
5ΣΧΟΛΙΑΟ ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 29 JANUARY 2021

ΕΥΘΥΤΕΝΩΣ
Χρήστος Μπελέρχας  Διευθύνων Σύμβουλος Rothsay Accounting Services Miranda P/L

ΔΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ...
Μ

ε μεγάλο ενδιαφέρον πα-
ρακολούθησαν την ομιλία 
του προέδρου της Κίνας 
κ. Σί στο Νταβός,αναλυτές 

από όλο τον κόσμο αλλά και απλοί άν-
θρωποι που αγωνιούν για το μέλλον 
της ανθρωπότητας. Όχι μόνο επειδή εί-
ναι ο ηγέτης της δεύτερης υπερδύναμης 
στον κόσμο, αλλά και διότι από τη χώρα 
του φέρεται να ξεκίνησε η μετάδοση 
του κορονοϊού, ο οποίος ταλαιπωρεί 
εκατομμύρια ανθρώπους και επηρρεά-
ζει την καθημερινή ζωή δισεκατομμυρί-
ων το τελευταίο δωδεκάμηνο. Η πρώτη 
ομιλία του κ. Σι στο Νταβός πριν τέσ-
σερα χρόνια, είχε εντυπωσιάσει με την 
διάθεση για συνεργασία που διαμήνυε 
για το καλό της ανθρωπότητας. Τέσσε-
ρα χρόνια αργότερα, ο κ. Σι συνέχισε 
με προτροπές για συνεργασία και στα-
θερότητα στην παγκόσμια σκηνή και 
διεύρυνση της παγκοσμιοποίησης και 
των Διεθνών Οραγανισμών όπως των 
Ενωμένων Εθνών, του Οργανισμού Δι-
εθνούς Εμπορίου και του Διεθνούς Ορ-
γανισμού υγείας. Αυτή τη φορά όμως, 
οι δηλώσεις του αντί να εντυπωσιά-
σουν, προκάλεσαν πολλά ερωτηματικά. 
Αναφορικά με την προστασία του περι-
βάλλοντος και τη μείωση των ρύπων, ο 
κ. Σι δεσμεύτηκε πως μέχρι το 2060, η 
Κίνα θα έχει μηδενική μόλυνση σε δι-
οξείδιο του άνθρακα και πως συνεχίζει 
να στηρίζει τη συμφωνία του Παρισιού 
για την αντιμετώπιση της «κλιματικής 
αλλαγής». Η προώθηση εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας φιλικής προς το 
περιβάλλον, αποτελεί πρώτιστο στόχο 
της Κίνας, επειδή, «ο πλανήτης μας, εί-
ναι το ένα και μοναδικό μας σπίτι για 
όλους μας». Η οικονομική ανάπτυξη 
για όλους και όχι μόνο για τις πλούσι-
ες χώρες, είναι ένας άλλος στόχος της 
Κίνας. Παινεύτηκε μάλιστα ο κ. Σι και 
όχι αδικαιολόγητα, πως η χώρα του 
πέτυχε να βγάλει δεκάδες εκατομμύρια 
ανθρώπους από τη φτώχεια και να τους 
δώσει μία καλύτερη προοπτική για το 
μέλλον. Μέσω της παγκοσμιοποίησης, 
ο κ. Σι προτείνει την βοήθεια στις υπο-
ανάπτυκτες χώρες και στις αναπτυσσό-
μενες, ώστε να προσφέρουν και αυτές 
μία καλύτερη ζωή στους πολίτες τους. 
Η παγκόσμια υγεία, είναι ένα άλλο με-
γάλο θέμα που απασχολεί τον κ. Σι και 
προτείνει και εδώ τη συνεργασία όλων 
των χωρών. Μέχρι αυτό το σημείο όλα 
ακούγονται ωραία. Όταν όμως ο κ. Σι 
άρχισε να κάνει μαθήματα συνεργασίας 
μεταξύ όλων των χωρών και ιδιαίτερα 
μεταξύ των ισχυρών, τα ερωτηματικά 
εγείρονταν το ένα μετά το άλλο. O κ. 
Σι, ανέφερε πως πρέπει η ανθρωπό-
τητα να παραμείνει προσηλωμένη στις 
ανοικτές σχέσεις που συμπεριλαμβά-
νουν όλους αντί κλειστές πόρτες και 
αποκλεισμούς. «Πρέπει να στηρίξουμε 

τις κοινές αξίες της ανθρωπότητας και 
πιο συγκεκριμένα την ειρήνη, την ανά-
πτυξη, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, τη 
δημοκρατία και την ελευθερία και να 
ανυψωθούμε πάνω από ιδεολογικές 
προκαταλήψεις…» είπε μεταξύ άλλων ο 
κινέζος ηγέτης. Αυτή και μόνο η φράση 
του, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά, 
πρώτον διότι η Κίνα δεν έχει δημοκρα-
τία και δεύτερον διότι κάθε άλλο παρά 
σέβεται την ελευθερία των πολιτών της 
ή των γειτόνων της. Υπερασπιζόμενος 
την παγκοσμιοποίηση, (την οποία προ-
σπάθησε να σταματήσει ο κ. Τραμπ), ο 
κ. Σι είπε: «Το να χτίσουμε μικρούς κύ-
κλους ή να αρχίσουμε ένα νέο ψυχρό 
πόλεμο, το να απορρίψουμε, να απει-
λούμε, ή να εκφοβίζουμε τους άλλους, 
το να αποσυνδέουμε με τη θέλησή μας, 
να διακόπτουμε τη ροή εμπορευμάτων 
ή να επιβάλουμε κυρώσεις και το να 
δημιουργούμε αποκλεισμούς ή απομό-
νωση, θα σπρώξει την ανθρωπότητα σε 
διαχωρισμούς ή ακόμα και  σε πόλεμο». 
Φυσικά ο κ. Σι λέγοντας τα παραπάνω, 
εννοούσε τον εμπορικό πόλεμο που 
άρχισε ο κ. Τραμπ προς την Κίνα και 
τις μικροσυμμαχίες με την Αυστραλία, 
την Ιαπωνία και τις Ινδίες που έχτιζε, 
με στόχο τον θαλάσσιο αποκλεισμό της 
Κίνας αν χρειαστεί και με πρόσχημα 
την προστασία της ελεύθερης ναυσι-
πλοΐας στην περιοχή της θάλασσας της 
Νότιας Κίνας. Όμως αυτά που δεν θέλει 
να του κάνουν, τα κάνει ο ίδιος ο κ. Σι 
σε μικρότερες χώρες όπως η Ταϊβάν, 
το Χονγκ-Κονγκ και το Θιβέτ, που τους 
αρνείται το δικαίωμα να κυβερνώνται 
όπως επιθυμούν. Στο εσωτερικό της 
Κίνας, πέρα από τις διώξεις ατόμων 
που δεν είναι αρεστά στο καθεστώς, 
μία ολόκληρη περιοχή με μουσουλμά-
νους κατοίκους που θέλουν αυτονομία, 
βρίσκεται κάτω από καθημερινούς δι-
ωγμούς, φυλακίσεις, καταναγκαστικά 
έργα και υποχρεωτική « εκπαίδευση» 
για να μάθουν να αγαπούν την Κίνα. Ο 
κ. Σι αναφέρεται στους Διεθνείς Οργα-
νισμούς και την ανάγκη σεβασμού των 
αποφάσεών τους και ο ίδιος ηγείται 
μιας χώρας που καταπατεί το Διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας σε διεκδικήσεις 
της θαλασσίων περιοχών που ανήκουν 
σε ασθενέστερες χώρες, όπως το Βιετ-
νάμ, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες αλλά 
και αναπτυγμένες όπως η Ιαπωνία. Η 
Κίνα βέβαια υποστηρίζει πως αυτές οι 
περιοχές της ανήκουν, διότι πριν πολ-
λούς αιώνες, κινέζοι ψαράδες, ψάρευ-
αν σε εκείνα τα νερά. Στην περίπτωση 
των διεκδικήσεων στις Φιλιππίνες, το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δικαίω-
σε τις Φιλιππίνες. Δίνοντας μαθήματα 
στην Αμερική για τους δασμούς που 
έχει επιβάλλει στα προϊόντα της, ο κ. 
Σι θα πρέπει να θυμάται, πως η χώρα 
του, επέβαλε μονομερώς υψηλότατους 

δασμούς σε προϊόντα της Αυστραλίας 
και απαγόρευσε την εισαγωγή μερι-
κών άλλων.  «Η Κίνα, θα συνεχίσει να 
προωθεί το εμπόριο και τις ελεύθερες 
επενδύσεις, θα βοηθήσει τις διεθνείς 
βιομηχανικές και μεταφορικές αλυσί-
δες να λειτουργούν ομαλά και με στα-
θερότητα και θα προωθήσει υψηλής 
ποιότητας συνεργασία στο πρόγραμμα 
Belt and Road”, είπε μεταξύ άλλων ο κι-
νέζος ηγέτης. Φυσικά αναφέρεται στον 
αποκλεισμό της γιγαντιαίας εταιρείας 
τηλεπικοινωνιών Huawei, την οποία 
Αμερική και Αυστραλία απέκλεισαν 
από τη συμμετοχή της σε δίκτυα 5G και 
σε τομείς που κρίθηκαν ζωτικοί για την 
εθνική τους ασφάλεια. Ο κ. Σι, θα πρέ-
πει να παραδεχθεί πως κάθε άλλο παρά 
ελεύθερο είναι το εμπόριο με τη χώρα 
του, αφού με ένα σωρό προσχήματα, 
προϊόντα που κρίνονται ανεπιθύμητα, 
παραμένουν στα τελωνεία για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, μέχρι οι εξαγω-
γείς να υποστούν μεγάλες ζημίες και 
να αναγκασθούν οι ίδιοι να διακόψουν 
τις πωλήσεις προς την Κίνα, χωρίς να 
υπάρχει επίσημη απαγόρευση. Σε όσα 
αφορούν τις ελεύθερες επενδύσεις, ο 

κ. Σι μάλλον εννοεί ελεύθερες για την 
Κίνα σε άλλες χώρες, διότι επενδύσεις 
στην Κίνα από Δυτικές χώρες, γίνονται 
με υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας 
σε κινέζικη εταιρία-συνέταιρο και βέ-
βαια απαγορεύεται η ιδιοκτησία γης. 
Τελικά η Κίνα κάτω από την ηγεσία του 
κ. Σι, προωθεί μία έντονα εθνικιστική 
πολιτική, η οποία εξελίσσεται γρήγορα 
σε μία ιδιάζουσα ιμπεριαλιστική χωρίς 
πολέμους προς το παρόν. Ο φόβος του 
καθεστώτος προς κάθε μορφή ελευθε-
ρίας, είναι τέτοιος, που οι απειλές για 
δίωξη ξένων δημοσιογράφων, οδήγη-
σε τους δύο τελευταίους Αυστραλούς 
δημοσιογράφους στην Κίνα, σε περιπε-
τειώδη αναχώρηση πριν λίγους μήνες, 
με τη μεσολάβηση των Αυστραλών δι-
πλωματών. Ο κ. Σι, δίνοντας μαθήμα-
τα στη Δύση για το πως θα ήθελε να 
συμπεριφέρεται στη χώρα του, χρησι-
μοποίησε παροιμίες , όπως «ποτέ δύο 
φύλλα δεν είναι ίδια» θέλοντας να το-
νίσει την ανάγκη σεβασμού των δια-
φορών μεταξύ των λαών. Οι Έλληνες 
έχουμε μια παροιμία για την περίπτω-
σή του. « Δάσκαλε που δίδασκες και 
νόμο δεν εκράτεις».


