τετρα-
γωνικά μίλια γης στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες
Πολιτείες. Και δεν ήταν τυχαίο. Είναι άνθρω-
ποι με χαμηλό εισόδημα που συχνά εργά-
ζονται σε θέσεις οι οποίες θεωρούνται απα-
ραίτητες αντιμετωπίζοντας υψηλότερο κίν-
δυνο μόλυνσης και άνθρωποι που δεν έχουν
ικανοποιητική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγει-
ονομικής περίθαλψης.

Στην Fort Defiance της Αριζόνα, η ομάδα
ανακούφισης βοήθησε στην προετοιμασία
περισσότερων από 1.500 οικογενειακών
γευμάτων κάθε εβδομάδα. Περιλάμβανε
φοιτητές, όπως η Σοφία Ινζούνζα, μια φοι-
τήτρια ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο της
Αριζόνα. Γρήγορα διαπίστωσε ότι η δουλειά
σήμαινε πολύ περισσότερα από την απλή
πληρωμή. «Θα δώσω φαγητό σε αυτούς που
υποφέρουν. Το φαγητό είναι στη φύση του
ανθρώπου. Μεγαλώσαμε μέσα στη φύση
και το καλαμπόκι και ξέρουμε πως για να
επιβιώσει κανείς πρέπει να φάει». 

Ένα πιάτο φαγητού αντιπροσωπεύει πολύ

περισσότερο από μια συνταγή. Σε μια κρίση,
λέει ότι κάποιος νοιάζεται. Σε πιο κανονικές
στιγμές, φέρνει κοντά την οικογένεια και
τους φίλους. Τα συστατικά μπορούν να μας
κάνουν υγιείς ή να μας αρρωστήσουν. Οι
προσφορές σε αυτό το πιάτο διαμορφώνον-
ται όχι μόνο από έναν μάγειρα, αλλά και από
την πολιτική και τις επιχειρήσεις.

Αυτή η χρονιά της πανδημίας μας υπεν-
θύμισε τόσα πολλά πράγματα που έχουμε
ξεχάσει ή αγνοήσει. Αλλά θα μας δείξει επί-
σης τον δρόμο, ώστε κάποια μέρα να τρέ-
φουμε ισότιμα όλη την Αμερική. Επιστρέ-
φοντας στις ρίζες μας, πιστεύω ότι μπορούμε
να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για
τον εαυτό μας και τις κοινότητές μας.

Όταν η καραντίνα άλλαξε τον τρόπο ζωής
μας, η οικονομία των τροφίμων μας κατέρ-
ρευσε. Τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία έκλει-
σαν και η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
έσπασε. Τα σούπερ μάρκετ προσπάθησαν να
κάνουν delivery τα προϊόντα και οι αγρότες
είδαν να καταστρέφονται οι καλλιέργειές
τους. Εκατοντάδες χιλιάδες αβγά που δεν
έχουν εκκολαφθεί, εκατομμύρια γαλόνια γά-
λακτος, εκατομμύρια κιλά πατάτας - όλα σπα-
ταλήθηκαν, αφού δεν υπήρχε ζήτηση. 
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Η αποτυχία των εθνικών μας πολιτικών
για τα τρόφιμα ήταν γνωστή σε όλους όσοι
ασχολούμαστε με το φαγητό. Απλώς, ο κο-
ρωνοϊός έφερε στην επιφάνεια το πρόβλημα
και ανέδειξε τις αποτυχημένες πολιτικές. Στα
υψηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης των ΗΠΑ
- όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστρο-
φών, την εθνική ασφάλεια, την οικονομική
πολιτική, τη δημόσια υγεία και τη γεωργία
- κανένας δεν είναι ικανός για τη δημιουργία
μιας σωστής πολιτικής τροφίμων.

Δεν είναι μόνο οι προτεραιότητές μας
λανθασμένες, αφού τα τρόφιμα δεν είναι
προτεραιότητα στην πολιτική του τόπου.
Επενδύουμε και φροντίζουμε περισσότερο
για την ενέργεια που δίνουμε σε αυτοκίνητα
και φορτηγά από την ενέργεια που δίνουμε
στο σώμα μας.

Όταν ξέσπασε η πανδημία, το Υπουργείο
Γεωργίας διέθεσε 16 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης στους
αγρότες, οι οποίοι κατέστρεψαν τις καλλιέρ-
γειες τους, αλλά ξόδεψαν μόνο 3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια για να αγοράσουν τα φρέσκα
προϊόντα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και
το κρέας τους και να τα διανείμουν στους
φτωχούς και όσους ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας. Τα εστιατόρια, τα οποία απα-
σχολούσαν πάνω από 12 εκατομμύρια Αμε-
ρικανούς έκλεισαν με κυβερνητική απόφαση
χωρίς να λάβουν κάποια βοήθεια. Οι αερο-
πορικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες,
οι οποίες σήμερα απασχολούν περίπου
700.000 άτομα σε όλο τον κόσμο, έλαβαν
25 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφής των
ΗΠΑ, στα τέλη Ιουλίου, 30 εκατομμύρια Αμε-
ρικανοί ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
και δηλώνουν πως δεν μπορούν να εξασφα-
λίσουν τροφή. Οι γραμμές έξω από τις τρά-
πεζες τροφίμων και οι δικές μας κουζίνες
γιγαντώνονται καθημερινά. Ωστόσο, το Κογ-
κρέσο διαφώνησε να αυξηθεί το ποσοστό
των ημερήσιων αναγκών ενός μέσου ανθρώ-
που για ορισμένα θρεπτικά συστατικά. 

Τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα από τις
συνήθεις πολιτικές μας για τα τρόφιμα. Πλη-
ρώνουμε δισεκατομμύρια για να επιδοτούμε
τους αγρότες που καλλιεργούν τα συστατικά
για το πρόχειρο φαγητό μας -καλαμπόκι,
σόγια, σιτάρι, ρύζι, γάλα και κρέας - ενώ το
Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα Γεύματος επι-
δοτεί μόλις 3,68 δολάρια τα παιδικά γεύματα
στις υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ. 

Η αλήθεια είναι ότι η πείνα και η υγεία

μας έχουν γίνει πολιτικά ζητήματα, όχι ια-
τρικά. Και ξέρουμε πώς να διορθώσουμε τα
προβλήματα. Αυτό που μας λείπει είναι ένας
σωστός ηγέτης.

Η χρονιά αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία
να μαγειρέψουμε και να ταΐσουμε καλύτερα
την Αμερική. Σε αυτήν την ιστορική στιγμή
για τη χώρα μας και τον κόσμο, μπορούμε
να οικοδομήσουμε ένα πιο υγιές μέλλον
το οποίο να είναι πιο ανθεκτικό σε οποι-
οδήποτε παγκόσμια υγειονομικό ή άλλο
καταστροφικό σοκ.

Με ένα μικρό κόστος για τη διάσωση της
βιομηχανίας, θα μπορούσαμε να αναβαθ-
μίσουμε τις κουζίνες στα δημόσια σχολεία
και να πληρώσουμε το πραγματικό κόστος
ενός δωρεάν και θρεπτικού σχολικού γεύ-
ματος. Σε περιόδους καταστροφής, τα σχο-
λεία μας μπορούν να γίνουν κοινοτικές
κουζίνες. Μπορούμε να βελτιώσουμε δρα-

ματικά την υγεία των πιο ευάλωτων οικο-
γενειών μας βελτιώνοντας τις προμήθειες
τροφίμων στα συνοικιακά καταστήματα και
στις αίθουσες διδασκαλίας.

Αντί να στηριζόμαστε σε δωρεές από ιδιώ-
τες για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών
και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μπο-
ρούμε να ξοδέψουμε κονδύλια για να ανοί-
ξουμε τα καφέ και τα εστιατόριά μας, ενώ η
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτα-
κτης Ανάγκης θα πληρώνει τα πραγματικά
προγράμματα τροφίμων. Μπορούμε να στο-
χεύσουμε τις επιδοτήσεις μας σε αγρότες
που πωλούν αυθεντικά τρόφιμα στις τοπικές
αγορές τους. Περισσότερο από έναν αιώνα
μετά τις αποκαλύψεις της Upton Sinclair σχε-
τικά με τις άθλιες συνθήκες των φυτών συ-
σκευασίας κρέατος στο Σικάγο, μπορούμε
να βελτιώσουμε τη ζωή των εργαζομένων
μας όχι μόνο στα χωράφια αλλά και της ίδια
της γης που καλλιεργούμε. 

Πάνω απ 'όλα, μπορούμε να δώσουμε προ-
τεραιότητα και να απλουστεύσουμε την πο-
λιτική για τα τρόφιμα στο πλαίσιο ενός νέου
Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργίας με στόχο
να βελτιώσουμε τον τρόπο διατροφής των
πολιτών της χώρας. Αντί να περιμένουμε το
όποιο εμβόλιο, καλύτερα να βελτιώσουμε
την ποιότητα της διατροφής μας και πιστέψτε
με αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βελ-
τιώσουμε την υγεία μας. Πρέπει να προετοι-
μαστούμε όχι για την ανάκαμψη, αλλά για
την επόμενη πανδημία. 

Στην κεντρική Καλιφόρνια, στη μέση
της πανδημίας, η ομάδα μου ετοίμαζε γεύ-
ματα για ορισμένα μέλη του United Farm
Workers, τα οποία επιλέγουν τις καλλιέρ-
γειες της Αμερικής. «Δουλεύουμε τόσο
σκληρά ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να
πάρουν φαγητό στα τραπέζια τους. Κι όμως
εμείς είμαστε αυτοί που δεν έχουμε φαγητό
για εμάς», δήλωσε η Καρολίνα Έλστον, η
οποία μαζεύει βατόμουρα και σταφύλια.
«Το μάζεμα είναι μια αναγνώριση του πόσο
σκληρά δουλεύουμε και συμβάλλουμε στην
ευημερία της χώρας». 

Το φαγητό είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για
να φέρουμε ξανά στο προσκήνιο την κοινό-
τητα. Πρέπει να ελπίζουμε για έναν καλύτερο
κόσμο και δεν υπάρχει τίποτα πιο ελπιδοφόρο
από τη σκέψη να μοιραστούμε το φαγητό μας
και να ταΐσουμε ένα έθνος.

© 2020 José Andrés, Distributed by The
New York Times Licensing Group

Turning 
Point
Η πανδημία του κορωνοϊού
προκάλεσε προβλήματα σε
μια ήδη προβληματική
βιομηχανία τροφίμων,
οδηγώντας την σε
εξαθλίωση και προκάλεσε
έλλειψη τροφίμων σε
μεγάλη μερίδα πληθυσμού

ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ
ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΤΟΤΕ
ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
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ΕΞΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ 
ΣΕ ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ

Σ
την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού την οποία διανύουμε και η οποία μας ωθεί προς το άγνωστο και μας καθηλώνει στα
σπίτια μας, ο χρόνος που πολλοί από εμάς περνάμε στην κουζίνα του σπιτιού μας έχει αυξηθεί. Παρασκευάσαμε ψωμί με μαγιά,
μπανανόψωμο, δοκιμάσαμε τις δυνατότητες των φούρνων και επινοήσαμε ευφάνταστα πιάτα και παρασκευάσματα, σε μια προ-
σπάθεια και μια αναζήτηση να μας αποσπάσει η προσοχή από όσα βιώναμε, από τη μοναξιά, αλλά και για να νιώσουμε μια
αίσθηση «κανονικότητας» σε όσα καθημερινά ζούσαμε. Οι ενέργειές μας στην ουσία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από την απο-
τύπωση μιας απλής πραγματικότητας - αλήθειας: Το φαγητό μπορεί να θρέψει τις ψυχές μας όπως και το σώμα μας. Ποιος από
μας άλλωστε δεν έχει στραφεί στα κέικ σε στιγμές θλίψης ή δεν έχει βιώσει τη χαρά μετά από ένα αγαπημένο πιάτο; Ζητήσαμε
λοιπόν από έξι άτομα τα οποία γνωρίζουν αρκετά για τη δύναμη που κρύβει το φαγητό να μας μιλήσουν για εκείνες τις γεύσεις
που είναι αγαπημένες και τις έχουν στην καρδιά τους. 

για ανθρώπους
από όλο τον κόσμο

comfort

Της Ilaria Parogni

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά να αναφέρεται, σε
άρθρα που αφορούν τη μαγειρική και την κουζίνα, o όρος comfort food.
Πολλοί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, ενώ αν το έχουν ακούσει, δυσκο-
λεύονται να ορίσουν αν ένα φαγητό εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. 

Τι είναι λοιπόν το comfort food; Ο ορισμός που χρησιμοποιείται
από τους περισσότερους, είναι αυτός του λεξικού Webster, σύμφωνα με
τον οποίο comfort food είναι το φαγητό που έχει παρασκευαστεί με ένα
παραδοσιακό τρόπο και έχει συνήθως μια «νοσταλγική» ή συναισθηματική
επίδραση σε αυτόν που το καταναλώνει. Αυτός ο ορισμός είναι αρκετά
ευρύς, και σε αυτόν μπορεί κανείς να εντάξει μεγάλη ποικιλία φαγητών.

Σίγουρα το τι αποτελεί comfort food δεν μπορεί να οριστεί πάντα με σα-
φήνεια, καθώς αφορά φαγητά τα οποία επιδρούν στο θυμικό. Φαγητά τα
οποία μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, δημιουργώντας θετικά συναισθή-
ματα. Συνεπώς, αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επιπλέον στην
κατηγορία αυτή ανήκουν και τα παραδοσιακά φαγητά, τα οποία γευτήκαμε
από μικροί στο οικογενειακό τραπέζι, και έχουν συναισθηματική αξία.
Στον όρο comfort food λοιπόν, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες
φαγητών: α) φαγητά τα οποία συνδέονται με την παράδοση και την κουλ-
τούρα κάθε κοινωνίας και κάθε χώρας και β) φαγητά τα οποία έχουν συγ-
κεκριμένη αξία για κάποιο άτομο και τα συναισθήματα του ξεχωριστά.
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Σε παιδική ηλικία με τον μικρότερό μου αδερφό συναντούσαμε τον ετεροθαλή αδερφό
μας στην Τσάιναταουν στο Λονδίνο και εγώ πάντα ζητούσα να πάω στο αρτοποιείο
να πάρω κέικ pandan, το οποίο είναι ένα ευωδιαστό πράσινο αφράτο (σαν σύν-
νεφο) κέικ. Θυμάμαι πως πίεζα τον εαυτό μου να αντισταθώ να φάω για όσο

περισσότερο μπορούσα, αλλά όσο πιο πολύ
περίμενα, τόσο πιο πολύ μεγάλωνε η προσμο-
νή και η φαντασία μου σε σχέση με την από-
λαυση όταν θα το δοκίμαζα. Όταν όμως το
έτρωγα φρόντιζα να περάσει αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη φορά
όπου θα πήγαινα να ξαναγοράσω. Αυτή η «πα-
ράδοση» συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Όποτε
επιστρέφω στη Τσάιναταουν κάνω μια στάση για
να αγοράσω κέικ pandan. Τα αρτοποιεία έχουν πάντα
θόρυβο και πελατεία, όμως αυτό είναι που τα κάνει στην
ουσία οικεία και άνετα για τον καθένα. Αυτό το οποίο είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι πως ακόμα έχω τις γεύσεις από το κέικ ακριβώς όπως και όταν

ήμουν παιδί. Λες και δεν έχει αλλάξει τίποτα! Ο σύντροφός μου λέει πως όταν τρώω γλυκά ακολουθώ πάντα μια
τελετουργία: πάντα πιάνω ένα κομμάτι, το βάζω προσεκτικά στο γόνατό μου και ακολούθως απλά περιμένω
μέχρι να μην αντέχω άλλο να μην το φάω. Αυτό με παρηγορεί κατά κάποιον τρόπο μέσα μου, καθώς νιώθω πως
το κέικ θα είναι πάντα εκεί να με περιμένει, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. 

Kim-Joy Hewlett, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και πρώην διαγωνιζόμενη στο «The Great British
Baking Show»

Κέικ Pandan

Στην πόλη του Μεξικό, η λέξη «mollete» αυτομάτως σε παραπέμπει σε bolillo  -ένα μεξικάνικο
ρολό ψωμιού, τραγανό από την εξωτερική του πλευρά, μαλακό και ζεστό στο εσωτερι-
κό- το οποίο είναι κομμένο στη μέση, βουτηγμένο στο βούτυρο και γεμιστό με ξα-
ναζεσταμένα φασόλια και τυρί. Συνήθως το βάζουν στον φούρνο μέχρι να λιώσει

το τυρί και το σερβίρουν με σάλτσα pico de gallo.
Μπορείς να βρεις mollete γεμιστό με τσορίθο

(chorizo), με χαμ, με σιγοψημένο χοιρινό ή ακόμα
και chilaquiles: Το bolillo λειτουργεί και ως μέσο
αλλά και ως ουσία στη γεύση. Όμως τίποτα δεν
μπορεί να ξεπεράσει το απλό παραδοσιακό mollete.
Μεγαλώνοντας στην καφετέρια του σχολείου μου, η
Τετάρτη ήταν πάντα ημέρα Mollete. Ήταν πραγματικά
θρυλικές οι molletes που σέρβιραν εκεί. Μετά το γεύμα,
όλη η τάξη είχε τη μυρωδιά βουτύρου και pico de gallo.

Η πραγματική δύναμη της mollete κρύβεται στην απλότητα:
ένα ζεστό, απλό, φτηνό με τέλεια ισορροπία συνονθύλευμα γεύσεων. Όταν βρίσκομαι στο εξω-
τερικό, και νοσταλγώ το σπίτι μου, μου λείπουν οι molletes. Το να γευτώ μία, σημαίνει αυτομάτως

πως είμαι στο σπίτι με τους γονείς μου, τη γυναίκα μου, τον σκύλο μου. Παρά το ότι μπορείς να έχεις ένα τέτοιο
ταπεινό, ανοικτό σάντουιτς οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας, ως παιδί θυμάμαι ζητούσα από τη μητέρα μου
να μου την φτιάχνει στα γενέθλιά μου αντί για τούρτα. Μερικές φορές το κάνω ακόμα και σήμερα. 

Pedro Reyes, αρθρογράφος φαγητού και διευθυντής δημιουργικού της Paladar, μια μεξικάνικης
εταιρείας αφοσιωμένη στην ανάπτυξη γευστικών προγραμμάτων και εμπειριών

Mollete
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Από την ημέρα που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου το plantain μου έδινε πάντα
χαρά και άνεση ή ακόμη και παρηγοριά. Ως παιδί μεγαλώνοντας στην Γκάνα,
η μητέρα μου έβρισκε πολλούς τρόπους να φέρνει αυτό το φαγητό στα οικο-

γενειακά μας τραπέζια. Η πράσινη άγουρη
plaintain (μπανάνα Αντιλλών) συνηθίζαμε
να τις βράζουμε και να τις τρώμε μαζί με
βραστά χόρτα. Ή τις φτιάχναμε τηγανητές σε
λεπτές φέτες και τις σερβίραμε ελαφρώς αλα-
τισμένες σε μια δική μας εκδοχή τσιπς πατάτας.
Κάποιες φορές ψήναμε τις plantains σε φωτιά με
κάρβουνα για να τις φάμε με τη μορφή ξηρών καρπών,
τύπου φιστίκια, ένα τέλειο σνακ τοπικά γνωστό ως Kofi Brokeman, ένα οικονομικό γεύμα
που όλοι μπορούσαν να απολαύσουν. 

Ακόμα κι αν δεν είχαμε χρόνο να ετοιμάσουμε το γκριλ τις βράζαμε και τις σερβίραμε με
σως φιστικιού σαν σούπα. Αν ήταν πιο μαλακές τότε τις κόβαμε και τις αφήναμε να μαρι-
ναριστούν με τσίλι και τζίντζερ και τις τηγανίζαμε -αυτό το πιάτο το ονομάζουμε kelewele.

Κι αν τις ξεχνούσαμε και μαύριζαν; Τότε τις αλέθαμε με κρεμμύδι και μπαχαρικά και κάναμε tatale, λεπτές φέτες
μαζί με stew φασολιών. Πόσο πολύ αγαπώ αυτό το υλικό...

Selassie Atadika, σεφ και ιδρυτής της Midunu, μιας γκανεζικής εταιρείας τροφίμων που προσφέρει
γευστικές εμπειρίες σοκολάτες και παραδοσιακά παρασκευασμένες σε μικρές ποσότητες. 

Plantain-είδος μπανάνας

Πάντα με συνέπαιρνε το αποτέλεσμα από μια συνάντηση Δυτικής και Ανατολικής κουλτούρας, ειδικά στα φαγητά. Το katsu
sando είναι ενδεικτικό του πόσο καλό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός τέτοιου μείγματος. Ενώ το σάντουιτς είναι στην
ουσία βρετανικής επινόησης, το katsu sando, με το παναρισμένο με φρυγανιά panko κρέας ως γέμιση, είναι Ιαπωνική
επινόηση. Ως παιδί, πάντα θεωρούσα πως τα sandos -είτε είχαν χοιρινό, κοτόπουλο ή το

αγαπημένο μου βοδινό Wagyu- είχαν μια πολυτελή και
ωραία γεύση. Είναι επίσης εύκολο να τα φας με μια
μόνο μπουκιά. 

Ένα sando συνήθως συνοδεύεται από μείγμα σάλ-
τσας με κέτσαπ, μέλι και Worcestershire σως, ένα
βρετανικό καρύκευμα που έγινε δημοφιλές στην
Ιαπωνία τον 19ο αιώνα, καθώς οι σχέσεις μεταξύ
Βρετανίας και Ιαπωνίας ενδυναμώνονταν εκείνη την
περίοδο. Το αποτέλεσμα είναι ένα θεσπέσιο «ιαπω-
νοποιημένο» σάντουιτς: Όπως συμβαίνει συνήθως στην
ιαπωνική κουζίνα και κουλτούρα, όταν εισάγουμε κάτι,
θέλουμε να βάζουμε τη δική μας σφραγίδα. 

Ως σεφ, τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση για το φαγητό του δρόμου
και η μαγειρική μου έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό. Είναι τόσο απλό και την ίδια ώρα τόσο απο-
λαυστικό όταν το τρως. Όταν τρώω μια λιχουδιά από φαγητό του δρόμου, όπως είναι το sando, μου υπενθυμίζει
πως το φαγητό είναι μια παγκόσμια γλώσσα που μας φέρνει όλους κοντά.

Hisato Hamada, σεφ και συνιδρυτής της αλυσίδας ιαπωνικών εστιατορίων Wagyumafia

Katsu Sando
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Σαν παιδί, στις βόλτες που κάναμε στην βόρεια Μινεσότα, η μητέρα μου πάντα μου εξηγούσε
τις χρήσεις τον φυτών και των βοτάνων που βρίσκαμε κατά τη διάρκεια της διαδρομής
μας. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη λέξη αγριόχορτά ή απλά χόρτα, επειδή το καθετί
έχει την ιστορία του και τη θέση του στις ζωές μας. Άρπαζε διαρκώς διάφορους

μίσχους από το έδαφος και τους έβαζε στο στόμα
της, λέγοντας πάντα κάτι τύπου «αυτό μπορεί
να βοηθήσει στον πονόδοντο» ή «ο πατέρας
μου ζητούσε από μένα και τις αδερφές μου να
τα μαζεύουμε αυτά, μόλις ερχόταν η εποχή τους,
την άνοιξη». Όποτε βλέπω άγρια μύρτιλα, τα
οποία με ευκολία καλλιεργούνται στα βόρεια,
μου θυμίζουν αυτές τις στιγμές και τις ωραίες
αναμνήσεις. Τίποτα στον κόσμο δεν έχει καλύτερη
γεύση για μένα από αυτές τις μικρές εκρήξεις της γεύ-
σης από τα μύρτιλα όταν σκάνε στο στόμα. Τα μαζεύω αμέ-
σως και τα βάζω στο μπλουζάκι μου. Εκεί στο δάσος τα γεύομαι
και έχω την αίσθηση της σύνδεσης με τη γη. Το στήθος μου γεμίζει αμέσως με αναμνήσεις αγάπης,

ζεστασιάς και θαλπωρής, κοινές εμπειρίες όχι μόνο με τη μαμά μου, αλλά και με τη γη. 

Dana Thompson, Ακτιβίστρια φαγητού και ιδρύτρια του The Sioux Chef, ενός πρότζεκτ, το οποίο είναι
αφοσιωμένο στην αναβίωση της αυθεντικής, ντόπιας αμερικανικής κουζίνας

Άγρια μύρτιλα

Ένα πολύ ζεστό za’atar manousheh, φρεσκοψημένο στο φούρνο, είναι με διαφορά το
αγαπημένο μου comfort φαγητό. Ένα μαλακό και αφράτο επίπεδο ψωμάκι με μείγμα
μπαχαρικών από βότανο za’atar. Είναι τόσο εύκολο να παρασκευαστεί, κι όμως
είναι γεμάτο λιβανέζικες γεύσεις και αναμνήσεις. Για μένα το καλύτερό μου

είναι να γεύομαι το μείγμα za’atar, το οποίο πήρε
στη γιαγιά μου 55 χρόνια για να το τελειοποιήσει
στη σημερινή του μορφή. 

Το manousheh μου θυμίζει τις όμορφες στιγ-
μές που πέρασα στο σπίτι με την οικογένειά
μου, στο σχολείο και στη δουλειά ή τις εξόδους
με φίλους. Από ένα σημείο και μετά άρχισα να
νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ αυτή την αίσθηση
με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς
έμαθα την τέχνη της παρασκευής manousheh.

Στο Λίβανο, το συγκεκριμένο φαγητό είναι όσο κοινό όσο ο
καφές και παραδοσιακά ο κόσμος το απολαμβάνει για πρωινό. Για μας η ώρα 05:00 είναι ώρα
για manousheh. Αυτή είναι η ώρα όπου όλοι οι αρτοποιοί στο Λίβανο ξεκινούν την ημέρα τους

για να διασφαλίσουν πως το αγαπημένο εθνικό πρόγευμα για τον Λίβανο θα είναι έτοιμο στην ώρα του για τον
κόσμο να το απολαύσει. Με κάνει τόσο χαρούμενο το γεγονός πως μπορώ να είμαι και εγώ ένας από αυτούς
τους αρτοποιούς πλέον. 

Teya Mikhael, αρτοποιός στο The Lebanese Bakery στη Βηρυτό

Za’atar Manousheh
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60

Η Vivienne Westwood έχει 
σχέδιο να σώσει τον κόσμο

Της Vivienne Westwood
Σχεδιάστρια μόδας, επιχειρηματίας
και ακτιβίστρια

Α
υτό που μου έλειψε περισσότερο
κατά τη διάρκεια του lockdown
ήταν τα μουσεία, οι γκαλερί τέχνης
και το θέατρο - είναι το ανώτατο

σημείο ψυχαγωγίας.
Τον περασμένο χειμώνα, κατά τη διάρκεια

επίσκεψής μου στη Βιέννη είδα τρεις εκθέσεις
τέχνης, αφού παρουσιάζονταν έργα τριών με-
γάλων δασκάλων: Jan van Eyck, Caravaggio
και Albrecht Dürer. Με κάθε ένα πίνακα, ένιωσα
ένα σοκ πως δεν είχα ξαναδεί κάτι παρόμοιο. 

Από τον πίνακα του Caravaggio «Ο Δαβίδ
με το κεφάλι του Γολιάθ» έμαθα τι σημαίνει
αυθορμητισμός, τι είναι η δύναμη της ζωής.
Από τον πίνακα του Albrecht Dürer «Γυμνή
αυτοπροσωπογραφία» που είναι φτιαγμένος
με μαύρο πενάκι σε πράσινο χαρτί, παρατηρεί
κανείς τη γυμνή αλήθεια. Στον πίνακα του
Jan van Eyck «Madonna at the Fountain»
φαίνεται η επιθυμία να εξουδετερωθεί η δρα-
στηριότητα της προοπτικής κατασκευής φόν-
του και να επικεντρωθεί στην εικόνα ενός
ατόμου. Η γραφική λύση δεν δίνει έμφαση
τόσο στην ομορφιά του σύμπαντος όσο στον
διακοσμητικό πλούτο της εικόνας. Σκέφτομαι

αυτόν τον πίνακα μερικές φορές όταν πη-
γαίνω για ύπνο. Είναι η απόλυτη έκφραση
της ειρήνης στη Γη.

Η πανδημία μας στέλνει πίσω στους προ-
σωπικούς μας στόχους. Για μένα η τέχνη είναι
διαχρονική. Σταματά τον χρόνο. Είναι πραγ-
ματικά μια απομίμηση της πραγματικότητας.
Και η μεγάλη τέχνη είναι τόσο σχετική στο
παρόν όσο ήταν όταν δημιουργήθηκε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο πολιτικός στο πλαίσιο του καπιταλισμού
είναι ένα άτομο που έχει τη δύναμη να αγνοεί
τα δεινά. Η διαφθορά είναι παγκόσμια και
ο καπιταλισμός είναι τόσο διεφθαρμένος
όσο ένα σάπιο μήλο. Υπάρχει μόνο ένας τρό-
πος για να αποφύγουμε την καταστροφή:
Αντικαταστήστε τον με μια δίκαιη κατανομή
του πλούτου. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι θεματο-
φύλακες της γης. Η γη δεν πρέπει να είναι
ιδιοκτησία. Και η κηδεμονία πρέπει να δια-
χειρίζεται το ρητό, «Αυτό που είναι καλό για
τον πλανήτη είναι καλό για την οικονομία».

Η αφήγηση αλλάζει μόνο όταν αλλάζει ο
κόσμος.

ΣΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ
Από την αρχή της πανκ στη δεκαετία του

1970, είμαι ακτιβίστρια ενάντια στον πόλεμο
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω όλοι να
γνωρίζουν ότι ο καπιταλισμός και η σκληρό-
τητα συνδέονται. Αυτό το κάνω μέσω του ιστό-
τοπου της Επανάστασης του Κλίματος. Στα
κοινωνικά Μέσα, ντύνομαι κάθε εβδομάδα
για τις ομιλίες της Παρασκευής, χρησιμοποι-
ώντας τη μόδα για να εμπλακούν οι άνθρωποι
στην πολιτική. Αλήθεια, οι άνθρωποι δεν γνω-
ρίζουν, πώς θα σώσουμε τον κόσμο από τη
διαφθορά και την κλιματική αλλαγή;

ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Κοιτάζουμε μέσα από το φακό ενός μετα-

βαλλόμενου κόσμου. Εάν η ανθρώπινη φυλή
δεν γυρίσει το τηλεσκόπιο, αντιμετωπίζουμε
μαζική εξαφάνιση. Η κλιματική αλλαγή θα
φτάσει σε ένα σημείο αιχμής. Γι' αυτό δημι-
ούργησα την Κλιματική Επανάσταση: για να
σώσω το περιβάλλον μέσω εργασίας με μη

TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:32  Page 60



61

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στόχος μας
είναι να τα πούμε με μία φωνή. Ως ακτιβί-
στρια έχω δημιουργήσει πολλά σκίτσα που
προωθούν πολιτικά και περιβαλλοντικά ζη-
τήματα, τα οποία είναι σε μία τράπουλα. Ιδού!
Στα χαρτιά βρίσκεται η απάντηση - μια ολο-
κληρωμένη στρατηγική για τη διάσωση του
κόσμου: αγοράστε λιγότερο, σταματήστε τις
επιδοτήσεις στη βιομηχανική αλιεία εκπαι-
δεύστε τα παιδιά και ούτω καθεξής. Έχουμε
ακόμη και ένα μανιφέστο που περιγράφει
λεπτομερώς την ανάγκη μας να απομακρυν-

θείτε από τον καπιταλισμό προς αυτό που
αποκαλώ «Χωρίς Γη» - ένα όραμα για τον κό-
σμο που βασίζεται στην αρχή ότι κανείς δεν
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κατέχει γη.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύ-
κλωσε. Η ανακύκλωση δεν αρκεί για να
επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή, αλλά
με τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση
μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Ένα
από τα πιο σημαντικά πράγματα που πιθα-
νώς έχω πει ποτέ είναι: Αγοράστε λιγότερο,
επιλέξτε καλά. Όλα αφορούν την ποιότητα
και όχι την ποσότητα.

Τα δημοφιλή ρούχα έχουν πλέον μειωθεί
σε μια ποσότητα αθλητικών ειδών κατα-
σκευασμένων από μηχανήματα και φθηνά
κουρέλια κατασκευασμένα σε μέρη όπως τα
ινδονησιακά και κινέζικα ρούχα. Πρέπει να
επιστρέψουμε στην παραγωγή ενδυμάτων
υψηλής ποιότητας. Οι επιλογές μας ως κα-
ταναλωτές μπορούν να έχουν τεράστια επί-
δραση στη βιομηχανία της μόδας.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Αριστοτέλης ορίζει την ευτυχία η οποία

ανταποκρίνεται στις δυνατότητες κάποιου. Με
αυτόν τον τρόπο γινόμαστε αυτό που είμαστε-
όπως το βελανίδι γίνεται μια βελανιδιά. Αυτό
είναι για μένα η ανάγνωση: Βρίσκεσαι γιατί
ξεχνάς τον εαυτό σου και βάζεις τον εαυτό σου
στα παπούτσια κάποιου άλλου. Είναι ο πιο
συγκεντρωμένος τρόπος για ένα άτομο να αλ-
ληλεπιδρά με τον κόσμο και να ανακαλύπτει
την ανθρώπινη φύση. Βγαίνεις ό, τι βάζεις.

Δημιούργησα μια λέσχη βιβλίων που ονο-
μάζεται «Intellectuals Unite» για να προωθήσω
την ανάγνωση. Είναι ένα πράγμα να διαβά-
ζουμε τις εφημερίδες για να συμβαδίζουμε με
τις εποχές, αλλά χρειαζόμαστε και το παρελθόν.
Η μεγάλη λογοτεχνία είναι διαχρονική. Συνιστώ
τα κλασικά επειδή έχουν αντέξει στη δίνη του
χρόνου και δίνουν μια επισκόπηση της ηλικίας
στην οποία ζούσαν. Είμαστε το παρελθόν. Δεν
μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο εκτός
αν ξέρουμε τι έχει συμβεί μπροστά μας.

© 2020 Vivienne Westwood, Distributed
by The New York Times Licensing Group

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΑΚΤΙΒΙΣΤΡΙΑ ΤΟ 2020
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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JOHN DAVID WASHINGTON
Είναι σαφέστατα πιο εύκολο να σπάζει κανείς τους

κανόνες όταν έχει ένα καλό παράδειγμα από την προ-
σωπική του ζωή. Παρακολουθώντας τον πατέρα και τη
μητέρα μου, οι οποίοι αποτελούσαν το καλό παράδειγμα
για μένα, συνειδητοποίησα πως στις πλείστες των πε-

ριπτώσεων ακολουθούσαν πιστά
τους κανόνες, όμως ήταν σε θέση
να μην τους ακολουθήσουν απόλυτα
αν έκριναν πως αυτό ήταν απαραί-
τητο να γίνει. Ο πατέρας μου, ο Den-
zel Washington, πάλεψε για να αφή-
σει το στίγμα του και για να φέρει
στην επιφάνεια δυνατές-σημαντικές
ιστορίες. Με πήρε μαζί του σε πλατό
κινηματογραφικών ταινιών όπου
υπήρχαν και άλλοι αστέρες οι οποί-

οι ήταν της ίδιας φιλοσοφίας, όπως για παράδειγμα ο
Spike Lee. Είναι ένας εξ αυτών που προτιμούσε να κάνει
το δικό του και παρότρυνε και άλλους να κάνουν το
ίδιο. Θυμάμαι όταν βρέθηκα στο πλατό της ταινίας «Mal-
colm X» ως παιδί και ο Spike με έβαλε να παίξω στην
ταινία στο φινάλε της. Στην ταινία υπάρχει μια σκηνή
όπου πολλά παιδιά μαζεμένα φωνάζουν «Εγώ είμαι ο
Malcolm X». Αυτή για μένα ήταν μια μεγάλη στιγμή, γιατί
αυτός ο άνθρωπος δεν αποδεχόταν κανόνες και η νέα
γενιά ήταν εκεί φωνάζοντας το όνομά του. 

Ο John David Washington παίζει στις ταινίες
«BlacKkKlansman» και «Tenet»

SUSAN SARANDON
Σπας τους κανόνες όταν τα πράγματα δεν είναι και δεν πάνε σω-

στά. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου, απόλυτα, εξ ορι-
σμού, στο μεγαλύτερό τους μέρος πρέπει να σπας τους κανόνες για

να αλλάξεις την υφιστάμενη κατάσταση πραγμά-
των. Σπας τους κανόνες όταν αυτοί είναι λανθα-
σμένοι και άδικοι. Αν δεν ακολουθείς του κανόνες
όταν βιώνεις την αδικία δεν είναι λάθος. Αυτή
την περίοδο είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη για όσους
ορθώνουν ανάστημα κατά της υφιστάμενης κα-
τάστασης πραγμάτων. Είναι μια δύσκολη χρονικά
περίοδος και ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους
με βασικό θέμα συζήτησης τα δύο πολιτικά κόμ-
ματα, τα οποία δεν εργάζονται πραγματικά για
τους πολίτες. Βλέπω την αντίδραση να ξεχειλίζει

αλλά και την πρόθεση να σπάσουν οι κανόνες και αυτό με κάνει
ιδιαίτερα αισιόδοξη για την επόμενη μέρα. 

Η Susan Sarandon είναι πολυβραβευμένη ηθοποιός και ακτιβίστρια

Για ποιο πράγμα      
ακολουθείς τους    

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
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JOHN LEGUIzAMO
Πάντα ήμουν υποχρεωμένος να σπάω τους κανόνες επειδή όλη μου τη

ζωή ερχόμουν αντιμέτωπος με το Χόλιγουντ. Δεν είχα και δεν έχω καμιά
πρόθεση να τους αφήσω να με κλείσουν στη περιστερονοφωλιά. Πάντα
άκουγα να μου λένε: «αν σπάσεις τους κανόνες δεν θα σου προσφέρουν
τίποτα. Πρέπει να παίζεις το παιχνίδι στη βάση των κανόνων του». Είναι
όμως ένα παιχνίδι που εύκολα μπορεί να σε μπερδέψει. Μου έλεγαν επί-
σης πως αν κάνω πάρα πολλές κωμικές δουλειές δεν θα με επέλεγε κα-
νένας για να κάνω δράμα. Όπως μου είπαν επί-
σης πως αν κάνω πολλές δραματικές δουλειές,
δεν θα με επιλέγει κανένας πια για κωμωδία.
Βασικά, στο Χόλιγουντ και τη ζωή, οι κανόνες
είναι εκεί για να προστατεύουν αυτούς που βρί-
σκονται σε θέσεις κλειδιά και σε θέσεις ισχύος.
Οι κανόνες διαφυλάσσουν στην ουσία την υφι-
στάμενη κατάσταση πραγμάτων. Ωστόσο, η ζωή
αυτή την περίοδο, δεν έχει καμία άλλη αξία,
από το να σπάμε τους κανόνες και αυτή είναι
και η ομορφιά της κατά κάποιο τρόπο. Η Αμε-
ρική πλέον είναι κοντά, ώστε να το συνειδητο-
ποιήσει. Ακόμα και τα διευθυντικά στελέχη στα στούντιο άρχισαν να
αμφισβητούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Σπάνε ακόμα και τους δικούς τους
κανόνες, συμπεριλαμβανομένων και των Λατίνων και των αφροαμερι-
κανών που βρίσκονται πλέον στις λίστες επιλογής τους. Ήταν καιρός.

Ο John Leguizamo είναι ηθοποιός, σεναριογράφος και κωμικός. Έκανε το σκη-
νοθετικό του ντεμπούτο στην ταινία «Critical Thinking»

      αξίζει να μην
 ς    κανόνες;

Πότε αξίζει να σπας τους κανόνες; Θα
σας πω εγώ: Καταλαβαίνεις πως είναι η
ώρα να σπάσεις τους κανόνες όταν νιώθεις
ότι πεινάς ή διψάς και δεν έχεις καμιά ελ-
πίδα να βρεις φαγητό και κάτι να πιείς.
Δεν ακολουθείς τους κανόνες όταν μείνεις
στο δρόμο με την οικογένειά
σου χωρίς στέγη και καταφύ-
γιο. Πολλοί άνθρωποι χάνουν
τα σπίτια τους αλλά σηκώ-
νονται κάθε πρωί με μοναδι-
κή αποστολή τους να παρέ-
χουν τα απαραίτητα στην οι-
κογένειά τους με οποιονδή-
ποτε τρόπο. Αναφέρομαι στη
στοιχειώδη επιβίωση, η
οποία αποτελεί σημαντικό λόγο γιατί αρ-
κετοί επιλέγουν να μην ακολουθούν τους
κανόνες. Πολλές οικογένειες αντιμετωπί-
ζουν το ενδεχόμενο έξωσης από το σπίτι
στο οποίο μένουν και δεν έχουν τρόπο να
πληρώσουν για νέο διαμέρισμα ή δωμάτιο
σε ένα μοτέλ. Θα σπάσουν αυτοί τους κα-
νόνες; Φυσικά και θα τους σπάσουν ενώ
το χειρότερο κομμάτι είναι πως μπορεί

ταυτόχρονα να σκέφτονται όπως εγώ, ότι
με σωστούς ηγέτες θα μπορούσαν όλα αυτά
να είχαν αποφευχθεί. Οι απελπισμένοι άν-
θρωποι σπάνε τους κανόνες. 

Πότε είναι θεμιτό να σπας τους κανόνες;
Στη ζωή πρέπει να πορεύεσαι μέσω του πα-

ραδείγματος. Άρα σε μια τέ-
τοια περίοδο, όπως αυτή που
ζούμε με τον κορωνοϊό, δεν
κυκλοφορείς χωρίς να φοράς
μάσκα. Δεν θέλεις να είσαι αυ-
τός ο τύπος που μπαίνει στο
Walmart και θα καβγαδίσει
με τον σκληρά εργαζόμενο
υπάλληλο επειδή δεν θέλεις
δήθεν να φορέσεις μάσκα. Ως

χώρα, είμαστε πολύ απασχολημένοι με το
να δίνουμε έμφαση σε όσα μας κάνουν να
διαφέρουμε, στοιχείο που θα οδηγήσει στο
να σπάσουμε τους κανόνες λόγω πόνου και
απόγνωσης. Δεν θα χρειαζόταν να σπάσου-
με τους κανόνες αν συμπεριφερόμαστε δια-
φορετικά στους συνανθρώπους μας. 

Ο George Lopez είναι 
κωμικός ηθοποιός.

GEORGE LOPEzSCOTT EASTWOOD
Υπάρχει ένας ταραξίας μέσα

μας, στον καθένα από μας. Πι-
στεύω πως ένας κανόνας, ο οποί-
ος δεν πληγώνει οποιονδήποτε
είναι ένας κανόνας που τον σέ-

βεσαι. Υπάρ-
χουν όμως κι
άλλοι κανό-
νες, τους οποί-
ους τους λαμ-
βάνεις πολύ
λιγότερο υπό-
ψιν. Είναι ok
να μην ακο-
λουθείς έναν

κανόνα αν λες στον εαυτό σου:
«είναι κανόνας μόνο επειδή κά-
ποιος το είπε πως είναι κανόνας».
Αν δεν κάνει πραγματικό κακό
σε άλλον άνθρωπο, ο κανόνας
μπορεί να σπάσει. 

Ο Scott Eastwood πρωταγωνιστεί
στις ταινίες «Pacific Rim Uprising»

και «The Outpost»

 

Οι άνθρωποι σπάνε τους κανόνες για μια σειρά από
εντελώς διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Άλλοτε για
μια αγάπη άλλοτε για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη.
Υπάρχουν φορές που δεν υπακούμε στους κανόνες
για να εξελίξουμε μια ιδέα ή ακόμα και για να ανατα-
ράξουμε την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων. Κατ’
ακρίβεια, πολλοί από τους κανόνες είναι λες και υιο-
θετήθηκαν απλά και μόνο για να μπορούμε να τους
σπάσουμε. Ρωτήσαμε αστέρια του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης να μας πουν: Για ποια πράγματα
αξίζει να σπάμε τους κανόνες; 
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Της Linda Boström Knausgàrd
Μυθιστοριογράφος και ποιήτιρα. 
Το πιο πρόσφατο βιβλίο της είναι «Welcome to America»

Η χρονιά με τα μάτια μιας ποιήτριας:
Η λαχτάρα για τις δικές μας ζωές

Τ
ο «Life Unlived» είναι ένα
ποίημα, ή ένα
δραματοποιημένο κείμενο,
που περιστρέφεται γύρω

από μια νέα εποχή.
Επικεντρώνεται σε ό,τι συμβαίνει
μέσα σε αυτούς που γράφουν ένα
κείμενο. Ίσως λαχταρούμε να
κάνουμε κάτι πραγματικό. Ίσως
λαχταρούμε τη ζωή μας. Στο
ποίημα, ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ
συναντιούνται ξανά. Πιθανόν αυτά
τα αδέρφια έχουν περάσει πολύ
καιρό χαμένα ο ένας από τον
άλλον. Τα σκέφτομαι εδώ και
χρόνια. Μιλούν για περιστέρια και
θάνατο, τον ισχυρό κόνδορα, ενώ
παρακολουθούν μπαλέτο. Θέλω να
πιστεύω ότι αυτό το κείμενο είναι
μια αποτύπωση, μια απάντηση στο
ερώτημα τι είναι δυνατόν άλλο να
συμβεί, ακόμη κι όταν περάσαμε
μια χρονιά όπως το 2020.

Μια υπαίθρια σκηνή την αυγή,
Όλες οι κινήσεις διατηρούν το ρυθμό, μια
σταθερή χορογραφία, οι χορευτές
χορεύουν μπαλέτο
Ένας άντρας κρατά ένα ρολόι, στο τέλος
το μόνο που ακούμε είναι τον χτύπο του
ρολογιού (Μια μετάβαση από τις κινήσεις
του χορευτή στο απλό χτύπημα του
ρολογιού)
Ζήτησα να ξεκινήσει μια νέα εποχή
Εδώ ανάμεσά μας
Κεραυνός (Εμφανίζεται)
Μπορείτε να επιλέξετε ένα κομμάτι
γνώσης για να πάρετε μαζί σας
Μόνο ένα
Μπορείτε να επιλέξετε όπως θέλετε, η

ελευθερία είναι δική σας, αλλά εάν οι
περιορισμοί είναι αυτό που ζητάτε
είναι διαθέσιμοι (όπως ο άνεμος κάνει το
ρολόι να γυρίζει)
Αυτό που θα πεθάνει γίνεται αρχή, αφήνει
τα πάντα
Οι αναμνήσεις;
Ναι, ακόμη κι αυτές. Η ανάμνηση δεν θα
είναι τόσο δυνατή. Πεθαίνεις. Όλοι θα
πεθάνουμε. 
Είναι όμως αυτός ο τρόπος;
Ναι, με έναν τρόπο, όχι δεν είναι αυτός ο
τρόπος
Δεν μπορείτε να επιλέξετε με ποιον τρόπο
Αλλά θα συμβεί
Τι γνωρίζετε για τη νέα εποχή;
Έχετε εμπειρία. Αυτό που βλέπετε
μπροστά σας.
Δεν είναι χρήσιμο να φοβάσαι.
Το καλό και το καλό. Αυτό είναι σωστό
Χαιρετήστε τα νέα με αυτοπεποίθηση, να
είστε δίκαιοι
Ποιος είσαι; Αυτός που θα μας τα
εξηγήσει όλα;
Ποτέ μην κάνεις τέτοιες σκέψεις, άλλαξε
τη μελωδία και άκουσε ό,τι μπορείς να
αφουγκραστείς 
Και όμως μεγαλώνει
Ο θάνατος: μεγαλώνει, μεγαλώνει,
μεγαλώνει
Σήκω πάνω όταν σου μιλώ
Είσαι άντρας με βία;
Έχω ιδέες, σκέψεις.
Τι, αν μπορώ να ρωτήσω;
Πώς κυβερνάς χωρίς βία;
Όλα στηρίζονται σε εσένα που με
πιστεύεις, κάθε μου λέξη
Μην σκεφτείς για μια στιγμή όταν θα
αποκαλύψω κάτι για μένα
Ο θάνατος: Σχετικά με εμένα, εγώ, εγώ,

εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ
Ο άντρας που μίλησε για μια νέα εποχή
βγάζει το ρολόι του από τη σκηνή
Εκεί, ξεκινούν, ανόητοι όλοι
Δεν επιστρέφουν, είμαστε μόνοι εδώ,
είμαστε ελεύθεροι ή και όχι
Δεν καταλαβαίνω τίποτα, εξήγησέ μου
τώρα τι εννοείς
Η ζωή περνάει και χάνεται, δεν επιστρέφει
Τώρα όλοι πρέπει να θεραπεύσουν τους
εαυτούς τους
Είμαστε ήδη νεκροί;
Ο θόρυβος του θανάτου ακούγεται σιγανά,
ο θάνατος μουρμουρίζει ελεύθερα
Πόσο ακόμη, δύο, ή τρεις, πενήντα,
εκατόν χιλιάδες, επτά εκατοντάδες και
τριάντα;
Προχώρησε, ξάπλωσε.
Άκουσε το μουρμουρητό του θανάτου 
Ο ύπνος θα είναι ονειρεμένος
Εγώ λατρεύω τα όνειρά μου
Μείνε εκεί, τα όνειρά σου θα είναι
αλλιώτικα
Είναι τόσο εύκολο, αλλά μην λες πολλά.
Θα σου χαμογελάσει. 
Όλα ξεκινούν ξανά. Ο Ισαάκ, ο Ισμαήλ, η
θυσία και η έρημος
Ο θάνατος μουρμουρίζει: Ισαάκ, Ισμαήλ, η
θυσία
Βροντές, αστραπές, στο φλας του
βλέπουμε το μπαλέτο των χορευτών
Όλοι παρακολουθούν καθώς χορεύουν, ο
καθένας στο μυαλό του, τις σκέψεις του,
αν μπορούσαμε να τους ακούσουμε
Χειροκροτήματα
Απλά κοίτα
Ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ αγκαλιάζονται,
μοιράζονται το γέλιο
Ισαάκ: Κοίτα το μπαλέτο. Χορεύουν
Ισμαήλ: Με κάνει χαρούμενο και μόνο που
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το βλέπω
Isaac: Άρα είσαι ασφαλής, μόνο η
ασφάλεια μπορεί να σε κάνει να
απολαύσεις τον χορό. 
Ισμαήλ: Ίσως
Γελούν
Ο άντρας με το ρολόι εισβάλλει στην
κουβέντα.
Ο άντρας: Ο χρόνος περνά. Μην το ξεχνάς.
Ισαάκ: Συναντιόμαστε και πρέπει ήδη να
χωρίσουμε
Ισμαήλ: Έτσι είναι γραφτό να συμβεί
Ο Ισμαήλ φιλάει τον αδερφό του για
αντίο, πρέπει να φύγει αμέσως
Θα χάσουν ξανά ο ένας τον άλλον;
Μέσα στις χιλιετίες
Αποχαιρετισμός. Ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ
πέφτουν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου 
Βλέπουν ξανά το μπαλέτο
Το μπαλέτο ξανά στο φως της ημέρας
Ισμαήλ: Τι σας κάνει να παρακολουθείτε
χορό;
Isaac: Με κάνει να νιώθω τον πόνο
Ισαάκ: Πραγματικά, πονάω, πονάω
Ishmael: Αυτή είναι η λαχτάρα για τη ζωή
χωρίς ζωή
Μια αιωνιότητα αργότερα
Θα συναντηθούμε  ξανά 
Ισαάκ
Ισμαήλ
Ακούστε αυτό, χωρίς επιπλέον
λεπτομέρεια, θα ψιθυρίσουν ο ένας στο
αυτί του άλλου, ενώ οι σκέψεις τους
περιβάλλουν.
Ένα πουλί  που πετά, πέφτει μπροστά στον
Ισαάκ και τον Ισμαήλ.
Είναι ο θάνατος, ο κόνδορας, ο
υπερήφανος απεσταλμένος του θανάτου.
Είναι απλώς ένα πουλί.
Εάν ήταν ένα περιστέρι θα το γιορτάζαμε,
αλλά είναι ένας κόνδορας με φτερά μας
μεταφέρει από και προς την κόλαση 
Τόσο γρήγορα φεύγουν σκέψεις Ισμαήλ
αδερφέ μου
Τι σκέφτεσαι;
Τα λιβάδια που αλώνιζα ως παιδί. 
Σκέψεις, ελπίδα ίσως τόσο απλή όσο αυτή
Ναι, ελπίδα και λαχτάρα
Όσοι ζουν πολύ.
Μόνο αυτοί;
Ναί. Μόνο αυτοί
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Α
κόμα κι εγώ, που δεν δίνω καμία σημασία στα πράγματα, η χρονιά
που έφυγε ήταν ένας εφιάλτης. Ενώ σκεφτόμουν την κατάσταση του
κόσμου, βρήκα δύο παλιές φωτογραφίες μου, σε polaroid 20Χ2 που
τραβήχτηκαν το 2005.

Το «μοντέλο» και στις δύο φωτογραφίες είναι η Mazzy, ένας βαϊμαράνερ
σκύλος που ανήκε στον βοηθό μου, Marlo Kovach. Δεν έχω συναντήσει ποτέ
έναν σκύλο που του άρεσε να φωτογραφίζεται περισσότερο από την Mazzy και
συχνά δούλευα μαζί της. Ήταν εθισμένη στο έντονο φως, στην έκρηξη του φωτός
από το στροβοσκόπιο που είχα στο σετ.

Η πρώτη φωτογραφία, «Splitting Image», είναι μια εικόνα ενός σκύλου με φωτεινά
μάτια σε ένα σκοτεινό εσωτερικό χώρο, με θέα μια περικομμένη, μικροσκοπική
εκδοχή του. Ένας σκύλος, αποσπασμένος από τον εαυτό του, κοιτάζει μακριά από
απόσταση, ενώ ο άλλος κοιτάζει απευθείας στον θεατή. Το ένα είναι σε εγρήγορση,
το άλλο είναι ανήσυχο, σε αποσύνδεση.

Η δεύτερη φωτογραφία, «Eyes», παίρνει αυτήν την ασαφή εμφάνιση και την πολ-
λαπλασιάζει. Έχει μια σχεδόν άγρια εμφάνιση.
Μοιάζει επίσης με μια μονόχρωμη εικόνα, αλλά
αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε ότι
είναι στην πραγματικότητα ένα χρώμα. Τα μάτια
της Mazzy φωσφορίζουν και έχουν αυτό το απαί-
σιο φωτεινό πράσινο. Είναι σκοτεινό και προ-
φανώς, αυτός ο διαχωρισμός των εικόνων δεν
είναι σε μαύρο και άσπρο. 

Αυτές οι δύο εικόνες μου φέρνουν πάντα
μια δυσοίωνη απροσδιόριστη εικόνα στο μυα-
λό μου, αλλά κοιτάζοντας πίσω στο 2020, αρ-
χίζω να τις καταλαβαίνω πραγματικά τι ακρι-
βώς απεικονίζουν.

© 2020 William Wegman, Distributed 
by The New York Times Licensing Group 

Του William Wegman
Φωτογράφος και καλλιτέχνης

Ένας καλλιτέχνης σχολιάζει το 2020 
Μέσα από τα μάτια των σκύλων

66

TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:33  Page 66



TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:33  Page 67



                 
TURNING POINTS 2021.qxp_Layout 1  11/01/21  16:33  Page 68


