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Το χρέος του Καναδά αναμένε- Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο
ται να ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, καθώς
οι Φιλελεύθεροι επεκτείνουν
τη βοήθεια για το COVID-19
στον νέο προϋπολογισμό
Μολονότι αργά, τα νέα έρχονται ευχάριστα, καθώς η
ερανική επιτροπή δηλώνει
ότι τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τις ανάγκες
του οργανισμού έχουν ήδη
ξεπεράσει τις τετρακόσιες
χιλιάδες δολάρια.
Αυτό είναι ένα ποσόν το
οποίο υποδηλώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη
των μελών της παροικίας,
καθώς επίσης και τον σεβασμό τους προς το έργο
που επιτελεί αυτό το ομογενειακό ίδρυμα.
Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι για τη σωτηρία
και ανάπτυξη του οργανισμού δεν αρκούν μόνον τα
ποσά που προσφέρουν οι
ομογενείς. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε,
είμαστε υποχρεωμένοι να
λαμβάνουμε και δύσκολες
αποφάσεις προκειμένου
να βοηθήσουμε είτε τις
εταιρίες μας, είτε τα μη
κερδοσκοπικά μας ιδρύματα να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις
και δυσκολίες των ημερών

και να τα προετοιμάσουμε
έτσι ώστε να μπορέσουν
εύκολα να αναπτυχθούν
αμέσως μετά το τέλος των
δυσκολιών.
Η αλήθεια είναι ότι η ομογενειακή κοινότητα του
Τορόντο, με την πάροδο
των ετών έχει αναπτυχθεί
σε έναν μεγάλο και πολυσχιδή οργανισμό προσφοράς υπηρεσιών τόσο
στους συμπάροικους, και
κυρίως τις νεότερες γενιές
των παιδιών των Έλληνό-Καναδών, στα οποία
διδάσκει τη γλώσσα, την
ιστορία και το Ελληνικό
πολιτισμό. Το έργο αυτό,
χωρίς αμφιβολία, είναι και
σπουδαίο και απαραίτητο,
πλην όμως απαιτεί κεφάλαια τα οποία στερείται η
κοινότητα λόγω του συνθηκών που δημιούργησε η
εμφάνιση του κορόνα ιού,
ενώ παράλληλα ο οργανισμός έχει να αντιμετωπίσει
λειτουργικά και διοικητικά
έξοδα και άλλες δαπάνες
που δημιουργεί η καθημερινότητα.
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Το Τορόντο στη μάχη
κατά της πανδημίας.
Της Μαρίας Βουτσινά

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Ο πρώτος ομοσπονδιακός
προϋπολογισμός των δύο
τελευταίων χρόνων διατηρεί το σύστημα βοηθείας
για τους εργαζόμενους και
τις επιχειρήσεις που αγωνίζονται να διατηρηθούν
για άλλους λίγους μήνες,
καθώς στοχεύει να βγάλει
τη χώρα από την πανδη-

μία μια για πάντα.
Είναι η πρώτη επαφή της
υπουργού Οικονομικών
Κρίστια Φρίλαντ ,σε ένα
κείμενο προϋπολογισμού
το οποίο θεωρείται επίσης
και ως προεκλογική πλατφόρμα με περισσότερα
από 100 δισεκατομμύρια
δολάρια σε νέες δαπάνες
για την επόμενη τριετία
οι οποίες αποβλέπουν να
ικανοποιήσουν μια μεγά-

λη ποικιλία ψηφοφόρων,
από ηλικιωμένους και τα
κέντρα φροντίδας τους,
μέχρι γονείς και ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων.
“Αυτός ο προϋπολογισμός έχει να κάνει με την
ολοκλήρωση του αγώνα
κατά του COVID”, δήλωσε
η υπουργός, στην ομιλία
της κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού
στο ομοσπονδιακό κοινο-

βούλιο. “Πρόκειται για την
επούλωση των οικονομικών πληγών που άφησε
η ύφεση του COVID. Και
πρόκειται για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων
εργασίας και ευημερίας για
τους Καναδούς τις επόμενες ημέρες και δεκαετίες.”.
Η κυβέρνηση οφείλει να
επιτύχει τη συμπαράσταση
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Η πόλη του Τορόντο συνεχίζει να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες για την αντιμετώπιση του COVID-19.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο
της πόλης, ο δήμος συνεχίζει μια εντατική προσπάθεια προκειμένου να εμβολιάσουν όσο το δυνατόν
περισσότερους πολίτες,
το συντομότερο δυνατό
διάστημα.
Από την έναρξη της πανδημίας έχουν υπάρξει συνολικά 134.534 κρούσματα
COVID-19 στην πόλη, μια
αύξηση 1.477 νέων κρουσμάτων παρατηρήθηκε

την περασμένη Δευτέρα.
Νοσηλεύονται 881 άτομα,
ενώ έχουν καταγραφεί
2.937 θάνατοι COVID-19
στη πόλη. Συνολικά, μέχρι
τη Δευτέρα 117.610 άτομα είχαν αναρρώσει..
Ο Δήμος συνεργάζεται
με τους συνεταίρους του
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα
φαρμακεία και το την υπηρεσία υγεία του Τορόντο
για τη διαχείριση όλων
των διαθέσιμων εμβολίων
COVID-19 με αυξανόμενες
προσπάθειες σε περιοχές
που το μικρόβιο αναπτύσσεται πολύ έντονα.
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Ένας αγώνας για τη ζωή.

“Πατρίδες”

Ήδη έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος
από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η απαίσια μορφή της πανδημίας, και η διεθνής
κοινότητα του ανθρώπου στη προσπάθειά της να βγει από τα αχαρτογράφητα
νερά του δολοφόνου ιού, συνεχίζει το
μεγάλο αγώνα της για την επιβίωση του
ανθρώπου πάνω στο πλανήτη.
Δεν θα πρέπει να υπάρχει η παραμικρή
αμφιβολία ότι τόσο οι διοικήσεις της διεθνούς κοινότητας, όσο και οι επιστήμονες, έχουν επιδοθεί σε έναν δύσκολο και
ανηφορικό μαραθώνιο, στην αγωνιώδη
προσπάθειά τους αναζήτησης διεξόδου
από το φονικό αδιέξοδο που έχει αγκαλιάσει και συνεχίζει να σφίγγει ασφυκτικά
καθημερινά και περισσότερο τα μέλη των
κοινοτήτων μας.
Είναι ένα αγώνας, για τον οποίο δεν
υπάρχει καμία συγκριτική ομοιότητα με
τους μέχρι τώρα υγειονομικούς προβληματισμούς των κοινωνιών μας, καθώς το
καθημερινό τίμημα σε ζωές, στον μινώταυρο του κορόνα ιού, συνεχίζει να καλπάζει ανεξέλεγκτο, παρά τις απέλπιδες
προσπάθειες των επιστημόνων και των
υπευθύνων της διοίκησης να δαμάσουν
επιτέλους το άγριο τέρας, το οποίο δείχνει
τελεία αδιαφορία στην απώλεια της ζωής.
Το περίεργο, ωστόσο, σε όλο αυτό
το ανθρώπινο δράμα, είναι η πέμπτο
φαλαγγίτικη αντίδραση ορισμένων οι
οποίοι με μια οργανωμένη προσπάθεια
παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης,
επιμένουν να σπέρνουν ψευδείς ανέμους,
υποβοηθώντας έτσι και προσφέροντας
την ευκαιρία στον ανίκητο εχθρό να
συνεχίζει με άνεση το τόσο μακάβριο
έργο του της θυελλώδους δολοφονίας
χιλιάδων μελών της διεθνούς κοινότητας,
καθημερινά.
Και είναι πραγματικά άξιο απορίας, για
το ποιους σκοπούς εξυπηρετεί όλη αυτή
η παραφιλολογία περί δήθεν ύπαρξης
“συνομωσίας ” των δυνατών της γης,
προκειμένου να ελέγξουν τη σκέψη και
τα αισθήματα των μελών της διεθνούς
κοινότητας, μέσω ενός εμβολιασμού!!
Και ενώ καθημερινά η διεθνής κοινότητα του ανθρώπου πάνω στη γη, θρηνεί
περισσότερες απώλειες ζωών, οι οπαδοί
αυτής της θεωρίας συνεχίζουν να καλούν
σε ανυπακοή των νόμων και αποφάσεων των υπευθύνων των διαφόρων
διοικήσεων, με τη δήθεν δικαιολογία
της υπερκόπωσης από την παρατεταμένη απομόνωση τον αποκλεισμό και
την απαγόρευση όλων των κοινωνικών
και ομαδικών συγκεντρώσεων, τόσο σε
επίπεδο οικογενειακό, όσο και κοινωνικό.
Το γεγονός των εκατομμυρίων ασθενών
ημερησίως και εκείνο των χιλιάδων θανάτων, δεν φαίνεται να προβληματίζει
κανέναν, άπαξ και το θεωρούν ότι απλά
αποτελούν το κοινωνικό τίμημα κάποιου
είδους εποχιακής γρίπης.
Κάτω από διαφορετικές συνθήκες, και εφ’
όσον το τίμημα δεν θα ήταν τόσο βαρύ
σε ανθρώπινες, κυρίως μεγάλης ηλικίας,
ζωές, ίσως να υπήρχε κάποια αιτιολογία,
καλυμμένη με το μανδύα της φύσης και το
χαρακτήρα των κοινωνικών αναγκών των
μελών των νεότερων γενεών, για ελεύθερη και αβίαστη έκφραση των συνθηκών
ζωής της προσωπικής τους καθημερινότητας. ‘Όταν όμως το κοινωνικό σύνολο
αντιμετωπίζει καθημερινά το φάσμα
του θανάτου από έναν αόρατο εχθρό, ο
οποίος μάλιστα εύκολα υποκλέπτει τις
επιθυμίες των νέων και τις εκμεταλλεύεται
προκειμένου να σπείρει το θάνατο σε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα, τότε δεν
είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι κάποιο
κακόβουλο και απάνθρωπο σχέδιο έχει
καταστρωθεί προκειμένου να στερήσει
την ανεμελιά και τις διασκεδάσεις της
νεολαίας.
Όταν, μάλιστα, καθώς γράφονται αυτές
οι γραμμές, οι θάλαμοι των εκτάκτων περιστατικών υγείας των νοσοκομείων των

περισσοτέρων κρατών δέχονται καθημερινά το βάρος εκατοντάδων περιστατικών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν,
τότε η ανεμελιά και η κάθε θεωρία της
όποιας συνομωσίας κατά των ελευθεριών
της ανθρωπότητας, απλά μετατρέπεται σε
ένα θανατηφόρο όπλο το οποίο απειλεί
να σπείρει το θάνατο, όχι μόνο στις μεγαλύτερες γενιές, αλλά ακόμα περισσότερο
και σε αυτές τις νεότερες.
Πραγματικά είναι να απορεί κάποιος για
το τι ακριβώς συμβαίνει με άτομα της
νεότερης γενιές, σε ολόκληρη τη γη, τα
οποία επιμένουν σε επίδειξη απείθειας
και ανυπακοής προς τις οδηγίες των διοικήσεων, ενώ παράλληλα με αυτή τους
τη διαγωγή σπέρνουν το θάνατο στο σπίτι
και τη γειτονιά τους.
Καιρός λοιπόν για λίγη προσοχή και περισσότερη υπομονή.
“Πατρίδες”

Το Τορόντο στη μάχη
κατά της πανδημίας.
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Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 907.070
δόσεις εμβολίου COVID-19 έχουν χορηγηθεί στο Τορόντο. Περισσότερο από το 29
τοις εκατό των ενηλίκων στην πόλη έχουν
πάρει τουλάχιστον την πρώτη δόση του
εμβολίου τους – το ποσοστό αυτό αυτό
είναι σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες
ήδη έχει κάνει τη μια δόση εμβολίου.
Όλοι οι δημότες ηλικίας 40 ετών και άνω
στο Οντάριο είναι πλέον επιλέξιμοι για
τον εμβολιασμό. Οι εμβολιασμοί βρίσκονται σε εξέλιξη σε κλινικές ανοσοποίησης
που λειτουργούν στην πόλη για κατοίκους
ηλικίας 60 ετών και άνω και κατοίκους ηλικίας 50 ετών και άνω που ζουν σε σημεία
μεγάλης μεταδοτικότητας. Οι κάτοικοι
του Τορόντο ηλικίας 40 ετών και άνω
μπορούν να κλείσουν ραντεβού εμβολιασμού στα συμμετέχοντα φαρμακεία
για να λάβουν το εμβόλιο AstraZeneca.
Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο άτομα από τις διάφορες κατηγορίες επιλεξιμότητας μπορούν να
εγγραφούν για ραντεβού εμβολιασμού
στις κλινικές που συνεργάζεται ο Δήμος είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
COVID-19 της πόλης: Πώς να λάβετε
το εμβόλιο : www.toronto.ca/home/
covid-19/covid-19-protect-yourselfothers/covid-19-vaccines/covid-19how-to-get-ated/?accordion=vaccineeligibility.
Όποιος λαμβάνει τον εμβόλιο του σε
οποιαδήποτε κλινική του συστήματος
του δήμου ενθαρρύνεται να διαδώσει
την ευαισθητοποίηση προσθέτοντας τον
ροζ επίδεσμο της πόλης στις φωτογραφίες του διαδικτυακού προφίλ του. Οι
οδηγίες για το πώς να προσθέσετε τον
ροζ επίδεσμο και να συμμετάσχετε στην
εκστρατεία #MyCOVIDvax είναι σε απευθείας σύνδεση: https://www.toronto.ca/
pinkbandage.
Το Τορόντο, όπως όλοι οι δήμοι του Οντάριο, βρίσκεται στη ζώνη τερματισμού
λειτουργίας του πλαισίου απόκρισης
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Η αλήθεια είναι ότι η λεκτική έκρηξη Δένδια μπροστά στο Τούρκο ομόλογο του Νταβούτσογλου,
δεν αποτέλεσε ένα απλό
δυσάρεστο συμβάν στο
όνομα της διπλωματικής
αβροφροσύνης, αλλά έναν
διπλωματικό σεισμό υψηλών ρίχτερ, του οποίου τα
αποτελέσματα συνεχίζουν
να δημιουργούν μετασεισμικές πολιτικές δονήσεις,
και αυτές ακόμα τις μέρες.
Και οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι δικαίως η
Άγκυρα δεν θα μπορούσε
να φανταστεί κάποια παρόμοια αντίδραση, από
έναν εκπρόσωπο των
“μπουνταλάδων” της Αθήνας, οι οποίοι για περισσότερα από πενήντα χρόνια
τρέχουν στην Άγκυρα για
να φιλήσουν το χέρι του
“Μεγάλου Βεζίρη”, είτε αυτός λέγεται Ερντογάν, είτε
Τσιλέρ, είτε οποιοδήποτε
άλλο φαντασιόπληκτο κέρατο.
Μήπως όμως, έχω άδικο;
Πιθανόν. Απλά σας υπενθυμίζω ότι για πέντε δεκαετίες τώρα, οι της Άγκυρας
είχαν γεμίσει με χάρτες,
ολόκληρη την υδρόγειο
παρουσιάζοντας το μισό
Αιγαίο δικό τους, τα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου με Τουρκικά
τοπωνύμια και δεμένα και
προσαρτημένα γεωγραφικά στο ανορθόγραφα
πολιτικό, απολίτιστο και
βάρβαρο διοικητικό κατασκεύασμα, που διατηρούν
εν ζωή τα τελευταία διακόσια χρόνια, τα συμφέροντα
των Ευρωπαίων και των
Βρετανών και των Ρώσων.
Έλληνες πρωθυπουργοί
οι οποίοι έσπευδαν να φι-

Και μετά ήλθαν τα Ίμια, με
ένα άσχετο ανθρωπάκι για
πρωθυπουργό και ένα μάτσο καιροσκόπων συμβούλων του, φθάσανε να παρακαλούν την Άγκυρα να
αποσύρει το στρατιωτικό
της άγημα που κατέλαβε
τις βραχονησίδες, κατέρριψε ένα αναγνωριστικό
ελικόπτερο των ελληνικών
στρατιωτικών δυνάμεων,
σκοτώνοντας τρεις λεβέντες που επέβαιναν, και
τελικά της υποσχέθηκαν
μερίδιο στις από τα βάθη
της ιστορίας ελληνικές
θάλασσες, νήσους και βραχονησίδες. Ακολούθησαν
τα παιγνίδια με τα σκάφη
του πολεμικού στόλου
της Άγκυρας, να φτάνουν

Οφείλω να ομολογήσω
τόσο τη χαρά, όσο και την
περηφάνεια μου, για τη
στάση του εντ. Υπουργού
επί των εξωτερικών της
Αθήνας, κατά την διάρκεια
της πρόσφατης επίσκεψης
του στην Άγκυρα. Ήταν
κάτι που ουδέποτε θα μπορούσαν να φανταστούν,
εάν όχι να το διανοηθούν,
οι “ταγοί του βαθέως κράτους” και υποστηρικτές
του δικτάτορος Ταγίπ
Ερντογάν. Του άνδρα ο
οποίος μισεί τις ρίζες και
τις πολιτιστικές ιστορικές
αξίες των προγόνων του,
ενώ πασχίζοντας να πείσει
έναν άσχετο ανατολίτη
λαό για τη δήθεν πολιτιστική του υπεροχή.
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λήσουν το χέρι των
κατά καιρούς, δυνατούς της Άγκυρας,
δεχόμενοι να τιμηθούν με τα “βραβεία
Ιππεκτσί”, υπουργοί
εξωτερικών οι οποίοι καλλιεργούσαν
το μύθο του άγριου
“μπαμπούλα” και
την ανάγκη να μην
κάνουμε κάτι να τον
προκαλέσουμε, δίνοντάς του έτσι την
ευκαιρία να έρθει
και να μας τα πάρει.
Απλά σας υπενθυμίζω τα λόγια του απίθανου Γιωργάκη ότι “είναι
προτιμότερο να δώσουμε
μερικά στρέμματα γης από
ότι μας ανήκουν, για να
μπορούμε να κοιμόμαστε
ήσυχοι τα βράδια, παρά
να έχουμε ότι μας ανήκει
και να μη μπορούμε να
κλείσουμε μάτι, από το
φόβο ότι κάποιος κακόπιστος γείτονας μπορεί να
μας επιτεθεί κάποια νύχτα
και να μας τα πάρει.” Ήταν
μια περίοδος που η Ελλάς
επέζησε σαν κράτος χάρις
και μόνον στο ότι ο “Θεός
είχε βάλει την υπογραφή
του για την ελευθερία της
και σε καμία περίπτωση
δεν την παίρνει πίσω”, σύμφωνα με τον μεγάλο του
αγώνα της εθνικής παλιγγενεσίας Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είχαμε πέσει
ίσως στο έσχατο σημείο
του ναδίρ της εθνικής μας
αξιοπρέπειας καθώς η τότε
πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων υποδεχόταν τον
νέο εκλεγέντα πρόεδρο
της Δημοκρατίας, και τέως
καπετάνιο των ανταρτών,
(σφαγέα του Ελληνισμού
της δόλιας Ηπείρου κατά
την διάρκεια του εμφυλίου), λέγοντας του ότι κατά
τη διάρκεια της θητείας
του θα δούμε αλλαγές των
εθνικών συνόρων και σμίκρυνση της Ελλάδας, για
το συμφέρον της ειρήνης
και της δημοκρατίας στην
περιοχή.” Χωρίς δυστυχώς
κανένας των Ελλήνων να
τολμήσει να τη φτύσει.
Και όχι μόνον αυτό αλλά
η ίδια κυρία συνεχίζει να
απολαμβάνει τη ψήφο
εμπιστοσύνης του Έλληνα
ψηφοφόρου, “εν ονόματι”
των δημοκρατικών πεποιθήσεων, ο μανδύας του
προβάτου για το σκέπασμα του λύκου.

Του Θωμά Σ. Σάρα
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μέχρι το Σαρωνικό, χωρίς
ωστόσο αυτό να προβληματίζει κάποιον από την
κυβέρνηση των Αθηνών.
Η μόνη πληροφορία που
δινόταν στον φοβισμένο Έλληνα ήταν το ότι
ο “ο Ελληνικός στόλος ”
παρακολουθούσε στενά
τις κινήσεις των Τούρκων
εισβολέων στις ελληνικές
θάλασσες.

υπηρεσίες προκειμένου να
ζητήσουν από την Αθήνα
την ανάκλησή του. Τέλος
του απαγόρευσαν να μπει
στο γραφείο του, και όταν
εκείνος πήγαινε και καθόταν στη αίθουσα αναμονής
του καταστήματος του
προξενείου, καλέσαν την
Εθνική Καναδική Αστυνομία RCMP για να τον
απομακρύνει.

Φτάσαμε στο σημείο Έλληνες πολιτικοί να κάνουν
κουμπαριό με τον αγύρτη
Ερντογάν, ενώ κάποια κυρία που συνεχίζει να ταλαιπωρεί για δεκαετίες τώρα
την Ελληνική πολιτική σκηνή, αυτό-ανακηρύχθηκε
στενή φίλη της Άγκυρας
και όχι μόνον.

Τέλος ο άτυχος νέος υποχρεώθηκε να αποχωρήσει
πίσω στην έδρα του και
έκτοτε αγνοείτε η τύχη του.
Ο αγώνας, ωστόσο, συνεχίστηκε, τόσο για το
Μακεδονικό, όσο και το
Αιγαίο, ενώ οι διπλωμάτες
των Αθηνών συνέχιζαν να
βρίσκονται μπροστά μου
σε οποιαδήποτε προσπάθεια μου. Θυμάμαι μάλιστα
ένα επεισόδιο με έναν από
αυτούς ο οποίος με κάλεσε
μια μέρα στο γραφείο του
και μου ζήτησε να συνεργαστούμε για την ανταλλαγή πληροφοριών. Του δήλωσα ότι κάτι παρόμοιο το
θεωρούσα ότι αντιβαίνει
με τις αρχές της δημοσιογραφίας. “Είμαι δημοσιογράφος”, του δήλωσα, ”όχι
ρουφιάνος”. Ύστερα από
αυτό το συμβάν δέχθηκα
μια μέρα την επίσκεψη
ομογενούς από το γειτονικό Χάμιλτον ο οποίος μου
δήλωσε ότι είχε λάβει από
τον τότε γενικό πρόξενο
φωτογραφική μηχανή και
την εντολή να βγάλει φωτογραφίες την ώρα που
εγώ θα συνομιλώ με συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία των σλαβόφωνων της
ΦΥΡΟΜ έξω από το γενικό
προξενείο. Φέρε μου εσύ
μια φωτογραφία του Σάρα
να μιλά μαζί τους, του είχε
πει “και σου υπόσχομαι να
τον γ***σω”. Όπως ήταν
επόμενο για αυτές του τις
υπηρεσίες του είχε υποσχεθεί ένα σοβαρό ποσόν
ως αμοιβή. Δυστυχώς για
αυτόν, ωστόσο, φαίνεται
ότι το ποσόν εκείνο δεν
εγκρίθηκε από το κέντρο
η δε αντικαταστάτης του
αρνήθηκε να αποδεχθεί τη
δέσμευση του προκατόχου
της, έτσι ο τελευταίος στην
απόγνωσή του στράφηκε
σε μένα λέγοντας μου το
όλο σχέδιο. Αμέσως μετά
τη δημοσίευση της σχετικής αρθρογραφίας στην
επιθεώρηση, η τότε ξενικός πρόξενος, τον κάλεσε
του έδωσε τα χρήματα και
του ζήτησε να διαψεύσει τα της αρθρογραφίας.
Όταν ο τελευταίος επανήλθε στο γραφείο μου για την
διάψευση του δήλωσα ότι
δυστυχώς για αυτόν η όλη
συνομιλία μας είχε μαγνητοφωνηθεί για λόγους πιστότητας και ως εκ τούτου
εάν διέψευδε εκείνα που
είχε πει, ήμουν προετοιμασμένος να δώσω την ταινία
στις Καναδικές αρχές.

Ύστερα ακολούθησε η
αρθρογραφία μου στην
επιθεώρηση εξ αιτίας της
οποίας ζητήθηκαν οι καλές
υπηρεσίες των διπλωματών της Αθήνας στο Τορόντο και της εκκλησίας,
προκειμένου να με εξαφανίσουν από την παροικία
κατά τρόπο δημοκρατικότατο, απαιτώντας από τους
συν-πάροικους να μη με
αφήσουν σε χλωρό κλαδί.
Φθάσανε μάλιστα μέχρι
του σημείου να στείλουν
άνδρα της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών για
να με εκφοβίσει, λέγοντάς
μου ότι εάν δεν σταματήσω να αρθρογραφώ
θα μου στερήσουν την
ελληνική μου ιθαγένεια, οι
καραγκιόζηδες. Θυμάμαι
σήμερα και ένα ακόμη
θύμα της ανθρωποκτόνου
πολιτικής που εφαρμόζανε. Στο γενικό προξενείο
του Τορόντο, στάλθηκε ως
εκπαιδευτικός σύμβουλος,
νεαρός δάσκαλος από τα
Γιαννιτσά της Μακεδονίας.
Η αποστολή έγινε ύστερα
από εκπαίδευση μηνών
και η εντολή που είχε ήταν
να δει τι ακριβώς συνέβαινε με την ανθελληνική
προπαγάνδα στο Καναδά,
στην οποία αναφερόμουν
σε κάθε αρθρογραφία μου.
Γενικός πρόξενος, την περίοδο εκείνη ήταν ένας
Αιγυπτιότης με καταγωγή
από το Κάϊρο. Η πρώτη
εντολή που έδωσε στο
Σωτήρη Κίτσο, ήταν μείνε
μακριά από τον Σάρα, με
την απαίτηση ότι κάθε
έγγραφο που θα διαβίβαζε
όφειλε προηγουμένως να
του το δώσει για “έγκριση
και πρωτοκόλληση”. Όταν
ωστόσο, κάποια στιγμή
μου επισκέφτηκε στο γραφείο μου τον συμβούλευσα να στέλνει ο ίδιος με
ειδικό ταχυδρομείο αντίγραφο από τις εκθέσεις
του στις σχετικές υπηρεσίες, δεδομένου ότι ο γενικός πρόξενος τις διαβίβαζε
μόνο στην προϊσταμένη
του αρχή και εκείνη τις
“έπνιγε” εάν δεν συνέφερε
να βγούνε ποιο έξω.
Το αποτέλεσμα ήταν να
στηθεί κάθε φαύλη παγίδα
προκειμένου να ανακληθεί ο Σωτήρης. Φθάσανε
μέχρι το σημείο να χρησιμοποιήσουν ψυχιατρικές

Έτσι ακριβώς έληξε εκείνο
το κατά τα λοιπά κωμικοτραγικό γεγονός.
Περί τα τέλη της δεκαετίας
του ’80, έλαβα μια πρόσκληση να λάβω μέρος

σε ένα από τα περίφημα
δημοσιογραφικά συνέδρια
της Σαμοθράκης. Έχοντας
υπ’ όψη τη πέμπτο-φαλαγγίτικη σημασία αυτών
των συνεδρίων που διοργάνωνε η κυβέρνηση της
Αθήνας, με χρήματα του
ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον
και απέβλεπαν να προωθήσουν την ιδέα της κακόγουστης “ Έλληνο-Τουρκικής φιλίας”, αποφάσισα να
πάω. Βλέποντας, ωστόσο,
το μεγάλο θέατρο που
παιζόταν από τη τότε ηγεσία του δημοσιογραφικού
κατεστημένου της Αθήνας,
αναγκάστηκα με παρεμβάσεις μου να δηλώσω το τι
πραγματικά συνέβαινε με
εκείνες τις “δημοσιογραφικές θεατρικές παραστάσεις”. Το αποτέλεσμα ήταν
πραγματικά δραματικό και
θύμιζε «καθεστώς “σιδηρούν παραπετάσματος”,
καθώς στο ξενοδοχείο
που έμενα μοιραζόμουν το
δωμάτιο με τον ομογενή
αρχισυντάκτη της ρωσικής ημερήσιας Ισβέστια,
οι δύο δεν μπορέσαμε
να κλείσουμε μάτι όλη τη
νύχτα, καθώς δεχόμασταν
πετροπόλεμο από έξω από
το ξενοδοχείο. Αγανακτισμένος, τα ξημερώματα
κατήγγειλα το γεγονός
στη τοπική αστυνομία και
αποφάσισα να αποχωρήσω. Στα γεγονότα εκείνα
αναφέρθηκα αμέσως μετά
την επιστροφή μου στο Τορόντο στην επιθεώρηση.
Το 1991, βρέθηκε στο
Μόντρεαλ απόστρατος
στρατηγός, σύμβουλος
επί των εθνικών θεμάτων,
του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με
εντολή να διαπραγματευθεί με την ηγεσία του οργανωμένου κινήματος των
σλαβόφωνων, το όνομα
της νέας μικρής δημοκρατίας στα βόρεια σύνορα
της Ελλάδος. Ύστερα από
ταλαιπωρίες δύο εβδομάδων που δεν κατόρθωσαν
να πείσουν την ηγεσία τους
να δεχθεί να τους συναντήσει, παρά το γεγονός
ότι τόσο ο γενικός πρόξενος και ο μητροπολίτης
προσπάθησαν με όλα τα
μέσα, τελικά στράφηκαν
σε μένα ζητώντας μου να
τους βοηθήσω, πράγμα
που δέχθηκα αμέσως και
έπεισα την ηγεσία να τους
συναντήσει και μάλιστα
με παρέμβασή μου μείναμε σύμφωνοι να δεχθούν την ονομασία “Slav
Macedonia”. Παρόλα αυτά
το ίδιο βράδυ θέλησαν να
στραφούν εναντίον μου,
τόσο ο γενικός πρόξενος,
όσο και ο μητροπολίτης.
Λίγο αργότερα το 2005,
και αμέσως μετά τους
Ολυμπιακούς της Αθήνας,
ειδοποίησα την πρεσβεία
ότι ομάδας σλαβόφωνων
στην αποδημία εργαζόταν
με σχεδιασμό να κατακάψουν την Πελοπόννησο
και κυρίως την Ολυμπία.
Η πληροφορία ήταν αποκλειστική και απόλυτα
ασφαλής, τόνισα ότι ήταν
ανάγκη να ληφθούν μέτρα
προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περίπτωση να

χαθούν ζωές. Δυστυχώς,
για άλλη μια φορά οι μηχανισμοί της Αθήνας πιάστηκαν στον ύπνο, οι φωτιές
άναψαν και κάηκαν πάνω
από 60 άτομα.
Όταν αγανακτισμένος τόνισα στην τότε υπουργό
εξωτερικών της Ελλάδος
ότι τους θεωρώ υπεύθυνους για τους θανάτους και
ότι την επομένη θα κατήγγειλα με την αρθρογραφία
μου την ολιγωρία όλων
τους, εκείνη μου δήλωσε
ότι εάν έγραφα το παραμικρό, δεν θα με άφηναν να
καθίσω σε “χλωρό κλαδί”,
την έστειλα στο διάολο και
έγραψα, χωρίς ωστόσο να
ιδρώσει κανενός το αυτί.
Το 2010, έφερα ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Συντακτών καταδίκης της
Τουρκίας για τα εγκλήματα
που διέπραξε εναντίον των
Αρμενίων και των άλλων
Χριστιανικών πληθυσμών
της επικράτειάς της. Με
την κίνησή μου εκείνη διαφώνησε ο τότε διευθυντής
Τύπου της Πρεσβείας, ο
οποίος επέμενε ότι ήταν
απλά μια ακραία πράξη
του πολέμου. Του δήλωσα
να κρατήσει τις προσωπικές του αντιλήψεις για τον
ίδιο, και ότι τόσο οι Αρμένιοι, όσο και οι Πόντιοι
υπήρξαν και συνεχίζουν
να υποφέρουν από τις
βάρβαρες πρακτικές των
Τούρκων.
Προ δύο ετών, πληροφορήθηκα ότι το όνομά μου
βρισκόταν μεταξύ άλλων
δέκα εννέα Καναδών, που
είναι υπό παρακολούθηση από την πρεσβεία της
Τουρκίας στο Καναδά, ως
επικίνδυνου για τα Τουρκικά συμφέροντα.
Δεν έχω δε την παραμικρή
αμφιβολία ότι η πρόσφατη
διπλωματική απάντηση
του ΥπΕξ της Ελλάδος Δένδια, απλά ήλθε να τους
διαβεβαιώσει ότι όταν κάποιος επιδιώκει τον πόλεμο, είναι καλό και να προετοιμάζεται να αποδεχθεί
και τις συνέπειες του.
Πρόσφατα μόλις έγινε
γνωστό, από ομολογία
του ΥπΕξ του Τσίπρα και
αρχιτέκτονα της συμφωνίας των Πρεσπών, ότι
στελέχη της κυβέρνησης
Τσίπρα και βουλευτές της
κομματικής πανσπερμίας
ιδεών και φιλοσοφιών του
Σύριζα, ζητούσαν να γίνει
αποδεκτή η ονομασία των
Σκοπίων με το απλό όνομα
της Μακεδονίας. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο πρώην
υπουργός σε συνέντευξη
του σε δημοσιογράφο των
Αθηνών.
Προσωπικά έχω κάθε λόγο
να πιστεύω ότι η συμφωνία
των Πρεσπών ήταν μέρος
του τιμήματος που πλήρωσε ο Τσίπρας προκειμένου
να του δοθεί η εξουσία.
Προοδευτικό, αριστερό
κόμμα, θα μου πείτε, και
“πράσινα άλογα” θα μου
επιτρέψετε να συμπληρώσω εγώ.
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Το Τορόντο στη μάχη κατά
της πανδημίας.
συνέχεια από τη σελίδα 2
COVID-19 της επαρχίας και
υπόκειται στην επαρχιακή
εντολή παραμονής στο
σπίτι. Όλοι οι δημότες της
πόλης θα πρέπει να μένουν
στο σπίτι εκτός και εάν
υπάρχει κάποιος βασικός
λόγος, όπως τα καθημερινά ψώνια ή εξάσκηση και
επίσης θα πρέπει να κινούνται όσο το δυνατόν πιο
κοντά στο σπίτι τους. Διαβάστε τον COVID-19 της
πόλης: Οδηγός για τους
κατοίκους για πληροφορί-

ες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται
σύμφωνα με τους επαρχιακούς κανονισμούς και τους
κανονισμούς της πόλης:
https://www.toronto.ca/
home/covid-19/covid19-reopening-recoveryrebuild/covid-19-guidefor-toronto-residents/.
Το Τορόντο φιλοξενεί περισσότερους από 2,9 εκατομμύρια ανθρώπους των
οποίων η ποικιλομορφία
και οι εμπειρίες καθιστούν
αυτή τη μεγάλη πόλη την

κορυφαία οικονομική μηχανή του Καναδά και μία
από τις πιο διαφορετικές
και βιώσιμες πόλεις του κόσμου. Ως η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας
Αμερικής, το Τορόντο είναι
παγκόσμιος ηγέτης στην
τεχνολογία, τα οικονομικά,
τον κινηματογράφο, τη
μουσική, τον πολιτισμό και
την καινοτομία και βρίσκεται σταθερά στην κορυφή
της διεθνούς κατάταξης
λόγω των επενδύσεων που
υποστηρίζονται από την
κυβέρνηση, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις
του.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό, προειδοποιεί τους νέους Καναδούς ότι μπορούν
να αρρωστήσουν «πολύ γρήγορα» καθώς
οι παραλλαγές αυξάνονται

Της Μαρίας Βουτσινά
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντό προειδοποιεί
τους νέους καθώς οι νέες
παραλλαγές του COVID-19
συνεχίζουν να αγκαλιάζουν τη χώρα, καθώς εξαπλώνονται γρήγορα και
στέλνουν τους νέους σε
ηλικία Καναδούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Τα σχόλιά του έρχονται
καθώ ς τα κρού σματα
COVID-19 συνεχίζουν να
αυξάνονται προς τα πάνω,
με σχεδόν 8.000 νέα κρούσματα να αναφέρονται την
Παρασκευή - αυξάνοντας
τα συνολικά ενεργά κρούσματα σε ολόκληρη τη
χώρα σε σχεδόν 65.000.
“Υπάρχουν πιο μεταδοτικές και πιο σοβαρές παραλλαγές εκεί έξω. Ακόμα και αν είσαι νεότερος,
μπορείς να αρρωστήσεις
πολύ, πολύ γρήγορα”, δήλωσε ο πρωθυπουργός
του Καναδά.
“Ή μπορείς να μεταδώσεις
τον ιό σε κάποιον που αγαπάς, ο οποίος μπορεί να
αρρωστήσει πολύ. Ξέρω
ότι έχετε ήδη κάνει τόσα
πολλά και θυσιάσατε τόσα
πολλά, αλλά θέλουμε να
κάνετε υπομονή για διάστημα λίγο ακόμα.”
Η παραλλαγή B.117, η
οποία πρωτοεμφανίστηκε
στο Ηνωμένο Βασίλειο,
βγάζει γρήγορα άλλα στελέχη καθώς στοχεύει να
γίνει η κυρίαρχη έκδοση
του ιού, προειδοποίησε

την Παρασκευή η Επικεφαλής Δημόσιας Υγείας Δρ
Theresa Tam.
“Την τελευταία εβδομάδα,
ο αριθμός των νέων υποθέσεων παραλλαγής έχει
υπερδιπλασιαστεί. Μέχρι
σήμερα, έχουν αναφερθεί
σχεδόν 25.000 περιπτώσεις που σχετίζονται με
παραλλαγές ανησυχίας σε
ολόκληρο τον Καναδά, με
την παραλλαγή B.117 να
εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει πάνω από το 90
τοις εκατό”, εξήγησε η Δρ.
Ταμ.
“Όλες αυτές οι εξελίξεις
μας λένε ότι ακόμα και
καθώς τα εμβόλια μας
φέρνουν πιο κοντά στον
τερματισμό αυτής της κρίσης, δυστυχώς δεν έχουμε
την πολυτέλεια να δώσουμε σε αυτόν τον ιό καμία
ευκαιρία”.
Οι εισαγωγές σε νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά επτά
τοις εκατό την τελευταία
εβδομάδα, με τις εισαγωγές στις ΜΕΘ να αυξάνονται κατά 23 τοις εκατό
την ίδια περίοδο, δήλωσε
η Δρ. Ταμ.
“Η αυξανόμενη επικράτηση των παραλλαγών ανησυχίας αποτελεί σημαντικό
παράγοντα που συμβάλλει
σε αυτές τις ανησυχητικές
τάσεις, με αποτέλεσμα την
επίσπευση της εξάπλωσης και τη σοβαρότερη
ασθένεια, ειδικά μεταξύ
νεότερων και προηγουμένως υγιών ενηλίκων”,
συμπλήρωσε.

Είναι ένα μήνυμα το οποίο
απηχούν οι γιατροί σε
όλη τη χώρα, καθώς τα
νοσοκομεία αρχίζουν να
ακυρώνουν μη επείγουσες
χειρουργικές επεμβάσεις
- συμπεριλαμβανομένων
των χειρουργικών επεμβάσεων καρκίνου – προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες από
την εισροή ασθενών με
COVID-19.
“Έχουμε ακούσει ειδικούς
σε όλη τη χώρα που εργάζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας να λένε
πολύ συναρπαστικές και
θλιβερές ιστορίες για ανθρώπους στα 30 τους, στα
40 τους, που ήταν πολύ
καλά, πολύ ενεργά άτομα
σε γενικές γραμμές, και
οι οποίοι τώρα γίνονται
δεκτοί σε ειδικές μονάδες
εντατικής θεραπείας και
επίσης που πεθαίνουν ως
αποτέλεσμα αυτών των
παραλλαγών”, δήλωσε η
Δρ Ann Collins, επικεφαλής της Καναδικής Ιατρικής Ένωσης.
“Αυτό σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα φαινόμενο
σταδιακής μείωσης τώρα.
Αλλά μάλλον σαν ένα φαινόμενο πλημύρας, με την
αυξημένη μεταδοτικότητα
αυτών των παραλλαγών.”
Οι παραλλαγές ανησυχίας
έχουν “αλλάξει εντελώς το
παιχνίδι”, δήλωσε η Κόλινς.
“Αυτή είναι μια κατάσταση
ζωής και θανάτου για πολλούς ανθρώπους.”

Ο «Γκας Πορτόκαλος» και ο κυρίαρχος στην ελληνική δημοκρατία λαός

Η ψήφος των ομογενών και πάλι στο επίκεντρο

Του Γιώργου Ρακκά
Ο νέος κύκλος της αντιπαράθεσης, ο οποίος ξέσπασε μεταξύ της Νέας
Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ για την ψήφο
των Ελλήνων που ζουν
στο εξωτερικό, έχει πολύ
ευρύτερες του άμεσου
ζητήματος διαστάσεις.
Αποτελεί μια σύγκρουση
δύο εντελώς διαφορετικών απόψεων σχετικά με
τη σύνθεση του εκλογικού
σώματος, κατ’ επέκτασιν
είναι μια διαμάχη για το
ποιος πρέπει να θεωρείται
ως κυρίαρχος λαός, πηγή
των εξουσιών που ορίζει
τις τύχες της ελληνικής
δημοκρατίας.
Υπό κανονικές συνθήκες, η
άρση των περιορισμών για
τους Έλληνες πολίτες που
ζουν στο εξωτερικό και η
παροχή της δυνατότητας
να ψηφίζουν από τον τόπο
της κατοικίας τους, θα
έπρεπε να συγκεντρώνει
την καθολική συναίνεση
του πολιτικού συστήματος. Όφειλε κατ’ αρχάς
το μέτρο αυτό να είναι
μια άμεση και αναγκαία
απόκριση στη φυγή μισού
εκατομμυρίου Ελλήνων
πολιτών που προέκυψε ως
αποτέλεσμα της «δεκαετίας του μνημονίου». Είναι
επίσης μια αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής
δημοκρατίας σε συνθήκες
παγκοσμιοποίησης, γιατί
υπό την επίδρασή της οι
εθνικές κοινότητες αποκτούν και μια διάσταση
δικτυακή και υπερεθνική.
Η τεχνολογική άμβλυνση
των αποστάσεων φέρνει
πιο κοντά τις διασπορές
στις μητροπόλεις τους.
Υπάρχει, όμως, και κάτι
πιο ειδικό, για την πολιτική ύπαρξη του Ελληνισμού. Η διασπορά στην
Iστορία του ήταν πάντοτε παρούσα και ενεργή
στη συλλογική ύπαρξη
του έθνους, ιδίως από την
απαρχή της τουρκοκρατίας κι έπειτα. Είναι κοινός
τόπος η συμβολή της στην
ελληνική αναγέννηση και
κατόπιν την Επανάσταση
του 1821, τους βαλκανικούς πολέμους, το 1940.
Τη συζητάμε όταν στην
επικαιρότητά της βγαίνουν
οι εκστρατείες της για την
καταγγελία του τουρκικού
επεκτατισμού –ιδίως στις
ΗΠΑ– και όχι μόνο.
Θεωρούμε τους επιφανέ-

στερους εκπροσώπους
της, επιστήμονες ή ανθρώπους του πνεύματος
οι οποίοι διαπρέπουν στο
εξωτερικό, ως τους καλύτερους πρέσβεις του
ελληνικού πολιτισμού και
της δημιουργικής πλευράς
του συλλογικού μας εαυτού· άρα ήδη η διασπορά
διαδραματίζει σημαντικό
πολιτικό και πολιτιστικό
ρόλο, που επηρεάζει την
ίδια την Ελλάδα και αυτή
ακριβώς είναι η πραγματική βάση που συγκροτεί
δικαίωμα μετοχής στη δημοκρατική κοινότητα της
πατρίδας.
Φυσικά και στη συζήτηση
θα πρέπει να περιληφθεί
το τι συμβαίνει στις ελληνικές κοινότητες –που δεν
διάγουν και την καλύτερη
περίοδό τους– τη θεσμική
εκπροσώπηση των αποδήμων, την απουσία σοβαρών μηχανισμών προώθησης του ελληνικού πολιτισμού, ένα διαχρονικό
έλλειμμα των υπουργείων
Πολιτισμού και Εξωτερικών. Όμως, καθώς η διευκόλυνση του δικαιώματος
ψήφου φέρνει τη διασπορά πιο κοντά στο εθνικό
κέντρο, ενθαρρύνεται και
η συνολική βελτίωση των
σχέσεων αποδήμων και
εσωτερικού ελληνισμού.
Όλα τα παραπάνω, όμως,
είναι ψιλά γράμματα για
τον ενδοελλαδικό μικροκομματισμό, ο οποίος έχει
βρει παράξενο καταφύγιο στη μεταμοντέρνα
αριστερά του ελληνικού
κοινοβουλίου. Μπορεί να
κατηγορεί τους άλλους για
ψηφοθηρία και εργαλειοποίηση του ζητήματος,
εκείνη όμως πολιτεύεται
προσπερνώντας με περισσή ευκολία τη μεγάλη
γεωπολιτική και πολιτική
εικόνα για να μιλήσει για
τα «κουκιά».
Ο λόγος της αποπνέει το
άκρον άωτον του στερεοτυπικού αναχρονισμού,
που συχνά οι ίδιοι στηλιτεύουν όταν μιλούν περί
ακροδεξιάς: Η ιστοσελίδα
katiousa.gr, που πρόσκειται στο ΚΚΕ, αφιέρωσε ένα
άρθρο στο ζήτημα υπό τον
τίτλο Ψήφο στους Γκας
Πορτοκάλος του κόσμου
προωθεί από την πίσω
πόρτα η ΝΔ με λαγό την
Τζάκρη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην
προμετωπίδα του, διαβάζουμε: «Η κατάργηση
των περιορισμών ανοίγει

διάπλατα τον δρόμο για
αλλοίωση του εκλογικού
σώματος, με αθρόα εισαγωγή ψηφοφόρων παντελώς άσχετων με τη χώρα
και την πολιτική της ζωή,
την ώρα που άνθρωποι με
χρόνια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, για να
αποκτήσουν υπηκοότητα
και άρα πολιτικά δικαιώματα, καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για
τους… ONIRAMA και τις
ταινίες της Φίνος Φιλμς».
Ο «Γκας Πορτόκαλος»
συμβολίζει στο αριστερό
φαντασιακό τον θρησκόληπτο και παλαιοδεξιό ελληνοαμερικάνο απόδημο
που αναπολεί τα έργα και
τις ημέρες του μετεμφυλιακού κράτους. Ακόμα κι
αν η φιγούρα αυτή υπήρξε
κάποτε, χαρακτηρίζοντας
ένα μέρος, και όχι το όλον
της διασποράς, σήμερα
είναι εντελώς αναχρονιστική. Ο τρόπος που παρουσιάζεται ως στερεότυπο,
δε, θυμίζει τον τρόπο που
αντιμετώπιζε η Κου Κλουξ
Κλαν τους Έλληνες μετανάστες των ΗΠΑ κατά τον
μεσοπόλεμο.
Ακόμα χειρότερα: Η αντίστιξη με τους νομίμως
διαμένοντες μετανάστες
και τα πολιτικά τους δικαιώματα (που οφείλουν
να έχουν, ωστόσο, υπό
προϋποθέσεις οι οποίες πιστοποιούν την ουσιαστική
τους ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή,
την αποδοχή εκ μέρους
τους της ελληνικότητάς
της) υποδεικνύει ότι αυτή
η αντίληψη έχει προσχωρήσει για τα καλά πλέον
στον καινούριο συνταγματισμό της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης.
Σύμφωνα με αυτόν, λαός
είναι οι εκάστοτε νομίμως
διαμένοντες σε μια χώρα,
κάτι το εντελώς ρευστό,
που συγκροτείται εν μέσω
άπειρης κινητικότητας της
εργασίας, και μπορεί να
αλλάζει κατά το δοκούν
κάθε 20 με 30 χρόνια.
Πραγματικά, από το Παγκόσμιο Φόρουμ Επιχειρηματιών – Πολιτικών του
Νταβός, τη Μέρκελ, το
Ίδρυμα για την Ανοιχτή
Κοινωνία του Σόρος, εκείνο του Ωνάση, το ΕΛΙΑΜΕΠ, ή στις ιστοσελίδες
του ΚΚΕ, έχουμε βαρεθεί
να ακούμε τα ίδια και τα
ίδια…
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Το χρέος του Καναδά αναμένεται να ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, καθώς οι Φιλελεύθεροι επεκτείνουν τη
βοήθεια για το COVID-19 στον νέο προϋπολογισμό
συνέχεια από τη σελίδα 1
και ανοχή τουλάχιστον
ενός ακόμη κόμματος της
αντιπολίτευσης προκειμένου με την υποστήριξή του
να περάσει ο νέος προϋπολογισμός ώστε να αποφευχθούν γενικές εκλογές
εν μέσω πανδημίας αυτή
την άνοιξη.
1: Ομοσπονδιακοί να επενδύσουν $ 2.2B στην εγχώρια κατασκευή εμβολίων
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμός
του 2021:
Οι ομοσπονδιακοί θα επενδύσουν 2,2B δολάρια στην
εγχώρια παραγωγή εμβολίων.
Το καθαρό χρέος του Καναδά τώρα πρόκειται να
ξεπεράσει το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Αυτό
συμβαίνει για πρώτη φορά
στην ιστορία της χώρας,
ύστερα από ένα έλλειμμα
354 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος της πανδημίας. Το έλλειμα αυτό
αναμένεται να συνεχίσει
να μεγαλώνει κατά 155
δισεκατομμύρια δολάρια
το τρέχον έτος και κατά 60
δισεκατομμύρια δολάρια
το 2022-23.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο
λόγο σε περισσότερα από
100 δισεκατομμύρια δολάρια νέων δαπανών της
κυβέρνησης για την επόμενη τριετία, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
για τη διατήρηση των
ομοσπονδιακών επιδοτήσεων μισθών και ενοικίων
και της βοήθειας για τους
απολυμένους εργαζόμενους, μέχρι τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, έναντι των
υπολογισμών της κυβέρνησης να σταματήσουν
τον Ιούνιο.
Η Υπουργός προσβλέπει
επίσης στον Καναδά μετά

την πανδημία, στη επιθυμία των Φιλελευθέρων για
την δημιουργία παιδικής
φροντίδας η οποία θα κοστίζει στους γονείς το πολύ
10 δολάρια την ημέρα,
επίσης τη δυνατότητα να
παράγει η χώρα τα δικά
του εμβόλια, τη δημιουργία εθνικών πρότυπων
μακροχρόνιας φροντίδας
και την οικονομική ενίσχυση των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων για
εξοπλισμούς με γνώση των
εργαζομένων και την τεχνολογία που χρειάζονται
για να επιβιώσουν.
Περιλαμβάνει επίσης έναν
πιο πράσινο, καθαρότερο
Καναδά, με την διάθεση
περισσότερων από 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων
σε προγράμματα για την
κλιματική αλλαγή, πολλά
από αυτά με τη μορφή κινήτρων για την ενθάρρυνση της βαριάς βιομηχανίας
ώστε αυτή να περιορίσει
τις εκπομπές και να αναπτύξει τον τομέα καθαρής
τεχνολογίας.
Όλα αυτά εξαρτώνται φυ-

σικά από την πορεία της
πανδημίας δεδομένου
ότι θα μπορούσαν ακόμα να αλλάξουν δραστικά εάν καθυστερήσουν
οι προμήθειες εμβολίων
ή αποδειχθούν ότι δεν
λειτουργούν τόσο καλά
ενάντια στις αναδυόμενες
παραλλαγές του ιού. Ο
προϋπολογισμός περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια
που δείχνουν πού μπορεί
να πάει η δημοσιονομική
εικόνα εάν εξελιχθούν τα
χειρότερα σενάρια της
πανδημίας.
Αυτοί οι κίνδυνοι φαίνονται ακόμη πιο πραγματικοί, καθώς η χώρα μάχεται
το χειρότερο κύμα της
πανδημίας μέχρι στιγμής
με πρωτοφανείς νοσηλείες
και ασθενείς σε κρίσιμη
περίθαλψη, και γιατροί και
νοσοκόμες προειδοποιούν
επανειλημμένα για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκεται στο
χείλος της κατάρρευσης.
Η υπουργός παραδέχτηκε
το βάρος που εξακολουθεί
να έχει η πανδημία πάνω

στους Καναδούς.
“Είμασ τε όλοι κουρασμένοι, απογοητευμένοι,
ακόμα και φοβισμένοι”,
ανέφερε. “Αλλά θα το ξεπεράσουμε.”
των Καναδών θέλουν λογικό σχέδιο για επιστροφή
προϋπολογισμό:
Η πλειοψηφία των Καναδών θέλει λογικό σχέδιο
για επιστροφή στον ισοσκελμένο προϋπολογισμό,
σύμφωνα με την εταιρία
δημοσκοπήσεων Ίπσος –
Απρ 12, 2021
Η πανδημία έχει βγάλει τα
πάντα εκτός πορείας για
περισσότερο από ένα χρόνο, συμπεριλαμβανομένου
του σχεδίου που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν
οι Φιλελεύθεροι μετά τις
εκλογές του 2019. Για τους
τέσσερις πρώτους προϋπολογισμούς των Φιλελευθέρων, ο καθένας είχε
έναν τίτλο για τη μεσαία
τάξη — να την καλλιεργεί,
να επενδύει σε αυτήν, να
την κάνει ισχυρότερη.
φροντίδα παιδιών έως το
2025

Στον προϋπολογισμό του
2021: Η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση υπόσχεται 10
δολάρια την ημέρα για
την φροντίδα των παιδιών
στους παιδικούς σταθμούς έως το 2025
Είναι ο πρώτος προϋπο0λογισμός του Καναδά ο
οποίος κατατίθεται από γυναίκα υπουργό, μια υπουργό η οποία στη πραγματικότητα γράφει ιστορία ως
υπουργός Οικονομικών
που κατέθεσε ομοσπονδιακό προϋπολογισμό — Η
φιλοσοφία του προϋπολογισμού συνίσταται στην
αρχή του σχεδιασμού “Σχέδιου ανάκαμψης για την
απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα”.
Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε ορισμένους από
αυτούς που επλήγησαν
περισσότερο τον τελευταίο χρόνο — τομείς όπως
ο τουρισμός, καθώς επίσης
και οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι γυναίκες
και οι νέοι.
Σε γενικές γραμμές ο προϋπολογισμός του 2021
περιλαμβάνει:
30 δισεκατομμύρια δολάρια για την πρώιμη μάθηση και τη φροντίδα των
παιδιών τα επόμενα πέντε
χρόνια.
Εφάπαξ πληρωμή 500 δολαρίων σε όσους βρίσκονται στον ΟΑΚ και αύξηση
10% για άτομα άνω των
75 ετών.
Μια αύξηση 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων στο Καναδικό Επίδομα Εργαζομένων που θα βοηθήσει
100.000 οικογένειες σε
3 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τον
τομέα της μακροχρόνιας
φροντίδας.
Αύξηση του επιδόματος

ασθενείας EI από 15 σε 26
εβδομάδες.
1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την Πρωτοβουλία Ταχείας Στέγασης την
2021-2022.
100 εκατομμύρια δολάρια
για το Ταμείο Ενεργοποίησης προσβασιμότητας, για
να κάνουμε τις κοινότητές
μας πιο προσιτές.
Επέκταση της πίστωσης
φόρου αναπηρίας με επιπλέον υποστήριξη 376
εκατομμυρίων δολαρίων
σε πέντε χρόνια.
Επιμήκυνση της στήριξης
του COVID-19 για εργαζόμενους και μικρές επιχειρήσεις.
5 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 7 ετών
για να μας βοηθήσουν να
επιτύχουμε τους στόχους
μας μηδενικού αέρος έως
το 2050
Στοχεύει στη μείωση των
εκπομπών του Καναδά
κατά 36%
Κρίσιμη υποστήριξη για
την τουριστική μας βιομηχανία.
500.000 νέες ευκαιρίες κατάρτισης και εργασιακής
εμπειρίας για τη δέσμευση
1 εκατομμυρίου νέων θέσεων εργασίας.
Το νέο προϋπολογισμό
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Καναδά
χαιρέτησαν εκπρόσωποι
εργατικών συνδικάτων,
ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου του
Οντάριο, αντιπρόσωποι
γεωργικών συνεταιρισμών
και άλλοι οργανισμοί, σε
αντίθεση με την ένωση
των Καναδών για μικρότερη φορολογία η οποία
κατηγόρησε τη κυβέρνηση
ότι ανεβάζει το δημόσιο
χρέος της χώρας μετά τον
νέο προϋπολογισμό ξεπερνά πλέον το ένα τρις
δολαρίων.

Οι μαθητές και σπουδαστές της επαρχίας του Οντάριο συνεχίζουν μέσω διαδικτύου για ένα αόριστο διάστημα λόγω
της αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας
Της Μαρίας Βουτσινά
Οι φοιτητές θα παραμείνουν στην από απόσταση
μάθηση επ 'αόριστον μετά
το Διάλειμμα του Απριλίου, καθώς η επαρχία
συνεχίζει να βλέπει ρεκόρ
παραβίασης κρουσμάτων
της πανδημίας και μια
ανεξέλεγκτη αύξηση των
περιπτώσεων που απαιτούν ειδική θεραπεία ΜΕΘ,
σύμφωνα με τη κυβέρνηση του Οντάριο.
Οι μαθητές του Οντάριο
υπολογιζόταν ότι θα επέστρεφαν στην προσωπική
(στις αίθουσες διδασκαλίας) μάθηση μετά τη λήψη
της εβδομάδας των χειμερινών διακοπών του
Μαρτίου.
Οι μαθητές στις περιοχές
με τα πολλά κρούσματα

των περιοχών Πηλ, του
Τορόντο και του Ουέλλινγκτον-Ντουφρίν-Γκουέλφ,
είχαν ήδη τοποθετηθεί
στην από απόσταση εικονική μάθηση, μια εβδομάδα πριν από τις διακοπές.

Η περιοχή του Πηλ μετέφερε τους μαθητές της
στο διαδίκτυο την Τρίτη
μετά τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ το Τορόντο και
το Ουέλλινγκτον-Ντου-

φρίν-Γκουέλφ ακολούθησαν το παράδειγμά τους
την Τετάρτη.
Η κυβέρνηση ανέφερε ότι
η απόφαση για επαναλειτουργίας της προσωπικής
μάθησης θα βασίζεται σε

στοιχεία που παρέχει το
τμήμα της δημόσιας υγείας.
"Μόλις πάρουμε το πράσινο φως από τον Δρ Ουίλιαμς και τους συναδέλφους του, θα βεβαιωθούμε
ότι οι γονείς γνωρίζουν εκ
των προτέρων ότι μπορούν να σχεδιάσουν για
τα παιδιά τους να επιστρέψουν στο σχολείο", δήλωσε ο υπουργός Παιδείας
του Οντάριο Στίβεν Λέτσε.
Ο Πρωθυπουργός Νταγκ
Φορντ έκανε την ανακοίνωση μαζί με τον Λέτσε,
την Υπουργό Υγείας Κριστίν Έλιοτ και τον Δρ Ντέιβιντ Γουίλιαμς, του Επικεφαλής Ιατρικού Συμβούλου Υγείας του επαρχιακού
κοινοβουλίου.
" Αυτό αποτελεί ένα ρίσκο
που δεν θα πάρω", δήλωσε

ο Φορντ εξηγώντας την
απόφαση. "Δεν υπάρχει
κανένας που να μην θέλει
τα παιδιά του να παρακολουθούν μαθήματα στο
σχολείο, περισσότερο από
μένα, πλην όμως με τον
COVID να εξαπλώνεται σαν
πυρκαγιά ... απλά δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε
και οφείλουμε να είμαστε
πολύ προσεκτικοί αυτή τη
στιγμή."
Ο Λέτσε διαβεβαίωσε επανειλημμένα τους γονείς και
τους πολίτες της επαρχίας
ότι η κυβέρνηση επικεντρώθηκε στη διατήρηση
των ανοικτών σχολείων, με
μια επιστολή που εστάλη
στους γονείς πρόσφατα.
"Κατά τη διάρκεια του
επαρχιακού μέτρου έκτασυνέχεια στη σελίδα 6
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Η κυβέρνηση Ford ανακοινώνει την επιβολή νέων κοινωνικών
περιορισμών καθώς τα κρούσματα της πανδημίας COVID-19,
ενδέχεται να παραμείνουν υψηλά όλο το καλοκαίρι.
Της Μαρίας Βουτσινά
Η κυβέρνηση του Οντάριο θα δώσει περισσότερες εξουσίες επιβολής
των κανονισμών προς την
αστυνομία και θα επεκτείνει την εντολή παραμονής
του χρόνου στο σπίτι για
τουλάχιστον έξι εβδομάδες σε μια προσπάθεια να
ανακόψει την επιθετική
αύξηση των κρουσμάτων COVID-19, αλλά όμως
δεν θα θεσπίσει ημέρες
αναρρωτικής άδειας μετ'
αποδοχών - παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις
δείχνουν ότι τα κρούσματα
θα παραμείνουν υψηλά
μέχρι το καλοκαίρι, χωρίς,
ωστόσο, να υπάρξει πρόσθετη υποστήριξη για τους
βασικούς εργαζόμενους.
Σε ομιλία του σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή,
ο Πρωθυπουργός Νταγκ
Φορντ ανακοίνωσε ότι η
εντολή παραμονής στο
σπίτι που θεσπίστηκε για
πρώτη φορά στις 8 Απριλίου για τέσσερις εβδομάδες, θα παραταθεί μέχρι τις
20 Μαΐου.
Από τις 12:01 τα μεσάνυχ τα Το Σάββατο, οι
υπαίθριες συγκεντρώσεις
απαγορεύονται εκτός από
τα μέλη του ίδιου νοικοκυριού ή ένα άλλο άτομο
εκτός του νοικοκυριού που
ζει μόνο του.
Η αστυνομία θα έχει την
εξουσία να ζητήσει από
οποιονδήποτε εκτός της
κατοικίας του να υποδείξει
το σκοπό της αποχώρησης από το σπίτι και να
παράσχει τη διεύθυνσή

του. Αυτό περιλαμβάνει τη
διακοπή των οχημάτων και
ενδεχομένως την έκδοση
προστίμων περίπου 750
δολαρίων.
Η μη απαραίτητη έξοδος
θα απαγορευτεί και οι
υπαίθριες ανέσεις, όπως
το γκολφ και οι παιδικές
χαρές, θα περιοριστούν. Η
χωρητικότητα λιανικής θα
περιορίζεται στο 25 τοις
εκατό σε όλες τις ρυθμίσεις όπου εξακολουθούν
να επιτρέπονται οι αγορές
στο κατάστημα.
Οι επιθεωρητές θα επισκεφθούν επίσης δικηγορικά
γραφεία, λογιστικές εταιρείες και άλλες τέτοιες τοποθεσίες για να επιβεβαιώσουν ότι μόνο οι βασικοί
εργαζόμενοι βρίσκονται
στο κτίριο.
Από τις 12:01 το απόγευμα
της Δευτέρας, οι θρησκευτικές συγκεντρώσεις, οι

γάμοι και οι κηδείες θα
περιορίζονται σε 10 άτομα,
είτε σε εσωτερικούς είτε
σε εξωτερικούς χώρους.
Επίσης από τη Δευτέρα,
ανέφερε ο πρωθυπουργός θα υπάρχουν σημεία
ελέγχου στα επαρχιακά σύνορα με το Κεμπέκ και τη
Μανιτόμπα, με εξαιρέσεις
τα απαραίτητα και βασικά
ταξίδια.
"Χάνουμε τη μάχη"
"Ποτέ δεν απέφυγα να σας
πω τη βάναυση, ειλικρινή
αλήθεια", δήλωσε ο πρωθυπουργός, "Χάνουμε τη
μάχη μεταξύ των παραλλαγών και των εμβολίων...
Στεκόμαστε στα πόδια
μας."
Ο πρωθυπουργός, μαζί
με τη Γενική Εισαγγελέα
Σύλβια Τζόουνς, ανέφεραν
σε δημοσιογράφους ότι τα
αυστηρότερα μέτρα είναι
απαραίτητα λόγω έλλει-

ψης προμήθειας εμβολίων.
Ωστόσο, οι ειδικοί στον
τομέα της υγείας έχουν
επανειλημμένα πει ότι τα
εμβόλια από μόνα τους
δεν μπορούν να σταματήσουν το κύμα του ιού.
"Χωρίς ισχυρότερα μέτρα
σε επίπεδο συστήματος
και άμεση στήριξη για τους
απαραίτητους εργαζόμενους και τις κοινότητες
υψηλού κινδύνου, τα υψηλά ποσοστά υποθέσεων
θα συνεχιστούν μέχρι το
καλοκαίρι", δήλωσε την
Παρασκευή ο επιστημονικός συμβουλευτικός πίνακας covid-19 του Οντάριο.
Η επαρχία ανέφερε ότι θα
ενισχύσει την προσφορά
εμβολίων κατά 25 τοις
εκατό σε καυτά σημεία,
ωστόσο δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πότε
ενδέχεται να λάβει χώρα
αυτή η ώθηση.

Σε δήλωσή της, η Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών χαρακτήρισε τα
νέα μέτρα της Παρασκευής
"περικοπή δικαιωμάτων
από το επαρχιακό κοινοβούλιο" και ανέφερε ότι
ενδέχεται να οδηγήσουν
σε δικαστική προσφυγή.
"Είναι Μαύρη Παρασκευή",
δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της CCLA Μάικλ
Μπράιαντ, προσθέτοντας
ότι οι τυχαίοι αστυνομικοί
έλεγχοι είναι αντισυνταγματικοί και θα οδηγήσουν
σε "έξαρση φυλετικού
προφίλ".
Η Unifor, το μεγαλύτερο
εργατικό σωματείο του ιδιωτικού τομέα του Καναδά,
εξέδωσε επίσης ανακοίνωση προτρέποντας την
επαρχία να νομοθετήσει
τις ημέρες αναρρωτικής
άδειας μετ' αποδοχών και
τους γρήγορους εμβολιασμούς για όλους τους
εργαζομένους που θεωρούνται απαραίτητοι.
"Οι εργαζόμενοι φοβούνται και προσβλέπουν
στην επαρχία για ηγεσία.
Αντ ' αυτού, ο Νταγκ Φορντ
παίζει πολιτική εν μέσω
της κρίσης, και οι εργαζόμενοι σε βασικές θέσεις
εργασίας σε ολόκληρη την
επαρχία εξακολουθούν να
περιμένουν να βρεθούν σε
μια γρήγορη πορεία εμβολιασμού", δήλωσε ο Τζέρι
Ντίας, εθνικός πρόεδρος
της Unifor.
Το σωματείο αναφέρει ότι
έγραψε για πρώτη φορά
στον πρωθυπουργό κατά
την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020,

ζητώντας το μέτρο.
"Ωστόσο, καθώς μπαίνουμε σε αυτό το πρωτοφανές
και ανησυχητικό στάδιο
της πανδημίας, η επαρχιακή κυβέρνηση εξακολουθεί να ζητά από τους απαραίτητους εργαζόμενους
να θέσουν τους εαυτούς
τους και τις οικογένειές
τους σε κίνδυνο", δήλωσε η
Ναουρίν Ρίζβι, περιφερειακή διευθύντρια της Unifor
του Ontario.
"Αυτό είναι παράλογο, κανένας εργαζόμενος δεν
πρέπει να καλείται να διακινδυνεύσει την υγεία και
τη ζωή του για τη δουλειά
του".
Το Οντάριο θα μπορούσε
να δει περισσότερες από
10.000 νέες καθημερινές
περιπτώσεις μέχρι τα τέλη
Μαΐου
Για το λόγο αυτόν ο πρωθυπουργός συγκάλεσε
το υπουργικό συμβούλιό
αργά το βράδυ της Πέμπτης και επίσης το πρωί
της Παρασκευής για να
εξετάσουν την επιβολή
περαιτέρω περιορισμών
για το covid-19 και για την
καταπολέμηση ενός επιδεινούμενου τρίτου κύματος που ωθεί το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης
της επαρχίας σε οριακό
σημείο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψει της προγραμματισμένης ενημέρωσης από την επιστημονική
συμβουλευτική ομάδα
του COVID-19 της επαρχίας, η οποία και έκανε τις
συνέχεια από τη σελίδα 6

Οι μαθητές και σπουδαστές της επαρχίας του Οντάριο συνεχίζουν μέσω διαδικτύου
για ένα αόριστο διάστημα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της πανδημίας
συνέχεια από τη σελίδα 5
κτης ανάγκης και της επαρχιακής εντολής παραμονής
στο σπίτι, όλα τα δημόσια
χρηματοδοτούμενα και
ιδιωτικά δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία θα
παραμείνουν ανοικτά για
την προσωπική παρακολούθηση των μαθητών, με
αυστηρά μέτρα υγείας και
ασφάλειας, εκτός από τις
περιοχές όπου οι τοπικές
μονάδες δημόσιας υγείας έχουν δώσει εντολές
τα σχολεία στις περιοχές
αυτές να στραφούν στην
εξ αποστάσεως μάθηση",
ανέφερε η επιστολή του
υπουργού.
Όταν ρωτήθηκε για την
επιστολή, ο υπουργός παιδείας Λέτσε αναφέρθηκε
στο γεγονός ότι είχε να
κάνει περισσότερο με το
"σχέδιο που έχει τεθεί σε
εφαρμογή".
"Η σημερινή (δευτέρα)
ανακοίνωση αφορά στην
πρόληψη. Είναι μια προορατική και δυστυχώς
απαραίτητη προφύλαξη
καθώς αντιμετωπίζουμε
το τρίτο κύμα COVID-19",

δήλωσε ο Λέτσε αργότερα.
"Δεν ήταν μια απόφαση
που πήραμε ελαφρά τη
καρδία, καθώς γνωρίζουμε
πόσο κρίσιμα είναι τα σχολεία για τους μαθητές του
Οντάριο. Προτεραιότητά
μας ήταν πάντα να διατηρήσουμε τα σχολεία ανοιχτά, όμως όσο η απότομη
αύξηση της κοινοτικής μετάδοσης μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τα σχολεία και
τις οικογένειες του Οντάριο, είμαστε υποχρεωμένοι
να αντιδράσουμε.
Ωστόσο, η φροντίδα των
παιδιών προ σχολικής
ηλικίας, θα παραμείνει
ανοικτή πριν και μετά το
κλείσιμο των σχολικών
προγραμμάτων.
Ο υπουργός ανέφερε ακόμα ότι θα παρέχεται δωρεάν επείγουσα φροντίδα για
τα παιδιά σχολικής ηλικίας
των ειδικά εργαζομένων
στον τομέα της υγείας της
πρώτης γραμμής.
Ο Πρωθυπουργός Νταγκ
Φορντ εξέδωσε εντολή
παραμονής τεσσάρων
εβδομάδων στο σπίτι και
κήρυξε τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε

ολόκληρη την επαρχία, η
οποία τέθηκε σε ισχύ την
Πέμπτη το μεσημέρι. Η
εντολή αυτή επεκτάθηκε
μια εβδομάδα αργότερα
στις πέντε εβδομάδες,
λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων του
κορόνα ιού και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από αυτό στο
νοσοκομεία της επαρχίας.
Την ίδια μέρα η επαρχία
ανέφερε 4.401 νέα κρούσματα COVID-19, τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση
μιας ημέρας μέχρι σήμερα.
Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 1.646 άτομα, με 619
ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας -- υψηλό
όλων των εποχών και 408
ασθενείς στη ΜΕΘ σε αναπνευστήρα.
Η κυβέρνηση του Οντάριο
έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να κρατήσει τα σχολεία ανοιχτά εν
μέσω του τρίτου κύματος
για να βοηθηθούν με την
ψυχική υγεία των μαθητών.
Πολλοί αξιωματούχοι υγείας έχουν αναφέρει ότι τα
σχολεία πρέπει να είναι
τα τελευταία που θα κλεί-

σουν και τα πρώτα που θα
ανοίξουν.
Σε απάντηση στην ανακοίνωση, ο Φιλελεύθερος
Ηγέτης του Οντάριο Στίβεν
Ντελ Ντούτσα κάλεσε τον
πρωθυπουργό να αντικαταστήσει τον υπουργό
παιδεία Λέτσε.
"Μόλις χθες, ο υπουργός

Λέτσε έγραψε στους γονείς
λέγοντάς τους ότι όλα τα
σχολεία που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο θα
παραμείνουν ανοιχτά μετά
τις Διακοπές του Απριλίου",
ανέφερε ο Ντελ Ντούτσα
σε δελτίο Τύπου. "Μια μέρα
αργότερα, ο Νταγκ Φορντ
τα κλείνει για εβδομάδες.

"Οι αντιφάσεις και αντιθέσεις μεταξύ του Νταγκ
Φορντ και του υπουργού
Παιδείας του θέτουν σε
κίνδυνο τα παιδιά και τους
εκπαιδευτικούς μας, και ο
Λέτσε πρέπει να απολυθεί
γι' αυτό" πρόσθεσε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Master of Laws, LL.M. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λ. Αλεξάνδρας 105, Αθήνα, ΤΚ 11475
τηλ. 210-6400282, 6932-775920
e-mail: bm-bioxoi@otenet.gr
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Αποχαιρετισμός στον πρίγκιπα Φίλιππο
Η κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου ήταν μια υπενθύμιση της αληθινής αγάπης και της επικής προοπτικής σε δύσκολες στιγμές.
Λίζα Βαν Ντούζεν
Ήταν μία από εκείνες τις
ηλιόλουστες βρετανικές
μέρες που σας θυμίζουν
πάντοτε πώς είναι η μέρα
στην Αγγλία που μπορεί να
κρύβει τις 100 βροχές.
Η κηδεία του πρίγκιπα
Φίλιππου, του Δούκα του
Εδιμβούργου το Σάββατο
στο παρεκκλήσι του Αγίου
Γεωργίου του Κάστρου του
Windsor, πρόσφερε τόσο
μεγάλη συναισθηματική
ευφορία όσο και δυσανάλογο συμβολισμό σαν
σύνδεσμο μερικών από
τις πιο συνεχείς αφηγήσεις
μιας επακόλουθης στιγμής
στην ιστορία.
Σε συναισ θηματικούς
όρους, πρώτα απ’ όλα έφερε στην μνήμη τις κλειστές δημόσιες στιγμές
μιας ιστορίας αγάπης που
ξεκίνησε το 1939 με ένα
13χρονο κορίτσι που ήταν
συνεπαρμένο με έναν αξιωματικό του ναυτικού που
έκανε τον Ronald Colman

πνευματική αυστηρότητα
· το τεράστιο προνόμιο
του οποίου ο προστατευτισμός του προσπάθησε
να σπάσει, με διάσημα
ανάμεικτα αποτελέσματα,
σε παρατηρήσεις μετά από
παρατηρήσεις.
Αλλά ήταν η σχέση του
με τη Βασίλισσα που καθόρισε τη σχέση μας, ως
παρατηρητές, μαζί του. Οι
απαισιόδοξες απαιτήσεις

να μοιάζει με τον Charles
Laughton. Η πορεία της
ιστορίας τους, με τα προσωπικά και ιστορικά σημεία καμπής, τις προσαρμογές και τα καταλύματά
της, μέσα από τέσσερα
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, ξεφλουδίζουν στα
κεφάλια μας σαν ένα ειδησεογραφικό περιοδικό
Movietone για το τι ήταν
αναμφισβήτητα η καλύτερη προσωπική και επαγγελματική συνεργασία που
η πιο σημαντική γυναίκα
του περασμένου αιώνα θα
μπορούσε να ελπίζει.
Ήταν ένας άνθρωπος έξω
από την εποχή του με το
προϊόν της εμπειρίας που
έκανε σαφώς το καλύτερό
του για να υπερβεί -τον
πόνο του ορφανοτροφίου
που διοχετεύτηκε σε σωματική δύναμη και αυτονομία στο Gordonstoun.
το φυσικό πλεονέκτημα
των φυσικών του δώρων
που εξαλείφθηκαν από την
ανδρεία στη μάχη και την

των βρετανικών βασιλικών γάμων - βιογραφικές,
ψυχολογικές, ιδιοσυγκρασιακές, βιολογικές - ειδικά
εκείνων που έχουν αναλάβει οι κληρονόμοι, έχουν
αφήσει ένα μητρώο συζυγικών καταστροφών που
κυμαίνονται από τις άτυχες
και ακέφαλες συζύγους
του Ερρίκου VIII έως τις πιο
σύγχρονες αναντιστοιχίες.
Ο Philip Mountbatten
- γεννημένος Φίλιππος,
Πρίγκιπας της Ελλάδας ήταν, από την ηλικία της
πλειοψηφίας, το νέο και
εξαιρετικά δείγμα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας
ανδρών του 20ου αιώνα,
που είχε όλες τις ιδιότητες,
τις δεξιότητες και τα δώρα
που θα τον ωθούσαν σε
ηγετικό ρόλο στο Βασιλικό
Ναυτικό, στην Πόλη, ως διπλωμάτη, ή στο Γουέστμινστερ. Ότι έτυχε επίσης να
είναι, όπως θα είχε η μοίρα, ο «μοναδικός άντρας
που θα μπορούσα ποτέ να
αγαπήσω» με τα λόγια του

νείς την
ποικιλία
τρόπων
με τους
οποίους η
βασιλεία της
θα μπορούσε
ν α τα λαντευόταν αν
ή τ α ν
διαφορετικός
άντρας,
με διαεπόμενου μονάρχη στον
φορετική
αίσθηση
καθήπατέρα της, τον Βασιλιά,
παρουσίασε ένα δίλημμα. κοντος.
Ήταν ένας άνθρωπος έξω Όπως είπε ο πρώην Γενικός
από την εποχή του και το κυβερνήτης Ντέιβιντ Τζόνπροϊόν της εμπειρίας που στον μετά από το θάνατο
έκανε σαφώς το καλύτερό του Δούκα, μεταξύ των
του για να ξεπεράσει - ο άλλων στην τρυφερή του
πόνος της ορφανοτροφίας ευλογία κατά τη διάρκεια
διοχετεύτηκε σε σωματική της καναδικής νεκρώσιμης
δύναμη και αυτονομία λειτουργίας του Σαββάτου
στο Gordonstoun. το φυ- στον καθεδρικό ναό του
σικό πλεονέκτημα των Χριστού στην Οτάβα, ο
πρίγκιπας Φίλιππος ήταν
η ενσάρκωση της έννοιας
του «υπηρέτη ως ηγέτη» η
έννοια του Υπηρέτη Ηγέτη παρουσιάσθηκε από
τον αρχικό υποστηρικτή
της, τον αείμνηστο Robert
Greenleaf, ως αλτρουιστική υπηρεσία που συμβάλλει στα θετικά αποτελέσματα για μια μεγαλύτερη
αιτία. Χαρακτηρίζεται από
την υπαγωγή ενός εγώ σε
αυτήν τη μεγαλύτερη αιτία
και από την πίστη σε αυτήν
την αιτία που είναι το προεπιλεγμένο κίνητρο που
ενημερώνει την αρχιτεκτονική επιλογή κάποιου.
Σε δημόσιους όρους, αυτή
η προσέγγιση στην ηγεσία
καταγράφηκε καλύτερα
από το θέαμα τόσο οικείο
στους Καναδούς από τις
πολλές βασιλικές περιηγήσεις του ζευγαριού, του

φυσικών του δώρων που
εξαλείφθηκαν από την
ανδρεία στη μάχη και την
πνευματική αυστηρότητα
· το τεράστιο προνόμιο
του οποίου ο προστατευτισμός του προσπάθησε
να σπάσει, με διάσημα
ανάμεικτα αποτελέσματα,
σε παρατηρήσεις μετά από
παρατηρήσεις.
Για όλες τις υποθέσεις,
τις δραματικές παρεκτάσεις και τις πραγματικές
ελευθερίες, ακόμη και το
Στέμμα δεν έχει ποτέ υπονοήσει ότι η κατεύθυνση
που επέλεξε ο Φίλιππος
εκείνη τη στιγμή καθοδηγείται από οτιδήποτε
άλλο εκτός από την αγάπη
από την πλευρά του. Βασισμένο σε κάθε εμφανή
ένδειξη, σε κάθε ιστορικό
απολογισμό, παντρεύτηκε
την Πριγκίπισσα Ελισάβετ
το 1947, παρά το γεγονός ,
όχι επειδή, του τι η δύναμη
και ο ρόλος της θα σήμαινε
για τη ζωή του. Δεν είναι
δύσκολο να φανταστεί κα-

Πρίγκιπα, τα χέρια ενωμένα πίσω από την πλάτη του, περπατώντας τα
υποχρεωτικά δύο βήματα
πίσω από τη σύζυγό του,
πάντα προσεκτικός, πάντα
την είχε από πίσω. Ιδιωτικά,
όπως επιβεβαίωσαν οι
λογαριασμοί από τότε που
επιβεβαιώθηκε ο θάνατός
του, καταγράφηκε σε δεκαετίες συμβούλων που
τον έκαναν περιουσιακό
στοιχείο, όχι μόνο ένα προσάρτημα, σε μια βασίλισσα της οποίας η δική του
ευφυΐα και οπτική γωνία
έχει από καιρό αναφερθεί, αλλά η οποία, όπως
κάθε κυρίαρχος, θα είχε
λίγες πηγές συμβουλών
των οποίων η πίστη ήταν
εντελώς άνευ όρων και
εντελώς υπερισχύουσα.
Το Σάββατο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η σημασία αυτού του
δεσμού υπογραμμίστηκε
από το θέαμα της Βασίλισσας, της νέας χήρας,
που κάθεται μόνη της υπακούοντας στους κοινωνικούς απομακρυσμένους
κανόνες του COVID - μια
επιλογή που έγινε επίσης,
κατά την άποψη του The
Independent, ως πιθανή
έκφραση αλληλεγγύης με
το κοινό. Η κηδεία και τα
αποχαιρετιστήρια μηνύματα που επέλεξε ο Φίλιππος - από τους ύψη των
ύμνων της Εκκλησίας της
Αγγλίας έως τις αναγνώσεις που αντικατοπτρίζουν
την πίστη και τις αξίες του
πρίγκιπα μέχρι την στοιχειώδη ομορφιά μιας μοναχικής πίπιζας που παίζει την
σκωτσέζικη θρηνωδία τα
Λουλούδια του Δάσους, το
θρήνο για τους πεσμένους
στρατιώτες των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων
- γέμισαν επίσης το κενό
που άφησαν τόσες πολλές

κηδείες που παράγονται
και αποτρέπονται από τον
ίδιο ιό. Ήταν μια στιγμή
που ταιριάζει με την παράδοση του Amazing Grace
που παίζεται για τον εορτασμό της Οττάβα από
το σύνολο της ορχήστρας
εγχόρδων του Appleby
College του Oakville.
Σε μια εποχή που τόσα
πολλά στοιχεία του κατεστημένου της ανθρωπότητας φαίνονται πολιορκημένα από αδιάκοπο μετασχηματισμό, από τους κανόνες
διακυβέρνησής μας έως
τις ελευθερίες μας έως την
κινητικότητά μας έως τις
οικονομικές μας προοπτικές έως τη σχέση μας με
την τεχνολογία, η κηδεία
του πρίγκιπα Philip ήταν
επίσης μια υπενθύμιση αυτού που αντιπροσωπεύει
η βασιλική οικογένεια της
Βρετανίας . Με όλους τους
θεσμικούς αναχρονισμούς,
το ανθρώπινο δράμα και
το περιστασιακό μελόδραμα, η βασιλική οικογένεια
καταλαμβάνει έναν ιδιαίτερο χώρο στην τρέχουσα
παγκόσμια αφήγησή μας
που αντιπροσωπεύει την
ιστορία, τη συνέχεια, την
πίστη, το καθήκον και, ειρωνικά, μια ανυπολόγιστη
πηγή μαλακής δύναμης για
μια κορυφαία δημοκρατία
στο μια εποχή όπου η δημοκρατία είναι παντού υπό
επίθεση
Και, σε επίπεδο ανθρώπινου ενδιαφέροντος, ο
πατριάρχης του οποίου η
ακεραιότητα και οι αξίες
τιμούσαν σίγουρα θα είχε
εγκρίνει τη θέα των εγγονών του να φεύγουν από
την εκκλησία μαζί. Από
τον χώρο της τελετουργίας
μέχρι τον άντρα που θυμότουσαν, ήταν μια μέρα για
επική προοπτική.

The

Greek Grill Restaurant
Σας εγγυόμαστε: Í ï ó ô é ì é Ü , ð ï é ü ô ç ô á ,
êáèáñéüôçôá, åîõðçñÝôçóç, áóõíáãþíéóôåò
ôéìÝò.
Õðü ôçí Äéåýèõíóç

Ôïõ Êþóôá Ìáíôæéïýñá
128 O’Connor Drive and Pape Av. Toronto. On. M4J 2S4

Tel. 416- 461 5200
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Η κυβέρνηση Ford ανακοινώνει την επιβολή νέων κοινωνικών
περιορισμών καθώς τα κρούσματα της πανδημίας COVID-19,
ενδέχεται να παραμείνουν υψηλά όλο το καλοκαίρι.
συνέχεια από τη σελίδα 6
νέες προβλέψεις για τις
προσεχείς εβδομάδες. Οι
προβλέψεις δείχνουν ότι
το Οντάριο θα μπορούσε
να δει περισσότερα από
10.000 κρούσματα την
ημέρα μέχρι τα τέλη Μαΐου
με τα τρέχοντα μέτρα σε
ισχύ και 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα.
Μια εντολή αναγκαστικής
παραμονής έξι εβδομάδων
στο σπίτι με μέσο όρο
100.000 εμβολιασμούς
την ημέρα "είναι ο μόνος
τρόπος για να ισοπεδώσει
την καμπύλη", σύμφωνα
με τους υπολογισμούς των
ειδικών.
Πρόσθετα μέτρα δημόσιας υγείας θα μπορούσαν
να μειώσουν τα κρούσματα σε περίπου 2.000
κρούσματα την ημέρα,
αλλά αυτό το σενάριο της
καλύτερης περίπτωσης
θα απαιτούσε σημαντικά
ισχυρότερα μέτρα και αύξηση των εμβολιασμών σε
300.000 την ημέρα.
Τ ο Ο ν τά ρ ι ο α ν έ φ ε ρ ε
4.812 ακόμα κρούσματα
COVID-19 , τα περισσότερα
από ποτέ σε μία μόνο ημέρα, σηματοδοτώντας τρεις
συνεχόμενες ημέρες νέων

κορυφών. Οι εισαγωγές σε
νοσοκομεία αυξήθηκαν σε
1.955, ενώ ο αριθμός των
ατόμων που υποβάλλονται
σε θεραπεία για ασθένειες
που σχετίζονται με τον
COVID στην εντατική αυξήθηκε σε 701, και τα δύο
υψηλά όλων των εποχών
από τότε που ξεκίνησε η
πανδημία.
Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες
εντατικής Φροντίδας του
Οντάριο, μια κυβερνητική υπηρεσία η οποία
συντάσσει καθημερινά
έκθεση για νοσοκομεία, 74
ακόμα άτομα με COVID-19
εισήχθησαν σε IICUs μόνο
την Πέμπτη, και πάλι ο
υψηλότερος αριθμός που
έχει γίνει ποτέ σε μία μόνο
ημέρα στην επαρχία.
Οι μονάδες δημόσιας
υγείας ανέφεραν επίσης
τους θανάτους 25 ακόμα
ατόμων με COVID-19, αυξάνοντας τους αριθμούς
των θανάτων σε 7.664. Ο
μέσος όρος των θανάτων
επτά ημερών είναι έως και
21,7 την ημέρα, ο αριθμός
αυτός αποτελεί μια νέα αύξηση του τρίτου κύματος.
Ο μέσος όρος των επτά
ημερών για τους ημερήσιους θανάτους έφτασε στο

υψηλότερο σημείο των
μεγαλύτερων από 60 χρόνων στα μέσα Ιανουαρίου,
προτού εμβολιαστούν οι
περισσότεροι κάτοικοι
μακροχρόνιας φροντίδας
και γηροκομείων.
Η υπουργός Υγείας Κριστίν
Έλιοτ δήλωσε αυτή την
εβδομάδα ότι η επαρχία
προσπαθεί να ανοίξει εκατοντάδες επιπλέον κρεβάτια ΜΕΘ τις προσεχείς
ημέρες και εβδομάδες.
Πηγές ανέφεραν ότι το
Οντάριο σκοπεύει να υποβάλει επίσημο αίτημα στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση για περισσότερα από
600 μέλη του προσωπικού
κρίσιμης φροντίδας για να
στηρίξει τις προσπάθειες
πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία.
"Λάβαμε το προσχέδιο επιστολής του Οντάριο", δήλωσε η Μαίρη-Λιζ Πάουερ,
εκπρόσωπος τύπου του
ομοσπονδιακού υπουργού
Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ
Μπλερ.
"Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συζητήσεις με
την επαρχία για να καθορίσουμε τον καλύτερο τρόπο
με τον οποίο μπορούμε
να τους στηρίξουμε με
περισσότερους πόρους",

ανέφερε, προσθέτοντας
ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται
στενά με όλες τις επαρχίες
και τις ανεξάρτητες περιοχές για να βοηθήσει στη
στήριξή τους εν μέσω της
πανδημίας.
Στο Τορόντο, όπου η πίεση
στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης έχει
φτάσει σε σημείο κρίσης,
πολλά νοσοκομεία προετοιμάζονται για συνεχή
εισροή ασθενών τις προσεχείς εβδομάδες.
Το Νοσοκομείο Σάνιμπρουκ, όπου κατασκευάστηκε πρόχειρο νοσοκομείο ανοιχτού χώρου
σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων νωρίτερα αυτό
το μήνα, αναφέρει ότι θα
είναι έτοιμο να ξεκινήσει
την αποδοχή ασθενών ήδη
από τη Δευτέρα. Η μονάδα
έχει χωρητικότητα έως και
περίπου 80 κλινών και ένας
εκπρόσωπος του νοσοκομείου δήλωσε ότι θα εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό
ασθενείς που βρίσκονται
ήδη στο νοσοκομείο για
κάποιο χρονικό διάστημα
και τα συμπτώματά τους
COVID-19 έχουν υποχωρήσει.

Οι μεταφορές στο νοσοκομείο πεδίου θα ελευθερώσουν κρεβάτια κρίσιμης φροντίδας στην πόλη,
ανέφερε ο εκπρόσωπος
Τύπου.
Το βράδυ της Πέμπτης, ο
πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντό δήλωσε ότι είχε
μιλήσει με τους δημάρχους
του Τορόντο, του Μπράμπτον και της Μισισάουγκα — πόλεις που φιλοξενούν μεγάλες κοινότητες
που επλήγησαν σοβαρά
από τον COVID-19 — σχετικά με περαιτέρω ενισχύσεις που θα μπορούσαν
να είναι διαθέσιμες, ιδίως
όσον αφορά τους εμβολιασμούς.
Σε συνέντευξη Τύπου στην
Οτάβα, ο Τρουντό πρόσθεσε ότι ο Καναδικός Ερυθρός Σταυρός "περιμένει"
να βοηθήσει το Οντάριο
με τις κινητές κλινικές εμβολιασμού.
Λίγο αργότερα, η γραμματέας Τύπου της Ford
Ιβάνα Γιέλιτς εξέδωσε μια
δήλωση που φαινομενικά
απορρίπτει αυτή την προσφορά.
"Αν και εκτιμούμε την προσφορά του Πρωθυπουργού, εάν δεν συνδυαστεί

με αύξηση της προσφοράς, δεν χρειαζόμαστε τον
Ερυθρό Σταυρό αυτή τη
στιγμή για τη χορήγηση
εμβολίων στο Οντάριο.
Δεν έχουμε πρόβλημα
χωρητικότητας, έχουμε
πρόβλημα εφοδιασμού".
Αργότερα, ωστόσο και
κάτω από τις πιέσεις του
κοινού ο πρωθυπουργός
της επαρχίας ανακοίνωσε ότι η έξοδος των παιδιών στις παιδικές χαρές
μπορούν να συνεχιστούν,
ανατρέποντας έτσι την
προηγούμενη απόφαση
της κυβέρνησης.
Οι μονάδες δημόσιας υγείας χορήγησαν συνολικά
115.634 δόσεις εμβολίων
χθες, επίσης ένα νέο υψηλό για την επαρχία. Από
χθες το βράδυ, συνολικά
341.933 άνθρωποι έχουν
πάρει και τις δύο δόσεις
του εμβολίου.
Το Οντάριο έχει χρησιμοποιήσει τώρα 3.644.038,
ή 75 τοις εκατό, από τις
4.852.885 δόσεις εμβολίων που έχει λάβει από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
μέχρι σήμερα. Περισσότερες από 700.000 από αυτές
τις συνολικές δόσεις ήλθαν
στην επαρχία αυτή την
εβδομάδα.

Ουκρανία: Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου αναφέρουν
ότι η Ρωσία «δεν πρόκειται να κάνει στην άκρη» εάν
το Κίεβο εξαπολύσει επίθεση.
Του Γιάννη Σ. ΣαραΙδάρη
Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου δήλωσαν ότι οι δυνάμεις του που συγκεντρώνονται στα σύνορα με την
Ουκρανία θα μπορούσαν
να παρέμβουν οποιαδήποτε στιγμή, εάν το Κίεβο εξαπολύσει επίθεση
εναντίον αυτονομιστών
που υποστηρίζονται από
τη Ρωσία, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη
μεγαλύτερη στρατιωτική
συσσώρευση από το 2014.
Αναφορές πληροφοριών του ανοιχτού κώδικα
έχουν δείξει ότι άρματα
μάχης, πυραυλικό πυροβολικό και βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας
έχουν μεταφερθεί σε μόλις
150 μίλια από την Ουκρανία, όπου η Ρωσία έχει
δημιουργήσει μια μεγάλη
νέα στρατιωτική περιοχή
βάσης.
Ο γραμματέας Τύπου του
Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ
υπερασπίστηκε την Παρασκευή τη ρωσική στρατιωτική συγκέντρωση, χαρακτηρίζοντας τη συνοριακή
περιοχή “πυριτιδαποθήκη”
και αναφέροντας ότι η Ρωσία “δεν πρόκειται να κάνει
στην άκρη” εάν πιστεί ότι
οι εχθροπραξίες ενδέχεται
να οδηγήσουν σε «μαζικές απώλειες αμάχων».ά
ακολούθησαν σχόλια του
Ντμίτρι Κόζακ, αναπληρω-

τή αρχηγού επιτελείου του
Πούτιν, ο οποίος δήλωσε
μια ημέρα νωρίτερα ότι η
Μόσχα θα μπορούσε να
“υπερασπιστεί” τους πολίτες της στα αυτονομιστικά
εδάφη που υποστηρίζονται από τη Ρωσία – όπου
έχει εκδώσει περισσότερα
από 650.000 διαβατήρια
από το 2019 – εάν το Κίεβο
προσπαθήσει να ανακαταλάβει αυτά τα εδάφη.
Δύο δωδεκάδες Ουκρανοί
στρατιώτες έχασαν τη ζωή
τους στην πρώτη γραμμή
της σύγκρουσης κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος
έτους, συμπεριλαμβανομένων πέντε την τελευταία
εβδομάδα. Ο Volodymyr
Zelenskiy, Πρόεδρος της
Ουκρανίας, επισκέφθηκε
την πρώτη γραμμή την
Πέμπτη, λέγοντας: «Θέλω
να είμαι με τους στρατιώτες μας στις δύσκολες
στιγμές στο Ντόνμπας. Θα
πάω στις τοποθεσίες της
κλιμάκωσης.» Προέτρεψε
το ΝΑΤΟ να δημιουργήσει
ενταξιακή τάξη προκειμένου να ενταχθεί η Ουκρανία στη στρατιωτική
συμμαχία.
“Όλα εξαρτώνται από το

μέγεθος της φωτιάς”, δήλωσε ο Κόζακ, αναφερόμενος σε πιθανή αύξηση
των μαχών. Επαναλαμβάνοντας σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν του 2019,
ανέφερε ότι η Ρωσία θα
παρέμβει “εάν υπάρξει
Σρεμπρένιτσα στην περιοχή”, αναφορά στη σφαγή
8.000 Μουσουλμάνων ανδρών το 1995 από Σερβοβόσνιες δυνάμεις. Δεν
υπάρχει καμία ένδειξη για
οποιαδήποτε εκστρατεία
εθνικής κάθαρσης, αν και
το Κρεμλίνο έχει χρησιμοποιήσει παρόμοια ρητορική για να δικαιολογήσει
την παρέμβαση του στο
παρελθόν.
Παραμένει ασαφές, μέχρις
στιγμής , εάν τα κινήματα
της Ρωσίας είναι απλώς μια
τακτική εκφοβισμού ή το
προοίμιο μιας σημαντικής
κλιμάκωσης, οι μαζικές
μετακινήσεις στρατευμάτων και η ρητορική έχουν
προκαλέσει συναγερμό
στο Κίεβο και τις δυτικές
πρωτεύουσες.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας νωρίτερα
αυτή την εβδομάδα, η
Γερμανίδα καγκελάριος

Άνγκελα Μέρκελ απαίτησε
από τον Βλαντιμίρ Πούτιν
να μειώσει τον αριθμό
ρωσικών στρατευμάτων
κοντά στα σύνορα με την
Ουκρανία, προκειμένου
να «αποκλιμακώσει την
κατάσταση». Ο Πούτιν
απάντησε κατηγορώντας
την Ουκρανία ότι προκαλεί
εντάσεις κατά μήκος της
γραμμής των συγκρούσεων.
Η Τουρκία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι θα στείλουν δυο πολεμικά πλοία
αργότερα αυτό το μήνα
μέσω των στενών της στη
Μαύρη Θάλασσα, όπου
θα παραμείνουν μέχρι τις
4 Μαΐου. Η Ρωσία ενίσχυσε πρόσφατα τον στόλο
της στη Μαύρη Θάλασσα,
ο οποίος εδρεύει στην
Κριμαία, με 10 πλοία προσγείωσης και πυροβολικού
από τον στολίσκο της Κασπίας. Αναλυτές έχουν
χαρακτηρίσει ασυνήθιστη
τη μεταφορά πλοίων και
κανονιοφόρων, ακόμα και
κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων.
Ο Σεργκέι Σογκίου, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας,
ανακοίνωσε την έναρξη
στρατιωτικών ασκήσεων
σε εθνικό επίπεδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. ρισσότερες από 4.000
στρατιωτικές ασκήσεις

έχουν προγραμματιστεί δο με εκατοντάδες στρατισε ολόκληρη τη χώρα για ωτικά οχήματα, περίτεχνα
συστήματα επικοινωνιών
το μήνα Απρίλη.
και ένα νοσοκομείο πεδίου
Οι έρευνες ανοικτού κώ- είχε ιδρυθεί στην περιοχή
δικα έριξαν νέο φως στην Voronezh.
κλίμακα των κινήσεων των Βίντεο που βρέθηκαν στο
ρωσικών στρατευμάτων, TikTok και σε άλλα μέσα
τα οποία έφεραν δυνάμεις κοινωνικής δικτύωσης
από τα Ουράλια Όροι και έδειξαν επίσης αυτοκινητη Σιβηρία στην Κριμαία τάμαξες και φορτηγά που
και τις ρωσικές περιοχές μετέφεραν άρματα μάχης
που συνορεύουν με την και άλλα βαριά όπλα στην
Ουκρανία.
περιοχή των συνόρων.
Έκθεση που δημοσιεύθη- Επίσης αυτή την εβδοκε από την ομάδα πληρο- μάδα, ο Οργανισμός για
φοριών Janes έδειξε ότι την Ασφάλεια και τη Συτουλάχιστον 14 μονάδες νεργασία στην Ευρώπη
χερσαίων στρατευμάτων είχε αναφέρει ότι είχε δει
μεταφέρθηκαν στην πε- αυξημένη εμπλοκή GPS
ριοχή που συνορεύει με στη ζώνη των συγκρούτην Ουκρανία από τα τέλη σεων. Για πρώτη φορά
Μαρτίου. «Αν και οι προ- από τον Οκτώβριο του
θέσεις της Ρωσίας είναι 2014, ένα μη επανδρωμέακόμα ασαφείς, η μετα- νο αεροσκάφος μεγάλης
φορά αυτή ξεχωρίζει ως η εμβέλειας δεν μπόρεσε
μεγαλύτερη αιφνιδιαστική να απογειωθεί από τη
μετακίνησης στρατευμά- βάση του λόγω «διπλών
των από την εισβολή της παρεμβολών σήματος
Ρωσίας στην Κριμαία και GPS που αξιολογήθηκαν
την ανατολική Ουκρανία», ως προκαλούμενες από
ανέφερε η έκθεση.
παρεμβολές». Συνολικά,
Η έκθεση ανέφερε επίσης ανέφερε η έκθεση, τα μη
ότι συστήματα αεράμυ- επανδρωμένα αεροσκάφη
νας μεταφέρονταν στην «αντιμετώπιζαν αυξημένα
περιοχή Βορονέζ, η οποία επίπεδα παρεμβολής σή«δεν είχε παρατηρηθεί με ματος GPS κατά την αποπροηγούμενες κινήσεις». γείωση και προσγείωση»
από τις 21 Μαρτίου, την
Μια προηγούμενη έρευνα κατά προσέγγιση έναρξη
από την Ομάδα Πληροφο- της ρωσικής στρατιωτικής
ριών Συγκρούσεων έδειξε συσσώρευσης.
ένα νέο ρωσικό στρατόπε-
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Ο Καναδάς πλησιάζει σε μια πολιτική
συναίνεση για την αλλαγή του κλίματος;
Το σχέδιο για το κλίμα του Erin O’Toole είναι συζητήσιμο, αλλά ο πολιτικός διαχωρισμός για την κλιματική αλλαγή έχει στενέψει
Άαρον Γουέρυ ·
Την ημέρα που ο Erin
O’Toole εγκατέλειψε σιωπηρά την αντίθεσή του
στο κόμμα του στην τιμή
του άνθρακα (“Αναγνωρίζουμε”, είπε, “ότι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος
για να μειώσουμε τις εκπομπές μας είναι να χρησιμοποιήσουμε μηχανισμούς
τιμολόγησης”) ακόμη εξακολουθεί να αγωνίζεται να
εξηγήσει γιατί η πρότασή
του για μια χαμηλή τιμή
του άνθρακα ήταν πιο
αλτρουιστική από τις πολιτικές που οι Συντηρητικοί
έχουν ξοδέψει περισσότερο από μια δεκαετία
καταδικάζοντας.
“Είπα ότι είναι ένας μηχανισμός τιμολόγησης για τους
καταναλωτές”, δήλωσε ο
O’Toole σε δημοσιογράφους την Πέμπτη. “Δεν
είναι φόρος.”
Ο O’Toole ξέρει σίγουρα
ότι οι Συντηρητικοί δεν
θα δεχόταν ποτέ τέτοια
υποκρισία από έναν ηγέτη
των Φιλελευθέρων ή του
NDP. Αλλά αν το O’Toole
έχει πρόβλημα εδώ, είναι
πιθανό με τους υποστηρικτές των Συντηρητικών
που τους έχουν πει επανειλημμένα και δυνατά ότι η
τιμή του άνθρακα για τους

εκπομπών του Καναδά.
Αλλά τα τελικά ερωτήματα για τους ψηφοφόρους
θα είναι το πόσο καλά θα
λειτουργούσε η πρόταση των Συντηρητικών και
πώς θα συγκρίνονταν οι
επιπτώσεις της πρότασής
τους με την υπάρχουσα φιλελεύθερη πολιτική. Αυτές
οι ερωτήσεις θα απαιτήσουν περισσότερη μελέτη
τις επόμενες ημέρες και
εβδομάδες.
Ο O’Toole προτείνει την
κατάργηση της τρέχουσας
ομοσπονδιακής εισφοράς
άνθρακα - η οποία επί του
παρόντος ισοδυναμεί με

ρητικών θα οδηγούσε τα
έσοδα σε μεμονωμένους
“λογαριασμούς εξοικονόμησης χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα” κάθε φορά που αγοράζετε
καύσιμο, για παράδειγμα,
ένα ποσό που ισοδυναμεί
με τη χρέωση καυσίμου
των Συντηρητικών θα εισέρχεται στον λογαριασμό
σας.
Τα χρήματα στο λογαριασμό σας θα μπορούσαν
τότε να χρησιμοποιηθούν
για εγκεκριμένες από την
κυβέρνηση και φιλικές
προς το περιβάλλον αγορές, όπως κάρτα δημόσιας

Σύμφωνα με την πρόταση τιμολόγησης του συντηρητικού άνθρακα, χρήματα από «λογαριασμούς εξοικονόμησης
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά «πράσινων»
προϊόντων, όπως τα ποδήλατα.
καταναλωτές είναι εντελώς 40 δολάρια ανά τόνο εκπο- συγκοινωνίας, νέο ποδήκακή πολιτική - και ίσως μπών αερίων θερμοκηπίου λατο, ενεργειακά αποδομε τους βουλευτές των και αναμένεται να αυξηθεί τικές βελτιώσεις στο σπίτι
Συντηρητικών που έχουν στα 170 $ ανά τόνο έως το ή νέο ηλεκτρικό όχημα.
μεταφέρει αυτό το μήνυμα 2030 - με μια νέα εισφορά (Οι επιχειρήσεις θα έχουν
σε αυτούς τους υποστηρι- καυσίμου που θα ξεκινού- πρόσβαση στους δικούς
σε από $ 20 ανά τόνο και τους λογαριασμούς ταμικτές για χρόνια.
Η ανακοίνωση του O’Toole θα αυξηθεί έως 50 $ ανά ευτηρίου.)
θα μπορούσε να μετρη- τόνο. Το O’Toole θα άλλαζε Ο O’Toole ισχυρίζεται ότι η
θεί ως πρόοδος. Οι Φιλε- επίσης τον τρόπο χρήσης πολιτική του δεν είναι φόρος επειδή τα έσοδα δεν
λεύθεροι και οι Καναδοί των εσόδων.
ψηφοφόροι του Justin Σύμφωνα με την φιλελεύ- πηγαίνουν στην κυβέρνηTrudeau έχουν ωθήσει την θερη πολιτική, η οποία ση. Για να υποστηρίξουν
κλιματική πολιτική σε αυ- ισχύει μόνο σε επαρχίες αυτό το επιχείρημα, οι Συτήν τη χώρα προς δράση που δεν έχουν εφαρμόσει ντηρητικοί προτείνουν ότι
και το Συντηρητικό Κόμμα τις δικές τους τιμές άνθρα- η κυβέρνηση Trudeau, ή
κινείται προς αυτήν την κα, το 90% των εσόδων κάποια μελλοντική κυβέρκατεύθυνση - τόσο απο- επιστρέφεται στα νοικοκυ- νηση, μπορεί να αρχίσει να
δεχόμενο τη λογική της ριά των εν λόγω επαρχιών μετατρέπει τα χρήματα σε
τιμολόγησης του άνθρακα σε ισότιμη βάση. Το άλλο άλλες χρήσεις.
όσο και υποβάλλοντας ένα 10 τοις εκατό απευθύσχέδιο που καταβάλλει νεται σε ειδικά κονδύλια Οι συντηρητικοί και οι
πραγματική προσπάθεια για σχολεία, νοσοκομεία, φιλελεύθεροι κάνουν
εμπόριο
να εξηγήσει πώς μια Συ- επιχειρήσεις και δήμους.
ντηρητική κυβέρνηση θα Η πρόταση των Συντηεκπληρώσει τους στόχους

Αλλά αυτό το υποθετικό παραλείπει αυτή τη
λεπτομέρεια σχετικά με
την ομοσπονδιακή τιμή
του άνθρακα που ισχύει
μόνο σε επαρχίες χωρίς
δικές τους τιμές άνθρακα.
Εάν οι ανυπόμονοι συντηρητικοί πρωθυπουργοί
στην Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν, τη Μανιτόμπα
και το Οντάριο εισάγουν
τις δικές τους πολιτικές
τιμολόγησης άνθρακα, τα
έσοδα που πηγαίνουν στην
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
μειώνονται στο μηδέν.
Ιδεολογικά, τα δύο μεγάλα
ομοσπονδιακά κόμματα
έχουν τώρα ανταλλάξει
ρόλους στην πολυετή συζήτηση σχετικά με το αν η
κυβερνητική παρέμβαση
είναι κάτι καλό. Τώρα, οι
Φιλελεύθεροι λένε ότι τα
καναδικά νοικοκυριά πρέπει να είναι ελεύθερα να
αποφασίσουν τι να κάνουν
με τις εκπτώσεις άνθρακα,
ενώ οι Συντηρητικοί θα
υπαγορεύουν πώς οι Καναδοί μπορούν να ξοδεύουν
τα δικά τους χρήματα.
“Ο λογαριασμός εξοικονόμησης άνθρακα είναι
μια ενδιαφέρουσα ιδέα”,
δήλωσε ο Stewart Elgie
του Ινστιτούτου Smart
Prosperity. “Ο διάβολος θα
είναι στις λεπτομέρειες.”
Λεζάντα Οι άνθρωποι επιβιβάζονται στο Skytrain
στο Βανκούβερ. Μια πολιτική τιμολόγησης άνθρακα που κατευθύνει
κεφάλαια σε «πράσινες»
αγορές, όπως κάρτες διέλευσης, ενδέχεται να μην
είναι αποτελεσματική αν
πληρώνει για πράγματα
που οι άνθρωποι επρόκειτο να αγοράσουν ούτως ή
άλλως. (Ben Nelms / CBC)
Η διαχείριση της πολιτικής
θα ήταν περίπλοκη, είπε ο
Elgie, και οι λογαριασμοί
ταμιευτηρίου θα μπορούσαν τελικά να χρησιμοποιηθούν για αγορές που θα
είχαν γίνει ούτως ή άλλως ή
που δεν θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις εκπομπές. Οι κάρτες διέλευσης,
για παράδειγμα, ενδέχεται
να αγοραστούν από άτομα
που χρησιμοποιούν ήδη
δημόσια συγκοινωνία. Και
οι Συντηρητικοί θα πρέπει
ακόμη να διαπραγματευτούν με τις επαρχίες ώστε

να προχωρήσουν.
Ένας ανεξάρτητος δειγματισμός που διεξήχθη από
την Navius Research διαπίστωσε ότι οι προβλεπόμενες μειώσεις εκπομπών
του σχεδίου των Συντηρητικών θα ήταν σε γενικές
γραμμές παρόμοιες με αυτές που αναμένονται από
την τρέχουσα φιλελεύθερη πολιτική. Εκείνο που
ακόμα ελλείπετε είναι μια
ανάλυση του τρόπου με
τον οποίο το κόστος και τα
οφέλη του προγράμματος
Συντηρητικών θα κατανέμονταν στα νοικοκυριά και
στα επίπεδα εισοδήματος.
Το γεγονός ότι ο O’Toole
περιόρισε την τιμή του
άνθρακα στα 50 $ ανά
τόνο - ακόμα και καθώς
αναγνώρισε ότι η τιμολόγηση του άνθρακα είναι
ο πιο αποτελεσματικός
τρόπος για τη μείωση των
εκπομπών - θα μπορούσε
να είναι μια παραχώρηση
στο συναίσθημα κατά της
τιμολόγησης που έχει προωθήσει το κόμμα του την
τελευταία δεκαετία. Αλλά
για να βοηθήσουν να αντισταθμισθεί μια χαμηλότερη τιμή, οι Συντηρητικοί
λένε ότι θα εισαγάγουν
“ευέλικτους κανονισμούς”
που θα καθορίζουν νέες
εντολές για τις εκπομπές
καυσίμων και τις πωλήσεις οχημάτων μηδενικών
εκπομπών - κανονισμούς
που πιθανότατα θα είχαν
υψηλότερο κόστος.
Νικητές και ηττημένοι
Η ανάλυση Navius διαπίστωσε ότι το συνολικό
ΑΕΠ θα ήταν ελαφρώς
υψηλότερο το 2030 στο
πλαίσιο του Συντηρητικού
σχεδίου. Ο Dave Sawyer,
ένας οικονομολόγος του
περιβάλλοντος, έγραψε
στο Twitter ότι ενώ οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι
καλύτερες στο πλαίσιο
του Συντηρητικού σχεδίου, τα νοικοκυριά θα ήταν
χειρότερα και το κόστος
θα μειωνόταν σε μεγάλο
βαθμό στα νοικοκυριά
μεσαίου και χαμηλότερου
εισοδήματος.
Οι Φιλελεύθεροι σημείωσαν γρήγορα την Πέμπτη
ότι το σχέδιο θα αφήσει
όσους καίνε περισσότερα

καύσιμα με περισσότερα
χρήματα να ξοδέψουν.
(Εδώ είναι ο τρόπος που
τοποθετούνται οι Φιλελεύθεροι: “Όσο περισσότερο
καίτε, τόσο περισσότερο
κερδίζετε.”)
Εκείνοι που κερδίζουν
περισσότερα τείνουν να
χρησιμοποιούν περισσότερα καύσιμα - αλλά οι
τρέχουσες ομοσπονδιακές
εκπτώσεις κατανέμονται
εξίσου σε όλα τα νοικοκυριά. Ως αποτέλεσμα, ο
αξιωματούχος του κοινοβουλευτικού προϋπολογισμού έχει εκτιμήσει ότι τα
περισσότερα νοικοκυριά
καταλήγουν να λαμβάνουν
περισσότερες εκπτώσεις
από ό, τι πληρώνουν με
πρόσθετο κόστος - με τα
νοικοκυριά με τα υψηλότερα εισοδήματα να πληρώνουν τα περισσότερα
και μεσαίου και χαμηλού
εισοδήματος νοικοκυριά
να λαμβάνουν τα περισσότερα.
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο
Συντηρητικών. Το κόμμα
αντισταθμίζει τη μελλοντική πορεία των τιμών
εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα από μεγάλες βιομηχανικές εκπομπές - μια
συντηρητική κυβέρνηση
μπορεί να ακολουθήσει
το τρέχον χρονοδιάγραμμα τιμών, ή ίσως όχι. Το
σχέδιο δεν περιλαμβάνει
δέσμευση στη νομοθεσία
περί λογοδοσίας για την
αλλαγή του κλίματος (ένα
φιλελεύθερο νομοσχέδιο
βρίσκεται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο).
Ένα μεγάλο μέρος της
πρόκλησης του O’Toole
θα μπορούσε απλώς να
πείσει τους Καναδούς ότι
είναι ειλικρινής για αυτό.
Πριν από λιγότερο από
ένα μήνα, τα συντηρητικά
μέλη απέρριψαν ένα ψήφισμα που θα είχε κηρύξει
την αλλαγή του κλίματος
πραγματική. Χρόνια πριν,
η συντηρητική κυβέρνηση
του Stephen Harper απέτυχε να ακολουθήσει τις
υποσχέσεις και τα σχέδιά
της.
Όμως, ενώ το περιεχόμενο
του νέου σχεδίου Συντηρητικών είναι συζητήσιμο
- και απομένει να δούμε
πόσο καλά θα το δεχτούν
οι Συντηρητικοί - είναι
επίσης δυνατό να το δούμε
ως ένα σημαντικό βήμα
προόδου για την πολιτική
για τον κλίμα στον Καναδά. Εάν η πολυκομματική
συναίνεση είναι το πώς διαρκεί η δημόσια πολιτική,
ο Καναδάς μπορεί να έχει
πλησιάσει πιο κοντά σε
μια βιώσιμη προσέγγιση
για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής.
“Μετά από χρόνια πολέμων για τις τιμές του άνθρακα, η μεροληψία για
μια κλιματική πολιτική
στον Καναδά μόλις έγινε
πολύ μικρότερη”, δήλωσε ο
Έλγκι, “και αυτό είναι καλό
για το περιβάλλον και την
οικονομία μας.”
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Κάνοντας την Air Canada βιώσιμη και με
όλους τους επιβάτες της ξανά
Καρλ Μούρ
Μετά από ένα χρόνο κατά
το οποίο οι καναδικές αεροπορικές εταιρείες είχαν
απειληθεί υπαρξιακά από
την ελαττωμένη ζήτηση
και τους περιορισμούς
λειτουργίας αποτέλεσμα
της πανδημίας COVID-19,
η υπουργός Οικονομικών
Chrystia Freeland και ο
υπουργός Μεταφορών
Omar Alghabra ανακοίνωσαν ένα πακέτο σωτηρίας για τη μεγαλύτερη
αεροπορική εταιρεία του
Καναδά και την εθνική
ναυαρχίδα, της Air Καναδά.
Με μια επιδότηση έως
και 5,9 δισεκατομμύρια
δολάρια που παρέχεται
μέσω της χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης έκτακτης
ανάγκης μεγάλου εργοδότη - ένα πρόγραμμα
που έχει σχεδιαστεί για
να υποστηρίζει μεγάλους
καναδούς εργοδότες που
έχουν χάσει έσοδα λόγω
του COVID-19 - το πακέτο
ήταν μεγαλύτερο από το
αναμενόμενο. Περιλαμβάνει δάνεια 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια επένδυση 500 εκατομμυρίων
δολαρίων σε μετοχές της
Air Canada και ένα δάνειο
1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κάλυψη των
χρηματικών επιστροφών
στους πελάτες.
Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και η Air Canada έχουν
μια πιο μακροπρόθεσμη
άποψη, όπως θα έπρεπε.
Αυτό το πακέτο θα επιτρέψει στην Air Canada να

Μια σειρά αεροσκαφών της Air Canada στους χώρους επιβίβασης επιβατών στο
Διεθνές Αεροδρόμιο του Τορόντο Πίαρσον /
περάσει από τους δύσκολους καιρούς που πιθανότατα βρίσκονται ακόμη
μπροστά. αν και υπάρχουν
μερικές πράσινες βολές
για τον κλάδο, μπορεί να
είναι μήνες αν όχι δύο χρόνια πριν φτάσουμε ακόμη
και στο σημείο όπου η
αεροπορική βιομηχανία
βρισκόταν στον Καναδά
τον Φεβρουάριο του 2020.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες
και την Κίνα, τα επίπεδα
των επιβατών της εγχώριας αεροπορικής βιομηχανίας επέστρεψαν με
μεγαλοπρεπή τρόπο. Αυτό
είναι ενθαρρυντικό. Ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερες
εγχώριες αγορές από τον
Καναδά. Στη χώρα μας, η
βιομηχανία χρειάζεται ξένους ταξιδιώτες - για επαγγελματικές, τουριστικές ή
οικογενειακές επισκέψεις
- και την ικανότητα των
Καναδών να ταξιδεύουν
εκτός της χώρας, ώστε ο
κλάδος να αρχίσει πραγ-

ματικά να επιστρέφει σε
λογική υγεία. Ενώ η τύχη
των διαβατηρίων εμβολίων ως πτυχή του ταξιδιού
μετά το COVID παραμένει
εκκρεμής, θα μπορούσε
να είναι το κλειδί για μια
παγκόσμια προσέγγιση
του προβλήματος.
Πέρα από τα αναμενόμενα
δάνεια, κρίσιμα στοιχεία
του ομοσπονδιακού πακέτου περιλαμβάνουν την
πρόβλεψη για την επιστροφή χρημάτων στους
πελάτες της Air Canada
που αγόρασαν εισιτήρια
για πτήσεις που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας.
Αυτή ήταν η συνετή διαχείριση των επιχειρήσεων,
καθώς δεν επιτρέπει τη
ροή των μετρητών σε μια
άνευ προηγουμένου κρίσιμη έλλειψη μετρητών.
Μια άλλη ευρέως αναμενόμενη κίνηση ήταν η
επανάληψη των πτήσεων
προς μικρότερες πόλεις σε
περιοχές του Ατλαντικού

Καναδά, της Βρετανικής
Κολομβίας, του μακρινού
βορρά και αλλού. Ο κύριος
λόγος για τον οποίο είχαν
διακοπεί αυτές οι πτήσεις ήταν η πολύ χαμηλή
ζήτηση λόγω κοινωνικής
απόστασης και κλειδώματος. Ως αεροπορική
εταιρεία, απλώς δεν είναι
οικονομικά συμφέρουσα
η πτήση με χαμηλά επίπεδα φόρτωσης (ποσοστό
πλήρους θέσης). Όμως
πολλοί δήμαρχοι και πρωθυπουργοί ανησυχούσαν
κατανοητά για τον αντίκτυπο της απομόνωσης στις
κοινότητές τους. Αυτό θα
κοστίσει την Air Canada,
αλλά η πολιτική οπτική
είναι σημαντική και αξίζει
τον κόπο στο πλαίσιο της
συνολικής συμφωνίας.
Υπάρχουν δύο εκπληκτικές διατάξεις του πακέτου.
Πρώτον, ότι η Οτάβα θα
αγόραζε 21,5 εκατομμύρια
μετοχές της Air Canada και
θα αποκτούσε εντάλματα

για να αγοράσει επιπλέον
14,6 εκατομμύρια μετοχές.
Δεδομένου του τρέχοντος
κύκλου εργασιών της Air
Canada περίπου 335 εκατομμυρίων μετοχών σε
κυκλοφορία, το αρχικό μερίδιο συμμετοχής της Οτάβα θα ανέλθει στο 6,4%
περίπου. Θα αυξηθεί σε
περισσότερο από 10 τοις
εκατό εάν η Οττάβα ασκήσει όλα τα εκκρεμή εντάλματα. Αυτό πυροδότησε
φήμες για επανεθνικοποίηση της Air Canada. Αυτό
μου φαίνεται ιδιαίτερα
κακή ιδέα. Οι κυβερνήσεις
είναι καλές σε ορισμένα
πράγματα, αλλά η ιστορία
έχει αποδείξει παγκοσμίως
ότι η διαχείριση μιας αεροπορικής εταιρείας δεν
είναι μία από αυτές. Είναι
πιο πιθανό ότι η Freeland
και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Michael
Sabia - του οποίου το χέρι
σε αυτό το πακέτο φαίνεται προφανές με βάση τα
χρόνια του ως ανώτερος
ομοσπονδιακός γραφειοκράτης, ακολουθούμενος
από τον χρόνο του ως CFO
της CN, και στη συνέχεια
CEO της Bell and the Caisse
de dépôt - σκέφτονταν ότι
εάν η επιχείρηση της Air
Canada ανακάμψει γρήγορα μετά την πανδημία, η
κυβέρνηση μπορεί να έχει
ένα καθαρό κέρδος από τις
μετοχές της.
Δεύτερον, η εστίαση στο
περιβάλλον, σαφώς έχει
κάτι από το κεντρικό θέμα
της ημερήσιας διάταξης για την κυβέρνηση
Trudeau. Αυτό πιθανότα-

τα δεν ήταν μια σκληρή
πώληση στην Air Canada.
Η βιομηχανία έχει επεξεργαστεί την πίεση από όλο
και περισσότερους ιπτάμενους - ιδιαίτερα τους
μαθητές μου της γενιάς Z
αλλά όλο και μεγαλύτερες
γενιές - και οι αερομεταφορείς αγοράζουν αεροπλάνα (όπως τα Airbus
200 και Boeing Max) που
αποτελούν λιγότερο χημική απειλή για τον πλανήτη.
Βοηθά επίσης στο μέτωπο των θέσεων εργασίας,
ιδιαίτερα στο Κεμπέκ και
τη Μανιτόμπα, αλλά αυτά
είναι αεροπλάνα που θέλουν να αγοράσουν ούτως
ή άλλως, οπότε ένα εύκολο
ερώτημα για να συμφωνήσει.
Αυτό που δεν προκαλεί έκπληξη και μια καλή κίνηση
είναι το ανώτατο όριο της
συνολικής αποζημίωσης
των ανώτερων στελεχών
από την αεροπορική εταιρεία σε 1 εκατομμύριο
δολάρια για καθένα από τα
στελέχη της, εφόσον η Air
Canada χρησιμοποιεί τις
διευκολύνσεις δανεισμού.
Δεν είναι μόνο μια κουταλιά ζάχαρης για λόγους
πολιτικής οπτικής, αλλά
μια ηθική αναγκαιότητα σε
περιόδους κοινωνικοοικονομικής δυσκολίας.
Ο Karl Moore είναι Αναπληρ ωτής Καθηγητής
στη Σχολή Διοίκησης του
Desautels, στο Πανεπιστήμιο McGill, και επί μακρόν
παρατηρητής της αεροπορικής βιομηχανίας

Κούβα: Το τέλος μιας δυναστείας.
Η αποτυχία μιας επανάστασης.

Του Θωμά Σ. Σάρα
Όταν προ μιας τριετίας ο
τότε παντοδύναμος ηγέτης της κυβέρνησης του
νησιού και αδελφός του
ιδρυτού του κόμματος
Ραούλ Κάστρο, ανακοίνωσε τη πρόθεσή του να
παραιτηθεί από την εξουσία το 2021, είναι βέβαιο
ότι ο ίδιος πίστευε ότι θα
άφηνε την εξουσία του
νησιού σε μια οικονομική
σταθερή κατάσταση και
με βελτιωμένο το βιοτικό
επίπεδο των κουβανών.
Ήταν η κλασική μορφή
μεταβίβασης της διακυβέρνησης του νησιού από
την μια γενιά, την δημιουργό, σε μια νέα γενιά
ηγετών, με νέες ιδέες και
νέους οραματισμούς.
Στην πραγματικότητα,
ωστόσο, οι σχεδιασμοί
αυτοί δεν φαίνεται να
εξελίχθηκαν όπως αναμενόταν από τους αρχιτέκτονες του κόμματος.
Είναι δε βέβαιο ότι η ανακοίνωση του Κάστρο, την
περασμένη Παρασκευή,
βρήκε τη χώρα σε μια
πραγματικά βαθιά οικονομική κρίση. Η οικονομία του νησιού, ως γνωστόν, εξαρτάται κυρίες
από τον τουρισμό. Αυ-

τός είναι όπως θα λέγαμε
η βαριά βιομηχανία της
χώρας. Αλλά όμως κάτω
από τις συνθήκες που δημιούργησα η πανδημία,
ο τουρισμός έχει πληγεί
ανεπανόρθωτα. Σύμφωνα
μάλιστα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης της
Αβάνας η μείωση αυτή είναι τουλάχιστον της τάξης
του ένδεκα τις εκατό για
το 2020. Αυτό στην πράξη
μεταφράζεται καθημερινά
σε μεγάλες ουρές των πολιτών, οι οποίοι πασχίζουν

για τα απαραίτητα τρόφιμα
και φάρμακα, καθώς επίσης και άλλα είδη πρώτης
ανάγκης.
Ιστορικά το νησί ύστερα
από χρόνια αγώνων επιβίωσης, είχε δει μια βελτίωση
στις σχέσεις με την μεγάλη
γείτονα δημοκρατία του,
τις ΗΠΑ, επί διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα,
ήταν σαν ένα όμορφο λυκόφως στη ζωή των τόσο
ταλαιπωρημένων πολιτών
του νησιού. Δυστυχώς,
αυτή η πολιτική άνοιξη δεν

κράτησε για πολύ, καθώς
ο διάδοχος του Ομπάμα,
Τραμπ την ανατίναξε με
την θέσπιση σκληρών οικονομικών μέτρων και
κυρώσεων, πολλές των
οποίων βάρυναν τους κατοίκους εδώ και δεκαετίες.
Τη πολιτική αυτή, μέχρι
στιγμής, φαίνεται να ασπάζεται και ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος
δείχνει απρόθυμος να συνεργαστεί με τη κομμουνιστική διοίκηση του νησιού,
παρά τις σημαντικές αλλα-

γές που έχουν επιβληθεί
στη διακυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένα μέλη του Αμερικανικού κογκρέσου αρχίζουν να διαισθάνονται
ότι ένα πολιτικό άνοιγμα
προς την κυβέρνηση του
νησιού, μάλλον ευνοεί τα
Αμερικανικά συμφέροντα
ενώ παράλληλα βοηθά το
δοκιμασμένο λαό του νησιού και ασκεί πίεση πάνω
στην κουβανική κυβέρνηση λόγω των δεσμών που
δημιουργούνται από τις
σχέσεις των δύο λαών, από
ότι βοηθά η πολιτική της
απομόνωσης.
Παρόλα αυτά η πολιτική
πραγματικότητα μας λέει
το πόσο δύσκολο είναι
να αποβλέπει κάποιος σε
συνεργασία της Αμερικανικής διοίκησης μα τη γενιά
εκείνων που μετέτρεψαν
το νησί σε σοσιαλιστικό
κράτος, και μάλιστα δίπλα
ακριβώς στα αμερικανικά
ακρογιάλια.
Παρά δε την αυξανόμενη
αβεβαιότητα, οι Κουβανοί
την περασμένη εβδομάδα
έγιναν μάρτυρες μιας ιστορικής αλλαγής φρουράς
στο 8ο Συνέδριο του Κουβανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, "στο ανώτατο

σώμα" του μόνου πολιτικού κόμματος που επιτρέπεται στο νησί.
Το συνέδριο ξεκίνησε την
Παρασκευή, χρονομετρημένο για να τιμήσει την 60η
επέτειο από τη νίκη της
Κούβας επί των εξόριστων
που είχαν εκπαιδεύτεί από
τη CIA κατά τη διάρκεια
της εισβολής στον Κόλπο
των Χοίρων.
Ακόμα κι αν ο απερχόμενος αρχηγός της οικογένειας του κόμματος συνεχίσει
να ασκεί αδιαμφισβήτητη
εξουσία στο νησί, μόλις
τελειώσει το συνέδριο,
κανείς με το επώνυμο Κάστρο δεν θα καταλάβει
ανώτερη ηγετική θέση, για
πρώτη φορά ύστερα από
62 χρόνια.
Από τα πρώτα χρόνια της
επανάστασης, ο αρχηγός
του κράτους της Κούβας ηγούνταν πάντα του
κόμματος, καθιστώντας
σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί πού τελειώνει η
κυβέρνηση και πού αρχίζει
το κόμμα.
Αλλά το 2018, ο Κάστρο
παραιτήθηκε από πρόεδρος, ανοίγοντας το δρόμο για τον επιλεγμένο διάδοχό του, Μιγκουέλ Ντιάζ,
συνέχεια στη σελίδα 12
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Με έναν προϋπολογισμό, η Freeland ανέτρεψε
3 δεκαετίες πολιτικής ορθοδοξίας
Οι Φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι οι Καναδοί είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από το σχολείο μικρής κυβέρνησης Reagan-Thatcher
Άαρον Γουέρυ
Πριν από σχεδόν επτά
χρόνια, ένας αρχάριος πολιτικός εξέτασε το πολιτικό
τοπίο σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο και είδε τα
περιγράμματα μιας νέας
εποχής.
“Αυτό που βλέπουμε, τόσο
στη Δυτική Ευρώπη όσο
και στη Βόρεια Αμερική,
είναι το τέλος της εποχής
Ρέιγκαν / Θάτσερ και των
πολιτικών ιδεών που τη
δημιούργησαν”, έγραψε η
Chrystia Freeland εκείνη
την εποχή.
Ενώ ήταν στην εξουσία,
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και η πρωθυπουργός του Ηνωμένου
Βασιλείου Μαργαρίτα Θάτσερ προσωποποίησαν μια
αντικυβερνητική ατζέντα
που έδωσε προτεραιότητα
στη μείωση των φόρων,
την κατάργηση των κανονισμών, τη συρρίκνωση
του κράτους και την αναβολή στην αγορά. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αυτή
η ατζέντα κυριαρχούσε
στη Δύση, κυριαρχώντας
στα κυβερνητικά οράματα
ακόμη και φιλελεύθερων
πολιτικών.
Όμως, τον Ιούλιο του 2014,
η Φρίλαντ ισχυριζόταν ότι
ο δυτικός κόσμος βρισκόταν στο κατώφλι αυτού

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau δίνει στην υπουργό
των Οικονομικών Chrystia Freeland τους αντίχειρες
αφού έχει εκφωνήσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό στη Βουλή των Κοινοτήτων στην Οτάβα τη Δευτέρα
19 Απριλίου 2021.
τη σκέψη των Reagan και μέτρα που σχετίζονται
Thatcher (και, στο πλαίσιο με την κλιματική αλλαγή
του Καναδά, του Stephen και το περιβάλλον (1,9
δισεκατομμύρια δολάρια).
Harper).
Οι μόνιμες δαπάνες αλλά- Η επέκταση της πρόσβασης στο Canada Workers
ζουν τα πράγματα
Ο προϋπολογισμός προ- Benefit - μια επιστρεπτέα
τείνει 135 δισεκατομμύρια πίστωση φόρου που υποδολάρια σε νέες δαπάνες στηρίζει άτομα με χαμηλό
για τα επόμενα πέντε οι- εισόδημα - θα κόστιζε επικονομικά έτη, τα περισ- πλέον 1,7 δισεκατομμύρια
σότερα από τα οποία θα δολάρια. Η Freeland λέει
δαπανηθούν τα επόμενα ότι θα μπορούσε να βγάλει
τρία χρόνια για να αντιμε- 100.000 ανθρώπους από
τωπιστεί ο αντίκτυπος της τη φτώχεια.
πανδημίας και να τονωθεί Πίσω στο 2014, η Freeland
η οικονομία καθώς ο ιός είπε ότι η επανάσταση των
Ρέιγκαν-Θάτσερ αναπτύυποχωρεί.
Υπάρχει όμως και σημα- χθηκε από την ιδέα ότι

Οι ηγέτες της Οικονομικής Συνόδου Κορυφής Λεζάντα (από αριστερά) Ronald
Reagan, Brian Mulroney και Helmut Kohl ακολουθούν τη Margaret Thatcher σε μια
αυλή στο Hart House στο Τορόντο, στις 20 Ιουνίου 1988.
που ονόμασε «νέα τεκτονική πολιτική μετατόπιση»
που απαιτεί αλλαγή στη
σκέψη από και προς την
κυβέρνηση.
Τότε, η Freeland - το πρώτο
στρατολογημένο στέλεχος του Justin Trudeau ήταν βουλευτής για μόλις
οκτώ μήνες. Τώρα είναι
υπουργός Οικονομικών
κοιτάζοντας το οδυνηρό
τελικό μιας παγκόσμιας
πανδημίας και το απρόβλεπτο μέλλον που θα το
ακολουθήσει.
Ο προϋπολογισμός που
κατέθεσε τη Δ ευτέρα
αφορά την αντιμετώπιση
της άμεσης απειλής του
COVID-19 και, στη συνέχεια, την επισκευή και την
αναζωογόνηση της οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον. Αλλά μπορεί
επίσης να διαβαστεί ως
ένα έγγραφο που προωθεί
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον πολιτικό
διάλογο μακρύτερα από

ντική μόνιμη δαπάνη εδώ:
για τη δημοσιονομική περίοδο 2025-2026 - η οποία
είναι τόσο μπροστά όσο
φαίνεται αυτός ο προϋπολογισμός - η Freeland έχει
προϋπολογισμό για 16,1
δισεκατομμύρια δολάρια
σε νέες ομοσπονδιακές
δαπάνες.
Περισσότερα από τα μισά
από αυτά - 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια - προορίζονται για την πρώιμη
μάθηση και τη φροντίδα
των παιδιών, ταιριάζοντας
σχεδόν ακριβώς αυτό που
είπαν οι υποστηρικτές θα
ήταν απαραίτητο για την
αντιμετώπιση της έλλειψης
υψηλής ποιότητας, προσιτών χώρων.
Ωστόσο, ο προϋπολογισμός προσφέρει επίσης
νέα και σημαντικά ποσά
για την Ασφάλεια των Γηρατειών (3 δισεκατομμύρια δολάρια), τη δημόσια
συγκοινωνία (2,6 δισεκατομμύρια δολάρια) και

«ένα υπερβολικό, άκαμπτο
κράτος πρόνοιας» θα μπορούσε να κατηγορηθεί για
μια αργή οικονομία και
υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, τα βασικά προβλήματα
της σύγχρονης οικονομίας,
υποστήριξε - χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και υψηλή οικονομική ανισότητα
- μπορούν να εντοπιστούν
στην έλλειψη κυβερνητικής δράσης.
“Εάν η υπερβολική κυβέρνηση θεωρήθηκε το
πρόβλημα της παλαιότερης εποχής της χαμηλής
οικονομικής ανάκαμψης
και της υψηλής ανεργίας
είναι ευκολότερο να υποστηρίξουμε σήμερα ότι
το πρόβλημα είναι πολύ
μικρό από αυτό - πολύ
λίγα ερεθίσματα, πολύ
λίγη εποπτεία, πολύ μικρή
αναδιανομή”, έγραψε.
Επτά χρόνια αργότερα,
μοιάζει με πρόβλεψη.
Η κυβέρνηση μεγαλώνει, η
κυβέρνηση συρρικνώνεται

Η κυβέρνηση
του Trudeau
εκλέχθηκε με
την υπόσχεση
ότι θα δαπανήσει περισσότερα και θα
κάνει περισσότερα. Έχει
κάνει δεκάδες
πράγματα
που η κυβέρνηση Harper
δεν θα είχε
τα τελευταία
έξι χρόνια
(και ορισμένα πράγματα
που ο Τρουντό θα μπορούσε να επιθυμούσε να μην
είχε κάνει). Αλλά μερικοί
αριθμοί θα μπορούσαν
επίσης να ποσοτικοποιήσουν την ευρύτερη αλλαγή.
Το 1992-1993, στο τέλος
της περιόδου του Brian
M ulroney ω ς πρ ωθυ πουργού, η αναλογία των
ομοσπονδιακών δαπανών
προγράμματος προς το
ΑΕΠ ήταν 17% - μειωμένη
από 18,3% το τελευταίο
έτος της κυβέρνησης του
Pierre Trudeau - ενώ τα
έσοδα ήταν 17,3%.
Μέχρι το 2014-2015, το
τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος της κυβέρνησης
του Stephen Harper, οι
ομοσπονδιακές δαπάνες
είχαν μειωθεί στο 12,5%.
Τα έσοδα ήταν 14,0% του
ΑΕΠ.
Πριν από την πανδημία, οι
Φιλελεύθεροι του Trudeau
είχαν ωθήσει τους αριθμούς αυτούς στο 14,1%
και στο 14,9%. Με αυτόν
τον νέο προϋπολογισμό, η
Freeland προβλέπει δαπάνες που φτάνουν το 14,9%
το 2025-2026 και τα έσοδα
να ανέρχονται σε 15,3%.
Αυτό δεν είναι ακριβώς η
επιστροφή της «μεγάλης
κυβέρνησης», αλλά απέχουν αρκετά βήματα από
το όραμα των Reagan,
Thatcher και Harper. Και

αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης αποδεικνύεται τώρα
από τη δέσμευση να αυξήσει δραματικά τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης στη φροντίδα
των παιδιών - να δαπανήσει ομοσπονδιακούς
πόρους και να συνεργαστεί με τις επαρχίες για
να επεκτείνει ένα ζωτικό
κοινωνικό πρόγραμμα.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ο Χάρπερ ήρθε στο
γραφείο με την υπόσχεση
να διαλύσει τα σχέδια της
προηγούμενης Φιλελεύθερης Κυβέρνησης για
ένα εθνικό πρόγραμμα
παιδικής φροντίδας.
Εκείνοι στην πολιτική αριστερά μπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτό δεν είναι
στην πραγματικότητα αρκετό. Και μπορεί να έχουν
καλή υπόθεση. Η κυβέρνηση του Trudeau έχει
αναβάλει τις συζητήσεις
σχετικά με την αύξηση
των μεταφορών υγείας
στις επαρχίες και ο προϋπολογισμός της Freeland
δεν προσφέρει τίποτα νέο
για την εκπλήρωση της
υπόσχεσης των Φιλελευθέρων για ένα πρόγραμμα
Φαρμακευτικής Αγωγής.
Μια νέα συμφωνία ομοσ πονδιακής κυβέρνησης-επαρχιών που περιλαμβάνει κεφάλαια για την
μακροχρόνια περίθαλψη
θα μπορούσε να προσθέσει δισεκατομμύρια στις
ετήσιες δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Εκείνοι στα δεξιά μπορεί
να υποστηρίξουν ότι είναι
πάρα πολύ. Όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
προβλέπει έλλειμμα, θα
κληθεί να κάνει την υπόθεση ότι αυτό που κάνει είναι
προσιτό. Ακόμη και με το
κόστος εξυπηρέτησης του
χρέους σε σχεδόν ιστορικά
χαμηλά επίπεδα - προβλεπόμενο στο 1,4 τοις εκατό
του ΑΕΠ το 2025-2026, σε
σύγκριση με το 5,8 τοις

εκατό το 1992-1993 - θα
υπάρξει ανησυχία για το
τι θα μπορούσε να συμβεί
αν τα επιτόκια αυξηθούν
στο μέλλον, ή αν υπάρξει
ένα άλλο οικονομικό σοκ
σύντομα.
Ίσως η Φρίλαντ εξακολουθεί να βλέπει την ανάγκη
να ξεφύγει από τη νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία
της δεκαετίας του 1980
και μετά, αλλά μπορεί επίσης να θέλει να αφήσει
πίσω μια δημοσιονομικά
αξιόπιστη κυβέρνηση. Η
εναλλακτική λύση θα διευκόλυνε μόνο μια νέα
εποχή αντικυβερνητικής
πολιτικής στο δρόμο.
Ωστόσο, οι εκλογές σχεδόν
σίγουρα θα πραγματοποιηθούν πολύ πριν κανείς
ξέρει πώς λειτουργεί η
τρέχουσα δημοσιονομική
κατάσταση. Οι Φιλελεύθεροι μπορεί να είναι ευχαριστημένοι με την αντίθεση
που διαμορφώνεται τώρα
με τον ηγέτη του Συντηρητικού Erin O’Toole - ο οποίος απάντησε στον προϋπολογισμό λέγοντας ότι
τα οικονομικά του έθνους
είναι εκτός ελέγχου και
υποδηλώνοντας ότι θα
δώσει προτεραιότητα στη
μείωση των φόρων αυτή
τη στιγμή.
Ο Ρέιγκαν και ο Θάτσερ
είναι αρχαίες αναφορές
τώρα, αλλά η πανδημία θα
μπορούσε να έχει ενθαρρύνει αυτούς που, όπως
την Φρίλαντ, να πιστέψουν
ότι έχει έρθει η ώρα για μια
διαφορετική προσέγγιση.
Και η Freeland έχει τώρα
παραδώσει έναν προϋπολογισμό που ακολουθεί τα
επιχειρήματα που έκανε το
2014. Αυτό θα μπορούσε
να μας προετοιμάσει για
μια κεντρική συζήτηση
σχετικά με το είδος της
κυβέρνησης που χρειάζεται τώρα ο Καναδάς για να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα.

Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις σε Ρώσους
αξιωματούχους σε αντίποινα για τη μεταχείριση του αρχηγού της Ρωσικής αντιπολίτευσης.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
OTTAWA — Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Καναδάς
επιβάλλει νέες κυρώσεις
σε εννέα ανώτερους ρώσους αξιωματούχους σε
αντίποινα σε αυτό που
ο υπουργός Εξωτερικών
Marc Garneau περιγράφει
ως κατάφωρες και συστημικές παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στη χώρα αυτή.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η μεταχείριση που
έγινε στο βασικό ηγέτη
της αντιπολίτευσης Alexei
Navalny από τη ρωσική
κυβέρνηση, ο οποίος, να
σημειωθεί ότι αποτέλεσε
στόχο απόπειρας δολοφο-

νίας πέρυσι — κατηγορία
την οποία απέρριψαν οι
ρωσικές αρχές.
Ο Ναβάλνη, επέζησε αυτής της επίθεσης, ωστόσο
καταδικάστηκε από Ρωσικό δικαστήριο τον προηγούμενο μήνα σε ποινή
φυλάκισης άνω των δυο
ετών, με κατηγορίες, όπως
ανέφεραν παρατηρητές,
οι οποίες έχουν κίνητρα
πολιτικά.
Ο ΥπΕξ Καναδά, Γκαρνό
αναφέρει ότι οι κυρώσεις
αποτελούν επίσης την
απάντηση του Καναδά σε
Ρώσους αξιωματούχους
που έχουν συλλάβει χιλιάδες διαδηλωτές τις τελευταίες εβδομάδες.
Οι νέες κυρώσεις που

ανακοινώθηκαν έρχονται
περισσότερο από τρεις
εβδομάδες μετά την επιβολή παρόμοιων οικονομικών περιορισμών από
τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση ως απάντηση στη
μεταχείριση του Navalny
και της κατάστασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
της Ρωσίας.
Μεταξύ αυτών που τιμωρήθηκαν από τον Καναδά
είναι δύο ανώτεροι αξιωματούχοι στο γραφείο του
Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς επίσης
ο επικεφαλής της ρωσικής
υπηρεσίας ασφαλείας, ο
γενικός εισαγγελέας και ο
επικεφαλής του σωφρονιστικού συστήματος.
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Κούβα: Το τέλος μιας δυναστείας.
συνέχεια από τη σελίδα 10 του δημιουργού Φιντελ,
ο οποίος πέθανε το 2015
να αναλάβει τη διοίκηση , δεν φαίνεται να κατέχει
της καθημερινής διαχεί- κάποιο υψηλόβαθμο κυρισης της κυβέρνησης. Ο βερνητικό χαρτοφυλάκιο.
Κάστρο παρέμεινε επικεφαλής του κόμματος, το Ο γιος του Ραούλ Κάστρο,
οποίο επιβλέπει τον μα- Αλεζάντρο, είναι συνταγκροπρόθεσμο σχεδιασμό, ματάρχης στο υπουργείο
πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Εσωτερικών της Κούβας
Ντιάζ πιθανότατα να τον και η κόρη του, Μαριέλα,
διαδεχτεί και σε αυτό το διευθύνει ένα κυβερνητικό
κέντρο που προωθεί τα
ρόλο μέσα στο 2021.
«Μετά από αυτό», δήλωσε δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
ο Κάστρο το 2018, «Αν το Ένας γαμπρός, ο στραεπιτρέπει η υγεία μου, θα τηγός Λούης Αλμπέρτο
είμαι ένας ακόμη στρατιώ- ηγείται μιας εκτεταμένης
της με το λαό, υπερασπιζό- στρατιωτικής εταιρείας
μενος την επανάσταση». που ελέγχει κρατικά ξενοΗ αναχώρησή του, ωστό- δοχεία, μαρίνες και έργα
σο, βάζει τέλος σε μια επο- υποδομής, αλλά διατηρεί
χή που αυτή η οικογένεια χαμηλό δημόσιο προφίλ.
επέβαλε τον σοσιαλισμό Η Κούβα είναι μία από τις
στο νησί και έκτοτε κρα- χώρες που έχει αλλάξει
τούσε τα ηνία της εξουσίας λιγότερο από το τέλος του
του νησιού στα δικά της Ψυχρού Πολέμου, ακόχέρια. Το βέβαιο δε είναι μη και όταν κυβερνητικοί
ότι κανένα από τα απιδιά αξιωματούχοι αναγνωρίτων Κάστρο και κυρίες ζουν ότι το νησί πρέπει

απεγνωσμένα να προσαρμοστεί στα νέα κοινωνικά
δεδομένα. Η εξεύρεση του
δρόμου για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της
Κούβας θα πέσει τώρα ξεκάθαρα στους ώμους του
Μιγκουέλ Ντιάζ, διαδόχου
του Κάστρο ως προέδρου,
ο οποίος αναμένεται να
αναλάβει επικεφαλής του
κομμουνιστικού κόμματος.
Εκπαιδευμένος ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο
Ντιάζ διηύθυνε τις τοπικές
κυβερνήσεις σε δύο επαρχίες πριν γίνει υπουργός
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και στη συνέχεια αντιπρόεδρος και πρόεδρος.
Ο νέος πρόεδρος είναι ο
πρώτος Κουβανός που
γεννήθηκε μετά την επανάσταση του 1959 για να
γίνει πρόεδρος. Η απόκτηση της ηγεσίας του
κόμματος θα καθιερώσει
περαιτέρω τον ψηλό, γκρι-

ζομάλλη τεχνοκράτη ως
πολιτικό κληρονόμο των
Κάστρο. Αλλά όμως παραμένει ασαφές για το πιες
είναι οι διαφορές του από
τους προκατόχους του.
"Πιστεύω στη συνέχεια",
δήλωσε ο Ντιάζ-Κανέλ σε
δημοσιογράφους το 2018,
όταν ρωτήθηκε για το όραμά του για το μέλλον της
Κούβας. "Νομίζω ότι πάντα
θα υπάρχει συνέχεια."
Βέβαια ο Ντιάζ, προσπάθησε να προβάλει μια πιο
ενεργή εικόνα στο κουβανικό κοινό, δημοσιεύοντας τακτικά στο Twitter.
Επισκέφτηκε αμέσως τη
σκηνή ενός αεροπορικού
δυστυχήματος επιβατών
το 2018 στην Αβάνα που
σκότωσε 112 άτομα και
πραγματοποιεί συναντήσεις του υπουργικού συμβουλίου σε όλο το νησί,
όπως συνήθιζε να κάνει και
ο Φιντέλ Κάστρο.
Η οπτική εικόνα μπορεί

να έχει αλλοιωθεί κάπως,
πλην όμως ο νέος πρόεδρος είναι ένας ένθερμος
υποστηρικτής της ιδεολογίας ότι ο άκαμπτος κρατικός έλεγχος της οικονομίας παραμένει ο καλύτερος
τρόπος για να προχωρήσει
η Κούβα προς τη πρόοδο, παρά τις δεκαετίες
της στάσιμης οικονομικής
ανάπτυξης. Οποιαδήποτε
δε δημόσια αντίθεση στη
γραμμή του κόμματος,
θεωρείται, ότι είναι έργο
Κουβανών που γεννήθηκαν σε λάθος χώρα.
Αλλά όμως ακόμα και με
όλες αυτές τις επίσημες
συζητήσεις για τη διατήρηση της πορείας του κόμματος, η πραγματικότητα έρχεται να μας διαβεβαιώσει
ότι η Κούβα αλλάζει. Είναι
δε πολλοί εκείνοι από τον
εκκολαπτόμενο ιδιωτικό
τομέα της Κούβας, που
διαμαρτύρονται ανοιχτά
για τον αργό ρυθμό των

κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων. Οι καλλιτέχνες που
έχουν βαρεθεί την επίσημη
λογοκρισία και οι ακτιβιστές που πιέζουν για νομοθεσία που προστατεύει
τα δικαιώματα των ζώων
έχουν χρησιμοποιήσει αυξημένη πρόσβαση στο διαδίκτυο για να οργανώσουν
και να δημοσιοποιήσουν
μικρές διαμαρτυρίες που
θα ήταν αδιανόητες μόλις
πριν από λίγα χρόνια.
Σήμερα και καθώς η κυβέρνηση του νησιού αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις και απειλές, ορισμένοι σκληροπυρηνικοί
μπορεί να είναι πραγματικά επιφυλακτικοί για την
έξοδο του Ραούλ Κάστρο.
Πλην όμως είναι βέβαιο
ότι ο Κάστρο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να
υποκύψει στις εκκλήσεις
των σκληροπυρηνικών του
κόμματος και να διατηρήσει τα ηνία της εξουσίας.

Το ύψος των αμοιβών των συμβούλων που προσλαμβάνονται
από την κυβέρνηση, έχει αυξηθεί κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τους Φιλελεύθερους.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
OTTAWA — Οι αμοιβές που
καταβάλλονται από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
σε τρίτους συμβούλους
έχουν αυξηθεί από τότε
που οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους
το 2015, με τις δαπάνες για
μηχανολογικές, νομικές
και άλλες υπηρεσίες να
αυξάνονται κατά 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε
έξι χρόνια.
Το κόστος για "επαγγελματικές και ειδικές υπηρεσίες" αυξήθηκε σε 16,4
δισεκατομμύρια δολάρια
την περίοδο του 2019-20,
από 9,5 δισεκατομμύρια
δολάρια που ήταν όταν
ανέλαβε καθήκοντα η φιλελεύθερη κυβέρνηση
— το υψηλότερο επίπεδο
δαπανών τουλάχιστον από
τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με δημόσια στοιχεία.
Ταυτόχρονα, το κόστος
καταβολής των μισθών
των εργαζομένων στη κυβέρνηση παρουσίασε μια
απότομη αύξηση, από 36,8
δισεκατομμύρια δολάρια
που ήταν πριν από το 2015
σε 47,5 δισεκατομμύρια
δολάρια το 2020.
Τα αυξανόμενα έξοδα
του δημόσιου ταμείου
έρχονται καθώς ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό
αντιμετωπίζει πιέσεις από
ορισμένους παρατηρητές
για να χαλιναγωγήσει τα
επίπεδα δαπανών εξ αιτίας
την πανδημία COVID-19,
κάτι τέτοιο θα μπορούσε
να περιλαμβάνει περικοπή μιας ολοένα και πιο
μεγάλης υπηρεσίας του
δημοσίου. Η ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία έχει
διογκωθεί από περίπου
10.000 γραφειοκράτες ετησίως, σε περίπου 380.000

σήμερα.
Οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έχουν από χρόνια χρησιμοποιήσει συμβουλευτικές υπηρεσίες,
οι οποίες επιτρέπουν σε
τμήματα και υπουργεία
να επιτελούν προσωρινά
ερευνητικά, σχεδιαστικά ή
άλλα προγράμματα. Συχνά
θεωρούνται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για
την εξασφάλιση εξειδικευμένων υπηρεσιών χωρίς
υπέρβαση της δημόσιας
διοίκησης. Αλλά όμως οι
δημόσιοι μισθοί έχουν
αυξηθεί με επιπρόσθετες
δαπάνες για αμοιβές συμβούλων, κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο
για το 2020.
"Αποτελεί σίγουρα ένα
μεγάλο κομμάτι αλλαγής",
σύμφωνα με τον Κέβιν Πέιτζ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών
Μελετών και Δημοκρατίας
και πρώην Κοινοβουλευτικό Υπεύθυνο του Προϋπολογισμού.
Ο Πέιτζ ανέφερε ότι το
υψηλότερο κόστος για

μισθούς και συμβούλους
εμπίπτει σε μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με
την "κατανάλωση έναντι
των επενδύσεων" στις κυβερνητικές δαπάνες, και
τον τρόπο με τον οποίο
η κυβέρνηση μπορεί να
κατανείμει τα χρήματα των
φορολογουμένων με τρόπο που θα δημιουργήσει
μελλοντική ανάπτυξη.
Κάποιοι οικονομολόγοι και
ομάδες επιχειρηματικών
συμφερόντων πιέζουν την
κυβέρνηση Τρουντό να
δώσει προτεραιότητα σε
προγράμματα που επεκτείνουν την οικονομική
παραγωγικότητα, αναφέροντας ότι έχει δοθεί
υπερβολική έμφαση στα
προγράμματα αναδιανομής. Ενώ μερικά από αυτά
τα προγράμματα, όπως η
παιδική μέριμνα, οδηγούν
τα οικονομικά οφέλη διατηρώντας περισσότερες
γυναίκες στο εργατικό δυναμικό, άλλα σχέδια όπως
η επέκταση της ασφάλισης
απασχόλησης φέρουν λιγότερα προφανή οφέλη,
λένε οι οικονομολόγοι.

"Υπάρχει η αίσθηση ότι
μέχρι στιγμής, το επίκεντρο της κυβερνητικής
πολιτικής έχει πέσει στην
κα τα ν ά λ ω σ η , έ χο υ μ ε
πραγματικά ωθήσει αυτά
τα ελλείμματα", δήλωσε ο
Πέιτζ. "Και τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα
που προέρχονται από το
δημόσιο θησαυροφυλάκιο
πρόκειται να δαπανηθούν
χωρίς κανένα πρόγραμμα.
Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να υπάρξει μια επανεξισορρόπηση, αυτό είναι
κάτι που οφείλει να πραγματοποιηθεί."
Ανώτερος κυβερνητικός
αξιωματούχος, ο οποίος
μίλησε με την προϋπόθεση της ανωνυμίας επειδή
δεν είχαν εξουσιοδότηση
να αναφερθεί στο θέμα,
δήλωσε ότι το αυξανόμενο
κόστος παροχής συμβουλών τελικά "στηρίζει τους
μεγάλους μηχανισμούς
της κυβέρνησης" αντί να
δημιουργεί θέσεις εργασίας ή οικονομική παραγωγικότητα.
"Όταν είναι αναγκαίο να
γίνουν παραγωγικές επεν-

δύσεις στην οικονομία, σε
γενικές γραμμές, αυτές δεν
γίνονται απαραίτητα στο
δημόσιο τομέα", ανέφερε
ο ομιλητής.
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε εξ άλλου ότι έχουν προσληφθεί σύμβουλοι, ως
τρόπος απορρόφησης μέρους του φόρτου εργασίας
μιας τεταμένης δημόσιας
υπηρεσίας, ιδιαίτερα κατά
τη διάρκεια της πανδημίας.
Οι νοσοκόμες έχουν προσληφθεί προσωρινά για
να παρέχουν υπηρεσίες σε
κοινότητες στο Βορρά, για
παράδειγμα.
"Οι ελλείψεις σε συγκεκριμένες ομάδες απασχόλησης και συγκεκριμένες
γεωγραφικές τοποθεσίες
καθιστούν τη χρήση των
επαγγελματικών υπηρεσιών απαραίτητες για τη
διατήρηση των λειτουργιών", σύμφωνα με τον
εκπρόσωπος Τύπου.
Ωστόσο, αυτό το αυξανόμενο κόστος για τους
συμβούλους γενικότερα
μπορεί να αυξήσει την
πίεση στο δημόσιο ταμείο,
ειδικά εάν παραμείνουν
εν ενεργεία για αρκετά
χρόνια, σύμφωνα με τους
οικονομολόγους.
"Από τη γενική άποψη, ένα
υψηλότερο μισθολογικό
κόστος του δημόσιου τομέα κινδυνεύει να παραγκωνίσει τις επενδύσεις
και τη δραστηριότητα του
ιδιωτικού τομέα", ανέφερε
η Ρεμπέκα Γιανγκ, ανώτερη οικονομολόγος στη
Scotiabank.
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από
διάφορες κυβερνήσεις ως
χώρος εργασίας για αυτό
που στην πραγματικότητα
είναι ένας διογκωμένος
δημόσιος τομέας, όπου το
υψηλότερο κόστος παρο-

χής συμβουλών καλύπτει
τις αυξανόμενες δαπάνες
αλλού.
"Σε αυτό το σημείο όπου οι
ιδιωτικές επενδύσεις είναι
αδύναμες, υπάρχει ακόμα
πιο επιτακτική ανάγκη να
είμαστε προσεκτικοί ώστε
να μην συμβεί αυτό", δήλωσε η Γιανγκ.
Τα έξοδα παροχής συμβουλών ήταν μεγαλύτερα
στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας στα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ
ακολούθησε το γραφείο
Δημοσίων Έργων στα 2,2
δισεκατομμύρια δολάρια.
Η ιθαγένεια και η μετανάστευση ($931 εκατομμύρια), η απασχόληση
($864 εκατομμύρια) και οι
υπηρεσίες για τους αυτόχθονες πληθυσμούς ($636
εκατομμύρια) ήταν επίσης
μεταξύ των μεγαλύτερων
δαπανών των κυβερνητικών τμημάτων.
Συγκεκριμένες συμβάσεις
που ανατίθενται από την
κυβέρνηση παρατίθενται
σε γενικές κατηγορίες
όπως "επιχειρηματικές
υπηρεσίες" ή "υπηρεσίες
μηχανικής".
Οι μεγαλύτερες δαπάνες
σε κάθε τμήμα έτειναν
να εμπίπτουν στη γενική
κατηγορία των "επιχειρηματικών υπηρεσιών", όπως
τα 352 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν από
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υπηρεσιών, για παράδειγμα.
Οι υπηρεσίες μηχανικών,
νομικών και διοικητικών
υπηρεσιών ήταν οι άλλες
κύριες κατηγορίες.
Τα συνολικά 8,5 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για συμβουλευτικές
υπηρεσίες το 2019 από
την Export Development
Canada πήγαν προς μια
ενιαία σύμβαση.
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Προτού οι Φιλελεύθεροι ενθουσιαστούν πολύ με τον Mark
Carney, θα έπρεπε να θυμηθούν τον Michael Ignatieff
Ο πρώην κυβερνήτης της τράπεζας ξεκίνησε το συνέδριο, όπως ένας διακεκριμένος
ακαδημαϊκός έκανε περισσότερο από μια δεκαετία νωρίτερα
Ααρον Γουερυ
Πριν από έντεκα χρόνια,
ένας όμορφος άντρας στα
50 του, ο οποίος ήταν μεγάλη υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, μίλησε σε
ένα συνέδριο πολιτικής
των Φιλελευθέρων. Ήταν
διακεκριμένος και εντυπωσιακός και κατείχε την
πολιτική γοητεία που είχε
με μεγάλη επιτυχία σε κάτι
διαφορετικό από την πολιτική. Αν και δεν παραδέχτηκε ότι είχε φιλοδοξίες
για δημόσια αξίωση, είχε
ήδη χαρακτηριστεί ως πιθανός διάδοχος του πρωθυπουργού της εποχής.
Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, ο Michael
Ignatieff ήταν ο φιλελεύθερος βουλευτής του
Etobicoke-Lakeshore. Τέσσερα χρόνια μετά, ήταν
ηγέτης του Φιλελεύθερου
κόμματος.
Όμως όσο λιγότερο λέγονται για το τι συνέβη
μετά από αυτό, τόσο το

Ο πρώην κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά και της Τράπεζας της Αγγλίας Marc
Carney απευθύνεται στο κομματικό συνέδριο χάραξης πολιτικής των Φιλελευθέρων
μέσω συνδέσμου βίντεο.
θύνη της υπηρεσίας» και για ερωτήματα σχετικά με Ignatieff.
τη δέσμευσή του να «κάνει την κλιματική αλλαγή και Πρώτον, η επαγγελματική
ό, τι μπορώ για να υπο- τη βιωσιμότητα και τώρα ζωή του Carney βασίζεται
στηρίξω το Φιλελεύθερο προωθεί έναν βαρύ τόμο πολύ περισσότερο στον
κόμμα στις προσπάθειές - Αξία (ες) - στην οποία Καναδά - πριν από τα πέντε
μας να οικοδομήσουμε υποστηρίζει ότι οι ανθρώ- χρόνια του ως κυβερνήτης
ένα καλύτερο μέλλον για πινες αξίες δεν πρέπει να της Τράπεζας του Καναδά,
είναι δευτερεύουσες από εργάστηκε για τρία χρόνια
τους Καναδούς».
ως ανώτερος υπάλληλος
Αυτές οι λέξεις θα ρίξουν τις αξίες της αγοράς.
στο ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών και ένα
έτος ως αναπληρωτής κυβερνήτης της τράπεζας.
Ακόμα και μετά από επτά
χρόνια ως κυβερνήτης της
Τράπεζας της Αγγλίας, θα
πρέπει να είναι δύσκολο
να τον απεικονίσουμε ως
Καναδό δίκαιο, που «μόλις
επισκέπτεται».
(Ο Κάρνεϊ φρόντισε να
σημειώσει την Παρασκευή
ότι γεννήθηκε στα βορειοδυτικά εδάφη και μεγάλωσε στο Έντμοντον.)
Αν και οι κυβερνήτες των
τραπεζών είναι απαραιτήτως πρόσωπα δίχως πολιτικές αποκλίσεις - ή τουλάχιστον μη μεροληπτικοί
- ο χρόνος του Carney ως
κυβερνήτη τον εξέθεσε
επίσης σε ένα επίπεδο ποΟ Michael Ignatieff αναγνωρίζει το πλήθος αφού ανακηρύχθηκε ηγέτης στη Συνέλευση των Φιλελευθέρων στο λιτικής που είχε παρατηρηΒανκούβερ στις 2 Μαΐου 2009. Ο Ignatieff εμφανίστηκε ως μια μεγάλη ελπίδα για το Φιλελεύθερο κόμμα, η πραγ- θεί μόνο στον Ignatieff. Ο
ματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.
Ignatieff είχε δώσει διαλέκαύσιμα στις πυρκαγιές Αλλά κατά πόσον ο Carney ξεις και γραπτά δοκίμια, ο
καλύτερο.
Ο Mark Carney δεν είναι η των θεωριών που καίγο- θα ήταν καλός στην πολι- Carney έκανε συνεντεύξεις
τική είναι ένα άλλο θέμα τύπου και υπερασπίστηκε
ακριβής τηλεομοιοτυπία νται εδώ και χρόνια.
τις πολιτικές αποφάσεις.
του Ignatieff. Μια πολιτική Ανεξάρτητα από το αν εντελώς.
στροφή του Κάρνεϊ - αν είναι πράγματι τώρα προ- Σ τ η ν α φ ή γ η σ η τ ο υ
είναι τόσο διατεθειμένος - ετοιμασμένος ή προετοι- Ignatieff για τα έξι χρόνια
δεν είναι το πεπρωμένο να μασμένος να θέσει υποψη- που πέρασε ως ασκούμεφιότητα ως Φιλελεύθερος νος πολιτικός - Fire and
τελειώσει με δάκρυα.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Α λ λ ά η ι σ τ ο ρ ί α τ ο υ για ένα εκλεγμένο αξίωμα, Ashes, που δημοσιεύθηκε
Ignatieff είναι μια προει- οι Φιλελεύθεροι θα αναμ- το 2013 - θυμάται καθώς
δοποιητική ιστορία που οι φίβολα θα αποδεχθούν αποχωρούσε από τη σκη- Το Οντάριο και το Κεμπέκ
Φιλελεύθεροι, οι ενισχυτές με ευχαρίστηση την αξιο- νή μετά την ομιλία του τον επέβαλαν νέους διεπαγτου Carney και ο ίδιος ο πιστία που μπορεί να τους Μάρτιο του 2005 και είχε γελματικούς ταξιδιωτικούς
Carney ίσως θέλουν να δανείσει κάθε ένωση. Σε αντιμετωπίσει τον συνω- περιορισμούς την εβδομάπροσέχουν προτού κά- γενικές γραμμές, εάν ο στισμό από μια ομάδα αν- δα αυτήν, σε μια προσπάποιος ενθουσιαστεί με πρώην κυβερνήτης των θρώπων όπου συνάντησε θεια να επιβραδύνουν τις
την εμφάνιση του πρώην τραπεζών του Καναδά και έναν δημοσιογράφο που αυξανόμενες παραλλαγές
του COVID-19 που επιφέκυβερνήτη της τράπεζας της Αγγλίας προσφέρει την ήταν από παλιά φίλος.
στη συνεδρίαση των Φι- έγκριση και την υποστήρι- «Ψιθύρισε,« Καλή ομιλία », ρουν αυξανόμενη πίεση
και στη συνέχεια συνειδη- στο νοσοκομειακό σύστηλελευθέρων του Σαββα- ξή του, την αποδέχεστε.
Ρίζες στην κυβέρνηση
τοποιώντας ότι επρόκειτο μα του Οντάριο.
τοκύριακου.
Ο Κάρνεϋ δεν ήταν ακρι- Πέρα από το βιογραφικό πραγματικά να κάνω την Από σήμερα, οι ταξιδιώβώς εντυπωσιακός στην του και τη φήμη του, οι δη- κατάδυση, μου έδωσε το τες από τη Μανιτόμπα
εμφάνισή του την Παρα- λώσεις του που δηλώθη- επιβλητικό βλέμμα που οι και το Κεμπέκ δεν μποσκευή το βράδυ - αν και καν δημοσίως ταιριάζουν παλιοί φίλοι σου δίνουν ρούν να εισέλθουν στο
ίσως λίγοι άνθρωποι μι- επίσης στις ευρείες ιδέες όταν ξέρουν ότι δεν μπο- Οντάριο εκτός εάν ζουν ή
λούν μέσω βιντεοκλήσης με τις οποίες το κόμμα των ρούν να σε σταματήσουν εργάζονται στην επαρχία,
από το σαλόνι τους. Αναμ- Φιλελευθέρων προσπάθη- να κάνεις κάτι ανόητο», μεταφέρουν αγαθά ή ταξιδεύουν για λόγους υγείας,
φίβολα, όμως, έκανε τις σε να συσχετιστεί από τότε γράφει ο Ignatieff.
φιλελεύθερες καρδιές να που ο Justin Trudeau έγινε Υπάρχουν στοιχεία της συμπόνιας ή άσκησης διφτερουγίσουν με τα σχό- ηγέτης. Ο Carney εδώ και ιστορίας του Carney που καιώματος συνθήκης των
λιά του σχετικά με την «ευ- πολύ καιρό ενδιαφέρεται τον ξεχωρίζουν από τον Αυτόχθονων.
Η Γαλλόφωνη επαρχία του

Το NDP, οι Tories ξεκινούν
επιθέσεις
Αλλά το παράδειγμα του
Ignatieff δείχνει ότι δεν
μπορείτε να ξέρετε πόσο
καλός θα είναι κάποιος στο
να εφαρμόσει την πολιτική
του κόμματος έως ότου
πραγματικά προσπαθήσει
να το κάνει. Η επαγγελματική πολιτική αυτού του
είδους είναι μια σειρά από
πράξεις που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν
φυσιολογικά: δημοκοπικές
ομιλίες, εχθρικές συνεντεύξεις, ομιλία με την
χρήση συνθημάτων και
χειραψία με αγνώστους. Τα
λόγια σας επιλέγονται, οι
τρόποι σας ελέγχονται και
αναπόφευκτα θα ντροπιάζεστε από καιρό σε καιρό.
Ήδη, ο Carney αντιμετώπισε προβλήματα σχετικά με έναν πρόσφατο
ισχυρισμό ότι οι επενδύσεις της Brookfield Asset
Management, για τις οποίες εργάζεται τώρα, παράγουν εκπομπές “καθαρού
μηδενικού”. Το επιχείρημα
του Carney στηριζόταν
στην ιδέα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στο χαρτοφυλάκιο του
Brookfield είχαν ως αποτέλεσμα “αποφεύγονται οι
εκπομπές” που αντισταθμίζουν τις επενδύσεις της
εταιρείας σε ορυκτά καύσιμα. Οι ειδικοί του κλίματος
αντιτάχθηκαν σε αυτά τα
μαθηματικά και ο Carney
αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι έκανε λάθος.
Λίγες ώρες πριν ο Κάρνεϊ
μιλήσει την Παρασκευή το
βράδυ, οι Νέο Δημοκράτες
έστειλαν ένα σημείωμα σε
δημοσιογράφους για να
σερβίρουν πάλι αυτην την
γκάφα. Ενώ σημείωσαν ότι
ο Carney πέρασε 13 χρόνια
“ανεβαίνοντας την εταιρική σκάλα στο Goldman
Sachs”, το NDP κατηγόρησε τους Φιλελεύθερους
“ότι ερωτοτροπούν με την
έγκριση των εξαιρετικά
πλούσιων και καλά συνδεδεμένων”.

Ο πρώην κυβερνήτης της
Τράπεζας του Καναδά,
Mark Carney, λέει ότι θα
κάνει ό, τι μπορεί για να
υποστηρίξει το Φιλελεύθερο Κόμμα
Οι εκπρόσωποι της Βρετανικής Κολομβίας ζητούν για μια «πράσινη νέα
συμφωνία» καθώς οι ομοσπονδιακοί Φιλελεύθεροι
συζητούν το μέλλον της
πολιτικής του κλίματος
Λίγο αργότερα, οι Συντηρητικοί εξέδωσαν μια κυκλοφορία που περιγράφει
τον Carney ως «μία από
τις πιο γνωστές ελίτ του
Καναδά» και τον κατηγορεί
ότι «προωθεί μοντέρνα
νέα οικονομικά πειράματα
που είναι δημοφιλή στους
δισεκατομμυριούχους του
Νταβός».
Θα υπήρχε κάτι τέτοιο
εάν ο Κάρνεϋ περνούσε
το κατώφλι της πολιτικής.
Και τότε θα κοροϊδεύονταν
ασταμάτητα αν προσπαθούσε να αντισταθμίσει
απορρίπτοντας τα ωραία
του κοστούμια και φορώντας μόνο καρό πουκάμισα και τζιν.
Φυσικά, αν κάποιος καταφέρει να πετύχει στην
πολιτική, υπάρχουν ανταμοιβές - όπως το να μπορείς να κάνεις ουσιαστικές
αλλαγές στη δημόσια τάξη
που βελτιώνει ουσιαστικά
τη ζωή των συμπολιτών
σου. Αν έχετε κάτι τέτοιο
στο μυαλό σας, η πολιτική μπορεί να έχει κάποια
απήχηση.
Ο Κάρνεϊ θα ξυπνήσει το
Σάββατο το πρωί ως περισσότερο πολιτικό πρόσωπο
απ ‘ότι ήταν πριν μιλήσει
την Παρασκευή το βράδυ.
Και οι Φιλελεύθεροι θα
ξυπνήσουν χαρούμενοι
για όποιο ενθουσιασμό
μπορεί να δημιουργήσει.
Αλλά κανείς δεν πρέπει να
ξεπεράσει τον εαυτό του
ακόμα.
Τουλάχιστον, ο Carney
πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του Ignatieff πριν
προχωρήσει περισσότερο.

Κεμπέκ έχει θεσπίσει παρόμοιους κανόνες για τα
δυτικά σύνορά του με το
Οντάριο, και απαιτεί από
οποιονδήποτε επιστρέφει
στην κύρια κατοικία του
από το Οντάριο να υποβληθεί σε απομόνωση
14 ημερών, εκτός και αν
εμπίπτει σε μια από τις
ανωτέρω απαριθμημένες
εξαιρέσεις.
Τα νέα μέτρα τίθενται σε
ισχύ καθώς το Οντάριο
δηλώνει άλλα 4.447 κρούσματα COVID-19 εν μέσω
ανησυχιών ότι οι μονάδες
εντατικής θεραπείας της
επαρχίας προσπαθούν
να συμβαδίσουν με έναν
αυξανόμενο αριθμό εξαιρετικά δύσκολων περιπτώσεων ασθενών.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυ-

ριακή ότι συνεργάζεται με
επαρχίες που δεν έχουν
πληγεί τόσο σκληρά για
να συνδράμουν με τη προσφορά εργαζόμενων στον
τομέα της υγείας προκειμένου να βοηθήσουν στις
σκληρά δοκιμαζόμενες
μονάδες εντατικής θεραπείας της Ευρύτερης
Περιοχής του Τορόντο.
Το Οντάριο και η Αλμπέρτα ανακοίνωσαν επίσης
την Κυριακή ότι μειώνουν
την ελάχιστη ηλικία επιλεξιμότητας για το εμβόλιο
Oxford-AstraZeneca στα
40 από 55, προκειμένου
να προστατεύσουν τον
πληθυσμό πιο γρήγορα,
ενώ η επαρχία του Κεμπέκ
δήλωσε ότι θα ανακοινώσει την απόφαση της για
μείωση του ορίου ηλικίας
αργότερα.

Οντάριο: Νέοι περιορισμοί στις μετακινήσεις.
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Καναδάς: Φιλελεύθεροι και Νέο Δημοκράτες του NDP, σε αγώνα δρόμου διεκδίκησης των προοδευτικών ψηφοφόρων.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Ήταν μια από τις ποιο πολιτικοποιημένες εβδομάδες
αυτή που μας πέρασε,
καθώς υπήρξε ανοιχτά
αγώνας δρόμου μεταξύ
των Φιλελευθέρων του
Τζάστιν Τρουντώ και των
σοσιαλιστών Νέο Δημοκρατών του NDP για τοπ
ποιος θα κατορθώσει να
προσεταιρισθεί τις ψήφους των προοδευτικών
ψηφοφόρων. ¨όπως είναι
γνωστό ότι μέχρι σήμερα
οι Φιλελεύθεροι του Τζάστιν Τρουντώ, μολονότι
βρίσκονται υπό κατάσταση μειοψηφίας στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο
της χώρας, με την ανοχή
και συμπαράσταση της
Σοσιαλιστικής παράταξης,
ασκούν την εξουσία, ενώ
παράλληλα προετοιμάζουν τη χώρα για γενικές
εκλογές. Στη πραγματικότητα και οι δύο πολιτικές δυνάμεις της χώρας,
συναγωνίζονται για το
ποιος θα κατορθώσει να
υποκλέψει τη ψήφο των
προοδευτικών πολιτών, με
τη βοήθεια της οποίας και

θα μπορέσει να σχηματίσει
την επόμενη ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτό είναι
ένα περίεργο πολιτικό παιχνίδι, καθώς χάρις στη βοήθεια των Σοσιαλιστών, οι
Φιλελεύθεροι παραμένουν
στην εξουσία, με ένα πρόγραμμα το οποίο, εν πολλοίς, εμπεριέχει στοιχεία
της πολιτικής φιλοσοφίας
των Σοσιαλιστών. Στην
πραγματικότητα στελέχη
των δύο πλευρών δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να
αρχίσουν έναν πραγματικό
πόλεμο για τη διεκδίκηση
των προοδευτικών ψηφοφόρων.
Μερικές από τις προτάσεις
που ακούστηκαν κατά την
διάρκεια των συνεδρίων
των δύο κομμάτων ήταν
και εκείνες για την εφαρμογή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος (UBI),
καθώς επίσης και η ανάγκη
να κάνουν τους πλούσιους να πληρώνουν περισσότερα σε φόρους και η
δημιουργία ενός εθνικού
προγράμματος καθολικής
φαρμακευτικής περίθαλψης ήταν μερικές από τις

επικαλυπτόμενες προοδευτικές πολιτικές θέσεις
που και τα δύο κόμματα
συζήτησαν την περασμένη
εβδομάδα καθώς δημιουργούσαν τις εκλογικές
τους πλατφόρμες.
Ομιλητές ύστερα από ομιλητές αναφέρονταν στην
ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στην οικονομία
δεδομένου ότι, το σημείο
αυτό συγκεντρώνει τα
πραγματικά προβλήματα των πολιτών και τους
προβληματισμούς τους
για το είδος του ρόλου
που πρέπει να διαδραματίσει μια κυβέρνηση,
στον τομέα της παροχής
παιδικής μέριμνας είτε τη
δημιουργία πολιτικής για
μεγαλύτερη εισοδηματική
ασφάλεια στους πολίτες,
αμέσως μετά το τέλος της
πανδημίας.
Από τη δική τους πλευρά
τα στελέχη των Σοσιαλιστών του NDP, δεν απόκρυβαν ότι αυτή δεν είναι
η πρώτη φορά που οι Φιλελεύθεροι υποκλέπτουν
κάποιες από τις ιδέες και
τα προγράμματα του κόμ-

ματος τους.
"Υπάρχει μια ιστορία των
Φιλελευθέρων που υιοθετούν και προωθούν κάποιες αρκετά προοδευτικές προτάσεις, αλλά στη
συνέχεια δεν αποδίδουν
την απαραίτητη προσοχή
για την πραγμάτωσή τους.
Και πιστεύω ότι αυτή είναι πραγματικά η δουλειά
του Τζαγκμέτ Σινγκ και
του NDP στην επόμενη
προεκλογική εκστρατεία",
δήλωσε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του
NDP, και πρόσθεσε ότι:
"Το ερώτημα, νομίζω, για
πολλούς ψηφοφόρους θα
είναι, "Ποιος είναι πραγματικά πιθανό να κάνει κάτι
σε αυτά τα πράγματα;"
Παρ’ όλα αυτά το περασμένο Σάββατο, οι εκπρόσωποι του συνεδρίου των φιλελευθέρων επικύρωσαν
ψηφίσματα για την ίδρυση
της UBI στον Καναδά και
τη δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος φαρμακευτικής περίθαλψης,
πλην όμως απέρριψαν
προτάσεις για αύξηση του
φόρου των κεφαλαιουχι-

κών κερδών και επιβολή
"φόρου κληρονομιάς" σε
περιουσιακά στοιχεία άνω
των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
Από τη δική τους πλευρά
οι μετέχοντες στο συνέδριο των Σοσιαλιστών του
NDP αποδέχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία ένα
ψήφισμα το οποίο κάνει
έκκληση στην Οτάβα να
διασφαλίσει ότι οι πλουσιότεροι Καναδοί συμβάλουν με το μερίδιο που
τους αναλογεί μέσω της
φορολογίας , στο δημόσιο
ταμείο. Φυσικά η έγκριση
του ψηφίσματος δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η
πολιτική γίνεται μέρος της
εκλογικής πλατφόρμας
του κόμματος, πλην όμως
επιδεικνύει τις προθέσεις
των μελών και τις πολιτικές
συντεταγμένες που πρόκειται να ακολουθηθούν.
"Κάποια θέματα, ενδέχεται
να αποτελέσουν πλατφόρμα στις επόμενες εκλογές,
όποτε και να διεξαχθούν
αυτές. Αν δεν προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον,
δεν πρόκειται να χαθεί ο

κόσμος ούτε και η πολιτική. Πλην όμως η παράταξη
προετοιμάζεται", ανέφερε
η πρόεδρος του Φιλελεύθερου Κόμματος Σουζάνα
Κάουαν.
Στη πραγματικότητα οι συζητήσεις που λαμβάνουν
χώρα στα ετήσια συνέδρια
των κομμάτων για τη διαμόρφωση της πολιτικής
τους, είναι κάτι που πραγματικά συνηθίζεται.
Σύμφωνα με τη πρόεδρο
των Φιλελευθέρων η διακήρυξη των πολιτικών
μιας παράταξης έρχεται να
καλύψει τις απαιτήσεις και
προτεραιότητες των Καναδών. Βασικά τα δύο κόμματα συναγωνίζονται στο
τομέα των προοδευτικών
ιδεών, μια λεπτομέρεια την
οποία μέχρι πρότινος είχε
ως σημαία του το NDP.
Σύμφωνα με τις τελευταίες
δημοσκοπήσεις οι Φιλελεύθεροι προηγούνται των
υπολοίπων κομμάτων με
ένα ποσοστό προτίμησης
35,8 τις εκατό, ακολουθούν οι Συντηρητικοί με
29,8 και τρίτο έρχεται το
NDP με 18.1 τις εκατό

Το Οντάριο ακύρωσε την ανάμειξη της αστυνομίας στον
έλεγχο της πανδημίας μετά από εκτεταμένη αντίδραση
Γιάννης Σαραϊδάρης
ΤΟΡΟΝΤΟ - Το Οντάριο
ανέστρεψε την πορεία του
ανακλώντας τις εντολές
στις αστυνομικές δυνάμεις το Σάββατο, μόλις
μια μέρα μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού
Ντουγκ Φορντ για τα μέτρα που προκάλεσαν μια
γρήγορη και εξαγριωμένη
αντίδραση.
Τα όργανα της τάξης δεν
θα έχουν πλέον το δικαίωμα να σταματήσουν τους
πεζούς ή τους οδηγούς να
ρωτήσουν γιατί βγαίνουν ή
να ζητήσουν τη διεύθυνση
κατοικίας τους, δήλωσε η
Γενική Εισαγγελέας Sylvia
Jones σε γραπτή δήλωση
το Σάββατο το απόγευμα.
Αντ ‘αυτού, είπε η γενική
Εισαγγελεύς, η αστυνομία
θα είναι σε θέση να σταματήσει μόνο άτομα που
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι συμμετέχουν σε
μια «οργανωμένη δημόσια
εκδήλωση ή κοινωνική
συγκέντρωση».
Καθώς ο αριθμός των ατόμων που είχαν μολυνθεί με
COVID-19 στο νοσοκομείο
έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ,
ο Ford έγραψε στο Twitter
ότι ένα άλλο από τα μέτρα
θα αντιστραφεί επίσης.
“Οι ενισχυμένοι περιορισμοί του Οντάριο είχαν
πάντα σκοπό να σταματήσουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις όπου μπορεί
να συμβεί εξάπλωση”, δήλωσε ο Πρωθυπουργός
του Οντάριο Ford. “Οι κανονισμοί μας θα τροποποιηθούν για να επιτρέψουν την λειτουργία στις
παιδικές χαρές, αλλά οι
συγκεντρώσεις έξω θα
εξακολουθούν να ισχύουν.”
Υπέρμαχοι των πολιτικών
ελευθεριών και οι ειδικοί

επιτέθηκαν στους νέους
περιορισμούς κατά της
πανδημίας που ανακοίνωσε ο Ford την Παρασκευή
θεωρώντας τους εσφαλμένους, λέγοντας ότι οι
πρόσθετες δυνάμεις της
αστυνομίας που στόχευαν
στην επιβολή της εντολής
μείνετε στο σπίτι ήταν
υπερβολικές.
Η Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών χαιρέτισε
την ανάκληση (της προηγούμενης εντολής) του
Σαββάτου.
“Η νέα τάξη αιτιολογεί
και περιορίζει την αντισυνταγματική διατύπωση
της Παρασκευής. Το νέο
διάταγμα συνδέεται επίσης
με έναν στόχο δημόσιας
υγείας και αποφεύγει την
αυθαίρετη κράτηση”, δήλωσε ο Michael Bryant,
εκτελεστικός διευθυντής
του CCLA.
Πριν από την αναστροφή, μεγάλες και μικρές
αστυνομικές δυνάμεις σε

ολόκληρη την επαρχία δήλωσαν ότι δεν είχαν καμία
πρόθεση να εκτελέσουν
τις νέες τους εντολές.
Ο Άντριου Φλέτσερ, επικεφαλής της Αστυνομικής
Υπηρεσίας του Νότιου
Σίμκο, δήλωσε ότι οι αξιωματικοί θα ενεργούσαν
μόνο για καταγγελίες. Οι
αστυνομικές δυνάμεις από
το Thunder Bay στην Οττάβα στο Τορόντο και το
Woodstock εξέφρασαν
παρόμοιες θέσεις.
«Όλοι περνάμε μια φρικτή
χρονιά του COVID-19 και
όλοι συνδέονται μαζί του.
Το HRPS ΔΕΝ θα σταματήσει τυχαία οχήματα χωρίς
λόγο κατά τη διάρκεια της
πανδημίας ή αργότερα
(η έρευνα αποτελεί εξαίρεση)», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας
Halton, Steve Tanner προτού η επαρχία ανακαλέσει
τους κανονισμούς.
Το κλείσιμο των υπαίθριων χώρων, εν τω μεταξύ,

μπερδεύει πολλούς ειδικούς στη δημόσια υγεία
που δήλωσαν ότι τα μέτρα
δεν είχαν νόημα.
“Οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική και
σωματική υγεία, ειδικά με
παραγγελίες διαμονής στο
σπίτι”, δήλωσε ο Δρ Ισαάκ
Μπόγκοτς, ο οποίος βρίσκεται στην ειδική ομάδα
διανομής εμβολίων του
COVID-19 της επαρχίας.
“Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: Η μετάδοση COVID σε
εξωτερικούς χώρους είναι
εξαιρετικά σπάνια.”
Η πανδημία, εν τω μεταξύ,
συνεχίστηκε αμείωτη το
Σάββατο. Ο αριθμός των
ασθενών στο νοσοκομείο
λόγω του νέου κοροναϊού
αυξήθηκε πάνω από 2.000
για πρώτη φορά από την
έναρξη της πανδημίας, με
726 σε εντατική θεραπεία
και 501 χρειάζονται αναπνευστήρα, ανέφεραν οι
αρχές.

Για να βοηθήσει
σ τη διαχείριση
του πολύ μεγάλου αριθμού των
νοσηλευομένων,
ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ
ανακοίνωσε το
Σάββατο ότι δύο
ομοσπονδιακές
κινητές μονάδες
υγείας θα παραμείνουν στην
επαρχία μέχρι τουλάχιστον τα τέλη
Ιουνίου.
Υγειονομικοί
υπάλληλοι κατέγραψαν επίσης 34
περ ι σσότ ερ ο υ ς
θανάτους που
σχετίζονται με τον
ιό - τον υψηλότερο
αριθμό μονοήμερων σε
σχεδόν δύο μήνες, όταν
47 άτομα αναφέρθηκαν
ότι πέθαναν από τη νόσο
του κοροναϊού.
Η επαρχία κατέγραψε
4.362 νέα κρούσματα το
Σάββατο, 450 λιγότερα
από τον αριθμό ρεκόρ
της Παρασκευής 4.812.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η
πανδημία έχει σκοτώσει
περισσότερα από τρία
εκατομμύρια άτομα.
Οι νέοι περιορισμοί, συμπεριλαμβανομένης της
παράτασης δύο εβδομάδων στην εντολή παραμονής στο σπίτι της επαρχίας
έως τις 20 Μαΐου, ανακοινώθηκαν εν μέσω έντονων
προειδοποιήσεων των
κυβερνητικών επιστημονικών συμβούλων ότι η
πανδημία θα επιδεινωθεί
μόνο.
Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν περαιτέρω περιορισμούς στις υπαίθριες

συγκεντρώσεις και εσωτερικές θρησκευτικές
υπηρεσίες, ενώ οι ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις,
όπως γήπεδα γκολφ, είναι
πλέον κλειστά. Το Οντάριο
σκοπεύει να κλείσει τα
σύνορά του με το Κεμπέκ
και τη Μανιτόμπα σε μη
απαραίτητα ταξίδια από
τη Δευτέρα.
Ο Φορντ δήλωσε την Παρασκευή ότι η επαρχία
αν τιμετωπίζει μεγάλο
πρόβλημα και τα μέτρα
χρειάζονται επειγόντως
για να τεθεί υπό έλεγχο η
μαινόμενη κατάσταση του
COVID-19 της επαρχίας.
Ωστόσο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Ford είχε χάσει
τον στόχο στους βασικούς
παράγοντες της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένης
της έλλειψης πληρωμένης
άδειας ασθενείας για τους
βασικούς εργαζόμενους
και την έλλειψη αποδείξεων ότι οι παιδικές χαρές
αποτέλεσαν πηγή μετάδοσης.
«Ο χειρισμός αυτής της
πανδημίας από τον Doug
Ford ήταν μια απόλυτη
αποτυχία και απόλυτη
καταστροφή», δήλωσε η
Patty Coates, πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Εργασίας του Οντάριο.
Ο δήμαρχος του Μπράμπτον, Πάτρικ Μπράουν,
πατέρας δύο μικρών παιδιών, καλωσόρισε την αλλαγή της εντολής για τις
παιδικές χαρές, λέγοντας
“κερδίζει η κοινή λογική”.
«Τώρα ας κάνουμε μια
συζήτηση και για άλλες
εξωτερικές παροχές», είπε
ο Μπράουν.
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Γνωρίζεις πού βρίσκεται το ακίνητό σου στην Ελλάδα;

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Πολλοί Έλληνες που
κατοικούν εκτός Ελλάδος, αλλά και αλλοδαποί
που έχουν ακίνητα στην
Ελλάδα, χρειάζεται να δηλώσουν το σπίτι, το διαμέ-

ρισμα ή το οικόπεδό τους
στην εφορία,
στο Κτηματολόγιο ή στον
Δήμο, ή θέλουν να τα
πουλήσουν ή
να τα δώσουν
σ τα π α ι δ ι ά
τους. Συχνά,
ο εντοπισμός
του ακινήτου
τους είναι εύκολος, διότι
έχουν ένα
σύγχρονο τοπογραφικό
που αποτυπώνει την θέση
και τα όρια του ακινήτου.
Εάν δεν έχουν πρόσφατο
τοπογραφικό, μπορεί να
είναι σε θέση να υποδείξουν σε πολιτικό μηχανικό
ή τοπογράφο την θέση
που βρίσκεται το ακίνητο και τα όριά του, ώστε

να συνταχθεί τώρα ένα
ακριβές τοπογραφικό, με
συντεταγμένες και πλήρη
στοιχεία εντοπισμού.
Ο εντοπσμός ενός
ακινήτου στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός, διότι
αν δεν μπορεί να βρεθεί το
ακίνητο, ώστε να καταγραφούν η επιφάνειά του, η
θέση του, τα όριά του, αλλά
και τυχόν πολεοδομικές
παραβάσεις ενός κτίσματος, δεν μπορεί να γίνει
αποδοχή κληρονομίας,
πώληση, γονική παροχή
και άλλες μεταβιβάσεις
του ακινήτου, ούτε σωστή
δήλωση στην εφορία, ούτε
και δήλωση στο Κτηματολόγιο, αλλά ούτε και
διεκδίκησή του στο δικαστήριο. Εάν δεν μπορούν
να γίνουν τα παραπάνω,
τότε το ακίνητο χάνει την
αξία του, διότι δεν μπορεί

να μεταβιβασθεί, ούτε να
δηλωθεί σωστά στις αρχές
και μπορεί σε μερικά χρόνια να χαθεί οριστικώς από
την κυριότητα του ιδιοκτήτη του, αν αυτός δεν ξέρει
πού βρίσκεται.
Όσοι λοιπόν έχουν
ακίνητα στην Ελλάδα και
δε έχουν ασχοληθεί τευλευταία ή εδώ και πολλά
χρόνια με αυτά, εάν δεν
θέλουν να τα χάσουν ή
να πληρώσουν αργότερα
περισσότερα χρήματα για
να τα εντοπίσουν και να
τα δηλώσουν, καλό είναι
τώρα να βρουν τα συμβόλαια που έχουν γι’ αυτά, τα
έστω και παλιά τοπογραφικά και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο, για να τα δηλώσουν όσο υπάρχει ακόμα
προθεσμία, στις υπηρεσίες
που πρέπει να δηλωθούν.
Πρέπει επίσης να εκ-

μεταλλευθούν το γεγονός
ότι ακόμα ζουν στην Ελλάδα συγγενείς, γείτονες
στο χωριό ή φίλοι που
τους εμπιστεύονται, ώστε
εκείνοι να υποδείξουν τα
αγροτεμάχια, τα οικόπεδα
και τα σπίτια τους στον
μηχανικό, για να γίνει ένα
καλό και σύγχρονο τοπογραφικό και να καταγραφούν (για διαμερίσματα
και μονοκατοικίες) τυχόν
πολεοδομικές παραβάσεις, που συνήθως δεν
απαιτούν μεγάλο κόστος
νομιμοποίησης. Εάν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα
ακίνητά τους, πρέπει να
έρθουν το συντομώτερο
στην Πατρίδα, για να φωτογραφίσουν τα όρια των
ακινήτων τους από κάθε
γωνία και πλευρά και να
μεριμνήσουν για την ακριβή αποτύπωσή τους με

τοπογραφικό και δήλωση
όπου απαιτείται, για να
μην τα χάσουν στο μέλλον, είτε επειδή κανένας
σε μερικά χρόνια δεν θα
γνωρίζει πού βρίσκονται,
ή διότι κάποιος γείτονας
ή καταπατητής θα έχει
προλάβει να τα δηλώσει
εκείνος ως δικά του, ή επειδή το Κτηματολόγιο στην
συγκεκριμένη περιοχή θα
έχει “κλείσει” οριστικά και
δεν θα επιτρέπονται νέες
δηλώσεις, ακόμα κι αν
κάνεις δικαστήριο για να
αποδείξεις ότι το ακίνητο
είναι δικό σου.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.
eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Θα επιτρέψουν στους αποδήμους να ψηφίζουν;

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Οι απόδημοι Έλληνες, που έχουν ελληνικό
διαβατήριο και είναι εγγεγραμμένοι σε Δήμο στην
Ελλάδα, έχουν βεβαίως
το δικαίωμα να ψηφίζουν
στις εκλογές που γίνονται
στην Ελλάδα, είτε αυτές
είναι βουλευτικές για την
εκλογή κυβέρνησης και
πρωθυπουργού, είτε δημοτικές / περιφερειακές,

είτε ευρωπαϊκές για το
ευρωκοινοβούλιο. Άλλο
όμως να υποχρεώνεται
ο απόδημος να πληρώσει για να πάρει το
αεροπλάνο και να χάσει
μέρες ή εβδομάδες από
την εργασία του, για να
μεταβεί στην Ελλάδα
και να ψηφίσει και άλλο
να αρκεί μία επίσκεψη στο
Προξενείο της Ελλάδας
στην χώρα κατοικίας του.
Πρόκεται για την ισότητα,
που το Σύνταγμα της Ελλάδος ορίζει ως μία από
τις θεμελιώδεις αρχές της
λειτουργίας τους κράτους
και της αντιμετώπισης των
πολιτών.
Στην περίπτωση των
αποδήμων, πρόκειται για
την ανισότητα εις βάρος
τους. Ενώ είναι Έλληνες
πολίτες, με πλήρη δικαι-

ώματα, όπως ακριβώς και
οι Έλληνες που ζουν στην
Ελλάδα, ουσιαστικώς εδώ
και πολλές δεκαετίες στερούνται του δικαιώματος
να ασκήσουν το εκλογικό
δικαίωμά τους, αφού για
να ψηφίσουν πρέπει να
ταξιδεύσουν στην Ελλάδα
όταν γίνονται εκλογές. Οι
περισσότερες ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες
χώρες του κόσμου παρέχουν την δυνατότητα
στους πολίτες τους που
κατοικούν εκτός των συνόρων της χώρας τους, να
ψηφίζουν στο Προξενείο,
ή διά της επιστολικής ψήφου.
Δυστυχώς στην Ελλάδα μόνο πριν από 18 μήνες
περίπου ψηφίστηκε μετά
πολλών κόπων ως προϊόν
πολιτικού συμβιβασμού

μεταξύ της παρούσας κυβέρνησης, που επιθυμεί
οι ομογενείς να ψηφίζουν
και της μείζονος αντιπολίτευσης, που φοβάται την
ψήφο των ομογενών, για
πρώτη φορά οι απόδημοι
να μπορούν να ψηφίσουν
και στο Προξενείο πλησίον
του τόπου διαμονής τους.
Όλοι όμως οι ομογενείς
που έχουν ελληνικό διαβατήριο, ή κάποιοι ομογενείς;
Έτσι όπως ψηφίστηκε ο
νόμος, κάποιοι μόνο ομογενείς και δυστιυχώς μία
μικρή μειψηφία αυτών.
Ο νόμος σήμερα προβλέπει ότι εκτός του ότι
πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο,
πρέπει και να αποδείξεις
ότι κατά τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια είχες
παρουσία στην Ελλάδα

Ερντογάν για συνομιλίες
με τον Αλέξη Τσίπρα, κατά
την επίσκεψη του στον
Προκόπη Παυλόπουλο,
παραβίασε τα συμφωνηθέντα και αναφέρθηκε -σε
ζωντανή μετάδοση- στη
συνθήκη της Λοζάνης,
που… πάλιωσε. Για να
εισπράξει στον αέρα την
απάντηση Παυλοπούλου
ότι «η Λοζάνη δεν αναθεωρείται».

Ο υπουργός Εξωτερικών
μπροστά στην πρόσκληση
από τον Τσαβούσογλου,
δεν θα έβρισκε καλύτερη
ευκαιρία να αποσαφηνίσει
την ελληνική θέση. Ανάμεσα στις αποκλίνουσες
αντιλήψεις του Μεγάρου
Μαξίμου από τη μια πλευρά και του Καραμανλή από
την άλλη.

ματα.
Επιπλέον ανατινάζουν το
κλίμα συγκατάβασης, αν
όχι συμβιβασμού, που καλλιεργούν συγκεκριμένοι
κύκλοι. Όπως η πρόσφατη
πρωτοβουλία που έφερε
τον Σημίτη και το Ελσίνκι
στο προσκήνιο. Όλα αυτά
έφτασαν το τέλος τους, με
όσα ειπε ο Δένδιας σ’ αυτή
η συνέντευξη.
Οι παροικούντες την κυβερνητική Ιερουσαλήμ,
τονίζουν ότι αντικειμενικά
«ο Πρωθυπουργός μένει
πίσω» μετά τις εναργείς διατυπώσεις του υπουργού
Εξωτερικών.
Αν ισχύουν οι πληροφορίες, που ενίσχυσαν πολλές
ενδείξεις, για «παράλληλη
διπλωματία» από το Μέγαρο Μάξιμου, για αναζήτηση σημείων ελληνοτουρκικού συμβιβασμού -που
δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς ελληνικές υποχωρήσεις- όσοι κινούνται αυτό
το πλαίσιο είναι υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουν
τη στάση τους.

τουλάχιστον δύο έτη, αλλά
και ότι την χρονιά των
εκλογών ή την προηγούμενη, υπέβαλες φορολογική
δήλωση στην Ελλάδα. Με
αυτές τις προϋποθέσεις,
το μεγαλύτερο μέρος των
αποδήμων που έχουν ελληνικό διαβατήριο, στερούνται της δυνατότητος
να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους των
Προξενείων και να ασκήσουν το συνταγματικό
δικαίωμά τους να εκλέξουν
βουλευτές και κυβέρνηση.
Η παρούσα ελληνική
κυβέρνηση έχει υποβάλει
πρόταση για τροποποίηση του νόμου, ώστε να
μπορούν να ψηφίσουν στο
Προξενείο (και ίσως και με
επιστολική ψήφο) όλοι οι
απόδημοι που είναι Έλληνες πολίτες, χωρίς άλλη

προϋπόθεση. Δυστυχώς,
το Σύνταγμα προβλέπει
ότι για παρόμοια ζητήματα
δεν αρκεί η απλή πλειοψηφία της κυβέρνησης
(που έχει 158 βουλευτές
επί 300), αλλά απαιτούνται τουλάχιστον τα δύο
τρίτα των βουλευτών, ήτοι
διακόσιοι βουλευτές. Η κυβέρνηση έχει περί τις 158
ψήφους και μαζί με το ΚΙΝΑΛ (22) και την Ελληνική
Λύση (10) μπορεί να φθάσει τους 190. Χρειάζονται
όμως ψήφοι βουλευτών
και από άλλα κόμματα,
για να γίνει η υπέρβαση
και να δοθεί πραγματικό
δικαίωμα ψήφου στους
αποδήμους και όχι ψήφος
με περιορισμούς και «δευτέρας κατηγορίας» που
προβλέπεται από το νόμο
σήμερα.

O Νίκος Δένδιας επαναφέρει την πάγια εθνική γραμμή έναντι της Τουρκίας- με φόντο τις
παρεμβάσεις Καραμανλή και τη συνάντηση Παυλοπούλου- Ερντογάν. Αμηχανία Μητσοτάκη.
Του Γ. Λακόπουλου
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
την 15η Απριλίου 2021. Για
να κατανοήσουμε τις ακριβώς πέτυχε στην Άγκυρα
ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας, πρέπει να
πάμε λίγο πίσω με τρεις
συγκεκριμένες αναφορές.
Πρώτη: Στην παρθενική
συνάντηση που είχε, ως νεοεκλεγείς Πρωθυπουργός,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην Αμερική, με τον Ταγίπ
Ερντογάν δεν έκανε ούτε
νύξη για την προκλητική
συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ήταν η
επιτομή του κατευνασμού.
Στη δεύτερη συνάντησή
τους στο Λονδίνο, μετά
από 90 λεπτά συζήτηση,
μίλησε για «καλή θέληση
και από τις δυο πλευρές».
Ακολούθησαν οι σημιτικού
τύπου αναφορές του σε
«διαφορές» και σε «θαλάσσιες ζώνες», αλλά και οι
αποκαλύψεις για μυστική
διπλωματία, ερήμην του
υπουργείου Εξωτερικών.

Τρίτη: Πρώτα στο «Βελλίδειο» -με την μοναδική
ομιλία του μετά την πρωθυπουργία -και πρόσφατα
με την απάντησή του στον
Κ. Σημίτη για τον Ελσίνκι,
ο Κώστας Καραμανλής
ανέδειξε την παραδοσιακή
πολιτική της παράταξης
του- και της χώρας- όπως
την ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του.
Επισήμανε ότι δεν νοείται
υποχώρηση σε πιέσεις
«εταίρων και συμμάχων»
για «να τα βρούμε με την
Τουρκία» – φέρνοντας με
ένταση στο προσκήνιο την
εθνική γραμμή: η μόνη διαφορά με την Άγκυρα είναι
Δεύτερη: Το 2017, όταν η οριοθέτηση της υφαλοήλθε στην Αθήνα ο Ταγίπ κρηπίδας και της ΑΟΖ.

Ο Πρωθυπουργός μένει
πίσω
Οι καθαρές τοποθετήσεις
Δένδια επί τουρκικού εδάφους, τόσο για το ιστορικό
πλαίσιο δικαίου που ορίζει
τις σχέσεις γειτονίας Ελλάδας -Τουρκίας όσο και
για την θέση ότι η μόνη
διασυνοριακή διαφορά
μεταξύ των δυο χωρών
είναι η οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας και της
ΑΟΖ, κλόνισαν την τουρκική διπλωματία, αλλά και
κάποιους στην Αθήνα.
Εκ των πραγμάτων επισκιάζουν και τις διατυπώσεις
του Κυριάκου Μητσοτάκη,
που αφήνουν περιθώριο
για άνοιγμα της ελληνικής
πολιτικής και σε άλλα θέ-

Οι απαντήσεις Δένδια στον
Τσαβούσογλου έχουν οιονεί διακηρυκτικό χαρακτήρα.
Δεν δεσμεύουν απλώς τη
χώρα στη μη παρέκκλιση από την πάγια εθνική
γραμμή, αλλά και συσπειρώνουν τον ελληνικό λαό
στην υπεράσπιση αυτής
της πολιτικής. Ως ένδειξη
και της διάθεσής του να
υπερασπιστεί τα ελληνικά
κυριαρχικά δικαιώματα, αν
απειληθούν.
Η σπουδή του Μεγάρου
Μαξίμου να διαρρεύσει ότι
ο υπουργός Εξωτερικών
«εκτελούσε εντολές» του
Πρωθυπουργού -υπήρξε
τόσο αδέξια ώστε πρόδιδε
αμηχανία. Άλλως, προς τι
η επισήμανση του αυτονόητου;
Αντικειμενικά η αντίδραση
του υπουργού Εξωτερικών υποχρεώνει όποια
άλλη πολιτική -και το θεωρητικό κατασκεύασμα
«συμβιβασμός για να αποφύγουμε τον πόλεμο» που
διακινούν διάφοροι- να
Η σπουδή του Μεγάρου υποχωρήσουν.
Έμπειροι διπλωμάτες διαΜαξίμου

κρίνουν ότι το πρόσφατο
διπλωματικό φιάσκο του
Πρωθυπουργού στη Λιβύη
ενεργοποίησε αντανακλαστικά.
Πάντως κανείς δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση
του Μητσοτάκη μετά τη
συνέντευξη Δένδια. Όλα
συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι πρώτη φορά
υπουργός Εξωτερικών
αφήνει πίσω τον Πρωθυπουργό, σε ένα τόσο
κρίσιμο θέμα.
Σίγουρα ακυρώνει τις προθέσεις- αν κριθεί από την
έμμεση προαναγγελία του
άπειρου Γεραπετρίτη- για
συνάντηση Μητσοτάκη
-Ερντογάν, υπολογίζοντας
ότι όλα βαίνουν κατά τον
σχεδιασμό του Μεγάρου
Μαξίμου.
Ό π ω ς κα ι γ ι α πρ ώ τ η
φορά Πρωθυπουργός …
«καρφώνεται» διαρρέοντας ότι… συνεχάρη τον
υπουργό του, επειδή έκανε
τη δουλειά του. Όλοι κατάλαβαν γιατί σπεύδει να
μπει στο κάδρο… δίπλα
στον Δένδια.
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Τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, Dr Hans Kluge, τίμησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκη, 19/4/2021
Τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Dr Hans Kluge,
τίμησε χθες, Κυριακή 18
Απριλίου 2021, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου,
Καθηγητής Νικόλαος Γ.
Παπαϊωάννου, απένειμε
στον Dr Hans Kluge το
Χρυσό Μετάλλιο για την
εξέχουσα συμβολή του
στην ψυχική υγεία, σε μια
ολιγομελή τελετή, λόγω
των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων.
«Η παρουσία σας εδώ
σήμερα, κ. Kluge, και η
απόδοση τιμής μάς υπενθυμίζουν πως οφείλουμε
να φανούμε συνεπείς ως
προς τις υποχρεώσεις που
έχουμε αναλάβει απέναντι
στους συμπολίτες μας»,
επισήμανε ο Πρύτανης του
ΑΠΘ, απευθυνόμενος στον
τιμώμενο.
Ο κ. Παπαϊωάννου, στην
ομιλία του, παρουσίασε
συνοπτικά το Αριστοτέλειο και τη συμβολή του
στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, λέγοντας ότι
«το Πανεπιστήμιό μας βρέθηκε στην προνομιακή
θέση να διαθέτει ερευνητές από μία πλειάδα
επιστημονικών κλάδων,
των οποίων το “αθόρυβο” έργο πολλών ετών
ευοδώθηκε μέσα σε λίγες
εβδομάδες από την έκρηξη της πανδημίας. Συνάδελφοι -κυρίως, αν και όχι
αποκλειστικά- της Σχολής
Επιστημών Υγείας και του
Πολυτεχνείου έθεσαν εαυτόν στην υπηρεσία του
δημόσιου συμφέροντος
με αυτοθυσία και συχνά με
κίνδυνο της προσωπικής
τους υγείας και των αγαπημένων τους».

και το όραμα του Αριστοτελείου. Είμαστε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, που όχι
για πρώτη φορά -αλλά σίγουρα με τον πλέον εμφανή τρόπο- επιστρέφουμε
την επένδυση εμπιστοσύνης στην ίδια την κοινωνία
με πολλαπλά οφέλη. Η
συμβολή του ΑΠΘ μέσα
από το Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, τις
πολυάριθμες κλινικές του
και φυσικά τους γιατρούς
που μόρφωσε στις αίθουσές του αποτελούν την πιο
εύγλωττη μαρτυρία αδιάλειπτης συνεργασίας του
ΑΠΘ με το δημόσιο Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Επίσης,
η έρευνα στα λύματα της
Θεσσαλονίκης, ένα πρωτοπόρο ερευνητικό έργο,
μας έδωσε τη δυνατότητα
να προβλέπουμε με τρόπο
πιστό τις εξελίξεις κατά το
άμεσο μέλλον, που ήταν
και το πιο σημαντικό».
Στην ομιλία του, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ χαρακτήρισε
«προνόμιο» την παρουσία
του σε «ένα από τα πιο
ιστορικά Πανεπιστήμια της
Ελλάδας», το Αριστοτέλειο,
και «μεγάλη τιμή» τη βράβευσή του με το συγκεκριμένο μετάλλιο, λέγοντας
ότι συνιστά «αναγνώριση
του έργου του ΠΟΥ για την
ψυχική υγεία στην περιοχή
της Ευρώπης κατά το προηγούμενο έτος».

Ο Dr Hans Kluge εξήρε
το έργο των μελών του
Αριστοτελείου στην έρευνα των επιπτώσεων της
πανδημίας στην ψυχική
υγεία, υπογραμμίζοντας
ότι «οι συνάδελφοί μας
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατέβαλαν εξαιρετική προσπάθεια κατά τη
διάρκεια του τελευταίου
έτους, διερευνώντας τις
επιπτώσεις της πανδημίας
στην ψυχική υγεία των
ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο συντονίζει μια διεθνή
μελέτη για την COVID-19
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ υπο- και την Ψυχική Υγεία σε
γράμμισε, ακόμη, ότι «δεν 40 χώρες, με επικεφαλής
είναι τυχαία η αποστολή τον Καθηγητή Φουντου-

λάκη, σε συνεργασία με
την Παγκόσμια Ψυχιατρική
Εταιρία».
Ακόμη, ο Dr Hans Kluge
σημείωσε ότι «η ψυχική
υγεία μάς αφορά όλους,
ιδιαίτερα στην εποχή που
ζούμε. Η COVID-19 έχει καταστήσει την ψυχική υγεία
ένα θέμα παγκόσμιας ανησυχίας». Αναφέρθηκε, επίσης, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας του ΠΟΥ,
2020-2025 - «Δρούμε Όλοι
Μαζί για Καλύτερη Υγεία
στην Ευρώπη» (United
Action for Better Health in
Europe), το οποίο «αριθμεί
τέσσερις εμβληματικές
πρωτοβουλίες, προκειμένου να βοηθήσει τα
κράτη-μέλη να καλύψουν
τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων τους, μία εκ των
οποίων είναι η “Συμμαχία
Ψυχικής Υγείας”».
Κλείνοντας τον λόγο του, ο
τιμώμενος Περιφερειακός
Διευθυντής Ευρώπης του
ΠΟΥ τόνισε ότι «προσβλέπουμε στην ενίσχυση των
δεσμών με τις ελληνικές
αρχές και τον ακαδημαϊκό
χώρο, καθώς και σε μελλοντικές συνεργασίες στο
πλαίσιο της Συμμαχίας
Ψυχικής Υγείας».
Από την πλευρά του, ο
Πρόεδρος του Τμήματος
Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρουσίασε το
περίγραμμα της δομής και
της λειτουργίας του Τμήματος, τονίζοντας ότι «το
Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ,
με τους Καθηγητές και
τα στελέχη του, από την
αρχή της υγειονομικής κρίσης βρέθηκε στην πρώτη
γραμμή, τόσο επιτελικά για
τη διοικητική μέριμνα και
τη συμβουλευτική πλαισίωση ως εμπειρογνώμων
των κρατικών μηχανισμών,
όσο και υγειονομικά με τη
νοσηλευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Αυτή η
μέχρι τώρα προσφορά του
Τμήματος στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι
μεγάλη και αποτελεί παρα-

καταθήκη στις δύσκολες το αγαθό της υγείας μη
λαμβάνοντας υπόψη την
μέρες που διανύουμε».
ψυχική υγεία». Η ΥφυπουρΟ κ. Αναστασιάδης ση- γός Υγείας υπογράμμισε,
μείωσε, επίσης, ότι «το επίσης, ότι «η επόμενη
Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ, μέρα της πανδημίας θα
το οποίο έχει ως στόχο να μας βρει στο προσκήνιο
είναι πρωτοπόρο και και- μιας νέας πρόκλησης: της
νοτόμο, θέλει και μπορεί πρόκλησης της αντιμετώνα αποτελέσει συνεργάτη πισης των επιπτώσεων της
του ΠΟΥ, με τις σύγχρονες πανδημίας στην ψυχική
δομές λειτουργίας του, οι υγεία των ανθρώπων σε
οποίες έχουν ως στόχο την όλο τον κόσμο».
αριστεία, την εξωστρέφεια «Είναι πολύ σημαντικό το
και τη διασύνδεσή του με γεγονός ότι σε αυτή την
την κοινωνία και το διεθνές πολύ δύσκολη συγκυρία
γίγνεσθαι, άρα και με τον για την Ελλάδα, την ΕυΠΟΥ. Η διατήρηση της ρώπη και ολόκληρο τον
υγείας του πληθυσμού κόσμο, αυτός ο κορυφαίκαι η επιτελική εργασία ος επιστήμονας, με μία
στην κατεύθυνση αυτή διαδρομή ανεκτίμητης
αποτελούν κομβικό και προσφοράς και υπηρεκοινό μας στόχο και ύπατη σιών, σε πολλές περιοχές
του πλανήτη, ακόμα και
επιταγή».
«Δεν μπορώ να φανταστώ σε ζώνες συγκρούσεων,
κανέναν πιο άξιο για αυτό είναι ο Περιφερειακός Διτο βραβείο από τον Δρ ευθυντής του Παγκόσμιου
Kluge, του οποίου το όρα- Οργανισμού Υγείας για την
μα, η σκληρή δουλειά και η Ευρώπη», επισήμανε ο
δέσμευση για τη βελτίωση Περιφερειάρχης Κεντρικής
της ψυχικής υγείας στην Μακεδονίας, Απόστολος
Ευρώπη είναι απολύτως Τζιτζικώστας, για τον τιεκτιμητέα και αδιαμφι- μώμενο.
σβήτητα», επισήμανε στην Στην ομιλία του, ο κ. Τζιομιλία της η Υφυπουργός τζικώστας υπογράμμισε
την «εποικοδομητική» συΥγείας, Ζωή Ράπτη.
Η κ. Ράπτη, αφού ευχα- νεργασία της Περιφέρειας
ρίστησε το Αριστοτέλειο με το Αριστοτέλειο ΠαΠανεπιστήμιο «για τη δι- νεπιστήμιο «το κορυφαίο
οργάνωση αυτής της υπέ- Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στη
ροχης τελετής», μίλησε Νοτιοανατολική Ευρώπη,
για το πεδίο της ψυχικής που διαθέτει κορυφαίους
υγείας: «Όπως συζητήθη- Καθηγητές οι οποίοι παράκε στο διαδικτυακό σε- γουν εξαιρετικό ακαδημαϊμινάριο της Παγκόσμιας κό και ερευνητικό έργο, με
Ψυχιατρικής Εταιρίας σε σπουδαίο αποτύπωμα που
συνεργασία με το Γραφείο υπερβαίνει τον ακαδημαϊΕυρώπης του ΠΟΥ που κό χώρο και φτάνει στην
έλαβε χώρα τον Ιανουάριο, ίδια την κοινωνία και την
δεν νοείται να μιλάμε για οικονομία».

Το έργο του τιμωμένου
παρουσίασε ο Καθηγητής
του Τμήματος Ιατρικής
του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος
Φουντουλάκης, επισημαίνοντας ότι ο Dr Hans
Kluge «τα τελευταία δέκα
χρόνια, από τη θέση του
αρχικά ως αναπληρωτή
και ακολούθως ως Διευθυντή Πολιτικών Υγείας και
Συστημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
στην Ευρώπη εστίασε τις
προσπάθειές του στην
ανάπτυξη εθνικών σχεδίων υγείας και στρατηγικών
για τον τομέα της υγείας
και την αξιολόγηση των
επιδόσεων των συστημάτων υγείας. Εστίασε ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας όπου, σε
συνεργασία με τον Σύμβουλό του και Έλληνα κ.
Παύλο Θεοδωράκη, ηγήθηκε της υιοθέτησης της
διακήρυξης της Αστάνα
που αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα κείμενα
παγκοσμίως για την πολιτική υγείας. Επιπλέον, έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην
ψυχική υγεία, εστιάζοντας
στην ενθάρρυνση εθνικών στρατηγικών για τα
παιδιά και τους εφήβους.
Η σύλληψη του οράματός
του βασίζεται σε διεπιστημονική και πολύπλευρη
προσέγγιση και αξιολόγηση με εστιασμένο ενδιαφέρον σε θέματα άρσης του
αποκλεισμού, ισότητας και
μείωσης του στίγματος,
καθώς και δίκαιης πρόσβασης σε όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες».
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Επίσημη απώλεια ιστορικής μνήμης
χαμένη μας μνήμη με τον
εορτασμό, πριν από δέκα
ακριβώς ημέρες, διακοσίων χρόνων από την έναρξη
του απελευθερωτικού των
Ελλήνων αγώνα. Προκαλούσε ο εορτασμός το
οδυνηρό ερώτημα, αν οι
σημερινοί Ελληνώνυμοι
σώζουμε ακόμα ιστορική
μνήμη, επομένως και συλλογική αξιοπρέπεια.
Χρήστος Γιανναράς
Οι σημερινοί Ελληνώνυμοι μοιάζει να μην έχουμε
μνήμη. Είναι ουσιώδες το
υστέρημα, κυρίως επειδή
η μνήμη διδάσκει και συντηρεί την αξιοπρέπεια.
Σήμερα, για την πλειονότητα των Ελληνωνύμων,
τόσο η εμπειρία σχέσεων
όσο και οι ειδήσεις – πληροφορίες υποκαθίστανται,
παθητικά και αυτονόητα, από συγκεχυμένο συνονθύλευμα τηλεοπτικών
εντυπώσεων. Ο βομβαρδισμός με «εντυπώσεις»,
νομοτελειακά ατομικές,
και η ευκολία ψυχολογικής
τους επιβολής έχουν καταστήσει την πληροφόρηση
μια τεχνική προπαγάνδας
και τους χειριστές αυτής
της μαστορικής opinion
makers. Το ναρκισσιστικό
του καθενός μας εγώ επιλέγει φιγουράτα δόγματα,
από κανάλια και έντυπα
της ψυχολογικής μας προτίμησης, υπακούοντας σε
πολυποίκιλα απωθημένα.
Με τέτοιο εξοπλισμό κάποιοι, ίσως, να φτάνουν και
σε έδρα πανεπιστημιακή
– βεντέτες, με καλοστημένη προβολή, αφού (κατά
σύμπτωση) οι «πεποιθήσεις» τους εξυπηρετούν
κόμματα ή και κάποια ξένη
πρεσβεία.
Ασεβώ, ίσως, στον νηφάλιο αναγνώστη μου, τον
κουρασμένο από τη μακρόσυρτη απογοήτευση
και ανελπιστία για την πατρίδα του, αν συνδέσω τη

Ο σοφός Κωστής Παπαγιώργης είχε πει (ή γράψει)
ότι: «το ελληνικό 1821
ήταν η μόνη στην Ιστορία
επανάσταση, όπου άλλοι πολέμησαν και άλλοι
κυβέρνησαν»! Γιατί επαναστάτησε ο Ελληνισμός,
στη Μολδοβλαχία πρώτα
και στον Μοριά αμέσως
μετά; Για να ελευθερωθούν
οι Ελληνες από τους Τούρκους. Πώς καταλάβαιναν
αυτή την απελευθέρωση
οι επαναστατημένοι; Να
«πάρουνε την Πόλη και την
Αγια-Σοφιά», να απαλλαγεί
από τον τουρκικό ζυγό η
ελληνική αυτοκρατορία
της χριστιανικής Ανατολής. Δηλαδή, ο στόχος
των επαναστατών ήταν
ό,τι ακριβώς φοβόταν και
απεχθανόταν η Δύση.
Διαβάστε επίσης:
• Η Ελλάδα του ’21, του
σήμερα, του αύριο: 21
προσωπικότητες γράφουν
για την 200η επέτειο της
Ελληνικής Επανάστασης
Η πρώτη αντίδραση των
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων
στην πολυμερισμένη και
ασυντόνιστη εξέγερση
των Ελλήνων ήταν οργή
και απειλές. Οταν οι θυσίες
και ο ηρωισμός των Ελλήνων άρχισαν να γεννάνε
φιλελληνισμό στις κοινωνίες της Δύσης, η στρατηγική μεταβλήθηκε: άρχισε
η μεθοδική δολιότητα να
διχαστούν οι Ελληνες –
αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό
κόμμα– ο φατριασμός να
κυριολεκτείται.

Το όραμα που ταύτιζε
την απελευθέρωση με
την αποκατάσταση της
αυτοκρατορίας (ο «μαρμαρωμένος βασιλιάς», η
συνέχιση της Λειτουργίας
στην Αγια-Σοφιά εκεί που
τη σταμάτησαν οι Τούρκοι)
έσβησαν όλα οριστικά με
τη Μικρασιατική Καταστροφή. Είχε επιβληθεί,
μακρόσυρτη και απατηλή,
η νέα «τάξη πραγμάτων»
που κατεδάφιζε, οριστικά και αμετάκλητα, την
ταυτότητα των Ελλήνων:
την αυτοκρατορία. Η λέξη
είχε πολύ συγκεκριμένη
ιστορική σάρκα. Σήμαινε
τον Ελληνισμό, όχι σαν
εθνοφυλετική, αλλά ως πολυεθνική συλλογικότητα,
δηλαδή ως τρόπο βίου, ως
νοο-τροπία και γλώσσα, ως
πολιτισμό.
Τον πολιτισμό τον γεννάει
ένα «νόημα» της ύπαρξης
και του κόσμου: μια αφομοιωμένη στη γλώσσα και
στους θεσμούς μεταφυσική, μια «πίστη» – εμπιστοσύνη – και όχι κάποιο
ιδεολόγημα. Οι Ελληνες
του 1821 πολεμούσαν «για
του Χριστού την πίστη
την αγία» ταυτόσημη με
«της πατρίδος (του πολιτισμού – τρόπου ζωής)
την ελευθερία». Οι Δυτικοί
τούς παραχώρησαν την
ευφραντική ψευδαπάτη:
ένα κρατίδιο, με θεσμούς
και λειτουργίες που πιθήκιζαν το ζητούμενο της
μετα-μεσαιωνικής Ευρώπης, τις «ελευθερίες», όσες
υπόσχεται ο συνεπής μηδενισμός.
Παραχώρηση συγκαταβατική, με όρους εξοντωτικά
ταπεινωτικούς: Οικονομία
βασισμένη στη λογική
της δανειοληψίας, κρατική και περιφερειακή οργάνωση ριζικά αντίθετη
στην ελληνική εμπειρία
του κοινοτισμού και της
αυτοδιαχείρισης, τερατώδικη μεταμόρφωση του
λαϊκού εκκλησιαστικού

γεγονότος σε «επικρατούσα θρησκεία», οργανισμό
κηρυγματικής, ατομοκεντρικής ηθικολογίας.
Παρά τον εξοντωτικό πνιγμό της ελληνικής ιδιαιτερότητας από τη δυτική
«φιλελληνική» προστασία,
η ευγενική και αρχοντική
πολιτική ιδιοφυΐα του Καποδίστρια επιχείρησε να
συγκεράσει τα ουσιώδη
της ελληνικότητας με την
απόλυτη κυριαρχία της
Δύσης στη Νεωτερικότητα. Η γαλλική στρατιωτική
αποστολή οργάνωσε τη
δολοφονία του.
Ετσι, ο εξευρωπαϊσμός του
ελλαδικού κρατιδίου πήρε
τον χαρακτήρα βίαιης καθυπόταξης. Ορίζεται Γερμανός (Βαυαρός) βασιλιάς
των Ελλήνων, ανήλικος,
την απόλυτη δικτατορική εξουσία ασκεί τριμελής «αντιβασιλεία». Αυτή
στήνει, εκ θεμελίων, έναν
κρατικό μηχανισμό χωρίς ίχνος της πολιτιστικής
παράδοσης και χαρακτηρολογικής ιδιαιτερότητας
των Ελλήνων, κράτος μέχρι
σήμερα εχθρικό, αντίπαλο,
βασανιστή του πολίτη.
Οι δυτικές «Προστάτιδες
Δυνάμεις» θα απεργαστούν με υπομονή τη μονιμοποίηση της καταγωγικής (προαποφασισμένης)
καχεξίας και ευτέλειας του
κράτους των Ελλήνων:
Θα προσφέρουν μεθοδικά στην Τουρκία τον πολυαίμακτο ξεριζωμό του
Ελληνισμού από τη Μικρά
Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, την Κύπρο,
την Ιμβρο, την Τένεδο, την
Κωνσταντινούπολη.
Την Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2021, γιορτάσαμε. Με
φανφάρες, ακραίας επαρχιωτίλας, δηλώσαμε την
απώλεια της ιστορικής μας
μνήμης.

Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς,
μηδέ λεβέντες η Όσσα,
ραγιάδες έχεις, μάννα γή,
σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά
σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των
αρχαίων παλιάτσοι.

“Γύριζε, μή σταθής ποτέ,
ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο
ψεύτης είδωλο είναι εδώ,
το προσκυνά η πλεμπάγια,
η Αλήθεια τόπο να σταθή
μια σπιθαμή δέ θάβρη.
Αλάργα. Νέκρα της ψυχής

της χώρας τα μουράγια.
Η Πολιτεία λωλάθηκε,
κι απόπαιδα τα κάνει το
Νου, το Λόγο, την Καρδιά,
τον Ψάλτη, τον Προφήτη·
κάθε σπαθί, κάθε φτερό,
κάθε χλωρό στεφάνι, στη
λάσπη. Σταύλος ο ναός,
μπουντρούμι και το σπίτι.

Dimitrios & Katerina Angelatos
Tel: 604-583-7814 604-728-7814
Fax: 604-585-6556
Email:patridesinbc@shaw.ca
********

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

Alpha Appliance
In-home Service to all makes
Washers, Dryers, Stoves, Dishwashers, Fridges,
etc.
Tel: 604-581-4776, 604-850-7030
Tel: 604-728-7814

_____________________-

Restaurants

ANDREAS RESTAURANT
Two locations to serve you:
20227 – 56th Avenue Langley, BC
Tel: 604-533-0111

Dimitrios Arsoniadis

***
153 West 16th Street, North Vancouver
604-985-0414 Andreas Arsoniadis
__________________

PARTHENON IMPORTERS
Mediterranean & Greek Specialty Foods
3080 W. Broadway, Vancouver
Tel: 604 733-4191 fax: 604 734-4171
Email:parthenonmarket@gmail.com

Πριν από 110 χρόνια ο Κωστής Παλαμάς
γράφει ένα ποίημα πιο επίκαιρο από ποτέ

Κωστής Παλαμάς
«Γύριζε».

Patrides Western Bureau

Και δημοκόποι Κλέωνες
και λογοκόποι Ζωίλοι, Και
Μαμμωνάδες βάρβαροι,
και χαύνοι λεβαντίνοι· Λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και
ψωριασμένοι οι σκύλοι Κι
οι χαροκόποι αδιάντροποι,
Από θαμπούς ντερβίσηδες και πόρνη η Ρωμιοσύνη!”
και στέρφους μανταρίνους
κι από τους χαλκοπράσι- Ο Κωστής Παλαμάς πέθανους η Πολιτεία πατιέται. νε στις 27 Φεβρουαρίου
Χαρά στους χασομέρηδες! 1943. Μία μέρα αργότεΧαρά στους αρλεκίνους! ρα, τελέστηκε η κηδεία
Σκλάβος ξανάσκυψε ο του, η οποία εξελίχτηκε σε
ρωμιός και δασκαλοκρα- κορυφαία αντιστασιακή
εκδήλωση ενάντια στη
τιέται.
γερμανική κατοχή.

_____________________

KERKIS
Greek Taverna
Tel: 604-731-2712 Fax: 604-731-7905
3605 West 4th Avenue (at Dunbar)
Vancouver, BC V6R 1P2
Bob & Julia www.kerkistaverna.com

__________________

RODOS KOUZINA
Mediterranean Grill
100-221 Ioco Road, Port Moody, BC

604-4691150 Fax: 469-1162
www.rodoskouzina.ca

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Κανάλι Κωνσταντινούπολης: Μεγάλο
φαγοπότι & γεωπολιτικά όνειρα

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάθεμέλια για την κατασκευή
κης, Μέλος του ΙΗΑ
του οποίου θα μπουν σύμΈνα φαραωνικό έργο το φωνα με τον Ρ. Τ. Ερντογάν
οποίο σχεδιάζεται από αυτό το καλοκαίρι (δητα πρώτα κιόλας χρόνια λώσεις 7/4/2021), οδήγηεξουσίας των τούρκων σε την τουρκική πολιτική
ισλαμιστών, επισπεύδεται σκηνή σε μια τεράστια
τώρα εν όψει συμπλήρω- εσωστρέφεια με αποτέσης εκατό χρόνων από λεσμα ισλαμιστές, κεμαλιτην ίδρυση της σύγχρονης στές, φασίστες και γενικά
Τουρκικής Δημοκρατίας όλοι οι παντουρκιστές*
να γίνουν κυριολεκτικά
το 2023.
μαλλιά κουβάρια!
Ήδη, έχει πλέον διαφανεί
πως η διαρκής τοποθέ- Η αρχή είχε γίνει παλαιότετηση εξωπραγματικών ρα με την εκστρατεία που
στόχων και η απόπειρα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο
εσπευσμένης επίτευξης του 2019 ο νέος δήμαρτους, οδηγεί αναπόφευκτα χος Κωνσταντινούπολης
την Τουρκία σε οδυνηρές Εκρέμ Ιμάμογλουαποχωήττες και σε επικίνδυνη ρώντας από το κατασκευεσωστρέφεια. Είναι πλέον αστικό πρωτόκολλο που
κοινή η πεποίθηση πως είχε υπογράψει ο ισλαμιη κάθοδος της Τουρκίας στής προκάτοχός του. Ο
προς την συντριβή άρχισε νέος δήμαρχος κατήγγειλε
και πλησιάζει ολοένα και το σχέδιο για το νέο «Κανάλι Κωνσταντινούπολης»
περισσότερο.
σαν «εγκληματικό». Κατά
Ανάμεσα στα τεράστια τον νέο δήμαρχο Κωνπροβλήματα και στα αδι- σταντινούπολης, το καταέξοδα που έχει συσσω- σκευαστικό κόστος των
ρεύσει η συγκυβέρνηση 11 δισεκατομμυρίων ευρώ
ισλαμιστών και ακραίων καθώς και το (άγνωστο)
φασιστών στην σημερι- αστρονομικό ποσό των
νή Τουρκία, ήρθε στην αποζημιώσεων σε «ημέτεεπιφάνεια και η άμεση ρους» από τις απαλλοτριώαναγκαιότητα πραγματο- σεις, αποτελούν μία τεράποίησης του σχεδίου «Κα- στια και αλόγιστη σπατάλη
νάλι Κωνσταντινούπολης» πόρων. Επί πλέον, το έργο
(Kanal Istanbul) το οποίο θα επιφέρει ανυπολόγιστη
μετατρέπει ουσιαστικά την φυσική καταστροφή και θα
Πόλη του Κωνσταντίνου αναμοχλεύσει επικίνδυνα
σε ένα νησί το οποίο περι- τους ήδη υφιστάμενους
βάλλεται από γύρω-γύρω σεισμικούς κινδύνους σε
μία σεισμογενή περιοχή.
από νερά.
Οι αφίσες της εκστρατείΣτο σχέδιο αυτό έχει «επεν- ας με συνθήματα όπως
δύσει» πολλά χρήματα «Ή το κανάλι, ή η Ιστασύσσωμη η άρχουσα ισλα- μπούλ», «Ποιος έχει ανάμο-φασιστική τάξη των γκη το Κανάλι Ισταμπούλ;»
αξιωματούχων της τουρ- οδήγησαν σε διοικητική
κικής εξουσίας, καθώς «έρευνα» εναντίον του
και οι Καταριανοί «υπο- Εκρέμ Ιμάμογλου από το
στηρικτές» της τουρκικής τουρκικό υπουργείο εσωοικονομίας: Εδώ και μια τερικών για «χρησιμοποίτουλάχιστον δεκαετία σχε- ηση δημόσιων πόρων»
δόν όλα τα κτήματα, όλα τα προκειμένου ο δήμαρχος
ακίνητα που συνορεύουν Κωνσταντινούπολης να
με το νέο «Κανάλι Κων- αμφισβητήσει «την αρχή
σταντινούπολης» μήκους της διοικητικής και πολι45 περίπου χιλιομέτρων, τικής ακεραιότητας του
εξαγοράστηκαν από τους κράτους»!
ιδιοκτήτες τους για ένα
κομμάτι ψωμί. Πόσοι άλ- Στις 2 Απριλίου 2021, εκαλωστε πίστευαν πριν από τόν είκοσι έξη (126) πρώην
μερικά χρόνια πως θα μπο- Τούρκοι πρέσβεις δημορούσε να πραγματοποιη- σίευσαν κοινή δήλωση
θεί ένα τέτοιο φαραωνικό προειδοποιώντας ότι το
έργο; Τώρα, όσα κτήματα νέο «Κανάλι Κωνσταντιαπαλλοτριωθούν για την νούπολης» θα μπορούσε
κατασκευή του καναλιού, να θέσει σε κίνδυνο τη
δικαιούνται αστρονομικές Σύμβαση του Μοντρέ του
αποζημιώσεις τις οποί- 1936 και να έχει αρνητικές
ες καθορίζουν συνήθως επιπτώσεις στα τουρκικά
οι ίδιοι αξιωματούχοι οι συμφέροντα, φθάνοντας
οποίοι είναι και οι (νέοι) μέχρι την απώλεια της
ιδιοκτήτες των ακινήτων! απόλυτης κυριαρχίας της
Τουρκίας στη θάλασσα του
Η επίσπευση του έργου, τα Μαρμαρά.

Στις 4 Απριλίου 2021, εκατόν τρείς (103) απόστρατοι
ναύαρχοι του τουρκικού
πολεμικού ναυτικού εξέδωσαν ανακοίνωση επισημαίνοντας την τεράστια
σημασία της συνθήκης
του Μοντρέ, σαν συμπλήρωμα της Συνθήκης της
Λωζάνης και συστήνοντας
επίμονα την αποφυγή όχι
μόνο πράξεων αλλά και
ρητορικής για την αλλαγή
της συνθήκης του Μοντρέ
(αναφορά στις δηλώσεις
του πρόεδρου του τουρκικού κοινοβουλίου πως «ο
Ερντογάν μπορεί να κάνει
οτιδήποτε θελήσει με τη
συνθήκη»). Σύμφωνα με

μαρά». Ταυτόχρονα, καταδικάζουν την τρομοκρατία
του Ερντογάν χαρακτηρίζοντας την «πραξικόπημα»
και «κατάλυση της Δημοκρατίας».

Η ανάγκη επίδειξης ενός
«μεγαλειώδους» έργου
στο εσωτερικό της Τουρκίας εν όψει των εορτασμών
των εκατό χρόνων από την
Τ α χ ύ τα τα ε κδ ό θ η κα ν ίδρυση της σύγχρονης
ε ν τά λ μ α τα σ ύ λ ληψ η ς Τουρκικής «Δημοκρατίας».
δέκα απόστρατων ναυάρχων(μεταξύ τους και ο Η απογοητευτική εσωτερι«εμπνευστής» της Γαλάζιας κή κατάσταση (υποτίμηση
Πατρίδας, Τζεμ Γκιούρντε- τουρκικής λίρας, Κουρδινιζ), με την κατηγορία ότι κό, πληθωρισμός, ανερ«προσπάθησαν να κάνουν γία, πανίσχυρο τρίτο κύμα
πραξικόπημα μέσω της πανδημίας με εγκληματική
δήλωσής τους», ενώ ο «διαχείριση», συνεχιζόμε«συνέταιρος» της τουρ- νη φοιτητική κινητοποίηκικής εξουσίας αρχηγός ση, καθίζηση εκλογικών
των τούρκων φασιστών ποσοστών ισλαμιστών και
Ν τ ε β λ έ τ Μ π α χ τ σ ε λ ή , φασιστών, διώξεις αντι-

απαιτούσε την περικοπή
των συντάξεων όλων των
ναυάρχων που τόλμησαν
να εκφράσουν γνώμη. Οι
συλληφθέντες απόστρατοι λίγες μέρες αργότερα
(10/4/2021), κατήγγειλαν
τις απαράδεκτες συνθήκες
κράτησης τους με επιστολές που «διέρρευσαν»
μέσα από τις φυλακές,
βαρύνοντας ακόμα πεΤην ίδια ημέρα, οι απόφοι- ρισσότερο το πολεμικό
τοι Ναυτικού Γυμνασίου κλίμα που επικρατεί στην
και Ναυτικής Ακαδημίας τουρκική πολιτική σκηνή.
ετών 1976-1984 (Deniz
Aslanları- Λιοντάρια της Στις 6 Απριλίου 2021, εκαθάλασσας) δημοσίευσαν τόν είκοσι (120) πρώην
μια δήλωση εκφράζοντας δικαστικοί καταδίκασαν τις
την ιδιαίτερη ανησυχία δικαιολογίες των συλλήψετους για την αμφισβήτηση ων για δήθεν πραξικόπημα
των θεμελιωδών χαρακτη- τονίζοντας πως οι απόριστικών της Τουρκικής στρατοι ναύαρχοι «απλώς
Δημοκρατίας (κοσμικός άσκησαν τα δικαιώματά
χαρακτήρας, κράτος κοι- τους και εξέφρασαν τις
νωνικό, κράτος δικαίου, απόψεις τους για ένα θέμα
δημοκρατικοί κανόνες) που ενδιαφέρει ολόκληρο
καθώς και στην στόχευση το έθνος».
τόσο της ελευθερίας έκφρασης όσο και του ιδίου Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α: Η
του Μουσταφά Κεμάλ δη- εμμονή του (κατά τον Ιταλό Πρωθυπουργό Μάριο
μόσια.
Ντράγκι) δικτάτορα της
Στις 5 Απριλίου 2021, ενε- Τουρκίας να γίνει το Κανάλι
νήντα οκτώ (98) πρώην της Κωνσταντινούπολης
βουλευτές του Ρεπουμπλι- μέχρι το 2023, υπαγορεύεκανικού Λαϊκού Κόμματος ται από πολλούς και διαφο(CHP-Kεμαλιστές) σε κοινή ρετικούς λόγους, μεταξύ
τους δήλωση τονίζουν, των οποίων:
μεταξύ άλλων, πως «Το
κανάλι της Κωνσταντινού- Η άμεση ανάγκη ικανοπολης δεν μπορεί να γίνει, ποίησης των ανήσυχων
το Μοντρέ δεν μπορεί να αξιωματούχων του καθεσυζητηθεί», «Η Συνθήκη στώτος, των Καταριανών
της Λωζάνης ήταν η μεγα- «υποστηρικτών» και της
λύτερη διπλωματική επι- «Φαμίλιας Ερντογάν» με
τυχία του Ατατούρκ»και«Η αστρονομικές αποζημιώΣυνθήκη του Μοντρέ, μας σεις για την κατασκευή του
επέτρεψε να έχουμε την καναλιού και την μεγάλη
απόλυτη κυριαρχία πάνω υπεραξία των «παράκτιστη Θάλασσα του Μαρ- ων» προς το νέο κανάλι
τους απόστρατους ναυάρχους οι οποίοι κατηγορούν
ευθέως την τουρκική κυβέρνηση για προσπάθεια
ισλαμοποίησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων,
η Συνθήκη του Μοντρέ
ήταν αυτή που εξασφάλισε
στην Τουρκία την ουδετερότητα κατά τον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ακινήτων,

φρονούντων, φυλακίσεις
δημοσιογράφων κ.α.π.)
και η άμεση ανάγκη τόνωσης της οικονομίας και
της απασχόλησης με ένα
γιγαντιαίο έργο υποδομής.

ρισμούς που επιβάλλει
στις απαιτήσεις διέλευσης
από τα στενά, όπως και
στη συνολική χωρητικότητα πολεμικών πλοίων
μη παράκτιων κρατών
της Μαύρης Θάλασσας
και πολλά άλλα πράγματα
που περιλαμβάνονται στη
συνθήκη».
Η ανακοίνωση ανήκει στο
Κρεμλίνο και εκδόθηκε
μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν –
Ερντογάν (9/4/2021): «Σε
σχέση με τα σχέδια κατασκευής από την Τουρκία
της διώρυγας της Κωνσταντινούπολης από ρωσική
πλευράς δόθηκε έμφαση
στη διατήρηση, με στόχο
τη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και
ασφάλειας, του ισχύοντος
καθεστώτος των Στενών
του Βοσπόρου και των
Δαρδανελίων σύμφωνα με
τους όρους της Συνθήκης
του Μοντρέ του 1936».
Τα πολλά συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης
του Μοντρέ (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, Αυστραλία,
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία,
Αγγλία, Γιουγκοσλαβία)
δεν επιτρέπουν εύκολα
αυθαίρετη ή μονομερή
δράση της Τουρκίας. Έτσι
εξηγούνται και οι δηλώσεις
Ερντογάν (7/4/2021) και
Τσαβούσογλου (6/4/2021)
ότι δεν καταργείται η Συνθήκη του Μοντρέ και ότι το
νέο κανάλι δεν επηρεάζει
την Συνθήκη του Μοντρέ.

Πάντως, στην δημιουργία
του νέου καναλιού είναι
πολύ πιθανό η Τουρκία να
ενθαρρύνεται συστηματικά από τον Αμερικανικό
παράγοντα, ο οποίος είναι
λογικό να θεωρεί πως με
την λειτουργία του νέου
καναλιού θα μπορέσει να
παρακάμψει τους ενοχλητικούς περιορισμούς που
επιβάλλει η Συνθήκη του
Μοντρέ, αυξάνοντας κατά
το δοκούν την στρατιωτική
του παρουσία στην Μαύρη
Υπάρχουν ακόμα τα γεωΘάλασσα.
πολιτικά όνειρα που δημιουργούνται σε πολλούς
Με λίγα λόγια, το «Κανάαπό την κατασκευή και την
λι Κωνσταντινούπολης»
λειτουργία του νέου κανααποτελεί ένα ακόμα μελιού. Υπάρχουν όμως μια
τέωρο βήμα του τούρκου
δήλωση και μια ανακοίνωδικτάτορα προκειμένου
ση Ρωσικής «προέλευσης»
να κρατηθεί στην εξουσία,
που βάζουν τα πράγματα
περιπλέκοντας ακόμα πεστην θέση τους:
ρισσότερο το θολό, εσωτερικό και διεθνές, τοπίο
Η δήλωση ανήκει στον
της σημερινής Τουρκίας...
πρεσβευτή της Ρωσίας
σ την Τουρκία Aleksey
*Παντουρκισμός και τουρYerkhov στο κανάλι «Ρωκική πολιτική απέναντι
σία 24» (6/4/2021), στην
στον ελληνισμό περιγράοποία μεταξύ άλλων αναφονται στο διαχρονικό,
φέρει και τα εξής: «Το έργο
αυτοβιογραφικό βιβλίο
είναι κατά κύριο λόγο δου«Το Θαύμα – Μια πραγλειά των τουρκικών αρχών,
ματική ιστορία» που είναι
μιλάμε για ένα οικονομικό
διαθέσιμο εντελώς δωρεσχέδιο που θα εφαρμοστεί
άν τόσο στην 5η Ελληνική
στην τουρκική επικράτεια
e-έκδοση (2020) όσο και
και από τις τουρκικές δυστην 3η Αγγλική e-έκδοση
νάμεις.... το Canal Istanbul
(2019) από την Βιβλιοθήκη
δεν θα ακυρώσει σε καμία
του International Hellenic
περίπτωση τις απαιτήσεις
Association.
της Σύμβασης του Μοντρέ,
σε καμία περίπτωση δεν
θα αλλάξει τους περιοΗ προβληματική πορεία
των εξωτερικών «μετώπων» (Συρία, Λιβύη, Ιράκ,
Ε.Ε. & Ελλάδα-Κύπρος,
Η.Π.Α., Αίγυπτος, Ισραήλ κ.α.π.), ενισχύουν την
ανάγκη ενός εντυπωσιακού «αντιπερισπασμού»,
στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό, τον οποίο θα
δημιουργήσει η άμεση
κατασκευή του νέου καναλιού.
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Μετανάστες, Αριστερά και πολιτική ορθότητα
Του Τάκη Θεοδωρόπου- την ευλογία του παπά.
λου από την Καθημερινή Υπάρχει και μια δεύτερη
απώλεια. Σαν εμείς οι ΕλΟι επίμονες προσπάθειες ληνες να προσπαθούμε
ορισμένων ιστορικών να να ξεχάσουμε ότι αποχαρακτηρίσουν την Επα- κτήσαμε την ελευθερία
νάσταση του 1821 «φιλε- μας πολεμώντας εναντίον
λεύθερη» επανάσταση δεν μουσουλμάνων. Και ότι οι
ξέρω τι επιστημονικό υπό- οπλαρχηγοί στις αναμνήβαθρο έχουν. Είναι όμως σεις τους άπιστους τους
εμφανής η ιδεολογική τους ανεβάζουν και άπιστους
πρόθεση. Και μόνον από τους κατεβάζουν. Για να
την άποψη ότι απομο- μην πω πόσες φορές εμνώνουν την παράμετρο φανίζεται η λέξη «αράπης»
του φιλελευθερισμού από στα γραπτά τους.
την πολυπλοκότητα του
φαινομένου. Οπως στην Δυστυχώς για τους υπεραπερίοδο της αριστερής σπιστές της πολιτικής ορηγεμονίας προσπαθούσαν θότητας η ελληνική Επανάδιάφοροι Κορδάτοι να σταση δεν ήταν πολιτικώς
αποδείξουν ότι η Επανά- ορθή. Αυτά έχει η Ιστορία.
σταση υπήρξε ταξική.
Σε μπερδεύει. Θρησκευόμενοι δεν ήσαν μόνον οι
Οι παράπλευρες απώλειες αναλφάβητοι αγωνιστές.
είναι εξίσου εμφανείς. Αν Θρησκευόμενος ήταν και
η Επανάσταση ήταν φιλε- ο Σολωμός και ο Παπαρλεύθερη τότε ο Σταυρός ρηγόπουλος που έχτισαν
που βρίσκεται σε όλα τα το οικοδόμημα της εθνικής
λάβαρα και τις σημαίες συνείδησης. Και ο ένας και
της οφείλεται μάλλον σε ο άλλος αποτύπωσαν στο
λάθος των προγόνων μας έργο τους τα ίχνη ενός
που δεν ήξεραν για ποιον πολέμου κατά των Οθωλόγο έχυναν το αίμα τους. μανών.
Δεν έχει σημασία αν όλοι
ορκίζονταν στην Αγία Τρι- Η αποσιώπηση του ρόλου
άδα. Ούτε αν ζητούσαν της θρησκείας δεν αφορά

μόνον την Εκκλησία. Μας
αφορά όλους, είτε είμαστε
θρησκευόμενοι, είτε όχι.
Είναι μια ιδεολογική παραμόρφωση που απευθύνεται περισσότερο στο σήμερα παρά στην Ιστορία. Σαν
να θέλουμε να ξεχάσουμε
ότι ο εχθρός, ο τύραννος
εν προκειμένω, ήταν μουσουλμάνος. Και γιατί να το
ξεχάσουμε; Μα γιατί εμείς
οι Ελληνες είμαστε προορισμένοι να συμβιώσουμε
με τους μουσουλμάνους.
Δεν έχω αντίρρηση. Ούτε
υποστηρίζω ότι το 2021
είναι ίδιο με το 1821. Εκείνο που υποστηρίζω είναι
ότι δεν μπορείς να γράφεις την Ιστορία όπως σε
βολεύει. Χλευάζουμε τον
αγράμματο Πολάκη που
εξίσωσε τον Κολοκοτρώνη
με τον Βελουχιώτη. Δεν
κάνει τίποτε διαφορετικό
από τον εγγράμματο κ.
Χατζή που τον εξισώνει
με τον φιλελευθερισμό.
Μάλλον δεν είναι τυχαίο
ότι και οι δύο συναντήθηκαν στην υπεράσπιση του
Κουφοντίνα.

Οι αριστεροί απ’ την άλλη
έχουν πρόβλημα με το παρόν. Εχοντας χάσει το βάθρο της ιδεολογίας τους,
το προλεταριάτο, ψάχνουν
όπου γης κολασμένους
για να σταθούν στα πόδια
τους. Και οι μεν και οι δε
συναντιούνται στον κόσμο
του Ισλάμ. Οι μεν τον χρησιμοποιούν ως υποκατάστατο του προλεταριάτου
που τους έχει εγκαταλείψει. Οι δε ως ενσάρκωση
του «άλλου» που πρέπει να
ανεχθείς ως διαφορετικό
για να αποδείξεις ότι οι πολιτισμοί δεν έχουν σύνορα.
Τόσο απλά.

Οι μεγάλες ευρωπαϊκές
κοινωνίες, όπως η γαλλική
ή η αγγλική, αποδέχθηκαν
τη μετανάστευση ως ιστορική συνέπεια της αποικιοκρατίας. Στην Ελλάδα είναι
ένα φαινόμενο που δεν
συνδέεται με την Ιστορία
μας. Και δεν αναφέρομαι
στη μετανάστευση από
τις χώρες του ανατολικού
μπλοκ. Αναφέρομαι στους
μουσουλμανικούς πληθυΤην πολιτική ορθότητα σμούς που συρρέουν τα
την ξεβολεύει η Ιστορία. τελευταία χρόνια από την

στο εξωτερικό στην πολιτική σκηνή το νέο προλεταριάτο θα μπορούσε να
γίνει η κρίσιμη μάζα. Σύμμαχοι των υπολογισμών
της Αριστεράς οι μαχητές
της πολιτικής ορθότητας.
Κι ας ξέρουν ότι το Ισλάμ
που υπερασπίζονται μισεί
όχι μόνον τις ιδέες τους
Το 2015 η κυβέρνηση Τσί- αλλά και τον τρόπο της
πρα – Καμμένου κατάργη- ζωής τους.
σε τα θαλάσσια σύνορα.
Το αποτέλεσμα ήταν να Στη Γαλλία έχει ξεκινήσει
κλείσουν τα σύνορα προς μια δημόσια συζήτηση
την Ευρώπη. Δημιουργή- για τον «ισλαμοαριστεριθηκε το αίσχος της Μόριας σμό» και τη διείσδυσή του
από τους ανθρωπιστές και στο πανεπιστήμιο. Μήπως
οι ΜΚΟ υποκατέστησαν ήρθε η ώρα να ξεκινήτο ελληνικό κράτος. Ορ- σει μια συζήτηση για τον
γανώθηκε ο εποικισμός τρόπο που μπορούμε να
του κέντρου της Αθήνας. συμβιώσουμε με όλους
Και όσο η αριστεροδεξιά αυτούς τους πληθυσμούς;
μας κυβέρνηση υποδεχό- Για να ανοίξει όμως η συζήταν ταλαίπωρους για να τηση θα πρέπει πρώτα να
λιαστούν, με τις ευλογίες απαλλαγούμε από τα ιδετης Ευρώπης, η κεντρο- ολογήματα της πολιτικής
δεξιά παρακολουθούσε ορθότητας και τον καιροσιωπηλή. Οσοι τολμούσαν σκοπισμό της Αριστεράς.
να μιλήσουν χρίζονταν Δύσκολο, το ξέρω, όμως
πάραυτα ακροδεξιοί. Η μην ξεχνάμε ότι και αυτή
Αριστερά έβλεπε στις ροές η συμμαχία, όπως όλες
των μεταναστών υποψήφι- οι παράταιρες συμμαχίους ψηφοφόρους. Με την ες, στηρίζεται μόνον στη
αφρόκρεμα της ελληνικής σιωπή όσων βλέπουν τις
νεολαίας να μεταναστεύει άγαρμπες ραφές τους.
Ασία και την Αφρική. Μας
βρήκαν ανέτοιμους, και
ανίκανους να τους υποδεχθούμε. Και τότε ξεκίνησε
μια εργώδης προσπάθεια
της Αριστεράς για να πείσει την ελληνική κοινωνία
να δεχθεί τον βιασμό ως
ευκαιρία.

Bloomberg: Τι λάθος έγινε με το εμβόλιο της AstraZeneca
Το εμβόλιο της βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας
AstraZeneca το οποίο είχε
γεμίσει στην αρχή της πανδημίας με ελπίδες την ανθρωπότητα, αντιμετωπίζει
μια σειρά από προβλήματα τόσο με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όσο και με την
αναστάτωση σχετικά με τα
περιστατικά θρομβώσεων,
τα οποία έπληξαν βαθιά το
κύρος του, σύμφωνα με το
πρακτορείο Bloomberg.
Τη νύχτα της 23ης Μάρτιου,ο ελληνικής καταγωγής Σερ Μένε Πάγκαλος,
επικεφαλής της βιοφαρμακευτικής έρευνας της
AstraZeneca ξύπνησε από
τηλεφώνημα του εκτελεστικού διευθυντή Πασκάλ
Σοριό ο οποίος τον ενημέρωσε για τις αντιδράσεις
στις ΗΠΑ περί της ανακοίνωσης της εταιρίας για
79% επιτυχία στις κλινικές
δοκιμές του εμβολίου.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ (Niaid)
είχε μόλις εκδώσει ανακοίνωση βάση της οποίας ότι
το πόρισμα των κλινικών
μελετών τελικού σταδίου
της AstraZeneca ίσως βασίστηκε σε παρωχημένα
στοιχεία που αλλοιώνουν
τα αποτελέσματα. Η εταιρία ξαφνιάστηκε που το
αμερικανικό ινστιτούτο
έσπευσε να δηλώσει δημοσίως τις αντιρρήσεις του
και δεν προτίμησε όπως
συνήθως να απευθυνθεί
στην ίδια της φαρμακοβιομηχανία πρώτα.
Τα πράγματα επιδεινώθηκαν γρήγορα, με τον ίδιο
τον δρα Φάουτσι να δηλώνει δημοσίως ότι «αυτό
που συνέβη είναι πράγματι
δυσάρεστο. Είναι αυτό

που αποκαλούμε αβίαστο
λάθος, διότι πιθανότατα
πρόκειται για πολύ καλό
εμβόλιο, αλλά αυτό το
πράγμα δεν κάνει τίποτε
άλλο παρά να προκαλεί
αμφιβολίες».
Δύο ημέρες αργότερα η
AstraZeneca δημοσίευσε
τα ενημερωμένα στοιχεία,
περιλαμβάνοντας και τις
περιπτώσεις ασθενών που
αρχικά είχε αφήσει εκτός
θεωρώντας ότι δεν είχαν
τόση σημασία. Η ουσία
των μελετών, ότι δηλαδή
το εμβόλιο αποτρέπει κατά
100% τη σοβαρή νόσηση
με Covid-19, χάθηκε μέσα
σε όλα αυτά.
Η ιστορία του εμβολίου
αυτού χαρακτηρίζεται
από καλές προθέσεις αλλά
επικοινωνιακές γκάφες,
προβληματικές δοκιμές,
κατασκευαστικούς εφιάλτες και πολιτικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς.
Το πλέον σοβαρό όλων
των προβλημάτων, αναφέρει το Bloomberg, είναι το
κύμα αναφορών σχετικά
έναν μικρό αριθμό ανθρώπων που εμβολιάστηκαν,
στην πλειονότητά τους
κάτω των 60 ετών, και ανέπτυξαν μια σπάνια μορφή
θρόμβωσης.
Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο και
οι ρυθμιστικές αρχές σε
Βρετανία και ΕΕ είπαν ότι
εντόπισαν πιθανή σχέση
ανάμεσα στο εμβόλιο και
τις θρομβώσεις, αλλά τα
πλεονεκτήματα του εμβολιασμού υπερτερούν
σημαντικά του κινδύνου. Ο
Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Φαρμάκων πρότεινε να
αναφέρονται οι θρόμβοι
ως σπάνια παρενέργεια,

ενώ στη Βρετανία συστήνεται η αποφυγή εμβολιασμού με το σκεύασμα των
ατόμων κάτω των 30 ετών.
«Υπάρχει αυτό το μικρό
σύννεφο που το ακολούθησε παντού, το οποίο
νομίζω ότι είναι κάπως
άδικο», λέει ο Τζον Μπέλ,
Καναδός καθηγητής ιατρικής της Οξφόρδης που επιβλέπει τις σχέσεις μεταξύ
του πανεπιστημίου και της
AstraZeneca. «Αν κάποιοι
άνθρωποι συνεχίζουν να
επιτίθενται σε αυτό το
εμβόλιο, κανείς δεν θα
έχει την αυτοπεποίθηση
να το χρησιμοποιήσει, και
τότε έχουμε ένα τεράστιο
πρόβλημα - επειδή είναι
διαθέσιμο, είναι φτηνό,
και είναι σαφώς εξαιρετικά
αποτελεσματικό», λέει.
Ορισμένες κυβερνήσεις
έχουν ήδη διακόψει τη
χορήγηση του εμβολίου
σε νέους, αλλά παρά τα
προβλήματα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν
περισσότερες δόσεις,
παραπονούμενοι ότι η
AstraZeneca δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της,
ενώ απειλούν και να εμποδίσουν την εξαγωγή εμβολίων που έχουν παραχθεί ή
εμβολιαστεί εντός της ΕΕ.
Παρά την αλλοίωση της
εμπιστοσύνης του κόσμου
σε αυτό, το εμβόλιο της
AstraZeneca είναι ευκολότερο στη μεταφορά και
συντήρηση από εκείνα
των Pfizer-BioNTech και
Moderna. Η βρετανική
εταιρία έχει υποσχεθεί
να παραδώσει έως και 3
δισεκατομμύρια δόσεις
φέτος, πωλώντας τις σε μη
κερδοσκοπική βάση, με
ελάχιστο κόστος για τους
αγοραστές του. Μονάχα

το μονοδοσικό εμβόλιο
τής Johnson & Johnson, η
οποία επίσης έχει απεμπολίσει το εμπορικό κέρδος,
αναμένεται να έχει συγκρίσιμη συνεισφορά στην
καταπολέμηση της πανδημίας, αν και είναι πολύ πιο
πίσω από την AstraZeneca
σε επίπεδο παραγωγής.
Ως τώρα πάνω από 135
εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου της AstraZeneca
έχουν διανεμηθεί ανά τον
κόσμο, συνιστώντας το
βασικό αντικείμενο του
Covax, του προγράμματος
που τρέχει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας για
την παροχή εμβολίων σε
χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα.
Η AstraZeneca και η Οξφόρδη είχαν και κακοτυχία, αλλά και υπέπεσαν σε
μια σειρά σφαλμάτων που
υπονόμευσαν τον πρωτοποριακό τους ρόλο στα
εμβόλια κατά του κορονοϊού, σημειώνεται στο
δημοσίευμα. “Είναι σοκαριστικό το ότι έκαναν τόσα
λάθη”, σχολιάζει ο Εζεκίελ
Εμάνιουελ, καθηγητής ιατρικής δεοντολογίας και
υγειονομικής πολιτικής
στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια στις ΗΠΑ, και
σύμβουλος του προέδρου
Τζο Μπάιντεν.
Η Astra εν τω μεταξύ τα
πήγαινε αρκετά καλά έχοντας καταφέρει υπό τον
Σοριο να αντιμετωπίσει μια
επιθετική εξαγορά 117 δισεκατομμυρίων δολαρίων
από την Pfizer Inc. το 2014,
αναπτύσσοντας παράλληλα τη φήμη ως θαυματουργή εταιρεία στη παραγωγή νέων φαρμάκων,
ειδικά για καρκίνο. Όταν ο
Μπελ μίλησε με τον Σοριο

τον περασμένο Απρίλιο,
είπε ότι η Οξφόρδη είχε
θέσει δύο προϋποθέσεις:
το εμβόλιο έπρεπε να πωληθεί σε μη κερδοσκοπική
βάση τουλάχιστον για το
πρώτο έτος και ότι η Astra
έπρεπε να βοηθήσει να
διασφαλίσει ότι ο αναπτυσσόμενος κόσμος θα
λάμβανε δόσεις. Ο Μπελ
είπε ότι ο επικεφαλής της
AstraZeneca έσπευσε να
συμφωνήσει, απαντώντας,
«είμαι μαζί σου».
Επισημαίνεται πάντως ότι
η AstraZeneca δεν είχε
καμία πείρα από εμβόλια,
έχοντας μόνο παρασκευάσει ρινικά σπρέι κατά της
γρίπης μέχρι την ώρα που
την προσέγγισαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης για την παραγωγή του εμβολίου του,
κατόπιν της άρνησης της
έτερης μεγάλης βρετανικής φαρμακοβιομηχανίας,
της έμπειρης σε εμβόλια
GlaxoSmithKline.
Αναφέρεται επίσης η χαρακτηριστική περίπτωση
της διακοπής των δοκιμών
όταν η ιστοσελίδα ειδήσεων υγείας Stat ανέφερε
ότι ένας εθελοντής στο
Ηνωμένο Βασίλειο είχε σοβαρές παρενέργειες μετά
τον εμβολιασμό..
Σύντομα έγινε γνωστό ότι
οι δοκιμές διακόπηκαν,
παγκοσμίως γεγονός που
οδήγησε σε επικοινωνιακή
καταιγίδα.
Υπό τεράστια πίεση για να
αποκαλύψει περαιτέρω
λεπτομέρειες, οι προγραμματιστές αρνήθηκαν, επικαλούμενοι την εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων - τυπική πρακτική με
τέτοια γεγονότα και κάτι

που συνήθως δεν γίνεται
απαρατήρητο.
Επιπλέον, οι ερευνητές
της Οξφόρδης υπέπεσαν
σε σφάλμα με τις ποσότητες του εμβολίου στις
κλινικές δοκιμές, κάτι που
οδήγησε στη χορήγηση…
μισής δεύτερης δόσης σε
κάποιους εθελοντές, αλλοιώνοντας τα πρώτα αποτελέσματα και καθυστερώντας τη δεύτερη δόση για
άλλους εθελοντές. Αυτά
προκάλεσαν την αντίθεση
των Αμερικανών ειδικών
που είδαν από τότε με
κακό μάτι το βρετανικό
σκεύασμα.
Ακολούθησαν περισσότερα προβλήματα, όπως με
την καθυστέρηση στην
εγγραφή εθελοντών, την
ασθένεια ενός εθελοντή
που διέκοψε προσωρινά
τις κλινικές δοκιμές το
περασμένο καλοκαίρι και
προκάλεσε θύελλα αρνητικών δημοσιευμάτων, και
άλλα.
«Η AstraZeneca έμοιαζε με
τη συμμορία που δεν μπορεί να πυροβολήσει σωστά», έλεγε χαρακτηριστικά ανώτερο στέλεχος της
αμερικανικής κυβέρνησης
επί Ντόναλντ Τραμπ.
Προέκυψαν μάλιστα και
διαφορετικές εκδοχές από
την Οξφόρδη και τη φαρμακοβιομηχανία για το τι
είχε πάει στραβά στην περίπτωσης της λανθασμένη δοσολογίας, περιπλέκοντας περισσότερο την
κατάσταση από πλευράς
δημοσιότητας. Ωστόσο,
παρά τα λάθη ο κόσμος
έχει ανάγκη το εμβόλιό
τους για να νικήσει την
πανδημία, καταλήγει το
Bloomberg.
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Βαρύτατες οι ευθύνες του ΝΑΤΟ στην τραγωδία της Κύπρου
ΝΑΤΟ: Η πηγή του κακού στο Κυπριακό που αλλάζει… προβιά
Ανδρούλλα Γκιούρωφ
«Όπως και σε πληθώρα
άλλων χωρών, έτσι και η
καταστροφή της Κύπρου
έχει ατλαντική σφραγίδα.
Όσοι δε προσδοκούν πως
από αυτήν την πηγή του
κακού θα έλθει η σωτηρία
μας είτε είναι αφελείς είτε
βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία»
Οκάθε λαός οφείλει να
γνωρίζει στοιχειώδη ιστορικά γεγονότα, ή να επιστρέφει στο παρελθόν,
αναζητώντας την πηγή του
κακού που οδήγησε στα
δεινά του και σε οδυνηρά
αδιέξοδα. Προβλήματα
που σήμερα εμφανίζονται
περίπλοκα και δισεπίλυτα,
αλλά κανένας δεν φαίνεται
να αισθάνεται την ανάγκη
να ομολογήσει τους αίτι- ξη για τις στενές σχέσεις
ους και πρωταίτιους της των μυστικών υπηρεσιών,
τραγωδίας του.
κυρίως των αμερικανικών,
με την τρομοκρατία.
Όταν ο τότε ιστορικός
ηγέτης του ΑΚΕΛ Εζεκί- Στην τρομοκρατική επίας Παπαϊωάννου προει- θεση στην Γκορίτσια το
δοποιούσε τις δεκαετίες 1972 είχαν χάσει τη ζωή
1960-1980, ακόμα και λίγο τους τρεις Ιταλοί αστυνοπριν από τον θάνατό του μικοί. Αρχικά, οι έρευνες
(1988), πως στόχος του στράφηκαν προς την καΝΑΤΟ είναι να μετατρέψει τεύθυνση ακροαριστετην Κύπρο σε ένα αβύθι- ρών οργανώσεων, στη
στο αεροπλανοφόρο του, συνέχεια, μετά το αδιέξοδο
πολλοί μειδιούσαν. Άλλοι των ερευνών, ο δικαστής
προσπαθούσαν να μηδενί- Φελίτσε Κασόν έστρεψε
σουν αυτές τις καταγγελίες την προσοχή προς την
με σχόλια απαξίωσης εν κατεύθυνση των νεοφαπολλοίς καθοδηγούμενα σιστικών οργανώσεων.
από τον «μεγάλο αδελ- Σύντομα εντοπίστηκαν οι
φό». Η σημερινή ηγεσία τρομοκράτες, που ήταν
του ΑΚΕΛ, αφού πέρασε μέλη νεοφασιστικής οργάαπό τη θερμοκοιτίδα της νωσης. Ο Κασόν συνέχισε
μετάλλαξης, αποφεύγει επίμονα τις έρευνές του
να αναφερθεί στο ΝΑΤΟ σχετικά με την προέλευση
και στις οργανώσεις που του οπλισμού των τρομοεγκαθιδρύει και λειτουρ- κρατών. Το 1990, μετά από
γούν ως παρακράτος σε δεκαοκτώ χρόνια ερευνών,
μια πλειάδα χωρών. Φαί- αποκαλύφθηκε ότι τα όπλα
νεται να έχει συμφιλιωθεί προέρχονταν από μιαν
με την εμπλοκή των Αμε- αποθήκη της οργάνωσης
ρικανών και Βρετανών στο με την επωνυμία «Gladio».
Κυπριακό και έπαψε εδώ
και χρόνια να επιμένει για Στις αρχές Νοέμβρη του
σύγκληση διεθνούς διά- 1990, υπό το βάρος των
σκεψης για το Κυπριακό αποκαλύψεων, ο τότε
και για την αποχώρηση Πρωθυπουργός της Ιταλίτων Βρετανικών Βάσεων. ας Τζούλιο Αντρεότι υποχρεώνεται να ομολογήΗ Κύπρος ένας κρίκος σει στη Βουλή ότι «από
στη μεγάλη αλυσίδα των το 1950 οργανώθηκε μια
εγκλημάτων
παράνομη υπηρεσία πληροφοριών με τη βοήθεια
Τη διετία 1990 – 1991, η της CIA και των Βρετανών
Δυτική Ευρώπη συγκλονί- πρακτόρων, για να αντιμεστηκε από την αποκάλυψη τωπίσει ενδεχόμενη ανατης υπόθεσης «Gladio» τρεπτική δραστηριότητα
(λατ. Ξίφος). Το κουβάρι ή επίθεση από μέρους των
άρχισε να ξετυλίγεται το Σοβιετικών… Το δίκτυο
1990, όταν ένας Ιταλός παραμένει»!
δικαστής αποφάσισε να
προχωρήσει σε βάθος τις Η ομολογία Αντρεότι συέρευνες, σχετικά με μια ντάραξε ολόκληρη την Ευτρομοκρατική επίθεση ρώπη. Η μία μετά την άλλη,
στην ιταλική πόλη Γκορί- οι κυβερνήσεις των χωρών
τσια το 1972. Μέσα σε λί- – μελών του ΝΑΤΟ ανακοίγους μήνες αποκαλύφθηκε νωναν τη δραστηριότητα
ένας εφιαλτικός μηχανι- τέτοιων οργανώσεων –
σμός, που δημιουργήθηκε δικτύων στο έδαφός τους.
το 1947, στο πλαίσιο του Στην Ελλάδα ο τότε ΥπουρΝΑΤΟ, και δρούσε σε όλες γός Άμυνας Γιάννης Βαρσχεδόν τις χώρες – μέλη βιτσιώτης αναγκάστηκε,
της συμμαχίας με σκοπό στις 9 Νοέμβρη του 1990,
την αποτροπή ενδεχόμε- να παραδεχτεί δημόσια ότι
νης ανόδου της Αριστεράς «Έλληνες κομάντος (ΛΟΚ)
στην κυβερνητική εξου- και η CIA οργάνωσαν ένα
σία. Η υπόθεση «Gladio», βραχίονα του δικτύου, το
γνωστή και ως «Κόκκινη 1955, για να προβληθεί
Προβιά» στην Ελλάδα, αντάρτικη αντίσταση σε
ήταν η πιο ισχυρή απόδει- οποιονδήποτε κομμουνι-

στή εισβολέα. Το εν λόγω
δίκτυο ήταν γνωστό με την
κωδική ονομασία “Επιχείρηση Κόκκινη Προβιά”».
Στις 14 Νοέμβρη του 1990,
ο Ανδρέας Παπανδρέου
προέβη στην εξής δήλωση: «Η παρακρατική
οργάνωση Κόκκινη Προβιά δημιουργήθηκε το
1955, ως αποτέλεσμα ενός
μυστικού τμήματος της
συμφωνίας, με βάση την
οποία εγκαταστάθηκαν οι
αμερικανικές Βάσεις στην
Ελλάδα».
Με βάση το υλικό που
συγκεντρώθηκε μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι
ΗΠΑ για να διασφαλίσουν
την αποτροπή ενδεχόμενης συμμετοχής της
Αριστεράς στις κυβερνήσεις των χωρών της
Δυτικής Ευρώπης οργάνωσαν ένα παράνομο δίκτυο
«αποσταθεροποιητικής
δραστηριότητας» με την
κωδική ονομασία «Stay
Behind». Το εν λόγω δίκτυο
απλώθηκε σε διάφορες
χώρες με διαφορετικές
ονομασίες. Στην Ιταλία
«Gladio», στην Ελλάδα
«Κόκκινη Προβιά», στη
Βρετανία «Operation Stay
Behind», στη Γερμανία
«Schwert», στην Ελβετία
«Ομάδα Πληροφοριών και
Ασφάλειας»…

H Catena ευθύνεται για
τη δολοφονία του Ζιλιέν
Λαμπούτ, γραμματέα του
Κομμουνιστικού Κόμματος
Βελγίου.
Στη Βρετανία, το αντίστοιχο δίκτυο χρηματοδοτήθηκε από τις βρετανικές
μυστικές υπηρεσίες. Τη
δεκαετία του 1970 εκπαίδευσε πολλούς νεοφασίστες Ιταλούς στη Βρετανία
και στρατολόγησε πολλούς Ιταλούς τρομοκράτες, ενώ ανέπτυξε στενούς
δεσμούς με τη μασονική
στοά Ρ2 της Ρώμης, που
ήταν βασικός μοχλός της
τρομοκρατικής νεοφασιστικής τρομοκρατίας στην
Ιταλία, τη Δυτική Ευρώπη
και σε άλλα μέρη του κόσμου.
Η αποκάλυψη του δικτύου
«Gladio» οδήγησε και στη
διαλεύκανση πολλών υποθέσεων τρομοκρατικών
βομβιστικών επιθέσεων
στην Ιταλία, με θύματα
εκατοντάδες ανυποψίαστους ανθρώπους, στο
διάστημα 1950- 1974.
Στη δίκη των υπευθύνων
που άρχισε το 1974 και
τελείωσε το 1979 ήρθαν
στο φως συγκλονιστικά
στοιχεία που αποδείκνυαν,
πέραν πάσης αμφιβολίας,
ότι η τρομοκρατία στην
Ιταλία καθοδηγήθηκε από
στελέχη των μυστικών
υπηρεσιών. Στο κατηγορητήριο για τον στρατηγό Τζιάν Αντέλιο Μαλέτι,
αρχηγό του κλάδου αντικατασκοπίας της SID και
τον λοχαγό Λαμπρούνα,
αρχηγό του τομέα NOD και
αρμόδιο για τη διείσδυση
στις εξτρεμιστικές οργανώσεις, αναφέρεται:

Οι χώρες που θα εισέρχονταν στο ΝΑΤΟ μετά την
εκπόνηση του σχεδίου
για την επιχείρηση «Stay
Behind» ήταν υποχρεωμένες να υπογράφουν σχετικό μυστικό πρωτόκολλο,
με το οποίο αναλάμβαναν την υποχρέωση να
δημιουργήσουν τον δικό
τους παραστρατιωτικό
μηχανισμό στο πλαίσιο της «Οι δύο κατηγορούμενοι
επιχείρησης.
από το 1969, χάρη στην
ιδιότητά τους πρόσφεραν
Από τις έρευνες που ακο- προστασία σε τρομοκράλούθησαν, προέκυψαν τες, που βαρύνονταν με
ορισμένα πολύ ενδιαφέ- διάφορες τρομοκρατικές
ροντα στοιχεία.
ενέργειες και παραποιούΣτο Βέλγιο, παραδείγματος σαν συστηματικά τις πληχάριν, το παρακλάδι της ροφορίες που παρείχαν
«Stay Behind» με το όνομα σε πολιτικές και δικαστικές
Sdra- 8 δημιούργησε μια Αρχές». Παρά τα συντριπτιπαράλληλη οργάνωση, κά στοιχεία εναντίον τους,
την οργάνωση Catena, ο Μαλέτι καταδικάζεται σε
με σκοπό τη διάπραξη φυλάκιση μόλις τεσσάρων
πολιτικών δολοφονιών. ετών και ο Λαμπρούνα σε

διετή φυλάκιση.
Ο στρατηγός Μαλέτι, ο
οποίος έπαιξε σημαντικό
ρόλο στο πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου του
1967 στην Ελλάδα, σε μια
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Λα Ρεπούμπλικα», στις 4 Αυγούστου του
2000, αποκάλυψε ότι «στη
συγκρότηση των ακροδεξιών οργανώσεων που
ευθύνονται για τρομοκρατικά χτυπήματα κατά τη
δεκαετία του 1970 ήταν
άμεσα αναμεμειγμένη η
CIA, η οποία προσπάθησε
να υποθάλψει την αναβίωση του ακραίου εθνικισμού και να επιστρατεύσει
την άκρα δεξιά, με σκοπό
να ανακόψει τη στροφή
της ιταλικής και γερμανικής κοινωνίας προς την
Αριστερά». Στην ίδια συνέντευξη, ο Μαλέτι τονίζει ότι «η τρομοκρατική
“στρατηγική της έντασης”
είχε ατλαντική βούλα. Αυτουργός της δημιουργίας
των εστιών έντασης ήταν
η CIA, η οποία οργάνωνε
τη δράση της και χάραζε
γραμμή πλεύσης, βάσει
στοιχείων του ΝΑΤΟ».
Όσον αφορά τη δράση της
«Κόκκινης Προβιάς» στην
Ελλάδα, ελάχιστα στοιχεία
προέκυψαν. Οι έρευνες
που αποφασίστηκαν στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ και των
εγχώριων υπηρεσιών του
ήταν ένας μηχανισμός συγκάλυψης των δραστηριοτήτων αυτής της υπόθεσης. Ωστόσο, υπάρχουν
πολλές υποθέσεις για τις
οποίες υπάρχουν ενδείξεις
για τη δράση της «Κόκκινης Προβιάς».
Στην Κύπρο είναι γνωστή
η δράση της CIA από της
ίδρυσης τής Κυπριακής
Δημοκρατίας, η οποία κορυφώθηκε με την οργάνωση της ΕΟΚΑ Β’ και με
αποκορύφωμα το πραξικόπημα του 1974. Σήμερα,
φορώντας άλλη προβιά,
δραστηριοποιείται με πιο
σύγχρονα μέσα, όπως η
χειραγώγηση και ο έλεγχος
της κοινής γνώμης.

(USAID), προκειμένου να
ελέγχονται οι πολιτικές
εξελίξεις της χώρας. Στο
πλαίσιο αυτό στήθηκαν
στρατιωτικά τμήματα ψυχολογικών επιχειρήσεων
και η τρομοκρατική οργάνωση «Γκρίζοι Λύκοι»,
που ευθύνεται για δεκάδες
εμπρησμούς και δολοφονίες Τούρκων και Κούρδων αριστερών φοιτητών,
δημοσιογράφων, συνδικαλιστών και παράλληλα
φέρεται να ενέχεται σε
τρία πραξικοπήματα, από
το σύνολο των επτά πραξικοπημάτων που έγιναν
στην Τουρκία (το 1961, το
1971, το 1980, το 1993 με
το λεγόμενο συγκεκαλυμμένο πραξικόπημα που
αφορούσε το Κουρδικό και
το 1997 το «μεταμοντέρνο
πραξικόπημα» για την ανατροπή της Τανσού Τσιλέρ
και που οδήγησε στην
πτώση της κυβέρνησης
Ερμπακάν). Τελευταίο και
αμφίβολο αν ήταν πραξικόπημα αυτό του 2016,
που συγκέντρωσε τεράστιες εξουσίες στον Ερντογάν
και δεκάδες χιλιάδες πολίτες στις φυλακές.
Από το 1974 και μετά λειτουργούσαν και στα κατεχόμενα παρακρατικές
οργανώσεις και υπηρεσίες
ξεπλένοντας χρήματα στις
τράπεζες και στα καζίνα του ψευδοκράτους.
Ο Τ/κ δημοσιογράφος
και ερευνητής Κουτλού
Ανταλί προσπάθησε να
διερευνήσει τη δράση των
τουρκικών παρακρατικών
οργανώσεων. Ο Ανταλί
είχε δημοσιεύσει σοβαρές
καταγγελίες για το παρακράτος της Τουρκίας στα
κατεχόμενα, για τον οργανωμένο εποικισμό των
κατεχομένων. Κατηγόρησε την «Πολιτική Άμυνα»
του ψευδοκράτους για τη
λεηλασία της Μονής του
Αποστόλου Βαρνάβα δημοσιεύοντας πληροφορίες
για αρχαιοκαπηλία, στην
οποία ήταν μπλεγμένος
Τούρκος στρατηγός. Λίγες
μέρες πριν καταθέσει στο
ΕΔΑΔ για την Τέταρτη Διακρατική της Κύπρου δολοφονείται στις 6 Ιουλίου
1996 έξω από το σπίτι του,
από την ακροδεξιά οργάνωση «Τουρκική Ταξιαρχία
της Εκδίκησης». Η δολοφονία του δεν εξιχνιάστηκε
ποτέ, παρότι κύριος ύποπτος φερόταν ο Τούρκος
Διοικητής της «Πολιτικής
Άμυνας», Γκαλίπ Μεντίλ.
Όπως και σε πληθώρα
άλλων χωρών, έτσι και η
καταστροφή της Κύπρου
έχει ατλαντική σφραγίδα.
Όσοι δε προσδοκούν πως
από αυτήν την πηγή του
κακού θα έλθει η σωτηρία
μας είτε είναι αφελείς είτε
βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Όσοι δε
πιστεύουν πως η Τουρκία
θα δείξει καλή βούληση
στην επικείμενη Πενταμερή είναι βαθιά νυχτωμένοι.

Μια τέτοια οργάνωση στήθηκε και στην Τουρκία με Εφημερίδα Σημερινή
τα χρήματα της αμερικάνικης οικονομικής βοήθειας
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Της Μαρίας Νεγρεπό- λογώ ότι ήμουν αντίθετη
με τη μετάβαση του κ.
ντη-Δελιβάνη
Δένδια στην Άγκυρα, με
Αρκεί ένας, και μόνον ένας βάση τα όσα θλιβερά συΕΛΛΗΝΑΣ σε καίρια θέση, νέβαιναν στις ελληνοτουργια να αλλάξει το κλίμα της κικές σχέσεις, όλο αυτό το
εθνικής μιζέριας, να κάνει μακρύ κρίσιμο διάστημα.,
υπερήφανους όλους εκεί- γιατί δεν ήθελα να ζήσω
νους, αναμεταξύ μας, που έναν ακόμη εθνικό εξευδεν μολύνθηκαν με το μία- τελισμό. Εξυπακούεται ότι
σμα του εθνομηδενισμού, αισθάνομαι ευτυχής γιατί
και να διανοίξει μονοπάτια έκανα λάθος, και χαίρομαι
εθνικής κυριαρχίας. Ομο- χαρά μεγάλη γιατί, ΕΠΙΤΕ-

ΛΟΥΣ, ο κ. Δένδιας τον διέλυσε τον “παλιό του φίλο”
τον Μεβλούτ, και μάλιστα
με απόλυτη αυτοκυριαρχία, και μάλιστα φορώντας
βελούδινα γαντάκια, και
μάλιστα με σαρδώνιο χαμόγελο. Αυτή η ώρα στην
Αγκυρα, η τόσο πολύτιμη
και τόσο ακριβή για τον
απανταχού ελληνισμό, που
μπόρεσε επιτέλους να σηκώσει κεφάλι, μαζί με τον
κ. Δένδια, που ανέπνευσε
ελεύθερα και που άρχισε
δειλά βέβαια ακόμη, να
πιστεύει ότι δεν είναι ένα
κακόμοιρο έθνος, όπως
πασκίζουν να το θεωρούν
ορισμένοι, αλλά μια δύναμη που έρχεται από πολύ
βαθιά μέσα στους αιώνες,
και που μπορεί και ξέρει να
αντιστέκεται στους δολιοφθορείς του. Όχι, βέβαια!
Δεν τελειώσαμε. Τώρα
αρχίζουμε, από την άκρη
ενός πολύ κακοτράχηλου
δρόμου, αλλά όμως που
πρέπει οπωσδήποτε να
φθάσουμε στο τέρμα του,

αν θέλουμε να επιβιώσει
η Ελλάδα. Το ενδιαφέρον
τώρα συνίσταται πρώτον
στο πως θα μπορέσουμε να φέρουμε επί εθνικής, αλλά και παγκόσμιας
σκηνής, από κοινού με τα
ελληνοτουρκικά, και τα
δύο υπόλοιπα γαγγρενιασμένα ελληνικά αδιέξοδα:
πρώτον, το οικονομικό
(άθλια μνημόνια, γερμανικά χρέη) και δεύτερον
το λαθρομεταναστευτικό.
Και στη συνέχεια, πως θα
υποδεχτούν αυτή την καθαρή ελληνική νίκη:*αυτοί
που δεν πιστεύουν στην
Ελλάδα και στους Έλληνες, *αυτοί που θέλουν να
δώσουμε ότι έχουμε και
δεν έχουμε, φθάνει να μη
δυσαρεστήσουμε εταίρους/συμμάχους/φίλους,
*αυτοί που έχουν επιλέξει
ως ιστορία μας την παραχάραξή της, *αυτοί που
δεν έχουν εμπιστοσύνη
στο λαό μας και πιστεύουν
ότι “εμεις φταίμε για όλα”,*
αυτοί που οραματίζονται

με αγαλίαση μια παγκόσμια διακυβέρνηση, κ.ο.κ.,
γιατί υπάρχουν πολλές
ακόμη ανάλογες όσο και
αποκρουστικές κατηγορίες. Θέλω, ωστόσο, να
ελπίζω ότι αυτοί που θα
σηκώσουν τη σημαία της
ελληνικής μας νίκης στην
Άγκυρα, θα είναι απείρως
περισσότεροι, εντός και
εκτός Ελλάδας, από τους
λοιπούς μεμψίμοιρους,
ανθέλληνες και προδότες.
Και να τονίσω ότι εμείς,
στην ΤΙΜΗΣΤΟ 21, έχουμε
ήδη και προ πολλού σηκώσει τη γαλανόλευκη με το
σταυρό: με τα άρθρα μας,
τα συνέδριά μας, τις εκπομπές μας, τις δηλώσεις μας,
την απόδοση τιμών στους
ήρωές μας, τις συμμαχίες
μας, κλπ., κλπ., με όλες
αυτές τις πολυπληθείς μας
εκδηλώσεις, με τις οποίες
έχουμε πολύ ενσυνείδητα
επιλέξει τον τρόπο, εορτασμού της επετείου του
1821. Δεν έχουμε, βέβαια,
τυπώσει νομίσματα εμείς,

δεν έχουμε επιδοτήσεις
βέβαια εμείς, δεν μας αναζητούν βέβαια εμάς τα
κεντρικά ΜΜΕ, δεν διοργανώνουμε βέβαια μεγάλες φιέστες εμείς, αλλά
ωστόσο πιστεύουμε ότι
πασκίζουμε να αποδώσουμε το είδος των τιμών, που
προσδοκούν από εμάς οι
ήρωές μας. Δηλαδή, την
αφύπνιση της εθνικής μας
συνείδησης, έτσι ώστε να
ηρεμήσει η ψυχή τους,
όπου και να βρίσκεται. Να
ξαναγεννηθεί η ελπίδα ότι
ο τόπος αυτός δεν θα χαθεί.Να προσθέσω, ακόμη,
ότι στην κρίση μου, η νίκη
της Αγκυρας είναι καθαρά
και μόνον ελληνική. Που
σημαίνει, κατά την κρίση
μου πάντοτε, ότι δεν είναι
ούτε δεξιά, ούτε κεντρώα,
ούτε αριστερή. Είναι, αντιθέτως, νίκη όλων ημών, και
έτσι πρέπει να την χαρούμε
και κυρίως έτσι οφείλουμε
να την αξιοποιήσουμε.
- P h D . P R O F. . M a r i a
Negreponti-Delivanis

Διδάσκει το παράδειγμα και όχι τα παχιά λόγια

«Να πάρουμε πίσω τις ζωές
μας». Μάλιστα. Είναι η
μόνιμη επωδός των ανυστάκτων φρουρών της
υγείας μας. Το ποικιλώνυμο πολιτικό κυβερνολόι, τι
έχασε, εν μέσω πανδημίας
και χρησιμοποιεί πρώτο
πληθυν τικό πρόσωπο
στην κοινότοπη φράση;
Μειώθηκε ο μισθός τους
ή απαγορεύονται οι μετακινήσεις τους; Τι έχασαν,
ξαναρωτώ, που θα το πάρουν πίσω;
Έχασαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι απλοί ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ζουν με τις ελεημοσύνες
του κράτους, μη επιστρεπτέες... κακομοιριές, μοιρασμένες και αυτές με
άδικα εν πολλοίς κριτήρια.
Κόποι χρόνων κατεδαφίστηκαν. Αξιοπρέπειες
τσαλακώθηκαν. Όνειρα
ματαιώθηκαν. Γενοτόπια
ερημώθηκαν. Γονείς γέροντες αφέθηκαν σε παγερή
μοναξιά και φόβο για τα
μελλούμενα, χωρίς την παρουσία των παιδιών τους,
που είναι παρηγοριά τους
και ελπίδα. Η κ. Μπακογιάννη μας βεβαιώνει ότι
θα πάει στην Κρήτη το Πάσχα, «βρέξει-χιονίσει». Δεν
είχαμε καμμία αμφιβολία
περί τούτου. Νυχθημερόν
παρελαύνουν από τις τηλεοπτικές οθόνες οι κολοκυθολογούντες εν πολλοίς
ειδικοί και παραπολιτικοί,
με εξασφαλισμένη την
άνεση μετακινήσεων, και
μας απειλούν για το Πάσχα,
αν δεν υπακούσουμε στις
οδηγίες τους. Καλά λέει
η παροιμία «να φοβάσαι

από καινούργιο
άρχοντα και παλιό διακονιάρη».
Διάφοροι που το
επάγγελμά τους
λήγει σε «λόγος»,
εν μέσω αυτών και
αρκετοί μπουρδολόγοι, τιποτολόγοι,
αερολόγοι, «πάσχοντες εξ
ελαφρότητος και ρεκλαμομανίας», που θα έλεγε
και ο Παπαδιαμάντης, «οι
καινούργιοι άρχοντες»,
στήνονται στα κεντρικά
δελτία και με ύφος χιλίων
πιθήκων, ηδονιζόμενοι
μικροχαιρέκακα για την
πρόσκαιρη εξουσία του
λόγου τους, εξαπολύουν
τις ερεβώδεις, ζοφερές
προβλέψεις και φοβέρες
τους: φρόνιμα, γιατί το Πάσχα θα σας κλειδώσουμε.
Να επανέλθω στην προλογική σκέψη. Ο Πλάτων
στον Μενέξενο γράφει:
«Πολιτεία γαρ τροφή των
ανθρώπων εστίν, η μεν
αγαθών, η δ’ εναντία κακών», (238d) δηλαδή, η πολιτεία είναι τροφός και παιδαγωγός των ανθρώπων.
Η καλή πολιτεία πλάθει
ωραίους, αγαθούς πολίτες,
η κακή πολιτεία εκφαυλίζει
και τους πολίτες. Ο λαός
διδάσκεται με το παράδειγμα και όχι με παχιά
λόγια, έτσι φιλοτιμείται και
είναι έτοιμος για θυσίες. Αν,
αντί για τα 5 ή 6 χιλιάρικά
μηνιαίως που λαμβάνουν
φανερά οι βουλευτές και
λοιποί υψηλόβαθμοι, μειωνόταν στο ένα τρίτο οι
αποδοχές τους, στα 2 χιλιάρικα, αυτό δεν θα ήταν ένα
υγιές μήνυμα; Τι απώλειες
είχαν εν μέσω καραντίνας;
Καμμία. Ίσα ίσα γλίτωσαν
τα τραπεζώματα, τις κοπές βασιλόπιτας, τα εορταστικά κεράσματα, τις
μετακινήσεις στα εκλογικά
τους ποιμνιοστάσια. Αλλά,
κυρίως, θα έδιναν το παράδειγμα: Συμπάσχουμε.
Τι έπραττε ο Καποδίστριας;

το φαγητό μου». Και δεν μίλησε με τον διοικητή.
πήγε.
«Τι;», απόρησε εκείνος.
«Δεν έχει σπίτι ο κύριος
Ο Πλαστήρας ήταν άρρω- πρωθυπουργός Πλαστήστος -έπασχε από φυματί- ρας; Βεβαίως και θα του
ωση – κι έμενε σ’ ένα μικρό δώσουμε ό,τι δάνειο θέλει
σπιτάκι στο Μετς, κοντά και μάλιστα με τους καλύστο Παναθηναϊκό Στάδιο. τερους όρους!».
Του πρότειναν να του βάλουν ένα τηλέφωνο δίπλα Ο Μοάτσος έτρεξε περιχαστο κρεβάτι αλλά αυτός ρής στον Πλαστήρα, του το
αρνήθηκε λέγοντας: «Μα ανήγγειλε και εισέπραξε
τι λέτε; Η Ελλάδα πεινάει την αντίδραση: «Άντε ρε
κι εμένα θα μου βάλετε Γιάννη, με τι μούτρα ρε
τηλέφωνο;».
θα βγω στο δρόμο, αν
μαθευτεί πως εγώ πήρα
Πολλές φορές με τρόπο δάνειο για σπίτι;». Έσκισε
έστελνε και αγόραζαν το έντυπο στα τέσσερα και
ψωμί, ελιές και λίγη φέτα. το πέταξε.
Τότε οι γύρω του, του
υπενθύμιζαν ότι είχε ανά- Ο Δημήτρης Λαμπράκης
γκη καλύτερου φαγητού «δώρισε» κάποια στιγμή
λόγω της αρρώστιας κι στον Πλαστήρα ένα ωραίο
εκείνος με απλότητα τους χρυσό στυλό κι αφού ο
Ο αείμνηστος Ανδρέας απαντούσε: «Τι κάνω; σκά- στρατηγός κάλεσε τον
Ιωσήφ – πιστός φίλος του βω για να καλοτρώγω;...». φίλο του Ανδρέα του λέει:
– αναφέρει: «Ο στρατηγός
είχε απαγορεύσει στους Ο Βάσος Τσιμπιδάρος, – Εγώ δεν βάζω χρυσές
δικούς του να χρησιμοποι- δημοσ ιογράφος σ την υπογραφές. Μου φτάνει
ούν το όνομα “Πλαστήρας” εφημερίδα «Ακρόπολη», το στυλουδάκι μου. Να το
όπου κι αν πήγαιναν. Ο περιγράφει το εξής περι- στείλεις πίσω.
αδελφός του ήταν άνερ- στατικό:
γος. Το εργοστάσιο ζυθο– Μα θα προσβληθεί.
ποιίας “ΦΙΞ” ζητούσε οδη- Κάποτε, ο στενός του φίγό κι εκείνος έκανε αίτηση. λος Γιάννης Μοάτσος, είχε – Δεν πειράζει. Ας μου κόΟ αρμόδιος υπάλληλος πάρει την πρωτοβουλία να ψει το νερό από το κτήμα.
τον ρώτησε πώς λέγεται: του εξασφαλίσει μόνιμη Δεν θέλω δώρα Ανδρέα.
Κι επειδή αυτός δίσταζε στέγη, για να μην περιφέ- Γιατί τα δώρα φέρνουν και
να πει το όνομά του, ενθυ- ρεται εδώ και εκεί σε ενοι- αντίδωρα!
μούμενος την εντολή του κιαζόμενα δωμάτια. Πήγε
στρατηγού, τον ξαναρώτη- λοιπόν σε μια Τράπεζα και
σε και δυο και τρεις φορές,
ώσπου αναγκάστηκε να
ομολογήσει ότι τον λένε
Πλαστήρα. Παραξενεμένος ο υπεύθυνος ζητάει να
μάθει αν συγγενεύει με το
στρατηγό και πρωθυπουργό. Μετά από πολύ δισταγμό του αποκαλύπτει ότι Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν’ φυλή συ- Τούτοι οἱ στίχοι πού θά τούς
ζήλευε- ἄς µοῦ συγχωρεθεῖ
είναι αδελφός του. Αφού νότζιαιρη τοῦ κόσµου
ἡ ὑπερβολή – κι ὁ Σολωµός,
η αίτηση, ικανοποιήθηκε,
Κανένας
δέν
εὑρέθηκεν
γιά
εἶναι ἀπό τό ἀριστούργηµα
παρακάλεσε να μη το μάνά τήν ἠξηλείψει,
τοῦ ἐθνικοῦ ποιητῆ τῆς
θει ο αδελφός του. Ο στραΚύπρου (καί τῆς Ἑλλάδας
τηγός το έμαθε κι αφού τον κανένας, γιατί σσέπει την ὅλης), Βασίλη Μηχαηλίδη
κάλεσε αμέσως στο σπίτι πού τά ’ψη ὁ Θεός µου.
(1849-1917), πού ἔχει τίττου τον επέπληξε και του
λο « Ἡ 9η Ἰουλίου 1821 ἐν
απαγόρευσε να αναλάβει Ἡ Ρωµιοσύνη ἐν’ νά χαθεῖ, Λευκωσίᾳ ἤ τό τραούδιν τοῦ
αυτή την εργασία λέγοντάς ὄντας ὁ κόσµος λείψει!
Κυπριανοῦ». Αὐτά τά ἀθάτου: «Αν έχεις ανάγκη, κάνατα καί ἀνδρεῖα λόγια βάτσε εδώ να μοιραζόμαστε Βασίλης Μιχαηλίδης
Ο γιατρός του, βλέποντάς
τον τόσον καταβεβλημένο από τους αδιάκοπους
μόχθους και αγώνες, του
συνέστησε αυστηρά ότι
έπρεπε να βελτιώσει την
τροφή του. Και ο Καποδίστριας απάντησε: “Ουδέποτε θα επιτρέψω στον
εαυτό μου βελτίωση της
τροφής, παρά μόνον τότε
όταν θα είμαι βέβαιος ότι
δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να πεινά”.
Το Πανελλήνιο και η Γερουσία δύο φορές ψήφισαν
τον μισθό που έπρεπε να
δίνεται στον Κυβερνήτη.
Και τις δύο φορές ο Καποδίστριας αρνήθηκε να
δεχθεί μισθό. Να θυμίσω
και το βίο και την πολιτεία
του Πλαστήρα;

Ο στρατηγός Νικόλαος
Σαμψών, φίλος του Πλαστήρα, σε επιστολή του
περιγράφει, το παρακάτω:
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας,
δεν άφησε πίσω του σπίτι,
ακίνητα ή καταθέσεις σε
τράπεζες. Η κληρονομιά
που άφησε στην ορφανή
προσφυγοπούλα ψυχοκόρη του, ήταν 216 δρχ., ένα
δεκαδόλαρο και μια λακωνική προφορική διαθήκη:
«Όλα για την Ελλάδα!».
(Καμμιά 20ριά ορφανά
της Μικρασίας τα βοήθησε να ορθοποδήσουν, τα
μεγάλωσε και τα προίκισε).
Όταν πέθανε ο Πλαστήρας
στις 26/7/1953 τον έντυσαν το νεκρικό κοστούμι,
που το αγόρασε ο φίλος
του Διονύσιος Καρρέρ –
γιατί ο ίδιος τον μισθό του
τον πρόσφερε διακριτικά
σε άπορους και ορφανά
παιδιά – ο δε γιατρός, που
ήταν παρών και υπέγραψε
το σχετικό πιστοποιητικό
θανάτου, μέτρησε στο
ταλαιπωρημένο κορμί του:
27 σπαθιές και 9 σημάδια
από βλήματα.
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς Μέλος
ΙΗΑ
International Hellenic
Association

Νά βροῦμε τά µονοπάτια πού
πᾶν στή λευτεριά

ζει ὁ ποιητής στό στόµα τοῦ
ἐθνοµάρτυρος ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ,
νά λέει στούς Τούρκους,
λίγο πρίν τόν ἀπαγχονίσουν στήν Λευκωσία. Μαζί
του ἀποκεφαλίζονται τρεῖς
µητροπολίτες, ὁ Πάφου
Χρύσανθος, ὁ Κιτίου Μελέτιος, ὁ Κυρηνείας Λαυρέντιος καί ἑκατοντάδες ἄλλοι
κληρικοί, ἡγούµενοι µονῶν,
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1204: Το δεύτερο «Θανάσιμο χτύπημα» στην Αυτοκρατορία!
τη λεηλασία της Κωνσταντινούπολης, τα τέσσερα
ορειχάλκινα άλογα που
αποτελούσαν ένα από τα
καλύτερα στολίδια του
Ιπποδρόμου της Κωνσταντινούπολης, μεταφέρθηκαν στη Βενετία, όπου και
διακοσμούν σήμερα την
εξώθυρα του καθεδρικού
ναού του Αγίου Μάρκου.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου
Στις 12 Απριλίου 1204
Φράγκοι και Ενετοί σταυροφόροι κατέλαβαν την
Κωνσταντινούπολη και τη
λεηλάτησαν με μια πρωτόγνωρη μέχρι τότε στην
παγκόσμια ιστορία καταστροφική μανία. Η πράξη
αυτή, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της 4ης
Σταυροφορίας, θεωρήθηκε από σπουδαίους ιστορικούς αφενός «έγκλημα που
παρέδωσε την Κωνσταντινούπολη και τα Βαλκάνια
σε έξι αιώνες βαρβαρότητας» (σερ Έντουιν Πήαρς)
και αφετέρου μια «πράξη
γιγαντιαίας πολιτικής ανοησίας» (σερ Στήβενσον
Ράνσιμαν), που τελικά
έφερε τους Οθωμανούς
μέχρι έξω από τα τείχη
της Βιέννης. Για την Αυτοκρατορία ήταν το δεύτερο
«θανάσιμο κτύπημα», μετά
από το πρώτο στη μάχη
του Ματζικέρτ το 1071 από
τους Σελτζούκους, ενώ θ’
ακολουθούσε το τελειωτικό τρίτο χτύπημα το 1453
με την Άλωση από τους
Οθωμανούς του Μωάμεθ.
Στις 31 Δεκεμβρίου του
1199, ο ισχυρός Πάπας
Ιννοκέντιος ΙΙΙ κάλεσε
τους ηγεμόνες της Δύσης
για την 4η Σταυροφορία.
Σταυροφόροι από πολλά
σημεία της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν την άνοιξη
του 1202 στη Βενετία η
οποία ανέλαβε τη μεταφορά στους Αγίους Τόπους
33.500 σταυροφόρων και
4.000 ίππων έναντι του
σημαντικού ποσού των
85.000 αργυρών μάρκων.
Ο όρκος της συμφωνίας
δόθηκε μέσα στη βασιλική
του Αγίου Μάρκου, όπου
κυριάρχησε η άποψη του
85χρονου Ενετού δόγη
Δάνδολου ότι η Ανατολή
(χριστιανική και μωαμεθανική) ήταν αστείρευτη
πηγή πλούτου προς απομύζηση και διαμελισμό
απέραντων εκτάσεων. Ο
δόγης, θεωρώντας τους
σταυροφόρους εν δυνάμει
«ομήρους», τους ζήτησε
την άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού της
συμφωνίας, γνωρίζοντας
ότι οι σταυροφόροι δεν
μπορούσαν να πληρώσουν αμέσως ούτε το μισό
από αυτό το ποσό.
Μπροστά στην έντονη
δυσαρέσκεια των σταυροφόρων (αρκετοί από
αυτούς αποχώρησαν κι
επέστρεψαν στις πατρίδες
τους), οι Ενετοί πρότειναν
την κατάληψη της πόλης
Ζάρα (σημερινό Ζαντάρ
στην Κροατία) που ανήκε
τότε στο χριστιανικό ουγγρικό βασίλειο. Οι σταυροφόροι συμφώνησαν, έστω
και με βαριά καρδιά, και
τον Οκτώβριο 1202 οι εναπομείναντες σταυροφόροι
έφτασαν στη Ζάρα την
οποία έναν μήνα αργότερα
κατέλαβαν και λεηλάτησαν με τους «ζηλωτές του
Θεού» να μην πτοούνται
ούτε όταν οι κάτοικοι της
πόλης τοποθέτησαν στα
τείχη Εσταυρωμένους. Το

αποτέλεσμα της λεηλασίας
ήταν να ικανοποιηθεί το
αίτημα της Γαληνοτάτης
Δημοκρατίας για την άμεση είσπραξη του χρηματικού ποσού που της είχαν
υποσχεθεί.
Στη Ζάρα συνάντησε τους
σταυροφόρους ο γιος του
καθαιρεμένου Βυζαντινού
αυτοκράτορα Ισαάκιου Β΄,
Αλέξιος Άγγελος, ο οποίος
ζήτησε τη βοήθειά τους για
ανακατάληψη του θρόνου
της Ανατολικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας. Χωρίς να
έχει καμία επίγνωση της
κατάστασης, ο νεαρός
Αλέξιος δεσμεύεται να
δώσει στους σταυροφόρους όχι μόνο το τεράστιο
ποσό των 200.000 αργυρών μάρκων, αλλά και να
συμμετάσχουν οι Βυζαντινοί στη σταυροφορία
με 10.000 στρατιώτες, να
διατηρούν μόνιμη φρουρά
στους Αγίους Τόπους και
ακόμα να ευοδωθεί η επανένωση των Εκκλησιών.
Έτσι, τον Μάιο του 1203
ο ενετικός στόλος με τον
Δάνδολο, τον Βονιφάτιο
Μομφερατικό και τον πρίγκιπα Αλέξιο, απέπλευσε
από τη Ζάρα και ύστερα
από ένα μήνα αντί να πάει
στην Αίγυπτο έκανε την
εμφάνισή του στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Μιας πόλης που, την εποχή της
ανίκανης δυναστείας των
Αγγέλων, θύμιζε, σύμφωνα
με τον βυζαντινό χρονογράφο Νικήτα Χωνιάτη,
«τη Σύβαρι, που ήταν γνωστή για τη μαλθακότητά
της».
Με την έναρξη της πολιορκίας, ο αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄, που δεν είχε ούτε τη
θέληση, ούτε τη δύναμη
να αντισταθεί, εγκατέλειψε την πόλη και διέφυγε
παίρνοντας μαζί του και
το δημόσιο θησαυροφυλάκιο. Με τη βοήθεια των
σταυροφόρων ο Ισαάκιος
Β΄ απελευθερώθηκε από
τη φυλακή και επανήλθε
στον θρόνο, ενώ ο πρίγκιπας Αλέξιος στέφθηκε
συναυτοκράτορας ως Αλέ-

ξιος Δ, δίπλα στον πατέρα του 1204 Ενετοί και Φράγκοι σταυροφόροι κατάτου Ισαάκιο Β΄.
φεραν σχετικά εύκολα, με
Όμως, ο λαός της Κων- συνδυασμένες επιθέσεις
σταντινούπολης έτρεφε από ξηρά και θάλασσα, να
εχθρικά αισθήματα για τη κυριεύσουν τη Βασιλεύουνέα εξουσία. Τη θεωρού- σα. Κατόπιν διαμέλισαν τη
σε προδοτική λόγω των Βυζαντινή Αυτοκρατορία
στενών σχέσεών της με σύμφωνα με τα συμφωτους μισητούς Λατίνους. νηθέντα και τη μοίρασαν
Γρήγορα ξεσπά επανά- μεταξύ τους. Κατά τη δισταση και ο λαός της πό- άρκεια των τριών φρικιαλης ανακηρύσσει στις 29 στικών ημερών ανελέητης
Ιανουαρίου 1204 νέο αυ- σφαγής, λεηλασίας και
τοκράτορα, τον Αλέξιο Ε΄ ολοκληρωτικής καταστροτον Μούρτζουφλο. Αυτός φής, χάθηκαν πολλά πολύαρνιέται οποιονδήποτε τιμα έργα τέχνης, πολλές
συμβιβασμό, απορρίπτει βιβλιοθήκες, εκκλησίες και
τους όρους των προκα- μοναστήρια λαφυραγωγήτόχων του με τους σταυ- θηκαν και πολλά χειρόγραροφόρους και προσπαθεί φα καταστράφηκαν, ενώ
να οργανώσει την άμυνα σε κατάσταση μανιακής
της πόλης για ενδεχόμενη αναζήτησης θησαυρών οι
επίθεση, που δεν άργησε σταυροφόροι λεηλάτησαν
και βεβήλωσαν ακόμη και
να πραγματοποιηθεί.
την Αγία Σοφία, όπως και
τους αυτοκρατορικούς
Κατόπιν διαταγής του τάφους.
Μούρτζουφλου, ο Αλέξιος
Δ΄ και ο Ισαάκιος Β΄ φο- Όλη σχεδόν η Δυτική Ευνεύονται και έτσι οι σταυ- ρώπη κοσμήθηκε με τους
ροφόροι βρίσκουν την ευ- θησαυρούς της Κωνστακαιρία να αποδεσμευθούν ντινούπολης. Συλημένοι
από κάθε υποχρέωση που θησαυροί στάλθηκαν και
είχαν αναλάβει έναντι του στον ίδιο τον πάπα της
Βυζαντίου. Τον Μάρτιο του Ρώμης, ο οποίος, αν και
1204 συνάπτουν μεταξύ εξοργίστηκε από τα απρότους νέα συμφωνία που σμενα γεγονότα, τελικά
ξεκινούσε με την πρόταση: συμβιβάστηκε με τη νέα
«Εν ονόματι του Χριστού, κατάσταση, λέγοντας πως
πρέπει να καταλάβουμε αυτή δημιουργήθηκε από
διαά των όπλων την Πόλη». μια δύναμη ανώτερη από
τη δική του. Τα πιο γνωστά
Τελικά, στις 12 Απριλίου λάφυρα των Ενετών από

Εκτιμάται ότι το συνολικό
ποσό της λαφυραγώγησης της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
και τους Ενετούς το 1204
ανέρχεται περίπου στα
900.000 ασημένια μάρκα.
Οι Ενετοί έλαβαν 150.000
ασημένια μάρκα και οι λοιποί σταυροφόροι 50.000.
Άλλα 100.000 ασημένια
μάρκα μοιράστηκαν ισομερώς μεταξύ των σταυροφόρων και των Ενετών.
Τα υπόλοιπα 500.000 ασημένια μάρκα κρατήθηκαν κρυφά από πολλούς
ιππότες σταυροφόρους.
Αποζημίωση πήραν ακόμα
και οι Λατίνοι κάτοικοι της
Κωνσταντινούπολης για
τη «Σφαγή των Λατίνων»
του 1182.
Παράλληλα, οι σχέσεις
που επέβαλαν οι Λατίνοι
κατακτητές της Ανατολής
ήταν οι πρώτες αποικιακού
τύπου στην παγκόσμια
ιστορία. Η μετατροπή της
Δύσης –που έβγαινε από
τον Μεσαίωνα– σε κυρίαρχη δύναμη είχε σαν προϋπόθεση την υφαρπαγή του
συσσωρευμένου πλούτου και τον έλεγχο του
εμπορίου του ευρύτερου
ελληνικού και αραβικού
κόσμου. Αυτό θα είχε σαν
άμεσο αποτέλεσμα τη μετακίνηση του κέντρου βάρους της Ευρώπης από την
Ανατολή στη Δύση και από
τη Μεσόγειο στον Βορρά.
Καθοριστικός ενδιάμεσος
σε αυτή την πρωτοφανή
ιστορική διαδικασία υπήρξαν η Βενετία και οι λοιπές
αποικιακές ιταλικές πόλεις.
Η «λατινική Αυτοκρατορία
της Κωνσταντινούπολης»
διατηρήθηκε από το 1204
μέχρι το 1261, οπότε και
καταλύθηκε από την ελληνική Αυτοκρατορία της
Νίκαιας όταν στη διάρκεια
ενός ταξιδιού του Λατίνου
«αυτοκράτορα» Βαλδουίνου Β΄ στην Ευρώπη σε
αναζήτηση βοήθειας, ο

στρατηγός Στρατηγόπουλος, του αυτοκράτορα
της Νίκαιας Μιχαήλ Η΄ του
Παλαιολόγου, ανακατέλαβε με ευκολία τη σχεδόν
ανυπεράσπιστη Πόλη.
Όμως η Ανατολική Ρώμη
δεν κατάφερε ποτέ να ανακτήσει την παλιά της αίγλη
ούτε τα παλιά δημογραφικά δεδομένα και πολύ
λιγότερο τη στρατιωτική
της δύναμη. Σε όλη αυτή
την περίοδο παρέμεινε
ανίσχυρη και ευάλωτη σε
νέες αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις από Δύση,
Βορρά και Ανατολή. Παράλληλα, η πολιτική της
ένωσης των Εκκλησιών
προκάλεσε βαθύ εσωτερικό διχασμό, η άμυνα
στον ζωτικό μικρασιατικό
χώρο εγκαταλείφθηκε και
στα τέλη του 13ου αιώνα
σχεδόν ολόκληρη η Μικρά Ασία υποδουλώθηκε στους Οθωμανούς. Το
αναμενόμενο τέλος της
Ανατολικής Ρώμης ήταν
προδιαγεγραμμένο και
δεν άργησε να φτάσει την
«αποφράδα» 29 Μαΐου του
1453.
Αποτελεί πλέον κοινή
ιστορική παραδοχή ότι:
Οι επιπτώσεις της 4ης
Σταυροφορίας επί του
ευρωπαϊκού πολιτισμού
υπήρξαν εξ ολοκλήρου
καταστρεπτικές. Η λάμψη
του ελληνικού πολιτισμού,
την οποία το Βυζάντιο συντηρούσε επί εννέα αιώνες
μετά από την επιλογή της
Κωνσταντινούπολης ως
πρωτεύουσας, έσβησε
ξαφνικά. Το 1204 αποτελεί
όμως και το αφετηριακό,
«γενέθλιο ορόσημο» για
τη συγκρότηση του Νέου
Ελληνισμού, σε συνέχεια
του αρχαίου και του βυζαντινού και στη βάση ενός
αντιστασιακού πνεύματος,
που επιδίωκε την ενοποίηση του Ελληνισμού.
Το 1204 εξακολουθεί ακόμη όμως, για διάφορους
λόγους, να παραμένει στα
«χαμηλά» της συλλογικής
μας μνήμης. Ένα από τα
σημαντικότερα έργα της
ελληνικής ιστοριογραφίας για το θέμα είναι το
«1204. Η διαμόρφωση του
νεώτερου Ελληνισμού»
του Γιώργου Καραμπελιά
(Εναλλακτικές Εκδόσεις).
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Νά βροῦμε τά µονοπάτια πού πᾶν στή λευτεριά
συνέχεια από τη σελίδα 22
προύχοντες τῆς νήσου, ὡς
ἀντίποινα γιά τήν Ἐθνική
Ἐπανάσταση τοῦ ’21.
(Κατά τά ἄλλα – σύµφωνα
µέ τούς γνωστούς διανοούµενους τοῦ συρµοῦ, ἐκκλησιοµάχους- ἡ Ἐκκλησία
στάθηκε ἀρνητική στόν
Ἀγώνα. Ὅσοι ἀσχολοῦνται
µέ τήν ἱστορία µας, γνωρίζουν ὅτι ὅλοι οἱ κατακτητές,
τούς πρώτους πού κρεµοῦσαν ἦταν οἱ παπάδες. Ἐκεῖνοι γνώριζαν καί γνωρίζουν
ὅτι τά λάβαρα τῆς ἀντίστασης καί τῆς ἐπανάστασης
τά κρατάει, σέ τούτη τήν
πατρίδα, τό τιµηµένο ράσο).
Πρίν ἀπό 20 περίπου χρόνια, στήν Κύπρο, σέ κάποιο
σηµεῖο τῆς «νεκρῆς ζώνης»
(ἐκεῖ ὅπου διχοτοµεῖται τό
νησί στά δύο ἐδῶ καί σαράντα χρόνια), πέφτει νεκρός
ἀπό σφαῖρες ἄνανδρων
Τούρκων ἕνα 26χρονο παλληκάρι, ὁ Σολωµός Σπύρου
Σολωµός. Σκαρφάλωνε ἄοπλος στόν ἱστό, γιά νά κατεβάσει τό κατοχικό σύµβολο
τοῦ ψεύδους καί τοῦ αἵµατος: τήν «τουρκοκυπριακή
σηµαία». Ἐκεῖ τόν βρῆκε τό
βόλι… Καί τό ἡρωικό Ἑλληνόπουλο – πού εἶχε ἴδιο καί
τό ὄνοµα καί τό ἐπίθετο µέ
τόν ποιητή πού ἔγραψε τόν
«Ὕµνο στήν Ἐλευθερία»!
– πέρασε ἐλεύθερα στήν
ἀθανασία!
Πῆγαν µετά ἀπό µέρες στόν
πατέρα τοῦ ἥρωα, γιά νά
τοῦ προσφέρουν οἰκονοµική ἐνίσχυση, ἐκ µέρους
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
Ἀρνιόταν πεισµατικά, ὄντας
φτωχός µά περήφανος.
Πείστηκε, ὅταν τοῦ εἶπαν
πώς δέν ἔπρεπε νά προσβάλει τούς ἐκπροσώπους
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατί
ἤθελαν µόνο νά τιµήσουν
τόν ἥρωα γυιό του. Μόλις
πῆρε τήν ἐπιταγή, τήν κατέθεσε ἀµέσως στό Ταµεῖο
Ἄµυνας τῆς Κύπρου. Ὅταν
τόν ρώτησαν, γιατί τό ἔκανε,
ἀπάντησε ὁ λεβεντόγερος:
«Τί νόµισαν, ὅτι θά ἔτρωγα ἐγώ ἀπό τό αἷµα τοῦ
παιδιοῦ µου; Φαντάζεστε
νά πήγαιναν στόν Πιερῆ
Αὐξεντίου µέ µίαν ἐπιταγή
καί νά τοῦ ’λεγαν: “Αὐτά
εἶναι γιά τή θυσία τοῦ γυιοῦ
σου”; Θά τούς σκότωνε!».
Τόν Μάρτιο τοῦ 1957, οἱ
Ἄγγλοι δολοφόνοι καί κατακτητές, καλοῦν τόν Πιερῆ
Αὐξεντίου – τόν πατέρα
τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου,
τοῦ θρυλικοῦ ἀητοῦ τοῦ
Μαχαιρᾶ – στίς Κεντρικές
Φυλακές τῆς Λευκωσίας,
γιά νά ἀναγνωρίσει τόν
νεκρό γυιό του. (Στίς 3 Μαρτίου µιά ὁλόκληρη ταξιαρχία
πεζικοῦ τῶν Ἄγγλων –
5.000 στρατιῶτες- ἐπί 10
ὁλόκληρες ὧρες ἔδωσε
µάχη µέ τόν 29χρονο ὑπαρχηγό τῆς ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αὐξεντίου. Μπροστά στό
ἀλύγιστο θάρρος του, ὅταν
οἱ Ἄγγλοι κατάλαβαν ὅτι
δέν µποροῦσαν µέ ἄλλο
τρόπο νά τόν ἐξαναγκάσουν νά παραδοθεῖ, τόν
περιέλουσαν µέ βενζίνη καί
τόν ἔκαψαν µέσα στό κρησφύγετό του!!). Ὁ τραγικός
πατέρας ἀντικρίζει ἀγέρωχα
τό ἀπανθρακωµένο λείψανο τοῦ µοναχογυιοῦ του, καί
ἀπαγγέλει τούς παρακάτω
αὐτοσχέδιους στίχους, πού

κρύβουν στίς φυλλωσιές
τους ὅλες τίς ἡρωικές σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας:
Δέν κλαίω πού σέ ἔχασα
πού σ’ εἶχα γιά καµάρι
κλαίω πού δέν ἔχω ἄλλο
γυιό τή θέση σου νά πάρει!
Ἑξήντα τρία χρόνια συµπληρώθηκαν φέτος ἀπό τόν
ἐπικό ἐκεῖνον ἀγώνα κατά
τῆς Ἀγγλοκρατίας στήν Κύπρο. 1η Ἀπριλίου τοῦ 1955.
Δεκάδες ἐκρήξεις συγκλονίζουν τήν Λευκωσία, σηµαίνοντας τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς
ΕΟΚΑ ( Ἐθνική Ὀργάνωση Κυπρίων Ἀγωνιστῶν).
Στήν προκήρυξη, τήν ὁποία
ὑπογράφει ὁ ἀρχηγός της
Διγενής (ψευδώνυµο τοῦ
γενναίου στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα, Κυπρίου
στήν καταγωγή), διαβάζουµε: «Μέ τήν βοήθειαν
τοῦ Θεοῦ, µέ πίστιν εἰς τόν
τίµιον ἀγῶνα µας, µέ τήν
συµπαράστασιν ὁλοκλήρου
τοῦ Ἑλληνισµοῦ καί µέ τήν
βοήθειαν τῶν Κυπρίων
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ ΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ
ΖΥΓΟΥ, µέ σύνθηµα ἐκεῖνο,
τό ὁποῖον µᾶς κατέλιπαν
οἱ πρόγονοί µας ὡς ἱεράν
παρακαταθήκην: ‘Ἤ ΤΑΝ
‘Ἤ ΕΠΙ ΤΑΣ».

δάφνη, ὁ ἐθνικός ὕµνος, ὁ
ἑλληνικός θάνατος». (Μενέλαος Χριστοδούλου, ΕΟΚΑ
– ὁ ἑλληνικός ἀγῶνας ἐκδ.
«Αἰγαῖον», Λευκωσία 2011,
σελ. 23-24).
Γρηγόρης Αὐξεντίου, Κυριάκος Μάτσης, Μιχαήλ Καραολῆς, Μάρκος Δρᾶκος,
Στέλιος Μαυροµά της,
Ἀνδρέας Ζάκος, Μιχαήλ
Κουτσόφτας, Ἀνδρέας Παναγίδης καί ἄλλοι πολλοί
ἥρωες, δικοί µας Ἕλληνες
τῆς Κύπρου, πού κοσµοῦν
τό Συναξάρι τοῦ Γένους.
Ὁ Μάτσης, τοῦ ὁποίου
προτοµή βρίσκεται µπροστά ἀπό τήν Γεωπονική
Σχολή τοῦ ΑΠΘ, τῆς ὁποίας
ὑπῆρξε φοιτητής, ὅταν ὁ
περιβόητος ἐκεῖνος στρατάρχης τῶν Ἄγγλων καί
κυβερνήτης τῆς Κύπρου,
ὁ Χάρντιγκ, τοῦ πρόσφερε
ἕνα ἀµύθητο ποσό γιά νά
προδώσει τόν Διγενή, ἀπάντησε: «Οὐ περί χρηµάτων
τόν ἀγῶνα ποιούµεθα, ἀλλά
περί ἀρετῆς!». Ἔπεσε µαχόµενος στίς 19 Νοεµβρίου
1958, στό κρησφύγετό του,
στό Δίκωµο.
Ὁ 22χρονος Ἰάκωβος Πατάτσος, «ὁ ἅγιος τοῦ Κυπριακοῦ Ἀγώνα», γράφει
γράµµα στίς 8-8-1956 στή
µάνα του λίγο πρίν ὁδηγηθεῖ στήν ἀγχόνη ἀπό τούς
Ἄγγλους. Ἐπιστολή πού
µοσχοβολᾶ φιλοπατρία καί
πίστη ἀκράδαντη στόν Χριστό. Ὅπως οἱ ἥρωες τοῦ
’21, έτσι καί τῆς ΕΟΚΑ ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ
τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς
πατρίδος τήν ἐλευθερία».

Μιά χούφτα ἀπόλεµα παιδιά, τά περισσότερα ἀπό
τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς
Κύπρου, πιάνουν τά λιανοντούφεκα καί γονατίζουν
καί ἐξευτελίζουν γιά τέσσερα χρόνια τήν ὑπερφίαλη
Βρεττανική Αὐτοκρατορία.
Σαράντα χιλιάδες στρατό
παρέταξαν οἱ Ἄγγλοι, φυλακίσεις, ἐξορίες, τροµοκρατία στό νησί… καί ὅµως
«Ἀγαπηµένη µου µητέρα,
ἔτρεµαν καί τήν σκιά τους!
«Νά ποῦµε ὅτι ὁ ἀγῶνας
τῆς ΕΟΚΑ εἶναι ὁ ἡρωικώτερος ἀγῶνας τῆς ἑλληνικῆς
ἱστορίας; Μποροῦµε νά τό
ποῦµε. Ὁ ἡρωισµός σ’ ὅλες
τίς δοξασµένες στιγµές τῆς
ἑλληνικῆς ἱστορίας εἶναι
ἕνας. Καί στούς ἄλλους
λαούς ὁ ἡρωισµός εἶναι
ἕνας. Ὅµως ὁ ἡρωισµός
τῶν ἀγωνιστῶν τῆς ΕΟΚΑ
ἔχει εἰδοποιό διαφορά, γιατί
ἀποτελεῖ τή συνισταµένη ὅλων τῶν ἡρωισµῶν
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ὁ
ἀγῶνας τῆς ΕΟΚΑ εἶναι
ὁ ἑλληνικώτερος ἀγῶνας
τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Σέ
κανένα ἄλλο ἀγῶνα δέν
ἔγινε ἔµπρακτο βίωµα ὅλη
ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ ἀγωνιστές κατακυρώνουν τήν ταυτότητά τους,
πραγµατοποιῶντας τήν
ἑλληνική ἱστορία. Κάνουν
ὅ,τι ἔκαναν οἱ Ἕλληνες. Δέν
θέλουν νά παρεκκλίνουν
οὔτε κατά ἰῶτα ἕν. Εἶναι
Ἕλληνες οἰκουµενικοί. Ὅλα
εἶναι δικά τους: τό «µολών
λαβέ», τό «ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς»,
ὁ Παρθενών, ἡ ὀρθόδοξη
πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἁγία
Σοφία, ὁ δικέφαλος ἀετός, ἡ
ἑλληνική σηµαία, ἡ ἑλληνική

Χαῖρε!Εὑρίσκοµαι µεταξύ
ἀγγέλων. Τώρα ἀπολαµβάνω τούς κόπους µου. Τό
πνεῦµα µου φτερουγίζει
γύρω ἀπό τόν θρόνον τοῦ
Κυρίου. Θέλω νά χαίρης
ὅπως κι ἐγώ. Ἄν κλαίης θά
λυποῦµαι.
Τ’ ὄνοµά σου θά γραφῆ
στήν ἱστορία, γιατί ἐδέχθης
νά θυσιασθῆ τό παιδί σου
γιά τήν Πατρίδα. Εἶναι καιρός τώρα νά καµαρώσης
τό παιδί σου. Εὑρίσκεται
ἐκεῖ ψηλά ὅπου ψάλλουν
οἱ ἄγγελοι.
Χαῖρε, ἀγαπηµένη µου µητέρα. Μή κλαίης, γιά ν’
ἀκούσης τήν ἀγγελική φωνή
µου, πού ψάλλει Ἅγιος,
Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος Σαβαώθ. Ψάλλε καί σύ µαζί µου.
Ψάλλε, προσεύχου, δόξαζε
τόν Θεόν σ’ ὅλην σου τήν
ζωήν» (Σπύρου Παπαγεωργίου, Διά χειρός ἡρώων,
ἐκδ. Κ. Ἐπιφανίου», Λευκωσία 1968, σελ. 213).
Τόν Ἀνδρέα Παναγίδη, 23
χρονῶν, πατέρα τριῶν παιδιῶν, τόν κρέµασαν οἱ Ἄγγλοι στίς 21 Σεπτεµβρίου

1956. Γράφει στό τελευταῖο γράµµα του πρός τά
παιδιά του: «Σᾶς εὔχοµαι,
ἀγαπηµένα µου παιδιά,
νά γίνετε καλοί Χριστιανοί
καί καλοί Ἕλληνες Κύπριοι. Ἀκολουθῆστε πάντα τό
δρόµο τῆς ἀρετῆς». Τήν
προηγούµενη τῆς ἐκτέλεσής του γράφει: «Τώρα
πού ξέρω ὅτι σέ µιά µέρα
θ’ἀντικρίσω τήν ἀγχόνη,
ἔχω διπλάσιο θάρρος ἀπό
πρίν. Ὁ Χριστός εἶναι πάντα
συντροφιά στά κελλιά µας.
Ὁ Χριστός µᾶς γεµίζει τήν
καρδιά µέ ἀληθινή χαρά.
Παρακαλοῦµε τόν Θεό νά
µᾶς σώσει ὄχι τό σῶµα,
ἀλλά τήν ψυχή». (Διά χειρός
ἡρώων, σελ. 220-221).
Ὅσοι θέλουν νά µάθουν
τί εἶναι ἡρωισµός, ἀγάπη
ἀληθινή γιά τήν Ἑλλάδα
καί πίστη «ἄχρι θανάτου»
πρός τόν Χριστό, ἄς διαβάσουν τίς ἐπιστολές τῶν 13
ἡρωοµαρτύρων πού εἶναι
θαµµένοι στήν καρδιά τῆς
Κύπρου, στά «Φυλακισµένα Μνήµατα». Ἦταν κατά
τήν διάρκεια τοῦ Ἀγῶνα
ἕνα µικρό κοιµητήριο στίς
Κεντρικές Φυλακές τῆς Λευκωσίας, ὅπου ἔθαβαν τά
ἀπαγχονισµένα παλληκάρια καί τίς ἡγετικές µορφές
τῆς Ἐθνικῆς Ὀργάνωσης
Κυπρίων Ἀγωνιστῶν πού
σκοτώνονταν σέ µάχες.
Ἐκεῖ οἱ Ἄγγλοι κατακτητές
βασάνιζαν ἀπάνθρωπα,
µέ τήν βοήθεια Τούρκων
δηµίων, τούς «τροµοκράτες τῆς ΕΟΚΑ» – ὅπως
ἀκόµη µέχρι σήµερα τούς
ἀποκαλοῦν, οἱ ἀµετανόητοι
ἀποικιοκράτες. Διαβάζω:

«Στό κελλί ὁ κρατούµενος,
πού τόν πηγαινοέφερναν
στόν θάλαµο βασανιστηρίων, παρακαλοῦσε τούς
συντρόφους του νά τόν
σκοτώσουν. “Δέν θά ἀντέξω
ἄλλο στά βασανιστήρια καί
θά προδώσω”, τούς ἔλεγε.
Ἐκεῖνοι τοῦ εἶπαν: “Θά σέ
πάρουν ἀκόµη µιά φορά καί
τώρα θά εἶναι τά µεγάλα βασανιστήρια. Ἄν ἀντέξῃς, θά
εἶσαι ἥρωας, ἄν λυγίσῃς, θά
εἶσαι προδότης. Οἱ Ἕλληνες βασανίζονταν ἀπό τούς
Γερµανούς καί ἄντεχαν.
Πήγαινε καί θά προσευχόµαστε γιά σένα”. Ὅταν
ἔπειτα ἀπό ὥρα τόν ἔφεραν πίσω καί τόν πέταξαν
στό κελλί, ξεδοντιασµένο,
ξενυχιασµένο, τσουρουφλισµένο, σήκωσε τό κεφάλι
καί τραύλισε: “Εἶµαι ἥρωας,
εἶµαι ἥρωας!”» (ΕΟΚΑ – Ὁ
ἑλληνικός ἀγῶνας, σελ. 35).
Ἐκεῖ, στά «Φυλακισµένα
Μνήµατα», εἶναι θαµµένος
καί ὁ Γρηγόρης Αὐξεντίου, ὁ
ὁποῖος ὑπηρέτησε ὡς ἔφεδρος ἀξιωµατικός τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ καί στό χωριό Ἀκρίτας τοῦ Κιλκίς γύρω
στό 1952. Προσπάθησε νά
µπεῖ στή σχολή Εὐελπίδων,
ἀλλά ἀπορρίφθηκε λόγῳ…
ὀρθογραφίας! Δέν γνώριζε
τήν καθαρεύουσα γλῶσσα.
Ἤξερε ἄλλη γλῶσσα… Δέν
φωτίζει µέ τόν λόγο του,
ἀλλά µέ τό κορµί του. Δέν
λέει λόγια ἐµπρηστικά, γίνεται ὁ ἴδιος λαµπάδα. «Βγές
ἔξω, παραδώσου νά σωθεῖς», τοῦ φώναζαν 5.000
Ἄγγλοι ἔξω ἀπό τό κρησφύγετό του κοντά στή Μονή
Μαχαιρᾶ. «Μολών λαβέ»
ἀποκρινόταν. Τόν ἔκαψαν
καί ἔγινε ὁλοκαύτωµα. Καί
πῆρε ὁ ἀντρειωµένος τόν

δρόµο πρός τήν λευτεριά.
Θά πάρω µιάν ἀνηφοριά
θά πάρω σκαλοπάτια
νά βρῶ τά µονοπάτια
ποῦ πᾶν στή λευτεριά
Εἶναι στίχοι τοῦ Εὐαγόρα
Παλληκαρίδη, τοῦ 19χρονου µαθητῆ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Γυµνασίου τῆς Πάφου, τόν
ὁποῖο κρέµασαν οἱ Ἄγγλοι
στίς 14 Μαρτίου τοῦ 1957.
Στό ἄκουσµα τοῦ θανάτου, τῆς δολοφονίας τοῦ
Εὐαγόρα Παλληκαρίδη, ὁ
σπουδαῖος Δωδεκανήσιος
λογοτέχνης Φώτης Βαρέλης, ἔγραψε ἕνα ἐξαίσιο
ποίηµα, τό ὁποῖο ὁ ραδιοσταθµός τῆς Λευκωσίας τό
µετέδωσε τότε ὡς δηµοτικό
κυπριακό τραγούδι. Τό παραθέτω, ἀλλά πρῶτα νά
σηµειώσω τήν ἀπάντηση
τῆς µάνας του, ὅταν πῆγαν
οἱ Ἄγγλοι νά τήν δελεάσουν
µ’ ἕνα τεράστιο ποσό, γιά νά
πιέσει τόν γυιό της νά προδώσει. Ἀπάντησε ἀγέρωχα
ἡ Ρωµιά, Ἑλληνίδα µάνα:
«Ἐγώ δέν ἐγέννησα παιδί
νά τό λαλοῦν προδότη
χαλάλι τῆς πατρίδας µου τό
αἷµα τοῦ παιδιοῦ µου».
Καί τό κλέφτικο στιχούργημα-ποίημα τοῦ Βαρέλη:
Ἐψές πουρνό µεσάνυχτα
στῆς φυλακῆς τή µάντρα
µές στῆς κρεµάλας τή θελιά
σπαρτάραγε ὁ Βαγόρας.
Σπαρτάρησε,ξεψύχησε, δέν
τ̓ ἄκουσε κανένας.
Ἡ µάνα του ἦταν µακριά, ὁ
κύρης του δεµένος,
οἱ νιοί συµµαθητάδες του
µαῦρο ὄνειρο δέν εἶδαν,
ἡ νιά πού τόν ὁρµήνευε δέν
εἶχε νυχτοπούλι.
Ἐψές πουρνό µεσάνυχτα
θάψαν τόν Εὐαγόρα
Σήµερα Σάββατο ταχιά ὅλη
ἡ ζωή σάν πρῶτα.
Ἐτοῦτος πάει στό µαγαζί,
ἐκεῖνος πάει στόν κάµπο,
ψηλώνει ὁ χτίστης ἐκκλησιά, πανί ἁπλώνει ὁ ναύτης,
καί στό σκολειόν ὁ µαθητής
συλλογισµένος πάει.
Χτυπᾶ κουδούνι, µπαίνουνε
στήν τάξη του ὁ καθένας.
Μπαίνει κι ἡ Πρώτη ἡ ἄταχτη κι ἡ Τρίτη πού διαβάζει,
µπαίνει κι ἡ Πέµπτη ἀµίλητη, ἡ τάξη τοῦ Εὐαγόρα.
–Παρόντες ὅλοι;
–Κύριε, ὁ Εὐαγόρας λείπει.
–Παρόντες, λέει ὁ δάσκαλος· καί µέ φωνή πού
τρέµει:
–Σήκω, Εὐαγόρα, νά µᾶς
πεῖς ἑλληνική ἱστορία.
Ὁ δίπλα, ὁ πίσω, ὁ µπροστά, βουβοί καί δακρυσµένοι,
ἀναρωτιοῦνται στήν ἀρχή,
ὥσπου ἡ σιωπή τούς κάµνει
νά πέσουν µ’ ἀναφιλητά
ἐτοῦτοι κι ὅλη ἡ τάξη.

–Παλληκαρίδη, ἄριστα, Βαγόρα, πάντα πρῶτος,
στούς πρώτους πρῶτος,
ἄγγελε πατρίδας δοξασµένης,
σύ µέχρι χθές τῆς µάνας
σου ἐλπίδα κι ἀποκούµπι,
καί τοῦ σχολειοῦ µας σήµερα, Δευτέρα Παρουσία.
Τά ‘πε κι ἁπλώθηκε σιωπή
πά̓ στά κλαµµένα νιάτα,
πού µπρούµυτα γεµίζανε
τῆς τάξης τά θρανία,
ἔξω ἀπ’ ἐκεῖνο τ’ ἀδειανό,
παντοτινά γεµάτο.
Αὐτό τό ἀριστούργηµα περιεχόταν στό παλιό – πρό
τοῦ 2006- βιβλίο Γλώσσας
τῆς Στ΄ Δηµοτικοῦ, στό γ΄
τεῦχος. Δέν ἄρεσε στά κνώδαλα τοῦ πολυπολιτισµοῦ,
στούς προσκυνηµένους
νενέκους τοῦ Παιδαγωγικοῦ
Ἰνστιτούτου, τό ἔκριναν
προφανῶς ὡς ἐθνικιστικό!
Γιά ἥρωες θά µιλᾶµε τώρα;
Αὐτά εἶναι παρωχηµένα,
στερεότυπα. Αἵµατα, κόκκαλα καί θάνατοι γιά τήν
Πατρίδα, τροµάζουν τά παιδιά – ἔτσι µοῦ εἶπε κάποιος
ἀνεπρόκοπος κάποτε, ὅταν
ἀντίκρισε τά καµµιά 15αριά
κάδρα ἡρώων πού ἔχω
ἀναρτηµένα πάντοτε στήν
τάξη µου! Ἐνῶ οἱ «συνταγές
µαγειρικῆς» καί οι λοιπές
ανοησίες … τά γαληνεύουν. Καί καταντήσαµε νά
διδάσκουµε στήν Στ΄Δηµοτικοῦ τόν ἡρωισµό µέσῳ
ἑνός κειµένου µέ τίτλο «ἡ…
Σόνια ἡ γάτα»! Ἄχ, δυστυχισµένη πατρίδα! «Τήν Ἑλλάδα θέλοµεν κι ἄς τρώγωµεν
πέτρες», ἔγραφε κάποτε
στούς τοίχους τῶν σπιτιῶν
ἡ ἀδάµαστη ἐκείνη γενιά
τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου.
Σήµερα «τρώγωµεν» τήν
Ἑλλάδα… «δειλοί, µοιραῖοι
κι ἄβουλοι ἀντάµα» (Κ.
Βαρνάλης), παρακολουθοῦµε τόν ἐξισλαµισµό της!!
Τζαµιά στήν Ἀθήνα, Ἰσλαµικές Σπουδές στήν Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ καί
βλάσφημα βιβλία θρησκευτικών, ὀρδές µουσουλµάνων λαθροµεταναστῶν σ’
ὅλη τήν Ἑλλάδα, γιατί ἔτσι
ἀποφάσισε ὅλο αὐτό τό νεοταξικό συνονθύλευµα πού
µᾶς κυβερνᾶ. Ἀκυρώθηκε
πιά ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21!!
Νά πᾶµε ὅλοι µας στούς
τάφους τῶν ἡρώων µας,
νά κλάψουµε πικρά καί νά
βροντοφωνάξουµε: «Σήκω
Εὐαγόρα, σήκω Γρηγόρη,
σήκω Παῦλε, σήκω Μάρκο
καί Κωνσταντῖνε καί Νικηφόρε καί Λεωνίδα, νά µᾶς
πεῖτε ἑλληνική ἱστορία…».
Και πρός τους Τούρκους
εισβολείς τους ωραίους
στίχους του Κ. Μόντη: «Κι
αυτή η σελήνη η ματωμένη
και μισή / που μας την κουβαλήσατε! / Αλήθεια πέστε
μου μετρήσατε / πόσοι άλλοι πέρασαν από το νησί /
πριν από εσάς πανίσχυροι
κ’ επιφανείς / κι ούτε δείγμα
καν δεν έμεινε κανείς;».
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Μέλος ΙΗΑ
Κιλκίς
Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗ
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Η Σουηδία δεν θέλει πια να είναι μαγνήτης
προσφύγων και μεταναστών
Σοφία Βούλτεψη
Αν δεν υπήρχε η πανδημία, η είδηση θα είχε πέσει
σαν βόμβα. Η Σουηδία, η
παραδοσιακά πιο φιλομεταναστευτική χώρα, η
οποία, όπως η Ελλάδα του
Τσίπρα, άνοιξε το 2015
διάπλατα τις πόρτες της,
προχωρά σε ψήφιση νέου
μεταναστευτικού νόμου.
Με εξαιρετικά αυστηρούς
όρους και προϋποθέσεις.
Και μάλιστα με πρόταση
των Σοσιαλδημοκρατών…
Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στις 8 Απριλίου, με
σκοπό την αντικατάσταση
μιας προσωρινής νομοθεσίας, που είχε υιοθετηθεί
το 2016 και έκτοτε παρατείνεται κάθε δύο χρόνια.
Η τελευταία παράταση
ισχύος λήγει φέτος. Μέχρι
τώρα δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ των κομμάτων
προκειμένου να αποκτήσει
μόνιμη ισχύ. Η παρουσίαση του νομοσχεδίου έγινε
από τους Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι στη Σουηδία
συγκυβερνούν με τους
Πράσινους.

ματικές εμπειρίες, αλλά
εξαιρούνται όσοι βρίσκονται παράνομα στη χώρα.
Μάλιστα, δεν θα δίνεται
καμιά άδεια σε άτομα που
έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά και έχουν
καταδικαστεί.
Υπάρχει κάτι ακόμη πιο
εντυπωσιακό: Άτομα με
αναπηρία και αναλφάβητοι θα πρέπει να αποδείξουν πως προσπάθησαν
να λάβουν μέρος στην
εκπαίδευση, ακόμη και αν
δεν τα κατάφεραν.
Και όχι μόνο αυτό! Μετά
την ολοκλήρωση των
σπουδών οι πρόσφυγες θα
δίνουν εξετάσεις κόστους
220 ευρώ – ο ενδιαφερόμενος θα καταβάλλει 2.000
κορώνες (175 ευρώ) και
το κράτος θα συμμετέχει
με 500 κορώνες (45 ευρώ).

Με τον μέχρι τώρα ισχύοντα νόμο, οι πρόσφυγες
λαμβάνουν εφάπαξ μόνιμη άδεια διαμονής. Τώρα,
η άδεια θα έχει τριετή διάρκεια και θα μετατρέπεται σε μόνιμη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
καθώς επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις
στους πρόσφυγες: Γνώση
σουηδικής γλώσσας, εξοικείωση με τον σουηδικό
τρόπο ζωής και εξασφάλι- Οι διαφωνίες παραμέση επαρκούς εισοδήματος νουν
για να μπορούν να διαβιώνουν στη χώρα.
Αλλά ακόμη και η ειδική
πρόνοια για τους πολύ ευΚαθώς η γνώση της γλώσ- άλωτους – κυρίως τα ασυσας αποτελεί συνήθη πρα- νόδευτα ανήλικα με τραυκτική σε όλες τις χώρες ματικές εμπειρίες – έχει
– και στην Ελλάδα – αλλά προκαλέσει αντιδράσεις
δεν αποτελεί προϋπόθεση, από κόμματα που κατά τα
δεν υπάρχει δηλαδή το λοιπά είχαν δηλώσει ότι θα
στοιχείο της υποχρεωτι- υπερψηφίσουν. Το Φιλεκότητας, η Σουηδία δεί- λεύθερο Κόμμα, ήδη από
χνει ότι προχωρά όχι μόνο τον περασμένο Φεβρουένα, αλλά πολλά βήματα άριο απείλησε να απομπροστά.
συρθεί από την διακομΕντύπωση προκαλεί ο ει- ματική συμφωνία, ενώ το
δικός προσδιορισμός για κεντροδεξιό Μετριοπαθές
εξοικείωση με τον σουη- Κόμμα διαμαρτυρήθηκε,
δικό τρόπο ζωής – στην λέγοντας ότι με αυτόν τον
Ελλάδα, βάσει της Νέας τρόπο παρέχεται ειδική
Εθνικής Στρατηγικής για μεταχείριση σε όσους ήταν
την Ένταξη θα διδάσκεται ανήλικοι κατά την άφιξή
ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής τους στη Σουηδία το 2015.
– αλλά και η απαίτηση από
τον πρόσφυγα στον οποίο Ωστόσο, στη Σουηδία παθα δίνεται άδεια διαμονής ρατηρείται το φαινόμενο
να έχει προηγουμένως των παιδιών που έχουν
εξασφαλίσει εργασία και προσβληθεί από το λεγόεπομένως εισόδημα.
μενο «Σύνδρομο Παραίτησης». Πρόκειται για παιδιά
Σύμφωνα μάλιστα με τον που έχουν εντελώς απονέο νόμο, η επανένωση συρθεί από την ζωή, δεν
των οικογενειών θα επι- κινούνται, βρίσκονται σε
τρέπεται μόνο αν ο μετα- ένα είδος κώματος, κυρίως
νάστης που διαμένει στην επειδή έχουν πέσει θύματα
Σουηδία θα είναι σε θέση βίας τα ίδια ή οι γονείς
να προσφέρει τα προς το τους. Έχουν καταγραφεί
ζην στην υπόλοιπη οικο- 169 τέτοια περιστατικά
γένεια.
ανηλίκων που έφθασαν
στη Σουηδία το 2015 και
Επιπλέον, θα είναι δυνατόν το 2016.
να δίνεται άδεια σε παιδιά Φυσικά, το ακροδεξιό κόμκαι ενήλικες που προέρχο- μα των Σουηδών Δημονται από ιδιαίτερα τραυ- κρατών, έχει δηλώσει ότι

θα καταψηφίσει, απαιτώντας ακόμη πιο αυστηρές
διατάξεις. Ο αρχηγός του
Τζίμι Άκεσον δήλωσε πως
«οι Σοσιαλδημοκράτες
«βρίσκονται στη δύσκολη
θέση να πρέπει να ικανοποιήσουν συγχρόνως μεγάλο μέρος του εκλογικού
σώματος και τις απαιτήσεις
των Πράσινων». Προσθέτοντας με νόημα ότι «η
προεκλογική εκστρατεία
ξεκινά κάθε φορά νωρίτερα» - η Σουηδία θα πάει
στις κάλπες τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ακόμη πιο εντυπωσιακό
είναι το γεγονός ότι ο νόμος προτείνεται από μια
αριστερή κυβέρνηση, η
οποία αντελήφθη πως η
πολιτική του 2015 γιγάντωσε το αντιμεταναστευτικό κόμμα των Σουηδών
Δημοκρατών, οι οποίοι
βρέθηκαν στην τρίτη θέση.
Και τώρα ανακρούουν
πρύμναν, ακολουθώντας
εντελώς διαφορετική πορεία. Το 2015 η Σουηδία
είχε δεχθεί 160.000 άτομα,
ενώ έχει χορηγήσει άσυλο
και άδειες για οικογενειακή
επανένωση σε πάνω από
400.000 ανθρώπους.

ζητά να μεταφερθούν στη
χώρα τα μέλη της οικογένειάς του στο πλαίσιο της
επανένωσης - διαθέτει
εισόδημα ικανό να ζήσει
την οικογένειά του. Και
όλα αυτά αν δεν έχουν
καταδικαστεί για σοβαρά
αδικήματα.
«Με αυτό το σχέδιο νόμου
η Σουηδία παύει πλέον να
είναι μαγνήτης αιτούντων
άσυλο, όπως συνέβη το
2014 και το 2015», δήλωσε ο Σοσιαλδημοκράτης
υπουργός Γιόχανσον, ο
οποίος από το 2014 ως το
2017 είχε υπηρετήσει ως
υπουργός Μετανάστευσης
και Ασύλου, πρώην δημοσιογράφος και εκδότης
της σοσιαλδημοκρατικής
ημερήσιας εφημερίδας
Arbetet Nyheterna, δραστήριο μέλος της Σουηδικής Ανθρωπιστικής
Ένωσης.
Όπως είπε «θεωρούμε
ότι μια βασική γνώση της
σουηδικής γλώσσας και
κοινωνίας αποτελεί μια
λογική απαίτηση».
Αξίζει επίσης να σημειωθεί

Έτσι, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης Μόργκαν Γιόχανσον
πρότεινε το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο επιστρατεύοντας τα ακριβώς αντίθετα
επιχειρήματα από αυτά
που ο ίδιος χρησιμοποιούσε το 2015, υποστηρίζοντας πως οι νέοι κανόνες
ισχύουν ήδη σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες.
«Τους χρειαζόμαστε τώρα
και θα τους χρειαστούμε πολύ περισσότερα τα
επόμενα χρόνια», είχε πει
το 2015.
Λογικές απαιτήσεις…
Αν ο νόμος ψηφιστεί, λοιπόν, δεν θα χορηγείται πλέον μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά οι άδειες θα είναι
τριετούς διάρκειας και θα
μετατρέπονται σε μόνιμες
μόνο αν ο μετανάστης ή ο
πρόσφυγας γνωρίζει την
γλώσσα, έχει ενσωματωθεί
στην σουηδική κοινωνία
και – στην περίπτωση που

ότι τον Νοέμβριο του 2019
οι Σουηδοί Δημοκράτες
είχαν υποβάλει πρόταση
μομφής κατά του Γιόχανσον, με την κατηγορία ότι
η πολιτική του έχει αυξήσει
την εγκληματικότητα στη
χώρα. Τότε είχαν υπερψηφίσει και τα άλλα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης,
το Μετριοπαθές Κόμμα
και οι Χριστιανοδημοκράτες, συγκεντρώνοντας 151
ψήφους, χωρίς όμως να
συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 175
ψήφων.

Η άνοδος της ακροδεξιάς ταν, σύμφωνα με έρευνα,
υπέρ μιας μείωσης του
Τα τελευταία χρόνια η Σου- αριθμού των αδειών παραηδία έχει αντιμετωπίσει μονής που χορηγούνταν
αρκετές κυβερνητικές κρί- στη χώρα τους, ενώ τον
σεις. Από το 2014, όταν ο Σεπτέμβριο του 2015 το
κεντροαριστερός Στέφαν ποσοστό αυτό βρισκόταν
Λέβεν ανέλαβε για πρώτη μόλις στο 29%.
φορά πρωθυπουργός και
τέθηκε επικεφαλής της Άλλωστε, στις 4 Νοεμβρίκυβέρνησης Σοσιαλδη- ου 2015 ο πρωθυπουργός
μοκρατών και Πρασίνων, είχε ανακοινώσει πως η
με ψήφο ανοχής από την Σουηδία θα ζητούσε από
αριστερά.
τους Ευρωπαίους εταίρους
της να δεχτούν τη μετεΗ πρώτη εκείνη κυβέρνη- γκατάσταση ορισμένων
ση μειοψηφίας έπεσε μετά από τους δεκάδες χιλιάδες
από τρεις μήνες, όταν δεν πρόσφυγες που έφταναν
ψηφίστηκε ο προϋπολογι- κάθε μήνα στο έδαφός
σμός. Μια νέα προσφυγή της. «Βρισκόμαστε πλέον
στις κάλπες αποφεύχθη- σε μια ιδιαιτέρως τεταμένη
κε όταν τα κόμματα της κατάσταση», είχε πει.
μειοψηφίας προχώρησαν
σε παραχωρήσεις όσον Δύο μήνες νωρίτερα, τον
αφορά στο μεταναστευ- Σεπτέμβριο του 2015, η
τικό. Όπως αποδεικνύεται Φινλανδία είχε κατηγοεκείνες οι παραχωρήσεις ρήσει την κρατική σιδηοδήγησαν στην άνοδο ροδρομική εταιρεία της
της ακροδεξιάς που τώρα Σουηδίας επειδή επέτρεψε
καταβάλλεται προσπάθεια σε αιτούντες άσυλο να
να περιοριστεί.
ταξιδέψουν στη Φινλανδία
και τη Νορβηγία χωρίς να
Στις εκλογές του 2018, Σο- ελέγξει προηγουμένως
σιαλδημοκράτες, Πράσινοι την ταυτότητά τους – κάτι
και Αριστερά συγκέντρω- που είχε επιβεβαιώσει εκσαν το 40,6% των ψήφων, πρόσωπος των σουηδικών
η Κεντροδεξιά Συμμαχία σιδηροδρόμων.
το 40,1% και η ακροδεξιά
έφθασε στο 17,8%!
Από την πλευρά της, η
Δανία είχε αντιδράσει επιΣτην κυβέρνηση βρέθηκε τρέποντας σε εκατοντάγια άλλη μια φορά η κοκ- δες πρόσφυγες να μετακινοπράσινη κυβέρνηση κινηθούν ελεύθερα στο
μειοψηφίας, οπότε οι νό- έδαφός της με προοριμοι ψηφίζονται ένας ένας. σμό τη Σουηδία, καθώς
Γι’ αυτό άλλωστε και δεν τις προηγούμενες ημέρες
στάθηκε δυνατόν να επι- επικρατούσε χάος με τις
βληθούν από την πρώτη αρχές να κλείνουν έναν
στιγμή περιοριστικά μέτρα αυτοκινητόδρομο και να
για την πανδημία. Χρειά- διακόπτουν τη σιδηροστηκε να φθάσουμε στο δρομική σύνδεση με τη
περασμένο Φθινόπωρο Γερμανία για να σταματήώστε τα περιοριστικά μέ- σουν την είσοδο χιλιάδων
τρα να ψηφιστούν και από αιτούντων άσυλο.
το Φιλελεύθερο Κόμμα.
Η αλήθεια είναι ότι στη
Χάος στα σύνορα
Σουηδία αρκετοί έχουν ενσωματωθεί. Τον Οκτώβριο
του 2020 πρώην
πρόσφυγες οργάνωσαν εκδηλώσεις
με σλόγκαν «Είμαι
2015» (παραπέμποντας στη χρονιά που έφθασαν
στη χώρα) και αναδεικνύοντας πως
πολλοί έχουν γίνει
οδηγοί λεωφορείων, νοσοκόμοι,
καλλιτέχνες – και,
βέβαια, φορολογούμενοι.

Μετά από ένα καταστροφικό 2015, τον Δεκέμβριο
εκείνης της χρονιάς ψηφίστηκε νόμος που επέτρεπε
την επέκταση των ελέγχων
ταυτότητας στα σύνορα,
καθώς μέχρι τότε έλεγχος
ταυτότητας επιτρεπόταν
μόνο μέσα στα τρένα που
συνδέουν την Κοπεγχάγη
της Δανίας με το Μάλμε,
στη νότια Σουηδία. Και
αυτός ήταν ένας νόμος
με περιορισμένη τριετή
χρονική ισχύ.

Προφανώς, καμιά
χώρα δεν μπορεί
να αντέξει μεγάλο αριθμό
ανθρώπων που ζουν με
επιδόματα από τον κρατικό προϋπολογισμό – και
οπωσδήποτε όχι η Ελλάδα.
Κάθε άλλο παρά τυχαία η
Σουηδή Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα
Γιόχανσον, συνονόματη
του υπουργού, δίνει μεγάλη έμφαση στην Ένταξη…

* Η Σοφία Βούλτεψη είναι
Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, υφυπουργός
Ήδη από τον Νοέμβριο Μετανάστευσης και Ασύτου 2015 το 41% εμφανιζό- λου, δημοσιογράφος
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Τα self tests, οι Γιατροί μας και οι Δάσκαλοί μας
Ή αλλιώς, «ουδείς μωρότερος των ιατρών,
αν δεν υπήρχαν οι
διδάσκαλοι»
Του Ιωάννη Σαΐνη
Πάντα με προβλημάτιζε
η παραπάνω ρήση του
λαού. Όντας γιος δασκάλου, που αρχικά ξεκίνησα
τις σπουδές μου στην Ιατρική, μεταπήδησα στην
Παιδαγωγική Ακαδημία για
να καταλήξω στη Βιολογία,
τη θεωρούσα ιδιαίτερα
προσβλητική.
Η αλήθεια είναι πως, μεγαλώνοντας σε λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης και
μάλιστα την περίοδο αναβίωσης του ρεμπέτικου,
όσο προσβλητική και αν τη
θεωρούσα, δεν τολμούσα
να αμφισβητήσω τη σοφία
του «απλού» λαού. Ακούγοντας τη ρήση αυτή κάθε
τόσο, αρχικά δεν πρόσεξα
τη λόγια προέλευσή της,
γιατί προφανώς, ο λαός
δεν θα έλεγε ποτέ «ουδείς»
ούτε, πολύ περισσότερο,
«μωρότερος». Όποια όμως
και αν ήταν η προέλευσή
της, λόγια ή λαϊκή, δεν
είχε βέβαια σημασία. Από
τη στιγμή που ο λαός την
αγκάλιασε, αυτό σήμαινε
πως την αποδεχόταν ως
αληθή. Και, ως γνωστόν,
το αληθές είναι πάντα το
λαϊκόν.
Για να είμαι ειλικρινής, στο
πίσω μέρος του μυαλού
μου είχα την υποψία πως
με αυτήν τη ρήση ο λαός,
ίσως, λέω ίσως, εξέφραζε
μία απέχθεια απέναντι σε
προβεβλημένα «στελέχη»
της κοινωνίας. Έτσι, από
ζήλια. Και επειδή από τη
ρήση έλειπαν ο παπάς και
ο ενωμοτάρχης, θεώρησα
πιθανόν πως θα μπορούσε
να είναι μοναρχοφασιστι-

κής εμπνεύσεως. Αλλά, εάν
ήτο μοναρχοφασιστικής
εμπνεύσεως, τότε γιατί την
επαναλάμβαναν τόσο συχνά και στη γειτονιά μου,
που κατά τεκμήριο ήταν
μία από τις επαναστατικότερες και λαϊκότερες γειτονιές της Θεσσαλονίκης;
Τα χρόνια πέρασαν. Μεγαλώνοντας έμαθα πως η
ρήση είναι αρχαία και έτσι
μου λύθηκε η απορία γι’
αυτά τα «ουδείς» και «μωρότερος», καθώς επίσης
και γιατί από αυτήν έλειπε
ο παπάς και ο ενωμοτάρχης. Όμως το ερώτημα,
γιατί ο λαός, από την αρχαιότητα ακόμη, εκφραζόταν
τόσο απαξιωτικά απέναντι
στην πρωτοπορία της ίδιας
της κοινωνικής του υπόστασης, εξακολουθούσε
να με βασανίζει.
Και, ω του θαύματος! Μας
προέκυψε η πανδημία και
μέσα στον κακό χαμό φωτίσθηκε ο νους και μου
αποκαλύφθηκε το αληθές
της αρχαίας ρήσης, αλλά
και τα πραγματικά κίνητρα
του λαού που τη διέσωσε
διαχρονικά.
• Προβεβλημένος γιατρός,
διευθυντής κλινικής και
μέγα στέλεχος ούλτρα

αριστερής πολιτικής παράταξης, δίνοντας τα «φώτα»
του, μέσω αλλεπάλληλων
τιτιβισμάτων, μόλις προχθές μας ενημέρωσε πως
τα self tests του κορωνοϊού
είναι «μούφα», δηλαδή δεν
είναι self tests, αλλά rapid
tests, σαν αυτά που έχει
από το 2020 στην κλινική
του! Και προχώρησε και
ένα βήμα παρακάτω. Μας
πληροφόρησε επίσης πως
οι οδηγίες πάνω σε αυτά
τα τεστ αναγράφουν ότι
πρέπει να γίνονται από
εξειδικευμένο προσωπικό. Και ως γνήσιος λαϊκός
τύπος έκλεισε το τιτίβισμά
του με το γνωστό εις τους
λαϊκούς κύκλους: «Μεγάλη
πετυχεσιά βρε παιδιά!» Το
πετυχεσιά είναι αρκούντως
λαϊκότροπο, ώστε να γίνει
πιστευτός από τον λαό.
Προσέξτε, το λαϊκότροπο
βρίσκεται στο δεύτερο
συνθετικό της πετυ-χεσιάς
(Το λέω για εσάς που έχετε
αστική καταγωγή και πιθανόν σας ξένισε η σύνθετη
αυτή λέξη).
• Φαρμακοποιός, με πάνω
από 20 χρόνια εμπειρίας
ως μαγαζάτορας (φαρμακείου βεβαίως βεβαίως)
σε κεντρική περιοχή μεγά-

λης πόλης, μας βεβαιώνει
επίσης πως το self test
δεν είναι παρά rapid test,
που δολίως το υπουργείο
το μετονόμασε, κατά το
δοκούν, με σκοπό να μεταθέσει τη διάγνωση από
τους ειδικούς στον λαό.
Καραμπινάτη απόδειξη
της νεοφιλελεύθερης λογικής της μετάθεσης ευθυνών από το κράτος στον
ανεύθυνο πολίτη δηλαδή.
Παραβλέπω το γεγονός
πως ο ίδιος πουλάει self
test εγκυμοσύνης εδώ και
20 χρόνια, για την οικονομία της συζήτησης.
• Δάσκαλος ή καθηγητής
αδιάφορο, μας πληροφορεί πως ο διαμοιρασμός
των self test από τα φαρμακεία θα δημιουργήσει
τεράστιο συνωστισμό και
προτείνει τα τεστ να παρέχονται μόνο σε δομές
υγείας. Παραβλέπω το
γεγονός πως τα φαρμακεία
σε μία πόλη είναι 100 ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο
και οι δομές υγείας 1 ή 2
ανά πόλη.
• Δάσκαλος ή καθηγητής
αδιάφορο, φανατικός πολέμιος της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και διαπρύσιος κήρυκας της διά ζώσης
εκπαίδευσης, με μπανερά-

κι στο προφίλ «no cameras
in classrooms», διαφωνεί
τώρα με το άνοιγμα των
σχολείων, προτάσσοντας
την ανησυχία του για τα
απόβλητα των self tests!
Ανησυχεί για τα συστατικά
(διαλύματα ή πλαστικά)
των test; Αν ανησυχεί γι
αυτά, τότε μάλλον δε γνωρίζει τίποτα για τη μέθοδο ανίχνευσης των τεστ.
Και είναι και καθηγητής
φυσικών επιστημών. Αν
ανησυχεί για τα απόβλητα
των θετικών τεστ, απορώ
πως δεν προβληματίσθηκε
μέχρι στιγμής και για τα
απόβλητα των ήδη πασχόντων, ρινόμακτρα και
χαρτιά υγείας (για τους
πιο λαϊκούς τύπους: μυξομάντηλα και κ@λόχαρτα).
Αυτά πώς απορρίπτονται;
Αλήθεια, πολλαπλασιάζεται ο ιός στο περιβάλλον;
Αλήθεια, μετά το τεστ, ο
ιός εξακολουθεί να είναι
ενεργός; Γιατί δεν μας κάλεσε σε πορείες και συγκεντρώσεις, ώστε το κράτος
ν’ αναλάβει την αγορά κλιβάνων αποστείρωσης για
τα μυξομάντηλα και τα κ@
λόχαρτα (για τους αστούς
αναγνώστες ρινόμακτρα
και χαρτιά υγείας) των
ασθενών;
• Δημοσιογράφος που
ασχολείται με θέματα υγείας, μας «αποκαλύπτει»
πως το self test μάς προέκυψε έτσι, κατά τη …
μετάφραση. Στα αγγλικά,
λέει, δεν αναφέρεται ως
self test, αλλά ως rapid test
που πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένο προσωπικό.
«Ξεχνάει» βέβαια να μας
πει πως, αρχικά είχαμε
rapid test ανίχνευσης του
κορωνοϊού με δειγματοληψία από τον ρινοφάρυγγα,
κατόπιν αδειοδοτήθηκαν
rapid test με δειγματοληψία από τη μύτη (rapid

test nasal), που όμως δεν
απαιτούν εξειδικευμένο
προσωπικό για τη δειγματοληψία και τα οποία
τελικά, μόλις πριν δύο μήνες, πήραν αδειοδότηση
και για προσωπική χρήση
(rapid test nasal-self test).
• Υπεύθυνη επιτροπής
υγείας μεγάλου αντιπολιτευόμενου κόμματος,
φανατικού υπερασπιστή
της Λαϊκής Υγείας, που
πριν από λίγες μέρες ισχυριζόταν, μετ’ επιτάσεως,
πως μόνο μία εταιρεία
φτιάχνει τέτοια self tests,
μαζεύει όλες τις παραπάνω
«εύλογες» αιτιάσεις του
διαδικτύου και συντάσσει, επερώτηση «κόλαφο»,
μαζί με καμιά 25αριά άλλους ομοϊδεάτες της!
Αν αντί να σερφάρει στο FB
για ν’ αλιεύσει κάθε είδους
αντίθεση στη χρήση των
self tests, έκανε μία πιο
σοβαρή αναζήτηση στο
διαδίκτυο, κινητοποιώντας
ταυτόχρονα τις επιστημονικές της γνώσεις (τι όχι;),
ίσως κατάφερνε να μάθει
και κάτι παραπάνω.
Θα μάθαινε πως η επιστήμη, σε χρόνο ρεκόρ, για
έναν άγνωστο ιό πριν ένα
χρόνο, έφτασε να φτιάχνει
τεστ για χρήση από τον
ίδιο τον ενδιαφερόμενο
(self test), όπως χρόνια
τώρα, γενεές γενεών γυναικών, έχοντας υποψία πως
μπορεί να εγκυμονούν,
κάνουν ένα self test εγκυμοσύνης.
Και κάπως έτσι επιβεβαιώνουμε τη ρήση «Ουδείς
μωρότερος των Ιατρών
αν δεν υπήρχαν οι Διδάσκαλοι». Γιατί ο λαός μάς
μέτρησε, μάς αξιολόγησε
και μάς κατέταξε. Γιατί,
όποτε μας χρειάστηκε,
στις δύσκολες στιγμές του,
αποδειχθήκαμε κατώτεροι
των περιστάσεων.

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού δεν πρέπει να σας τρομάζουν.
Παρ’ όλα αυτά να φοράτε τις μάσκες σας
Οι ιοί μεταλλάσσονται
συνέχεια. Όχι πάντα με
επικίνδυνο τρόπο. Πρέπει
όμως να συνεχίσουμε να
εμβολιαζόμαστε και να παραμένουμε σε εγρήγορση.
Οι ειδήσεις σχετικά με τις
εμφανιζόμενες μεταλλάξεις του κορονοϊού μπορεί
να ακούγονται τρομακτικές σε ένα κοινό που δεν
είναι εξοικειωμένο με την
ορολογία της γονιδιωματικής. Ωστόσο οι ιοί υφίστανται συχνά μεταλλάξεις,
τόσο εντός μολυσμένων
ατόμων όσο και καθώς “ταξιδεύουν” από άνθρωπο
σε άνθρωπο. Γι’ αυτό είναι
σημαντικό να θυμόμαστε
αυτό το (τροποποιημένο)
ρητό: όλες οι μεταλλάξεις
είναι αθώες μέχρι αποδείξεως του εναντίου.
Ο κορονοϊός ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την πανδημία, SARS-CoV-2, έχει
σχεδόν 30.000 βάσεις ή
νουκλεοτίδια. Καθώς ο
ιός εξελίσσεται και εξαπλώνεται από ξενιστή σε
ξενιστή, μερικές από αυτές

κές από το στέλεχος που
ευθύνεται για το αρχικό
ξέσπασμα της πανδημίας.
Από τα 136 εκατομμύρια
επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19 στον κόσμο
μέχρι σήμερα, σε ένα εκατομμύριο άτομα προσδιορίστηκε η αλληλουχία του
ιού που τους είχε προσβάλει. Σε αυτό το 1 εκατ. αλληλουχίες, οι επιστήμονες
ανησύχησαν για ελάχιστες
εκ των μεταλλάξεων, επειδή είναι πιο μολυσματικές,
προκαλούν σοβαρότερη
ασθένεια ή αποφεύγουν
εν μέρει την ανοσολογική
απόκρισή μας (ή συνδυάζουν κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά).

Πέντε μεταλλάξεις έχουν
πλέον αποδειχθεί “ένοχες”, όπως φαίνεται από
τον χαρακτηρισμό τους
από τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Λοιμωδών
Νοσημάτων των ΗΠΑ ως
“ανησυχητικές”. Είναι η
B.1.1.7 (βρετανική), η Β.
1.351 (νοτιοαφρικανική),
η P. 1 (βραζιλιανή) και δύο
πιο πρόσφατες παραλλαγές που εντοπίστηκαν
στην Καλιφόρνια και τη
Νέα Υόρκη. Κάθε μία έχει
λιγότερες από 24 αξιοσημείωτες μεταλλάξεις,
πολλές από τις οποίες βρίσκονται στην πρωτεΐνη
του ιού, η οποία συνδέεται με τα κύτταρα μας
και είναι ο κύριος στόχος
των εμβολίων. Ορισμένες
μεταλλάξεις ενισχύουν
την ικανότητα του ιού να
συνδέεται με τα κύτταρα
που ευθυγραμμίζουν τον
άνω αεραγωγό μας, ενώ
άλλες παρεμβαίνουν στην
ικανότητα του σώματός

Με άλλα λόγια: εκατοντάδες χιλιάδες ακολουθίες
δεν έχουν συσχετιστεί με
ουσιαστικές αλλαγές στη
συμπεριφορά του ιού. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να
βοηθήσουν τους επιστήμονες να εντοπίσουν πώς
και πού εξαπλώνεται ο ιός,
τις βάσεις αλλάζουν. Εάν 20 βάσεις, αυτό θα επέφε- τρισεκατομμύριο πιθανές δεν έχουν ωστόσο ιατρική
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
άλλαζαν ακόμη και μόνο ρε περισσότερες από ένα παραλλαγές διαφορετι- σημασία.

PATRIDES

22 Απριλίου 2021

27

21η Απριλίου 1967: Μισό αιώνα μετά,
από τον αυταρχισμό στον μηδενισμό
Του Γιώργου Καραμπελιά,
πρωτοδημοσιεύτηκε στην
www.huffingtonpost.gr
Σε αυτό το κείμενο δεν
σκοπεύω να ανατρέξω για
χιλιοστή φορά στις καταστροφές που επισώρευσε
η δικτατορία του 1967
στην ελληνική κοινωνία και
το ελληνικό έθνος, με την
αιματηρή καταστολή του
Πολυτεχνείου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
– εξορίας, την φίμωση της
πολιτιστικής και της πολιτιστικής ζωής, προπαντός
την εθνική καταστροφή
της Κύπρου, αλλά θα αποπειραθώ να περιγράψω
σε αδρές γραμμές κάποιες
ευρύτερες επιπτώσεις που
είχε η παρουσία της στη
διαμόρφωση της κοινωνικής και ιδεολογικοπολιτικής πραγματικότητας της
χώρας.
Μετασχηματίζοντας την
ελληνική κοινωνία
Η στρατιωτική δικτατορία,
παρ’ όλη τη χυδαιότητά
και τον πρωτογονισμό
της, δεν αποτέλεσε απλώς
μια «βλακεία», έστω και αν
στη συνέχεια πληρώθηκε
ακριβά από τους πρωτεργάτες της. Και όμως τα 7
1/2 χρόνια της δικτατορίας
συνέτριψαν το φοβερό
λαϊκό κίνημα του ’65 που
βρισκόταν σε εξέλι¬ξη και
όταν ήρθε η μεταπολίτευση τα πράγματα ήταν πια
διαφορετικά. Κάτω από τη
χούντα και τον «γύψο» της
είχε διαμορφωθεί μια νέα
φυσιογνωμίατου ελληνικού λαού, μια φυσιο¬γνωμία ατομισμού, καταναλωτισμού, μια φυσιογνω¬μία
«φίλαθλου».
Αυτό το καταπληκτικό λαϊκό κίνημα και η πολιτιστική
άνθηση της δεκαετίας του
1960 (με τον Θεοδωράκη,
τον Σαββόπουλο, τον Τσίρκα, τον Αναγνωστάκη, τον
νέο ελληνικό κινηματογράφο) είχε εξαφανιστεί
για πάντα. Οι αδάμαστοι
οικοδόμοι του 1965, είχαν
μεταβληθεί σε «υψηλόμισθους» κα¬ταναλωτές
σκυλάδικων και τα μικροϊδιοκτητικά εαμογενή
λαϊ¬κά στρώματα, είχαν
μεταβληθεί σε καταναλωτικούς μικροαστούς, χωρίς
πολιτικά και πολιτιστικά
ενδιαφέροντα. Η γενιά του
60, η τελευταία μεγάλη
«γενιά» του νεώτερου ελληνισμού, μετά την γενιά
του 30 και την Αντίσταση,θα σκορπίσει σε όλα τα
σημεία του ορίζοντα και θα
έχει να διαλέξει ανάμεσα
στην υποταγή στη χούντα,
τη Γυάρο, τη φυγή στο Παρίσι και…τις υποτροφίες
του Ιδρύματος Φορντ. Το
ίδιο και οι φοιτητές, που
το 1963-67 παρουσίαζαν
παρόμοια αμφισβητησιακά χα¬ρακτηριστικά με
τους ομολόγους τους της
δυτικής Ευρώπης· περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες της χού¬ντας και
του αντιχουντικού αγώνα,
θα μετακινηθούν μετά τη
μεταπο¬λίτευση προς την
ΚΝΕ, και θα μεταβλη¬θούν
σε «χρυσή νεολαία» του
μεταπολιτευτικού καθε-

στώτος. Αυτή η φοβερή
λαϊκή διαθεσιμότητα της
δεκαετίας του 1960 χάθηκε
για πάντα.
Και αν πολλά από τα κοινωνικοπολιτικά αιτήματα
εκείνου του κινήματος
πραγματώθηκαν μετά τη
μεταπολίτευση, εν τούτοις πραγ¬ματοποιήθηκαν
με τρόπο «δοτό», από τα
πάνω, από τα κόμματα, και
όχι μέσα από τη διαδικασία
που είχε ανοίξει το ’65,
μέσα από την άμεση λαϊκή
παρέμβαση και προπαντός
ως συνέπεια ενός εθνικού
ακρωτηριασμού στρατηγικού χαρακτήρα, με την
τουρκική εισβολή στην
Κύπρο!
Ενώ η δεκαετία του 60 είναι
η εποχή που ο ριζοσπαστισμός των μαζών πυροδοτείται από «τα κάτω», από
τις δυνά¬μεις του ίδιου του
λαϊκού κινήματος, μετά
τη μεταπολίτευση ο νέος
ριζοσπαστισμός ελέγχεται
«από τα πάνω». Γι’ αυτό
και στις νέες συνθήκες,
οι πραγματι¬κές αλλαγές
στη ζωή των ανθρώπων
προκύπτουν μέσα από
την «επαναστατικοποίηση» του «κατεστημένου».
Οι εφημερίδες γίνονται
«σοσια¬λιστικές», ο σοσιαλισμός μεταβάλλεται σε
μια ανέξοδη και εν πολλοίς
αποδοτική ιδεολογία –
το νέο κατεστημένο της
Ελλάδας είναι ένα «σοσιαλιστικό» κατεστημένο.
Οι παλιοί δημοσιογράφοι,
που αμείβονταν με ένα
κομμάτι ψωμί, έγιναν το
καλοπληρωμένο κατεστημένο της δεκαετίας του
90· οι αριστεροί διανοούμενοι, που στο παρελθόν
αντιμετώπιζαν προβλήματα βιοπορισμού και αποκλεισμού, ελέγχουν την
πολιτική ζωή καθορίζουν
τα σχολικά προγράμματα,
και χειρουργούν μηδενιστικά την εκπαίδευση.
Η χούντα πέτυχε λοιπόν να
σπάσει την λαϊκή δυναμική
του κινήματος του 1965.
Βέβαια εξ αιτίας της κατάρρευσής της στο Κυπριακό
δεν μπόρεσε να εμποδίσει
την πραγμα¬τοποίηση
«από τα πάνω», πολλών
από τα αιτήματα εκείνου
του κινήματος αλλά είχε
επιτύχει την βαθύτατη
αλλοίωση του λαϊκού σώ-

ματος και της ελληνικής
κοινωνίας.
Κοιτάζοντας 44 χρόνια
πίσω, μετά την πτώση της
δικτατορίας, μπορούμε
να έχουμε μια σφαιρική
εικόνα της εξέλιξης. Μιας
εξέ¬λιξης που ήταν αντιφατική. Από τη μια την
εκπλήρωση των αιτημάτων της δημοκρατίας, της
αποπομπής του Παλατιού,
του ξεδοντιάσματος των
στρατοκρατών, της αλλαγής του συσχετισμού δύναμης ανάμεσα στις λαϊκές
τάξεις και την ολιγαρχία, τη
μείωση της εξάρτησης από
την Αμερική. Όμως όλες
οι θετικές κατακτήσεις θα
έχουν πραγματωθεί μέχρι
το 1989, ενώ στη συνέχεια
ο παρασιτικός εκσυγχρονισμός και καταναλωτισμός
θα κυριαρχήσουν και θα
οδηγήσουν στη σημερινή
καθολική παρακμή.
Από τον αυταρχισμό στον
μηδενισμό
Η δεύτερη και σημαντικότερη συνέπεια αυτής της
ακραίας έκφρασης της
κυριαρχίας της εμφυλιοπολεμικής δεξιάς, την οποία
αντιπροσωπεύει η Χούντα,
υπήρξε η ανακύκλωση του
διχασμού μεταξύ αριστεράς και δεξιάς με όρους
που ανάγονταν στον εμφύλιο πόλεμο. Καθόλου
τυχαία εξάλλου, η ηγεσία
του καθεστώτος, απαρτίζονταν από σκληρούς πολέμιους της κομμουνιστικής αριστεράς, που είχαν
διακριθεί στον εμφύλιο
πόλεμο και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η
άνοδος της Χούντας στην
εξουσία και η κατάρρευσή
της, μοιάζει να ανταποκρίνεται σ’ ένα βασικό σχήμα
της ιστορίας των κοινωνιών και των καθεστώτων,
το ότι δηλαδή το τέλος
μίας ιστορικής περιόδου
σφραγίζεται πάντα από το
κύκνειο άσμα της. Δηλαδή
την προσπάθεια των πιο
ακραίων εκφραστών της
να ανέλθουν στην εξουσία
και ει δυνατόν να μετακινήσουν τους δείκτες της
ιστορίας στην αφετηριακή
τους θέση. Στη περίπτωσή
μας, στον εμφύλιο πόλεμο
και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. (Και σήμερα
μοιάζει να επιβεβαιώνεται
το ίδιο σενάριο από την

αντίθετη κατεύθυνση: ο
ιδεολογικός πυρήνας του
μεταπολιτευτικού καθεστώτος, η «Αριστερά»,
ήρθε στην εξουσία ως η
έσχατη έκφρασή του, με
τον Σύριζα).
Έτσι, οι «συνταγματάρχες»
όχι μόνο κατέστρεψαν σ’
ένα μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό κεφάλαιο που είχε
συσσωρευτεί τη δεκαετία
του 1960, αλλά επέτρεψαν
στο αντίπαλο δέος της Δεξιάς, να κυριαρχήσει στη
μεταπολιτευτική περίοδο,
κουβαλώντας την άρνηση,
όχι μόνο της ιδεολογίας
της Δεξιάς, αλλά και αξιών που η ίδια η ελληνική
Αριστερά ενστερνιζόταν
στο παρελθόν, δηλαδή τον
πατριωτισμό, την έννοια
της παραγωγικότητας και
της αυστηρότητας των
λαϊκών ανθρώπων. Αυτές
οι αξίες θα ταυτιστούν πλέον, στο μεταπολιτευτικό
φαντασιακό, με το «πατρίς,
θρησκεία, οικογένεια» της
Χούντας, προσδίδοντας
αρνητικό πρόσημο και στις
τρεις αυτές έννοιες.
Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η κατάρρευση
της δικτατορίας προκλήθηκε από την εθνική καταστροφή της Κύπρου
και αυτό το γεγονός δεν
αναγνωρίστηκε ποτέ και
μάλλον αποκρύφτηκε από

τη μεταπολιτευτική Αριστερά, έχουμε έναν ακόμα
σοβαρό λόγο για να υποτιμάει αυτή η τελευταία
τη διάσταση του πατριωτισμού.
Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι η κατάρρευση
της δικτατορίας προκλήθηκε από την εθνική καταστροφή της Κύπρου
και αυτό το γεγονός δεν
αναγνωρίστηκε ποτέ και
μάλλον αποκρύφτηκε από
τη μεταπολιτευτική Αριστερά, έχουμε έναν ακόμα
σοβαρό λόγο για να υποτιμάει αυτή η τελευταία
τη διάσταση του πατριωτισμού.
Η νέα ιδεολογία της μεταπολίτευσης και οι διανοούμενοι φορείς της, θα
τοποθετούνται στον αντίποδα των θεωρούμενων
«χουντικών» αξιών.Επομένως, η διεκδίκηση της δημοκρατίας στο εσωτερικό
των εκπαιδευτικών μηχανισμών, που χαρακτήριζε
το κίνημα της δεκαετίας
του 1960, θα μεταβληθεί
στη πλήρη απόρριψη κάθε
αξιοκρατίας· η άρνηση των
πατριαρχικών αυταρχικών
δομών, σε άρνηση των
ίδιων των διαδικασιών
κοινωνικοποίησης των
ανθρώπων μέσα σε μία
συγκροτημένη κοινωνία.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο
πως σταδιακώς, οι αξίες
της Αριστεράς και της νεολαίας θα μετακινηθούν
προς ένα αναρχοειδές μηδενιστικό ατομικιστικό
σχήμα, ενώ στο χώρο του
Δημοσίου θα κυριαρχήσει και θα γενικευτεί η
ιδεολογία της «λούφας»,
εμφανιζόμενη ως ιδεολογική απόρριψη κάθε αξιολόγησης. Στο εκπαιδευτικό
σύστημα θα επικρατήσουν
οι ιδεολογίες του μηδενισμού, της άρνησης των
συλλογικών ταυτοτήτων
και του «ωχαδερφισμού»
που ενδύονται τη λεοντή
της αμφισβήτησης.
Δηλαδή, το γεγονός ότι το
εκκρεμές του μετεμφυλιακού καθεστώτος έφτασε
τόσο μακριά προς μια αυταρχική αντιδημοκρατική

κατεύθυνση, όπως συνέβη
με τη Χούντα, πυροδότησε
εκ του αντιθέτου μια εξίσου ακραία μηδενιστική
αντίληψη.
Το εκκρεμές του μετεμφυλιακού καθεστώτος έφτασε τόσο μακριά προς μια
αυταρχική αντιδημοκρατική κατεύθυνση, όπως
συνέβη με τη Χούντα, πυροδότησε εκ του αντιθέτου μια εξίσου ακραία
μηδενιστική αντίληψη.
Όλοι εκείνοι, που ιδιαίτερα
στα πρώτα είκοσι χρόνια
της μεταπολίτευσης, δοκίμασαν να προωθήσουν
έναν κοινωνικό μετασχηματισμό που να εγκαθιδρύει τη δημοκρατία και
όχι τη γενικευμένη ανευθυνότητα, τις κοινωνικές
κατακτήσεις μέσα από την
ενίσχυση της παραγωγικής
δομής της χώρας και μια
εκπαίδευση δημοκρατική
αλλά παράλληλα, πατριωτική και ενισχυτική της
συλλογικότητας, μάλλον
δεν τα κατάφεραν. Η εμφυλιοπολεμική δυναμική που εκπροσωπούσε
η δικτατορία, έσπρωχνε
στην πραγματικότητα τα
πράγματα πέρα από εκεί
που μπορούσαμε να φανταστούμε.
Γι’ αυτό και από τη δεκαετία του 1990 και στο εξής,
ερχόμαστε όλο και περισσότερο σε σύγκρουση, όχι
πλέον με τις ξεπερασμένες
ιδέες της παραδοσιακής
Δεξιάς, αλλά με την αποδομητική και μηδενιστική
ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης που εμφανίζεται
συχνά με «προοδευτικό»
πρόσημο. Γιατί γνωρίζουμε πως εάν η παρούσα μηδενιστική φάση της αποδιάρθρωσης και αποσύνθεσης δεν αντιμετωπιστεί
προτού οδηγήσει σε μια
νέα μεγάλη εθνική καταστροφή, θα κινδυνεύσουμε στη συνέχεια να δούμε
το φάντασμα της Χούντας
με νέο προσωπείο να επανέρχεται, ως απάντηση στη
διάλυση που προκάλεσαν
οι δήθεν αντίπαλοί της,
στη πραγματικότητα τα
νόθα τέκνα της

Να μην πέσει η Κύπρος

Δεν υπάρχει ”λύση”, με την νησο δεν είναι, δυστυχώς,
ένταξη ολόκληρης της καλά.
Κύπρου στην Τουρκική
Οι ηγεσίες των δύο κομσφαίρα επιρροής.
μάτων, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ,
Του Περικλή Νεάρχου* έχουν υπερβεί κάθε όριο
από την huffingtonpost.gr ενδοτισμού, υποχωρητικότητας και παραπλανητικής
Τα πράγματα στη Μεγαλό- προπαγάνδας.

Ενα μέρος της ανεπίτρεπτης προπαγάνδας τους
διεξάγεται μέσω περίεργων ομάδων, όπως η λεγόμενη ”Ως Δαμέ” , ώστε
να μη χρεώνονται θέσεις
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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PATRIDES

Οι μεταλλάξεις του κορονοϊού δεν πρέπει να σας τρομάζουν.
Παρ’ όλα αυτά να φοράτε τις μάσκες σας
συνέχεια από τη σελίδα 26

μας να προκαλεί πλήρη
ανοσοαπόκριση.

καν πριν εμφανιστούν ορισμένες παραλλαγές. Μέχρι
στιγμής, ωστόσο, φαίνεται
να είναι αποτελεσματικά στην καταπολέμηση
αυτών των ιών. Τα εμβόλια Moderna και Pfizer,
τα οποία χρησιμοποιούν
τεχνολογία mRNA, έχουν
αποδειχθεί σε εργαστηριακές μελέτες αποτελεσματικά έναντι καθεμιάς από τις
κύριες παραλλαγές. Ακόμα
και όταν οι παραλλαγές
καθιστούν τα εμβόλια λιγότερο αποτελεσματικά,
τα εμβόλια mRNA που
χρησιμοποιούνται αυτή τη
στιγμή είναι τόσο καλά που
η μείωση δεν επηρεάζει
το ποσοστό αποτελεσματικότητας με ουσιαστικό
τρόπο.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί
ότι ο αριθμός των μεταλλάξεων δεν σχετίζεται απαραίτητα με οποιαδήποτε
αλλαγή στη μολυσματικότητα του ιού. Για παράδειγμα, μια παραλλαγή στην
Αγκόλα βρέθηκε πρόσφατα να έχει τις περισσότερες μεταλλάξεις μέχρι
σήμερα, δεν υπάρχουν
όμως σαφείς ενδείξεις ότι
προκαλεί περισσότερες
ασθένειες. Χρειάζεται σημαντική δουλειά -μελέτες
στο εργαστήριο, καθώς και
σε μεγάλο αριθμό ατόμωνγια να εξακριβωθεί εάν μια
παραλλαγή μπορεί να προκαλέσει αύξηση κρουσμά- Ο περιορισμένος όγκος
των, νοσηλειών, θανάτων διαθέσιμων στοιχείων για
και επαναμολύνσεων.
τα εμβόλια Johnson &
Johnson, AstraZeneca και
Τα εμβόλια που χορηγού- Novavax υποδηλώνει ότι
νται στις ΗΠΑ αναπτύχθη- παραμένουν κατά βάση

αποτελεσματικά σ την
αντιμετώπιση των παραλλαγών. Μέχρι στιγμής, η
παραλλαγή Β. 1.351 φαίνεται να είναι η πιο ικανή
να αποφεύγει τα εμβόλια,
ωστόσο μελέτες δείχνουν
ότι τα τελευταία εξακολουθούν να επιτυγχάνουν
την πρόληψη σημαντικής
εκδήλωσης ασθένειας.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
η B.1.1.7 έχει καταστεί η
κυρίαρχη παραλλαγή. Σκεφτείτε την B.1.1.7 ως μια
υπερμεταδοτική έκδοση
του ιού, ικανή να κυριαρχεί
επί παραλλαγών που δεν
μπορούν να μεταδοθούν
τόσο αποτελεσματικά.
Γνωρίζουμε από τη Βρετανία, όπου αυτή η παραλλαγή ήταν υπεύθυνη
για σχεδόν το 100% των
λοιμώξεων, ότι οι εμβολιασμοί ήταν πολύ αποτελεσματικοί στη μείωση κρουσμάτων, νοσηλειών και
θανάτων. Αναφορές από

ανέμουν εμβόλια στις πολιτείες τους μόνο με βάση
τον πληθυσμό τους, αντί
να χρησιμοποιούν στοχευμένη προσέγγιση για
την εξάλειψη των hotspot
του ιού όπως εκείνο στο
Μίσιγκαν. Αυτή η προσέγγιση είναι αντίθετη με αυτό
που έχει αποδειχθεί ότι
Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην λειτουργεί στο Ισραήλ, τη
αρχή ενός τέταρτου κύμα- Βρετανία και άλλες χώρες.
τος Covid-19, με πιο δραματική την περίπτωση του Οι κύριες παραλλαγές αποΜίσιγκαν, όπου τις τελευ- τελούν ασφαλώς πρόκληταίες εβδομάδες ο αριθμός ση, ωστόσο η εξαιρετική
των νέων κρουσμάτων αποτελεσματικότητα των
έχει αυξηθεί 60%, ενώ οι εμβολίων τελικά θα τις
θάνατοι και οι νοσηλείες ξεπεράσει. Αυτό συμβαίνει
έχουν υπερδιπλασιαστεί. εν μέρει επειδή τα εμβόλια
Τα εμβόλια δεν ήταν δια- προκαλούν μια πολύ ευρύθέσιμα στη διάρκεια των τερη και ισχυρότερη ανοπροηγούμενων κυμάτων, σολογική απόκριση από
ωστόσο τώρα, με την δι- ό,τι οι ίδιοι οι άνθρωποι
άθεσή τους, μπορούμε να ως απάντηση σε μολύνσεις
σταματήσουμε την αύξη- από κορονοϊούς. Ωστόσο,
ση των κρουσμάτων μόλις είναι κρίσιμο να ελέγξουμε
εμφανίζεται. Δυστυχώς, οι τον ιό, ώστε να μην μπορεί
Ηνωμένες Πολιτείες δε- να εξελιχθεί περαιτέρω και
σμεύονται αυστηρά να δι- να μην μπορέσει να ξεφύτο Ισραήλ, το οποίο εμβολίασε τον πληθυσμό του
πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, έδειξαν
ότι η αποτελεσματικότητα
των εμβολίων mRNA δεν
μειώθηκε από τις τρεις
πιο κοινές ανησυχητικές
παραλλαγές.

γει από τα εμβόλιά μας.
Τα εμβόλια είναι ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο,
ωστόσο οι μάσκες και οι
αποστάσεις λειτουργούν
καλά έναντι των μεταλλάξεων. Ο συνδυασμός
αυτών των στρατηγικών
μετριασμού με τον εμβολιασμό είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να
βγούμε από την πανδημία.
Η επιστήμη των παραλλαγών του ιού και τα αποδεικτικά στοιχεία από το
οπλοστάσιο των εμβολίων
δημιουργούν εμπιστοσύνη
ότι κινούμαστε προς τη
“ράμπα της εξόδου”.
* Ο Eric J. Topol είναι καθηγητής μοριακής ιατρικής
στο Scripps Research και
έχει διατελέσει μέλος της
συμβουλευτικής επιτροπής του Covid Tracking
Project.
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και συνθήματα, τα οποία
θεωρούν πρόωρα και δεν
θέλουν να ταυτισθούν μ′
αυτά , για να μην εκτεθούν
στην κοινή γνώμη.
Σε μια από τις ανακοινώσεις της, η ομάδα ”Ως
Δαμέ” αναφέρθηκε σε
Κυβέρνηση του Νότου,
υιοθετώντας πλήρως την
προπαγάνδα της Άγκυρας
, η οποία δεν αναγνωρίζει
την Κυπριακή Δημοκρατία
και αναφέρεται σ′ αυτήν
ως ” Διοίκηση του Νότου”.
Η ανεπιφύλακτη αποδοχή
της ”πολιτικής ισότητας”
από τις ηγεσίες των δύο
κομμάτων , με το πρόσχημα ότι, ήδη από το
1991, η αρχή της πολιτικής
ισότητας περιελήφθη σε
ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, δημιουργεί
σύγχυση και επιτείνει τον
ενδοτισμό σε όλη τη γραμμή των Ελληνικών θέσεων.
Πράγματι, περιελήφθη
τότε η αρχή της πολιτικής ισότητας, όπως περιελήφθη και η αρχή της
διζωνικής ομοσπονδίας,
με τις καλές υπηρεσίες
του πρώην Προέδρου της
Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, ο οποίος από τότε
διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στις υποχωρήσεις για
να επιτύχει ”λύση χθες”,
όπως έλεγε, του Κυπριακού.
Για το τι είδους λύση επιδιώκει, το κατέστησε σαφές
τόσο με το ψήφισμα 716
του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο απεδέχθη εκ
των προτέρων, αποτρέποντας τούς φίλους μας στο
Συμβούλιο Ασφαλείας να
το εμποδίσουν, όσο και
με τη στενή συνεργασία
του με τον αρχιτέκτονα
του Σχεδίου Ανάν, Άγγλο
διπλωμάτη Χάνεϋ.
Ακόμη όμως και η ισότητα
αυτή, την οποίαν απεδέχθη η Ελληνική πλευρά,
υπό τις περιστάσεις πού

αναφέρθηκαν, όπως ερμηνεύθηκε από τον Γενικό
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δεν σημαίνει
αριθμητική ισότητα, αλλά
”αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων
στην εξουσία”.
Η Τουρκική πλευρά όμως
διεκδικούσε πάντα πλήρη
ισότητα, 50% με 50 %,
πού διελάμβανε και την
κυριαρχία.
Πρακτικά, μετέφραζαν
την ισότητα σε ένα μείγμα
αριθμητικής ισότητας και
Τουρκοκυπριακού βέτο
συν ισότιμη κυριαρχία.
Η διεκδίκηση αυτή δεν
διαφέρει, στην ουσία, από
τη συνομοσπονδίακαι τα
δύο κράτη, πού ζητά επισήμως σήμερα η τουρκική
πλευρά.
Η απροκάλυπτη προπαγάνδα της ”ισότητας” των
δύο μερών, υπολαμβανομένης της κατεχόμενης
Κύπρου ως του ενός των
δύο ”ισοτίμων” μερών,
υπονομεύει ευθέως την
Κυπριακή Δημοκρατία,
παραγράφει εμμέσως την
κατοχή, παρουσιαζόμενης
ως της νόμιμης επικράτειας των Τουρκοκυπρίων
και ανοίγει το δρόμο για
την αναγνώριση και νομιμοποίηση του ψευδοκράτους.
Η κατάσταση αυτή είναι
ιδιαίτερα ανησυχητική στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, όπου μπορεί
να υπονομευθεί η ενιαία
εκπροσώπηση της Κύπρου
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Στα χρόνια πού ακολούθησαν το δημοψήφισμα
του 2004 , με εσωτερικό
πρωταγωνιστή το ΑΚΕΛ
και τη ψευδοϊδεολογία
του ”διεθνισμού” με τον
κατακτητή, μέ πρόσχημα τούς Τουρκοκυπρίους,
άρχισε μια συστηματική
διάβρωση της πολιτικής

του «ΟΧΙ» και εκκαθάριση
του κόμματος από όσα
στελέχη πρωταγωνίστησαν στον αγώνα κατά του
Σχεδίου Ανάν.
Άρχισε, παραλλήλως, μια
εκστρατεία για την υπονόμευση του πατριωτικού
φρονήματος, με δήθεν
μεταρρυθμίσεις στην παιδεία.
Μετεκάλεσε γι′ αυτό από
τη Θεσσαλονίκη γνωστό
Καθηγητή, για να εισαγάγει
τα γνωστά ιδεολογήματα
για την ”πολυπολιτισμική”
κοινωνία και την παγκοσμιοποίηση.
Ο Βρετανικός παράγων,
πού δεν σταμάτησε ποτέ
να βυσσοδομεί κατά της
Κύπρου, επιδιώκοντας την
κατάλυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας, γιατί δεν
συμβιβάσθηκε ποτέ με
την ιδέα μιας πραγματικής ανεξαρτησίας και
κυριαρχίας της Κύπρου,
άσκησε την επιρροή του
για να φέρει κάτω από
τον ίδιο παρονομαστή
μιας κοινής πολιτικής δύο
κόμματα, πού είναι, υποτίθεται, ανταγωνιστικά
μεταξύ τους και έχουν
διαφορετική πολιτική και
ιδεολογική αφετηρία καί
φιλοσοφία.
Επιστράτευσε επίσης διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες,
όπως Σλοβακία, Σουηδία, Νορβηγία να παίξουν
”εποικοδομητικούς” ρόλους για την ”προσέγγιση”
των δύο κοινοτήτων, καλλιεργώντας τη ψευδή ιδέα
ότι η τουρκική εισβολή και
κατοχή είναι δήθεν πρόβλημα ”κατανοήσεως” και
”συμφιλιώσεως” με τούς
Τουρκοκυπρίους.
Λεωφορεία, με τις καλές
υπηρεσίες μιας ξένης πρεσβείας, μετέφεραν τούς
κατοίκους ενός κατεχόμενου χωριού στην εκκλησία
του χωριού τους, ενισχύ-

οντας τον πόθο και τη
νοσταλγία της επιστροφής
και υποβάλλοντας την ιδέα
ότι αυτό μπορούσε να γίνει
με μια δήθεν ”λύση” τύπου
Σχεδίου Ανάν.
Πως και γιατί αφέθηκε να
οργιάζει η προπαγάνδα
αυτή των ξένων πρεσβειών και του βρετανικού
παράγοντα, είναι ένα δείγμα της ακολουθούμενης
πολιτικής.
Με το ίδιο πνεύμα, ενισχύονται απροκάλυπτα
διάφορες ΜΚΟ, με πρώτη
τη γνωστή ”Ενώστε την
Κύπρο τώρα”.
Η τελευταία καλλιεργεί την
ιδέα ότι, για το αν δεν έχει
επιτευχθεί ”λύση” μέχρι
τώρα, δεν ευθύνεται μόνο
η τουρκική πλευρά. Ευθύνεται εξίσου και η ελληνική
πλευρά και ιδίως αυτοί
”πού δεν θέλουν λύση”.
Η υπονόμευση αυτή του
πατριωτικού και αγωνιστικού φρονήματος έγινε
ευκολότερη με την παρουσία στην Προεδρία ενός
πρώην υπερμάχου του
Σχεδίου Ανάν, περιστοιχισμένου από συμβούλους
και συνεργάτες παρομοίων απόψεων.
Πολλοί από τούς τελευταίους έσπευσαν προσφάτως
να πάρουν αποστάσεις
από τον Πρόεδρο για ν′
ασκήσουν μεγαλύτερη
πίεση σ′ αυτόν να ”συνεργασθεί” για το τελευταίο
άλμα προς τη “λύση”.
Μεγάλες ευθύνες για την
επικίνδυνη αυτή κατάσταση, πού διαμορφώθηκε
στο εσωτερικό μέτωπο
της Κύπρου, σε μια στιγμή
μάλιστα πού η θέση της
Κύπρου έχει ενισχυθεί εξωτερικά όσο ποτέ πριν, έχει,
προφανώς, η Αθήνα.
Εμπνεόμενη από τη γνω-

στή πολιτική ”η Κύπρος
αποφασίζει και η Ελλάς
συμπαρίσταται”, άφησε
κυριολεκτικά ελεύθερο το
πεδίο στον Βρετανικό παράγοντα και στην Άγκυρα,
πού διαμορφώνουν καταστάσεις και προετοιμάζουν ”λύση”, που, αν τελικά
επιβληθεί, θα είναι η αρχή
του τέλους του Κυπριακού
Ελληνισμού.

τησία και κυριαρχία, πού
τη θεωρεί ασυμβίβαστη
με τα δικά του στρατηγικά
συμφέροντα και τη Βρετανική στρατηγική παρουσία
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η μικρή, ημικατεχόμενη
Κύπρος, μπορεί και σήμερα να έχει πολιτική και
στρατηγική. Μπορεί να
συνάπτει σχέσεις και συμμαχίες με τη Γαλλία, την
Το τι θα γίνει στην Κύπρο Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα
δεν είναι κάτι πού δεν αφο- Αραβικά Εμιράτα.
ρά την Ελλάδα.
Θα μπορούσε να κάνει
Πρωτ′ απ′ όλα, την αφορά πραγματικότητα τον Ενιτο μέλλον ενός κομματιού αίο Αμυντικό Χώρο με την
του Ελληνισμού, πού κα- Ελλάδα, με ισχυρή αεροτόρθωσε να επιβιώσει και ναυτική διάσταση.
να διατηρήσει την ταυτότητα του, μέσα από αιώνες, Ασφαλώς, ο βρετανικός
παράγων, όπως και οι
επί τρεις χιλιετηρίδες.
Τούρκοι σύμμαχοί του, δεν
Δεύτερο, την αφορά, γιατί, τα θέλουν ολ′ αυτά.
δυστυχώς , η Ελλάδα δεν
είναι άμοιρη της τραγωδί- Ο Κυπριακός λαός δεν πρέας πού έπληξε την Κύπρο. πει νά παραπλανηθεί και
να εξαπατηθεί. Οι πατριωΤρίτο, γιατί η τύχη της τικές δυνάμεις της Κύπρου
Κύπρου, ως μέρους του πρέπει να ανασυνταχθούν,
έθνους, είναι αλληλένδετη πάνω από κόμματα και
με την τύχη της Ελλάδος κάλπικες ιδεολογίες και να
και ολόκληρου του Ελλη- αντιταχθούν στην καταισχύνη της εθελοδουλίας
νισμού.
Εάν επιδείξει η Ελλάδα και στην εσκεμμένη παραστρατηγική μυωπία και πλάνηση.
αβελτηρία και, πολύ χει- Δεν υπάρχει ”λύση” στην
ρότερα ακόμη, συνεργα- υποδούλωση της πλειοσθεί για την κατάλυση της ψηφίας στη μειοψηφία και
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω αυτής στην Άγκυρα.
με τη φενάκη μιας δήθεν
”λύσεως”, θα ανατρέψει Δεν υπάρχει ”λύση”, με τη
σε βάρος της ολόκληρο νομιμοποίηση της κατοτο στρατηγικό σκηνικό της χής, των εποίκων και την
Ανατολικής Μεσογείου, ένταξη ολόκληρης της
διεμβολίζοντας τις περι- Κύπρου στην Τουρκική
φερειακές στρατηγικές σφαίρα επιρροής.
συμμαχίες της και δίνοντας
στον Ερντογάν μια επαί- Δεν υπάρχει ”λύση”, με
τουρκική στρατιωτική πασχυντη στρατηγική νίκη.
Ο Βρετανικός παράγων ρουσία στο διηνεκές, μέ
είναι φανερό τι επιδιώκει. τουρκικές εγγυήσεις και
δικαιώματα επεμβάσεως
Θέλει, μέσα από την κατά- και με άδηλο το εθνικό
λυση της Κυπριακής Δημο- μέλλον του Κυπριακού
κρατίας, να έχει μια Κύπρο, Ελληνισμού.
χωρίς ουσιαστική ανεξαρ*Πρέσβυς ε. τ.
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Canadian Medical Association issues ‘urgent’ call for
unprecedented measures to fight pandemic
CMA urges national collaboration to address rising
COVID-19 numbers
Richard Raycraft · CBC
News
Registered nurse Jose
Pasion tends to a patient
in the intensive care unit
(ICU) at Scarborough
Health Network’s Centenary Hospital, in northeast
Toronto, on Apr. 8, 2021.
(Evan Mitsui/CBC)
The Canadian Medical Association (CMA) has issued
a plea for a number of “unprecedented” measures to
address rising COVID-19
numbers in many provinces across the country.
In a news release issued
Friday, the CMA said it
wants to see a marshalling of national resources,
national collaboration between provinces and territories, and more restrictive

where vaccines are more
urgently needed, and said
that paid sick leave “is urgently required.”
“We act as one country
when crisis hits with wildfires, floods and other
tragedies. This pandemic
has reached a new level
that requires a national
response,” Dr. Ann Collins, CMA president, said
in the release. “We must
do everything needed to
avoid making unbearable
choices as to who lives if
resources are not available.”
public health measures.
“The CMA is calling for
province-to-province collaboration and national
leadership to address the
scale and severity of the
pandemic. Specifically,

the CMA is recommending
deployment of resources
where they are most needed to save the most lives,”
the release reads.
“Any measures taken now
will take time to have an

impact given the lag from
exposure to disease — we
must act now.”
The CMA also wants the
federal government to
change vaccine distribution to focus on areas

Experts in a number of
provinces have warned
that COVID-19 case numbers could continue to
climb unless further public
health measures are imposed, including in British

Columbia and Ontario.
The CMA also called on
provinces that have lower
rates of COVID-19 transmission than Ontario and
Quebec to bring stricter
public health measures
into place. It said those
provinces need to do this
to ensure they have the
ability to support others.
“These are strong measures, but they are absolutely needed,” Collins
said. “We are one country,
and it’s time we started
acting as one by deploying
resources where they are
most needed. If we can’t
achieve this through voluntary co-operation, then
more and stronger measures might be needed.”

A Budget to Break the COVID Catch-22
share of the child
care money to the
province. It’s an
historic Quebec
position—send
us the money and
we’ll decide how
to spend it. It was
the deal maker in
the 2004 health
care agreement,
when the Quebec
premier was the
federalist Jean
Charest. And it will
be the position of
François Legault
on child care transfers.

L. Ian MacDonald
April 19, 2021
It was only three words,
but as a former journalist,
Chrystia Freeland would
have known that describing the COVID-19 pandemic as “a window of opportunity” for her budget
last week could be easily
misconstrued.
More on point, the finance
minister has been saying
Budget 2021 would be
“among the most significant of our lifetime.”
Turns out it was both. A
pandemic budget, in the
midst of a health and economic crisis unlike any
other in a century, one that
has cost more than 23,000
Canadian lives and millions of jobs, turning our
way of life upside down.
It did indeed present an
opportunity to dispense
with the usual focus on
fiscal balance and bottom
lines, within a consensus
imperative that Canada,
like other Western democracies, has to spend its way
out of the perpetual health
and economic Catch-22 of
this crisis.
To Freeland’s credit, she
embraced the challenge,
using every bit of leverage
available to her in the fiscal framework and policy
toolbox.
Big picture on the fisc, the
deficit for the fiscal year
2020-21 that ended three
weeks ago will come in
around $355 billion, or
about 15 percent of Canada’s GDP, and $155 billion
in the new FY. Balancing
the books is out of the
question for the foreseeable future. Meantime,
Canada’s debt is expected
to double to $1.4 trillion,
rising to the 50s in percentage of output from the low

30s, where it had settled in coming, folks, Ottawa is
before the pandemic.
putting another $10 billion
in the Canadian EmergenAnd that $70 billion to cy Wage Subsidy, extend$100 billion recovery fund ing it until September to
she spoke of five months guarantee subsidies for
ago in her fall economic new hires. An incentive
statement—she’s using for SMBs, small- and mediall of it, $101.4 billion over um-sized businesses, that
three years and leaving have been struggling with
nothing to chance, even cash flow.
with a recovery seemingly
underway.
Ottawa is also extending
the CRB, the Canadian
There’s an election in the Recovery Benefit, by 12
offing at some point this weeks, paying applicants
year, and when that time $500 a week for the first
comes, the Liberals will be month, rolling back to
looking to run on her bud- $300 for the final eight
get. In a minority House, weeks with a view to phasnobody knows for sure ing out.
when the writ will drop, except that it won’t be during Don’t forget child care.
another pandemic wave Freeland and her collike the one the country is leagues sure haven’t, and
living through now.
she was talking about $30
billion over five years, imOr as Freeland put it at the mediately cutting parents’
beginning of her speech in day care costs in half and
the House: “The most viru- looking ahead to childcare
lent wave of the pandemic at $10 day by 2026.
we’ve experienced so far.”
Not to be forgotten—child
Politically, the Liberals ar- care is a provincial jurisdicen’t looking for a window tion. Welcome to the Conof opportunity so much stitution, and the division
as a window of political of powers.
opportunism. Fair enough,
those are the rules of en- Quebec already has daygagement.
care at $10 a day. The Quebec position will be that
So, to keep those jobs Ottawa simply transfer its

For seniors, a growing demographic, as baby boomers hit their mid-70s, the
Liberals are promising Canadians aged 75 and over
a one-time payment of
$500, and a 10 percent increase in Old Age Security
payments after that.

As for the crisis in longterm care, Ottawa is talking
about $3 billion over five
years, which in all decency
should be nothing more
than a down payment in
talks with the provinces about renewing infrastructure and hiring more
caregivers. If we’re talking
about the pandemic budget, nearly 70 percent of
Canadian deaths from
COVID-19 have occurred
in LTCs where residents
were scandalously left
unchanged, unfed and
uncared for.

by 2030. The budget sets
a new goal of 36 percent
reductions, aligned with
the higher target President
Joe Biden has in mind
ahead of a virtual climate
summit the US is hosting
on Thursday. Conversations about climate and
clean energy are going on
in every sensible business
in the country.

It remains to be seen how
Freeland’s first budget, the
Trudeau government’s first
in more than two years,
turns out of at the end of
the day. The voters will
Looking to the future, certainly have something
there are tens of billions for to say about that.
a green economy, building
new technologies and But one thing is clear—she
transitioning old ones to has stepped up and boldly
deal with climate change, used every means at her
notably the Paris Agree- disposal.
ment goal of reducing
CO2 emissions by 30 per- L. Ian MacDonald is Editor
cent below 2005 levels and Publisher of Policy
Magazine.

U.S. taxi services see business
boost helping Canadians avoid
hotel quarantine
Travellers entering Canada
by land aren't required to
check into a quarantine
hotel
Sophia Harris

said Carla Boccio, owner
of Buffalo Limousine. "It's drive them across the Canadian border.
a godsend."
Since February 22, air passengers entering Canada
have been required to
quarantine for up to three
days in a designated hotel
and pay for the cost — up
to $2,000. However, travellers entering by land are
exempt from the rule.

"When Canada imposed
that hotel [quarantine],
then it was just like our
phones were exploding,"
said Boccio. "What I hear
from the majority of these
people, it's not even so
much the cost, it's like
you're in jail … with this
hotel quarantine."

To avoid the hotel quarantine, some snowbirds are
flying to U.S. cities close
to the Canadian border
— such as Buffalo, N.Y. —
"This is a huge, huge shot and then hiring a ground
in the arm for us, this Ca- transport service — such
nadian snowbird travel," as Buffalo Limousine — to

CBC News interviewed
three airport transport
services based in Buffalo
and one in Burlington, Vt.,
which is about 70 kilometres from the Quebec

Airport transport service,
Buffalo Limousine, lost
about 70 per cent of its
business during COVID-19
pandemic. But the company said its luck changed recently, thanks to Canadian
snowbirds returning from
U.S. sunbelt states who
want to avoid Canada's
hotel quarantine requirement.

Continued on page 30
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U.S. taxi services see business boost helping
Canadians avoid hotel quarantine
Continuing from page29
border. The companies
said they'll drive Canadians
to or across the Canadian
border for around $100
US and, for an added fee,
the Buffalo companies will
drive passengers directly
to their homes in Ontario.

Each company said it has
seen a boost in business
after Canada introduced
the hotel quarantine re-

quirement.

couple from the Buffalo
airport across the border
to neighbouring Fort Erie,
Ont., or Niagara Falls, said
Boccio. A trip to downtown
Toronto costs around $300
US.

Since late February, Buffalo
Limousine has, on average,
transported 50 customers
a day across the Canadian
border, increasing its lagging business by around
Crossing by land has differ50 per cent, Boccio said.
ent rules
"I'm more thankful than I The federal government
could even put into words." s u r p r i s e d s n o w b i r d s
abroad when it changed
Buffalo Limousine charges the travel rules on Feb. 22,
about $120 US to drive a requiring air passengers

Canadian Awards 2021 are more than
just olive oil participation trophies

A solid awards strategy
can help you build credibility through third-party
validation that will make
your olive oil brand stand
out to target audiences. CIOOC speaks for the
quality of the olive oils
and their position in the
market, and also about
the overall performance
of a brand in the market.
Montreal- April 16, 2021
This year, there is a new
way for olive oil producers
and companies to attract
the attention of Canadian
consumers and buyers
worldwide: the Canada
International Olive Oil
Competition (CIOOC).
As organizer George Kouvelis says, “for those ready
to expand globally, Canada may be an ideal country in which to start. The
word ‘Canada’ is a global
trademark.”
The Canada IOOC will
also help shoppers learn
about high quality extra
virgin olive oils (EVOOs).
As George Kouvelis points
out, “if an olive oil producer or olive oil company
wins a Canadian award
in 2021, their product
will be famous around
the world.” Competition
results will be published
in newspapers and online
and promoted via news
releases and media announcements.
Ranked No2 in the U.S.
News & World Report
Best Countries ranking
for 2020, No3 in the same
publication’s Open for
Business rankings, and
#6 on the last Forbes Best
Countries for Business list,
Canada is a nation olive oil

companies should keep
in mind. According to the
International Olive Council, imports of olive oil in
Canada have increased
substantially since 2005,
with the greatest interest
in virgin olive oils.
"More Canadian consumers than ever before are
looking to purchase top
quality extra virgin olive oils,” confirms Canada
IOOC judge Karen Rapp of
Toronto, Canada. She adds,
“competitions like the CIOOC help bring consumer
awareness and industry
recognition to the oils that
are entered and expand
the Canadian market to
more international producers."
Another Canada IOOC
judge from Toronto who
is certified by ONAOO, Fil
Bucchino, adds another
useful point: “as more and
more olive oil producers
focus on quality, and production expands to new
regions and countries,
international competitions
have provided an excellent awareness vehicle for
producers and consumers
alike. As a Canadian and an
olive oil taster, it is an honor to continue to support
this precious gift of nature
alongside the CIOOC.”With
judges from nine different
countries, the Canada IOOC’s jury brings together
an impressive group of
well-qualified individuals.
A third example is Ehud
Soriano of Kibbutz Magal,
Israel, a consultant, educator, international olive
oil competition judge,
and expert certified by the
University of Jaén.

Another Canada IOOC
judge from Victoria - Canada who is a level 2 olive oil sommelier, Emily
Lycopolus, adds another useful point: “Finding
quality olive oil in Canada
is often challenging, the
CIOOC brings credibility to
brands, allows producers
to stand out on a shelf and
increases consumer confidence. This competition
is a wonderful addition to
the current international
olive oil competition landscape.”

entering Canada to take a
COVID-19 test upon arrival,
and spend up to three days
of their 14-day quarantine
in a hotel to await the test
results.

bird Jaroslaw Stanczuk
said when he returns
home from Florida later
this month, he will fly to
Buffalo, and take a taxi
across the border to his
home in Fort Erie, Ont.

Ottawa introduced the hotel quarantine requirement
to discourage international travel and help stop the
spread of COVID-19 infections, which are surging
due to more contagious
variants.

Stanczuk, who got the
COVID-19 vaccine in Florida, said he's taking the
necessary safety precautions during the pandemic
and feels the hotel quarantine is a needless step.

How some Canadians plan
to circumvent Ottawa's
new hotel quarantine requirement
But travellers entering
Canada by land face no
hotel quarantine requirement. Instead, they must
quarantine at home for
14 days and take multiple
COVID-19 tests, including
one in the U.S. within 72
hours of arrival at the Canadian border.

"You want me to get a
COVID-19 test? I'm happy
with that. You want me to
get one when I arrive? I'm
happy with that. But why
punish me with three days
of quarantine in a hotel?"
Caption: Canadian snowbird Jaroslaw Stanczuk
said he plans to fly to Buffalo when he returns to
Canada from Florida and
then take a taxi across the
Canadian border. (submitted by Jaroslaw Stanczuk)

"It boosted our business
tremendously."
Why can U.S. drivers cross
the border?
John Arnet, general manager of 716 Limousine
in Buffalo, said he's been
inundated with requests
for transport across the
Canadian land border
and questions about the
rules for entering Canada
during the Canada-U.S.
land border closure to
non-essential traffic.
"Most of the questions
are ... 'Can you take us
across the border?'" said
Arnet. "Yes, we can take
you across the border.
We're an essential service."
CBSA said that foreign
transport workers such as
taxi and bus drivers can
enter Canada during the
border closure, if they establish they're employed
as a driver and are performing a service related
to their job.
CBC News asked the Public
Health Agency of Canada (PHAC) for comment
about Canadians travelling
home by land to avoid the
hotel quarantine requirement. The agency did not
provide a direct response.
Instead, it listed the types
of fines and other penalties Canadians can face if
they violate quarantine
rules.

According to Canada
Border Services Agency
(CBSA) data, land entries Other snowbirds are also
into Canada jumped by travelling by cab. Since the
15 per cent during the hotel quarantine rule took
first three weeks of March, effect, Buffalo Airport Taxi
compared to the same said it has driven, on averperiod in February (when age, 20 to 30 customers a
the hotel quarantine rules day across the Canadian
border, increasing its busiCanada International Olive were not yet in effect).
ness by at least 50 per cent.
Oil Competition (CIOOC Those entries include both
leisure travellers and es2021)
sential workers who aren't "They want to go home.
They don't want to go to
** International QUALITY truck drivers.
quarantine prison," said
Olive Oil Competition
Buffalo Airport Taxi manThe Canada IOOC wel- To avoid the hotel quaran- ager, Saleman Alwhishah.
comes the participation tine requirement, snowof any standardized high
quality extra virgin olive oil
in the world that is legally
sold in retail stores, as long
as it was made from olives
harvested in the 2020-21
crop year. In a blind organoleptic tasting, the expert This is to let you know that the Vancouver Public Library subscribes to the following Greek language
olive oil quality judges will magazines:
use an evaluation form 1. Vogue Hellas - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the
based on that of the In- Kitsilano Library
ternational Olive Council’s
2. Status - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the Kitsilano
Mario Solinas.

Greek magazines & newspapers at the Vancouver Public
Library

** International PACKAGING Olive Oil Competition
Graphic designers will be
the judges for a packaging
olive oil competition.
Canada IOOC 2021 registration is open until April
30, with samples due in
Montreal by 5:00 p.m. on
May 10. More information
and the entry form are
available here www.Canadaiooc.com

Library
The Library also subscribes to the following Greek language newspapers:
1. To BHMA (Sunday edition) - at the Central Library and Kitsilano Library
2. Kathimerini - print copies at the Kitsilano Library ; also available online through PressDisplay (http://
www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)
ÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ êáé åöçìåñßäåò óôçí ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ
Óáò áíáêïéíþíïìå ïôé ç ÄçìïôéêÞ ÂéâëéïèÞêç ôïõ Âáíêïýâåñ Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôá áêüëïõèá
ÅëëçíéêÜ ðåñéïäéêÜ:
1.Vogue Hellas –ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé
óôï ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
2.Status -ìðïñåßôå íá äáíåéóôåßôå ôåý÷ç óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç (downtown) êáèþò êáé óôï
ðáñÜñôçìá ôïõ ÊéôóéëÜíï
Ç ÂéâëéïèÞêç åðßóçò Ý÷åé óõíäñïìÝò ãéá ôéò áêüëïõèåò ÅëëçíéêÝò åöçìåñßäåò:
1. Ôï ÂÞìá ôçò ÊõñéáêÞò –óôçí ÊåíôñéêÞ ÂéâëéïèÞêç êáé óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï
2. Ç ÊáèçìåñéíÞ - óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÊéôóéëÜíï Þ (http://www.vpl.ca/electronic_databases/alpha/p)

LETTERS
ÓôÝëíåôå ôá ãñÜììáôÜ óáò óôéò:
PATRIDES
P.O. BOX 266, Don Mills Postal Station
70 Wynford Dr.
TORONTO, ONTARIO
M3C 2S2
Ðáñáêáëïýìå ôïõò åðéóôïëïãñÜöïõò ìáò, óôá ãñÜììáôá
ðïõ ìáò óôÝëíïõí, íá óçìåéþíïõí åõêñéíþò ôï üíïìá, ôçí
õðïãñáöÞ, ôç äéåýèõíóç êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ
ôïõò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï äåí èá äçìïóéåýïíôáé.
Åðßóçò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå üôé äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá
íá ìç äçìïóéåýïõìå ïëüêëçñç ôçí åðéóôïëÞ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 2021
INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION (Ι.Η.Α./USA)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Ελληνισμού (International Hellenic Association-I.H.A.), με έδρα το Delaware των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, προκηρύσσει για το έτος 2021 Παγκόσμιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης, στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα, με θέμα την Παλιγγενεσία του 1821. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γράφουν ποίηση
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα άνω των 12 ετών, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής και εθνικότητας.
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα ποίημα έως 50 στίχων, γραμμένο σε ηλεκτρονική μορφή,
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, με γραμματοσειρά Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 14. Απαραίτητα
στη συμμετοχή πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του ποιήματος και το ψευδώνυμο του ποιητή (πάνω δεξιά στη
σελίδα).
2. Τα ποιήματα πρέπει να είναι αδημοσίευτα, πρωτότυπα, να μην έχουν βραβευτεί από άλλον προηγούμενο διαγωνισμό άλλου φορέα και να είναι δημιουργήματα μόνο ενός συγγραφέα. Συλλογικά ποιήματα δεν θα γίνονται δεκτά.

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
April 19, 2021 Capt. E.N.Rigos UncategorizedΡωμιοί
Κωνσταντινούπολης, Τουρκία
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ MEVLÜT
ÇAVUŞOĞLU

3. Ποιήματα γραμμένα σε τοπική διάλεκτο, ή άλλη ξένη γλώσσα εκτός της ελληνικής ή αγγλικής δεν θα γίνονται
δεκτά.
4. Οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων μαθητών (13-18 ετών) πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/
κηδεμόνων τους και πρέπει να το αναγράψουν στο δεύτερο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατά την συνέν τευξη Τύπου των Υπουργών
Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, που διεξήχθη
μετά τη συνάντηση της15ης Απριλίου 2021, δηλώσατε
ότι αναγνωρίζετε εμάς, την Ελληνική Μειονότητα της
Κωνσταντινούπολης (κατά την ορολογία της Συνθήκης
της Λοζάνης) ως Ρωμιούς, και σας ευχαριστούμε.
Ως Ρωμιούς λοιπόν, η Τουρκία έλαβε κάθε είδους
οικονομικό, διοικητικό και ψυχολογικό μέτρο
καταπίεσης εναντίον μας, επέβαλε εξοντωτικούς
φόρους, όπως τον φόρο περιουσίας και καταναγκαστικά
έργα για όσους δεν είχαν να πληρώσουν.
Ως Ρωμιούς, η τουρκική κυβέρνηση, με δική της
ευθύνη, σύμφωνα με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου,
οργάνωσε το πογκρόμ του 1955 εναντίον μας,
μας εμπόδισε να μιλούμε την μητρική μας γλώσσα
δημοσίως, επέβαλε εναντίον μας μέτρα παρεμπόδισης
της εκπαίδευσης και έκφρασης του ελληνικού
πολιτισμού μας. Μας εξανάγκασε με τα μέτρα αυτά
να εγκαταλείψουμε τις πατρογονικές μας εστίες και
από 103.000 που είχαμε απομείνει το 1924, να έχουν
παραμείνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη λιγότεροι
από 2.000.
Μας αναγνωρίζετε ως Ρωμιούς, αλλά καταδεικνύεται
επίσης ότι η Τουρκία ακριβώς για τον λόγο αυτό μάς
εξεδίωξε.
OPEN LETTER OF THE CONSTANTINOPOLITANSOCIETY
TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKEY
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
In the press conference of the Foreign Ministers of
Greece and Turkey, following the meeting on April 15,
2021, you declared that you recognize us, the Greek
minority in Constantinople (by the terminology of
the Treaty of Lausanne), as Greeks, and we thank you.
Therefore, because we were Greeks, Turkey took every
kind of economic, administrative, and psychological
measure of oppression against us. It imposed disastrous taxes, such as the Property Tax and deadly forced
labor for those who had no means to pay.
Because we were Greeks, the Turkish government
organizedthe pogrom of 1955 against us; it prevented
us from speaking our mother tongue in public and
imposed measures against us to hinder our culture and
education. These measures forced us to abandon our
ancestral homeland. As a result, from 103.000Greeks
in 1924, fewer than 2.000 remain today in Istanbul.
You acknowledge us as Greeks, and evidently because
of that,Turkey expelled us.
* Ο Πλάτων Τήνιος
Τα τελευταία 30 χρόνια
–οπωσδήποτε από τα
ασφαλιστικά της ΝΔ του
1990-92– απλοποιείται η
διαδικασία υπολογισμού
και απονομής συντάξεων.
Οι εκατοντάδες φορείς του
1992 είναι σήμερα ένας. Το
1990 το ΙΚΑ μόνο του διέθετε 800 τρόπους υπολογισμού των εισφορών που
το 2016 έγιναν ένας (πριν
αυτό πολλαπλασιαστεί το
2019).
Το 1992 η απαρίθμηση
μόνο των νομικών βάσεων
για το πώς υπολογίζεται ο
χρόνος ασφάλισης γέμιζε

11 πυκνογραμμένες σελίδες. Από αυτές προέκυπτε
(μετά από επίπονη στατιστική επεξεργασία) ότι ο
κανόνας -αυτό που νομίζαμε ότι ίσχυε- αφορούσε
το 15% των αιτήσεων, ενώ
το 85% προέκυπτε από
ευνοϊκότερες εξαιρέσεις.
Αυτά βέβαια αναφέρονταν
στο ΙΚΑ, το μόνο ταμείο
που κάπως κατέγραφε τι
ίσχυε και τι γινόταν· στα
υπόλοιπα Ταμεία μάλλον
κυριαρχούσαν τα ίδια ή
χειρότερα, αλλά κανείς
δεν ήξερε, διότι τίποτε δεν
δινόταν στη δημοσιότητα.
Τι πέτυχαν τριάντα χρόνια

1. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των έργων θα είναι η Κυριακή 28 Μαρτίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία
την Κυριακή 30 Μαΐου 2021. Κάθε συμμετοχή που θα σταλεί εκτός του συγκεκριμένου χρονικού ορίου θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.
2. Τα διαγωνιζόμενα ποιήματα θα αποσταλούν στο επίσημο email της Επιτροπής Διαγωνισμού Ποιημάτων για
το 1821 του Συνδέσμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση poetrycompetition@googlegroups.com, αποκλειστικά σε
συνημμένο αρχείο κειμένου (σε μορφή docx ή doc ή odt). Στο θέμα του αποσταλέντος email θα αναγράφεται ο
τίτλος του ποιήματος και το ψευδώνυμο (π.χ. “ΗΡΩΙΔΑ ΤΟΥ 1821” – “ΑΡΙΑΔΝΗ”) για διασφάλιση της ανωνυμίας.
Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν από έμπειρη κριτική επιτροπή.
3. Στο ίδιο email αλλά σε ένα δεύτερο συνημμένο αρχείο κειμένου θα περιέχονται τα προσωπικά στοιχεία του
διαγωνιζομένου (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΟ, ΠΟΛΗ, ΧΩΡΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ (σταθερό και
κινητό), E-MAIL, ΤΙΤΛΟ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ, ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ). Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι μαθητής, απαραίτητα θα περιέχονται και τα εξής στοιχεία: ΗΛΙΚΙΑ, ΤΑΞΗ, και ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ). Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη
για την ταυτοποίηση των διαγωνιζομένων μετά την απόφαση της επιτροπής. Τυχόν φωτογραφίες, βιογραφικά ή
οποιοδήποτε άλλο σημάδι μέσα στο έγγραφο, αυτομάτως θα θέτει το ποίημα εκτός συμμετοχής.
4. Οι νικητές θα ενημερωθούν για τη διάκριση του ποιήματός τους και την ημερομηνία της τελετής απονομής,
καθώς και για την εκτύπωση των βραβείων.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα επίσημα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου https://professors-phds.com/
2. Η τελετή απονομής θα γίνει στην Αθήνα με τη φυσική παρουσία όλων των συντελεστών, εφόσον το επιτρέψουν
οι συνθήκες. Σε διαφορετική περίπτωση τα βραβεία θα αποσταλούν ταχυδρομικά. Οι εκτός Ελλάδας βραβευθέντες και όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στην απονομή, θα παραλάβουν την διάκρισή τους ταχυδρομικά.
Τα έπαθλα θα ανακοινωθούν εν καιρώ στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
3. Τα έργα που δεν θα πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα ακυρώνονται. Η Κριτική Επιτροπή δικαιούται να απονείμει Βραβεία, Επαίνους και Διακρίσεις. Η τελική απόφαση της
Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική. Επισημαίνεται ότι δεν δίνονται ειδικές και
γενικές βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών στους διαγωνιζόμενους.
4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων διαγράφονται. Όλα τα έργα που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συνδέσμου. Για τυχόν απορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή του διαγωνισμού στο email
poetrycompetition@googlegroups.com.
5. Ο ΙΗΑ έχει το δικαίωμα να εκδώσει τα έργα που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Εάν προκύψουν έσοδα
από συγγραφικά δικαιώματα, θα διατεθούν υπέρ του προγράμματος ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ του Συνδέσμου.
Εκ της Επιτροπής Διαγωνισμού Ποιημάτων 1821 του Συνδέσμου.

Κλεφτοπόλεμος στο βουνό των εκκρεμών συντάξεων
απλοποίησης και ασφαλιστικών νόμων; Είχαμε
νόμους μίνι και μάξι, μνημονιακούς και μη, δεξιούς
και αριστερούς, προοδευτικούς και φιλελεύθερους, «Σκούπα και φαράσι.
Όλοι όμως επαίρονταν
πως ήταν «αποφασιστικοί
και ρηξικέλευθοι». Το σωρευτικό αποτέλεσμα: Ένα
βουνό εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης γύρω
από μια τεράστια ψηφιακή
καταβόθρα.
Πώς εξηγείται το παράδοξο της επίμονης περιπλεκτικής απλοποίησης; Σε
όρους 1821, οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι κερδίζουν
τις μάχες, χάνουν όμως τον
κλεφτοπόλεμο. Ορίζονται
καλοπροαίρετα γενικές
απλουστευτικές διαδικασίες ή ακόμη και διαδικασίες απεμπλοκής. Αυτές

όμως στην πράξη μένουν
αδρανείς, αναιρούνται ή
ακόμη επιδεινώνουν την
κατάσταση.
Μαθαίνουμε σήμερα ότι η
συνένωση ταμείων, ακόμη
και όταν μετά το 2016 συνοδεύτηκε με συνένωση
διαδικασιών, περιέπλεξε
περισσότερο τα πράγματα
σε σύγκριση με την εποχή
που το κάθε ταμείο διέθετε
δικό του νόμο και δικό του
τρόπο.
Το διογκούμενο βουνό αιτήσεων είναι μνημείο που
δοξάζει τις γραφειοκρατικές στενώσεις. Διαρκής
υπενθύμιση ότι η διάθεση
περιπλοκής υπερισχύει της
επιθυμίας επιτάχυνσης.
Η τροπολογία για την έκδοση συντάξεων είναι η
πιο πρόσφατη προσπάθεια στρατηγικής παράκαμψης των γραφειοκρα-

τικών στενωπών. Το κάνει
αλλάζοντας τα σημεία αρνησικυρίας (τα veto points)
της διαδικασίας και με
αυτό τον τρόπο ανοίγει
τον δρόμο για οριστική
ισοπέδωση του βουνού
των συντάξεων.

ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτών διεκπεραιωτών; Πόσον καιρό θα χρειαστούν
για να ολοκληρωθούν οι
εκτελεστικές πράξεις που
προβλέπονται; Τι θα γίνει
όταν δεν υπάρχουν πια
εκκρεμότητες;

Πιο σημαντικό όμως είναι ότι προσφέρει μια ευκαιρία ώστε να λυθούν
επιτέλους οι εκκρεμότητες. Αυτό θα ανακουφίσει
όσους περιμένουν, αλλά
κυρίως θα μας επιτρέψει
να ασχοληθούμε με όσα
σήμερα κρύβει το βουνό
- τα πραγματικά προβλήΠροσθέτοντας άλλη μια ματα της ασφάλισης και
στρώση (ιδιωτικής) γρα- συνταξιοδότησης.
φειοκρατίας δεν ελλοχεύει
ο κίνδυνος η συνολική * Ο Πλάτων Τήνιος είναι
διαδικασία να επιβαρυν- οικονομολόγος, Αναπληθεί; Πώς και βάσει ποιών ρωτής Καθηγητής στο Πακριτηρίων θα διεξάγεται ο νεπιστήμιο Πειραιώς
Θα πετύχει; Υπάρχουν,
σίγουρα κίνδυνοι και ερωτηματικά: τα σημεία όπου
η διαδικασία μπλοκάρει
μπορεί απλώς να μετατοπιστούν μεταφέροντας το
πρόβλημα κάπου αλλού.
(Στις ενστάσεις; Σε οικονομικές διαφορές;).
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Η Ελλάδα και η Λιβύη

Γιώργος Καραμπελιάς

Η ελληνική κινητικότητα ήταν επιβεβλημένη. Ποιές θα πρέπει να είναι οι επόμενες κινήσεις

Το τελευταίο δεκαήμερο
οι παγωμένες, μετά την
ανάσχεση της προέλασης
του Χαφτάρ προς την Τρίπολη, ελληνολιβυκές σχέσεις πήραν κυριολεκτικά
φωτιά, υποχρεώνοντας και
την Τουρκία να παρέμβει,
φοβούμενη αρνητικές εξελίξεις για το Τουρκολιβυκό
σύμφωνο – βασικό πυλώνα της πολιτικής της «γαλάζιας πατρίδας». Και ίσως
μόνο αυτό θα αρκούσε για
να καταδείξει τη σημασία
των διπλωματικών κινήσεων της Ελλάδας.
Πράγματι, σχετικά με την
αναθέρμανση των ελληνολιβυκών σχέσεων, με
την επίσκεψη Μητσοτάκη
στην Τρίπολη, εκείνη του
Δένδια στη Βεγγάζη και ως
επιστέγασμα την επίσκεψη του Λίβυου προέδρου
στην Αθήνα, σε διάστημα
μίας εβδομάδας, υπάρχουν δύο οπτικές.

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης,
Η πρώτη που εκφράζει Mohamed al-Menfi, την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
τους ακραιφνείς πατριώ– Ο ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας πήγε γών Εξωτερικών των δύο νική πολιτική έναντι της
τες του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Ο Μάριο Ντράγκι φαίνε- εν συνεχεία στη Βεγγάζη χωρών.
Τουρκίας, προτείνει για
πολλές πατριωτικές φωνές, ται να εγκαινιάζει μια νέα για να εγκαινιάσει το προ- Όλα τα παραπάνω αποδει- πολλοστή φορά τον επίσηιστοσελίδες και εφημερί- φάση της ιταλικής εξωτε- ξενείο της Ελλάδας, σε μία κνύουν ότι αυτό το ταξίδι μο ενταφιασμό των ενταξιδες, υποστηρίζει πως η επί- ρικής πολιτικής έναντι της περιοχή ελεγχόμενη από ήταν αναγκαίο απέναντι σε ακών διαπραγματεύσεων
σκεψη Μητσοτάκη και όσα Τουρκίας. Η δήλωση του τον Χαφτάρ και έδρα του μια παγιωμένη αρνητική της Τουρκίας με την ΕΕ.
ακολούθησαν συνιστούν «super Mario» ότι ο Ερντο- λιβυκού κοινοβουλίου.
κατάσταση ώστε να εκμεένα «φιάσκο» μια και αυτή γάν είναι δικτάτορας, αμέταλλευτούμε την αρνητική ’Ένα σημαντικό μέρος του
δεν κατόρθωσε να ακυρώ- σως μετά το ταξίδι του στη – Αμέσως μετά από την για την Τουρκία συγκυρία ευρωπαϊκού κατεστημέσει την ισχύ του τουρκολι- Λιβύη, όπου τα ιταλικά επίσκεψη Μητσοτάκη, στην περιοχή.
νου, μέσω του Ντράγκι,
βυκού συμφώνου.
έστειλε ένα μήνυμα ότι ο
συμφέροντα παραμένουν ο Ερντογάν κάλεσε τον
Ερντογάν δεν είναι πλέον
Θα
ήταν
αστείο
να
αναφιλότουρκο
Λίβυο
πρωπανίσχυρα, και τη συνάΗ δεύτερη εκφράζει την ντηση με τον Μητσοτάκη, θυπουργό στην Άγκυρα, μένουμε ότι η επίσκεψη ανεκτός.
συντριπτική πλειοψηφία καθώς και οι δηλώσεις του όπου τον υποδέχθηκε μετά θα έφερνε το τέλος του
του ελληνικού λαού και για στενότερη συνεργασία βαΐων και κλάδων.
Τουρκολιβυκού Συμφώ- Η γερμανική σιωπή και
υποστηρίζει πως η ελλη- Ελλάδας-Γαλλίας-Ιταλίας
νου, όπως ισχυρίζονται αμηχανία αντανακλά την
νική κινητικότητα ήταν στη Μεσόγειο, είναι μια Και παρότι ο σουλτάνος για να την απομειώσουν. απομόνωσή της. Η επιεπιβεβλημένη, ως συνέ- σημαντική εξέλιξη.
πρόσφερε οικονομικές Όμως μια πολιτική αποχής στροφή της Αμερικής, η
πεια τόσο των αλλαγών
συμφωνίες για την ανοι- από τα τεκταινόμενα θα γαλλική κινητικότητα και η
που έχουν επέλθει στο Η παρέμβαση, λοιπόν, του κοδόμηση της Λιβύης και ήταν μια καταστροφική ανάληψη της πρωθυπουρεσωτερικό πολιτικό σκη- Ντράγκι συνδέεται αναμ- υποσχέθηκε ότι θα δωρί- επιλογή, καθώς θα άφηνε γίας από τον Ντράγκι, που
νικό της Λιβύης, όσο και φισβήτητα και με τη νέα σει 150.000 δόσεις εμβο- την Ελλάδα εκτός παιχνι- ως πρόεδρος της Ευρωστο ευρύτερο γεωπολιτικό αμερικανική διοίκηση. Και λίων, ο «δικός» του Λίβυος διού.
παϊκής Κεντρικής Τράπετοπίο στην περιοχή.
ζας, βρισκόταν σταθερά
ας μη ξεχνάμε ότι μέχρι πρωθυπουργός δήλωσε
πρόσφατα η Ιταλία συμπο- μπροστά στις κάμερες ότι Χαμένοι από αυτές τις απέναντι στη Γερμανία,
Κατ’ αρχάς, στην Λιβύη δεν ρευόταν με την Τουρκία όλες οι συμφωνίες πρέπει εξελίξεις είναι αφενός η αλλάζουν τους όρους του
υπάρχει πια η κυβέρνηση στη Λιβύη και στα οικόπε- να παίρνουν υπόψη τους Τουρκία και αφετέρου η παιχνιδιού.
Σάρατζ, που είχε υπογρά- δα της Κυπριακής ΑΟΖ.
και τις άλλες εμπλεκόμενες Γερμανία.
ψει το Σύμφωνο, αλλά μία
Η στάση των Γάλλων, των
χώρες.
κυβέρνηση κοινής αποδο- Κάτω από αυτές τις συνΗ Τουρκία είναι στριμωγ- Αμερικανών και των Ιταχής με μεταβατικό πρωθυ- θήκες, θα μπορούσαμε να Προφανώς, η κυβέρνηση μένη και ανοίγει διαρκώς λών πλέον δημιουργεί ένα
πουργό και πρόεδρο μέχρι προσάψουμε στην ελληνι- της Λιβύης, αντιλαμβα- νέα μέτωπα, τελευταίο νέο πλαίσιο αντιπαράθετις εκλογές του ερχόμενου κή κυβέρνηση μάλλον ότι νόμενη την αλλαγή του παράδειγμα, το περίφημο σης με την Τουρκία, που
Δεκεμβρίου, και ο πρω- άργησε να παρέμβει στα συσχετισμού δυνάμεων sofagate, που προκάλεσε δυσκολεύει κατά πολύ τη
θυπουργός Αμπντουλάχ τεκταινόμενα της Λιβύης, στην περιοχή, με την επι- τόσες αντιδράσεις, με μο- Γερμανία.
Χαμίντ Ντμπέιμπα ανήκει μια και η νέα μεταβατική στροφή των ΗΠΑ, αλλά ναδική εξαίρεση τη Γερστο φιλοτουρκικό στρα- διοίκηση έχει πολλούς και την αλλαγή στάσης της μανία. Την ώρα που ζητά Εν ολίγοις ο χαρακτηριτόπεδο, πράγμα που όμως μήνες ζωής.
Ιταλίας, αρχίζει να προσαρ- χρήματα από την ΕΕ, ως σμός της επίσκεψης στην
δεν συμβαίνει με τον πρόεμόζεται στις νέες συνθήκες πληγωμένος λύκος, προ- Λιβύη ως φιάσκου έχει
δρο Μοχάμεντ αλ – Μενφί. Η παρέμβαση της Ελλάδος και μάλλον έτσι πρέπει να σβάλλει μια Γερμανίδα πο- μικροπολιτικά και «μαυστη Λιβύη ήταν συναφώς εκλάβουμε και τη στάση λιτικό, που έχει προταθεί ρογιαλούρικα» ελατήρια.
Αν η επίσκεψη γινόταν συντονισμένη με άλλες του Λίβυου πρωθυπουρ- από την ίδια την Μέρκελ. Άλλωστε εκείνος ο «παεπί Σάρατζ, ίσως τότε θα χώρες της Ευρωπαϊκής γού στην Άγκυρα.
τριωτικός χώρος» που,
μπορούσε να εκληφθεί ως Ένωσης και αποτελούσε
Ενώ ο Μάνφρεντ Βέμπερ, συνηγορώντας με τους
αναγνώριση του Τουρκολι- ένα πρώτο αναγκαίο βήμα, – Τέλος, η επίσκεψη του που εκφράζει μια άλλη Συριζαίους και τον Κοτζιά,
βυκού, αλλά εδώ πρόκειται χωρίς βέβαια να τρέφουμε Λίβυου Προέδρου του αντίληψη για την γερμαγια μεταβατική κυβέρνηση ψευδαισθήσεις ότι με μια Υπουργικού Συμβουλίστην οποία συμμετέχουν πρώτη κίνηση θα λυνόταν ου στην Αθήνα μια μέρα
τα δύο αντιμαχόμενα λιβυ- όλο το πρόβλημα. Προέκυ- μετά το ταξίδι του Λίβυκά στρατόπεδα. Άλλωστε, ψαν όμως και κάποια απτά ου πρωθυπουργού στην
η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει αποτελέσματα:
Άγκυρα –ο οποίος πριν
ότι το μνημόνιο είναι παδεκαπέντε ημέρες ζήτησε
ράνομο και ότι η επίσκεψη – Η κύρωση του Τουρ- από τον ίδιο τον Ερντογάν
δε συνιστά αλλαγή στάσης κολιβυικού Συμφώνου την απόσυρση των τουρτης.
εκκρεμεί να ψηφιστεί στο κικών δυνάμεων από τη
Λιβύη– επισφράγισε αυτές
λιβυκό κοινοβούλιο
Παράλληλα με τη νέα αμετις εξελίξεις μιας και συμρικανική διοίκηση και την – Πάρθηκε απόφαση για φωνήθηκε η άμεση επααλλαγή πρωθυπουργού δημιουργία ελληνολιβυ- νεκκίνηση των συνομιλιών
στην Ιταλία, αλλάζουν και κής τεχνικής επιτροπής για για την Οριοθέτηση των
οι όροι του γεωπολιτικού τις θαλάσσιες ζώνες
Θαλασσίων Ζωνών υπό
παιγνιδιού σχετικά με τη
την ευθύνη των υπουρΛιβύη.

κριτικάρισε τόσο έντονα
αυτή την επίσκεψη, καθόλου τυχαία είχε σταθεί
εξίσου αρνητικά και στη
συμφωνία οριοθέτησης
ΑΟΖ με την Αίγυπτο η
οποία έκοψε στη μέση το
Τουρκολιβυκό Σύμφωνο,
αποτέλεσμα δε εκείνης της
κίνησης ήταν η εν μέρει
αλλαγή στάσης της Λιβύης.
Η Ελλάδα αυτό που έχει
ανάγκη, εκμεταλλευόμενη
το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, είναι να κερδίσει
χρόνο. Να προλάβει να
εξοπλιστεί, να βελτιώσει
την οικονομική της κατάσταση, να αναβαθμίσει τη
διεθνή της παρουσία, κ.λπ.
Όσο για την κριτική στην
κυβέρνηση, όπως έχουμε
επαναλάβει αναρίθμητες
φορές, πρέπει να γίνεται εκεί που πραγματικά
σφάλλει, και όχι στο «γάμο
του καραγκιόζη». Και στα
εθνικά θέματα σφάλλει
οικτρά και επικίνδυνα κατ’
εξοχήν στο μεταναστευτικό, όπου ακολουθεί τη Γερμανία και δεν βλέπει τον
κίνδυνο ισλαμοποίησης
των νησιών του Αιγαίου αν
δημιουργηθούν οι υπερδομές – πόλεις των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών,
ή στο κέντρο της Αθήνας
με τη μετατροπή της σε
μεταναστευτικό γκέτο.
Σφάλλει ως προς την απουσία πατριωτικής κινητοποίησης του ελληνικού
λαού, όπως φάνηκε από
τον υποτονικό τρόπο που
διαχειρίστηκε την επέτειο
των διακοσίων χρόνων
από το ’21, προτάσσοντας
την Γιάννα, τον Αριστείδη
Χατζή ή τον Στάθη Καλύβα.
Τέλος, σφάλλει τραγικά με
την εγκατάλειψη της Κύπρου, μη αντιλαμβανόμενη την τεράστια γεωπολιτική αξία της μεγαλονήσου
για τον Ελληνισμό.
Δυστυχώς, δεν αρκεί η
παρανοϊκή επιθετικότητα
του Ερντογάν, η ευνοϊκή
διεθνής συγκυρία και η
στήριξη του ελληνικού
λαού στην αντιπαράθεση
με τον νεο-οθωμανισμό.
Για να μπορεί όμως να έχει
διάρκεια στην πολιτική της
η κυβέρνηση θα έπρεπε
να διαπνέεται από, ή έστω
να αποκτήσει, ένα εθνοκεντρικό ιδεολογικό όραμα
και μια μακροπρόθεσμη
στρατηγική αποτροπής
της υπαρξιακού χαρακτήρα τουρκικής απειλής.

