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Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.
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Η Επαρχία του Οντάριο κηρύσσει Ο αργός θάνατος
για τρίτη φορά κατάσταση έκτα- μιας παροικίας
κτης ανάγκης σε όλη την επαρχία
και επιβάλει την παραμονή όλων
των κατοίκων στο σπίτι.
.

Η Ομογενειακή μας παροικία στο Τορόντο, για
δεκαετίες ολόκληρες
υπήρξε το καύχημα όλων
των Καναδών, Ελληνικής
ή μη καταγωγής. Με τη
δυναμικότητα, το σφυγμό,
το προοδευτικό πνεύμα
και την εργατικότητα των
μελών της, κατόρθωσε να
αποσπάσει την εκτίμηση,
το σεβασμό και την αγάπη
ολόκληρου του πολιτικού
κόσμου της χώρας.
Οι πρώτες γενιές των μεταναστών ήταν εκείνες που
πραγματικά εργάστηκαν
ασταμάτητα, προκειμένου να αποσπάσουν την
εκτίμηση των συμπολιτών
τους, σε ολόκληρη την
αχανή έκταση της Καναδικής ομοσπονδίας.
Ήταν εκείνοι που έβαλαν
τα θεμέλια για ένα λαμπρό
μέλλον όλων μας. Ήταν
εκείνοι που έσπειραν το
σπόρο της προόδου και τα
θεμέλια για μια κοινότητα
που σήμερα μετρά πάνω
από έναν αιώνα ζωής.

Το δεύτερο μεταναστευτικό κύμα, ήλθε λίγο αργότερα να συμπληρώσει
τις κοινωνικές απαιτήσεις
μιας ακμάζουσας κοινότητας, προσθέτοντας
στο ενεργητικό της νέους
βωμούς και ιδρύματα για
την εξυπηρέτηση των
πνευματικών και φυσικών
αναγκών όλων, μα κυρίως των μεγαλύτερων σε
ηλικία.
Έτσι φθάσαμε να περηφανευόμαστε για τις εκκλησίες μας, τα κοινοτικά και
πολιτιστικά μας κέντρα,
τα σχολεία για την εκπαίδευση των νεότερων
γενεών, τους οίκους ευγηρίας για τις ανάγκες των
μεγαλύτερων σε ηλικία
και τέλος την μετατροπή
μιας ολόκληρης περιοχής
της μεγαλούπολης σε
πολιτιστική έδρα. Σε ένα
πραγματικό διαμάντι ενδεικτικό του δυναμισμού
και της προόδου των μελών της ομογένειας.
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Μπροστά σε μια Νέα
Τάξη της Οικονομίας
Η Τρίτη έκτακτη ανάγκη τη διάρκεια της πανδημίας
για την αντιμετώπιση της COVID-19.
Αυτή είναι η Τρίτη φορά
πανδημίαςCOVID-19
που η κυβέρνηση της
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη επαρχίας κηρύσσει το
Οντάριο σε κατάσταση
Μια νέα εντολή έκτακτης έκτακτης ανάγκης, από την
ανάγκης εκδόθηκε από έναρξη της πανδημίας, και
την επαρχιακή κυβέρνηση εντέλλεται όλους τους κατου Οντάριο, σύμφωνα με τοίκους σε ολόκληρη την
την οποία οι κάτοικοι της επαρχία να παραμείνουν
επαρχίας εντέλλονται να μέσα στο σπίτι.
παραμείνουν στο σπίτι, Η εντολή αυτή αρχίζει να
κατά την διάρκεια του ισχύει από την Πέμπτη το
τρίτου κύματος της παν- μεσημέρι και θα παραμείδημίας
νει σε ισχύ για τις επόμενες
σχετικά με μια παραγγελία τέσσερις εβδομάδες. Η
παραμονής στο σπίτι κατά ανακοίνωση αυτής της

απόφασης έγινε το απόγευμα της Τετάρτης από
τον ίδιο τον πρωθυπουργό
της επαρχίας.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Φορντ η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία
από ώρα σε ώρα και ως
εκ τούτου οφείλουμε να
λάβουμε πρόσθετα μέτρα
και να περιορίσουμε τις
μετακινήσεις των πολιτών.
“Γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο
είναι πολύ δύσκολο για τις
επιχειρήσεις, πλην όμως
υπόσχομαι ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να τις
υποστηρίζει.”

Το κυβερνητικό σχέδιο
περιλαμβάνει επίσης περιορισμό των περισσοτέρων
μη απαραιτήτων επιχειρήσεων για τις άμεσες
ανάγκες λιανικής διάθεσης
των αγαθών, τις οποίες
υποχρεώνει να εργάζονται
μόνο με το σύστημα της
εντολής και παραλαβής
των αγαθών που διαθέτουν.
Τα καταστήματα από την
Πέμπτη περιορίζονται
στην πώληση μόνο βασιóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2

Οι παγκόσμιοι οδοί εφοδιασμού αγαθών έχουν
υποστεί πολλά πλήγματα
αυτόν τον αιώνα: Πρώτα
το 9/11, μετά η παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση, ακολούθησε ο
τρομερός σεισμός στη
Φουκουσίμα της Ιαπωνίας , ύστερα ήρθε το
Βρετανικό Μπρέξιτ. Πέραν όμως όλων αυτών
και πάλι ο περασμένος
χρόνος ξεχωρίζει από
κάθε προηγούμενο. Κατά
την διάρκεια του 2020
υπήρξε το απότομο κλείσιμο των κινεζικών εργοστασίων, ακολούθησε ο
διεθνής αγώνας για μάσκες και ΜΑΠ, τα μέτρα

περιορισμού του ιού που
γείωσαν αεροπλάνα για
μήνες και ελλιμενισμούς
όλων των εμπορικών σκαφών και όχι μόνον. . Εν
συνεχεία, η νέα κατάσταση
που δημιουργήθηκε με
αυτό που είναι σίγουρα
το απόλυτο σύμβολο του
εμπορικού χάους της εποχής του covid-19, όταν ένα
από τα μεγαλύτερα πλοία
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο σφηνοποιήθηκε κατά μήκος
της διώρυγας του Σουέζ.
Μια ομάδα βυθοκόων και
ρυμουλκών τελικά αποκόλλησε το τεράστιο Ever
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2

PATRIDES

April 8, 2021

2

PATRIDES
a North American Review
in Greek and English

Published monthly in Toronto, Ont.,re-published
in Vancouver, B.C., and Tampa, Florida.
Distribution throughout Canada and the U.S.A.

HEAD OFFICE

P.O. Box 266, Don Mills Postal Station
70 Wynford Dr. Toronto, On. M3C 2S2
Tel: (416) 921-4229 / (416) 921-8869
Fax: (416) 921-0723
email: saras@patrides.com
THOMAS S. SARAS:

Editor in Chief

M. Editor
JOHN S. SARAIDARIS:
KATHY SARAS: Executive Managing Editor
SPIROS VOUTSINAS: Assistant Editor
MARIA VOUTSINAS: City Desk / Arts
Accounts
STEFANOS T. SARAS :
Distribution Manager
RALPH DRAWS:

BOARD OF EDITORS
THOMAS S. SARAS
J. S. SARAIDARIS
SPIROS VOUTSINAS
DENNIS KONTARINIS VAIOS FASOULAS
CHRISTIANA LOUPA
P. MILIONIS
D. ANGELATOS ANGELO ANGELATOS

DISTRICT BUREAUS
WESTERN CANADA,

WASHINGTON & OREGON
Directors :
DEMETRI OS ANGELATOS & .KATHERI NE ANGELATOS
Vancouver, BC Tel: 604-583-7814 Fax: 604-585-6556
PAUL MILIONIS
Winnipeg , Manitoba
Tel: 204-477-6752

EASTERN CANADA
GEORGE ZAGAKOS
Montreal, PQ

U.S.A. HEAD OFFICE
FLORIDA
ANGELO ANGELATOS

Tel 727-4481-0812
email angelos@ij.net

DISTRICT BUREAUS
CALIFORNIA
BASIL MISSIOS (Los Angeles)

ILLINOIS

TIM PAPAS (Chicago)

NEW YORK

DENNIS KONTARINIS (Brooklyn)
email: patrinos12@hotmail.com

OHIO

JIM MANDOS (Cleveland, Warren)

AUSTRALIA

Director/Editor:
GEORGE DINOPOULOS (Sydney)

GERMANY

correspondent
VAIOS FASOULAS
email: vaios@fasoulas.de
BRUSSELS and E.U.
CHRISTOS ANGELIS

GREECE
Director General (Marketing & Public Relations):
ILIAS ILIOPOULOS
Athens Tel. 210-600-2931 / iliop@0tenet.gr
CHRISTOS KIPOUROS
xkipouros@otenet.gr
NIKOLAOS TOULIOS

Tel..385-23372
FOKION FOUNTOUKIDIS
Thessaloniki Tel: 031-454-902
Editor :
FANIS MALKIDIS Ph.D

της σύνταξης

Ο αργός θάνατος
μιας παροικίας.
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Η λεωφόρος της Ντάνφορθ ήταν εκείνη
που συγκέντρωσε τη προσοχή και υπήρξε το οικονομικό κέντρο της ελληνικής
παραγωγικότητας. Δίκαια η λεωφόρος
πήρε το όνομα της μικρής Ελλάδας, οι δε
ονομασίες των παρακείμενων δρόμων,
τιμής ένεκεν, αναγράφτηκαν από το Δήμο
σε δύο γλώσσες, στην Αγγλική και την
Ελληνική.
Κατά την διάρκεια των διαφόρων εκδηλώσεων μας, η περιοχή θύμιζε μόνον
Ελλάδα, τα δε ελληνικά χρώματα κοσμούσαν την λεωφόρο που κατέκλυζαν τη
περιοχή προκειμένου να συμμετάσχουν
στη μεγάλη εθνική πανήγυρη.
Με το πέρασμα του χρόνου, σήμερα, η
παροικία έχει να επιδείξει ένα μεγάλο
αριθμό επιστημόνων, γιατρών, δικηγόρων, πανεπιστημιακών και πλήθος
επαγγελματιών. Παρ’ όλα αυτά, δυστυχώς, γνωρίζει μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις, που γνώρισε ίσως ποτέ μέχρι
σήμερα στην ιστορία της.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των υπευθύνων της διοίκησης της Ελληνό Καναδικής κοινότητας Τορόντο, εάν δεν
κατορθώσει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ποσά προκειμένου να καλύψει τις
καθημερινές και μακρόχρονες ανάγκες
του ιδρύματος, δεν της απομένουν άλλες
επιλογές παρά μόνο η πώληση ενός των
ιερών της ναών. Έναν ναό που αποκτήθηκε από τις στερήσεις και την αγάπη
της προηγούμενης γενιάς των ομογενών.
Ορισμένοι μάλιστα, επιμένουν να τους
αποκαλούν και κτήρια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ακίνητα που στεγάζουν τα
θεία, θα μπορούσαν ίσως στην μοντέρνα
εποχή μας, να ονομαστούν κτήρια. Τότε
όμως κτήριο θα πρέπει να είναι κάθε
έννοια βωμού, μη εξαιρουμένου και του
Παρθενώνα, ο οποίος αποτελεί τη κορωνίδα του πολιτισμού και των πολιτιστικών
μας αξιών.
Και όπως δεν μπορεί να εκποιηθεί εκείνος,
το ίδιο είμαστε αναγκασμένοι να δεχθούμε και για κάθε άλλο θρησκευτικό ή και
πολιτιστικό ίδρυμα, πάνω στο οποίο οι
προηγούμενες γενιές των μεταναστών,
στην φιλόξενη αυτή γη, με κόπους, στερήσεις και θυσίες έβαλαν τα θεμέλια της
πολιτιστικής μας επιβίωσης.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
σήμερα η επιθεώρηση απευθύνει άλλη
μια έκκληση προς όλους τους ομογενείς,
σε οποιοδήποτε μέρος του Καναδά να
δείξουν κατανόηση και να συνδράμουν
‘ώστε να σωθεί ένα ίδρυμα για το οποίο
δεν είμαστε περήφανοι μόνον εμείς, αλλά
ακόμα περισσότερο θα είναι και τα παιδιά
μας και εκείνα των παιδιών τους.

F.Y.R.O.M.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γίνανε λάθη
στο παρελθόν. Κανείς δεν αμφιβάλει για
αυτό, ίσως μάλιστα να μοιραζόμαστε
όλοι μας και κάποια ευθύνη για αυτά.
Εκείνο πάντως που δεν επιδέχεται καμία
ολιγωρία σήμερα, είναι η πιθανή αδιαφορία μας. Μια αδιαφορία απαράδεκτη και
καταδικαστέα.
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Η Ελληνική κοινότητα Τορόντο, αποτελεί μια πολιτιστική και εθνική κυψέλη
και έχουμε καθήκον και υποχρέωση να
βοηθήσουμε όλοι μαζί να παραμείνει
όπως της αρμόζει. Δεν έχει δε σημασία
το ποσόν που προφανώς θα πρέπει να
συνεισφέρουμε, πολλά ή λίγα, όλα μαζί θα
στεριώσουν τα θεμέλια του οργανισμού
και θα μας κάνουν όλους και εμάς και τα
παιδιά μας περήφανους.
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Μπροστά σε μια Νέα
Τάξη της Οικονομίας

να είναι σημαντική, βοηθώντας τον να
προωθήσει έναν φιλόδοξο αλλά λογικό
στόχο 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε
πρόσθετες εξαγωγές μέχρι το 2030.

Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από την
διορατικότητα και την ευελιξία των
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κυβερνώντων, προκειμένου η χώρα να
Given. Αλλά όμως σύμφωνα με όλες τις βρεθεί στην ηγεσία των χωρών με τις
ενδείξεις, αναμένεται ότι και μετά το πέ- περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης
ρασμα της πανδημίας, οι κοινωνίες δεν της νέας τάξης πραγμάτων.
θα γίνουν όπως ήταν τα προηγούμενα
“Πατρίδες”
χρόνια. Αυτό υπονοεί εξ άλλου και το
διαδικτυακό σχόλιο του Μπράιαν Ντηζ,
του κορυφαίου οικονομικού σύμβουλου
στο Λευκό Οίκο, μετά την απελευθέρωση
του Ever Given: «Άλλη μια υπενθύμιση
του πόσο επιτακτική είναι η διασφάλιση
της ανθεκτικότητας και ελεύθερης πρόσβασης στους λεωφόρους εφοδιασμού
μας στο μέλλον».
Για τον λόγο αυτόν εξ άλλου, οι ΗΠΑ
στοχεύουν στην επανασχεδιασμό των
οδών ανεφοδιασμού και διακίνησης
των αγαθών, και την εξυπηρέτηση νέων
προτεραιοτήτων σχετικά με την εθνική
τους ασφάλεια, τους εργαζόμενους, το
περιβάλλον και τη γεωπολιτική. Για την
κυβέρνηση Μπάιντεν, αυτά τα δίκτυα
είναι το θεμέλιο μιας νέας αμερικανικής
βιομηχανικής στρατηγικής σχεδιασμένης
για τις κατασκευές λεωφόρων στην ξηρά,
την επένδυση σε ηλεκτρικά οχήματα,
μπαταρίες, ημιαγωγούς και άλλες καθαρές τεχνολογίες και να κερδίσει «τον
αγώνα για το μέλλον» ενάντια σε μια
ανερχόμενη Κινέζικη οικονομία.
Για τον Καναδά, θα μπορούσε να είναι μια
ευκαιρία να ανακτήσει χαμένο έδαφος,
σύμφωνα με την εναλλαγή θέσεων, μια
νέα έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας
της τράπεζας RBC. Οι νέες καναδικές βιομηχανικές στρατηγικές, σε συνδυασμό
με μια ισχυρότερη στρατηγική εμπορική
συμμαχία με τις ΗΠΑ, ίσως θα έδιναν στον
Καναδά μια θέση στις λεωφόρους εφοδιασμού αγαθών οι οποίες θα οδηγήσουν τις
τεχνολογίες του μέλλοντος. Θα μπορούσε
να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση των παραγωγικών αγαθών και εξαγωγικών μυών
που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθώς
το μερίδιο του Καναδά στην αγορά των
ΗΠΑ συρρικνώθηκε και οι οικιακές και
καταναλωτικές δαπάνες αποτέλεσαν τις
κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Θα μπορούσε επίσης
να δώσει στον Καναδά την ευκαιρία να
αναζωογονήσει τους παραδοσιακούς τομείς που πρόκειται να διαταραχθούν από
τη μετάβαση στις πράσινες τεχνολογίες:
αυτοκίνητα, ενέργεια, μέταλλα και ορυκτά
που αντιπροσώπευαν περισσότερο από
το ήμισυ των εξαγωγών στις ΗΠΑ ή 227
δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.
Αλλά όμως και πάλι η επιτυχία δεν θεωρείται εξασφαλισμένη, καθώς άλλες
χώρες ανταγωνίζονται για ένα ρόλο στις
γραμμές εφοδιασμού που στηρίζουν
τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Παρόλα αυτά ο Καναδάς απολαμβάνει
πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς ενσωμάτωσης του
στην κατασκευή αυτοκινήτων της Βόρειας Αμερικής, ενός συμφώνου ελεύθερου
εμπορίου με τις ΗΠΑ και το Μεξικό και
των κοιτασμάτων του ή της παραγωγής
κάθε κρίσιμου ορυκτού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή μπαταριών EV.

Προκειμένου όμως να ανταγωνιστεί για
νέες επενδύσεις η χώρα θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει νέα σύγχρονα εργαλεία
πολιτικής για τη στήριξη στρατηγικών
αγαθών όπως τα ηλεκτρικά οχήματα και
οι μπαταρίες, ιδίως καθώς άλλες χώρες
προσφέρουν κίνητρα και επιδοτήσεις. Θα
πρέπει ίσως να θεσπίσει τομείς προτεραιότητας για επενδύσεις, όπως οι υποδομές,
και να αναπτύξει πιο ισχυρές στρατηγικές
Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί για μια κοινότητα και μοντέρνες πηγές παραγωγικότητας.
δυναμική, περήφανη, ΕλληνοΚαναδική. Θα πρέπει ακόμα να συνεργαστεί στενά
με βασικούς διεθνείς εταίρους. Με τον
τρόπο αυτό η απόδοση θα μπορούσε
“Πατρίδες”

Η Επαρχία του Οντάριο κηρύσσει για τρίτη φορά κατάσταση
έκτακτης ανάγκης σε
όλη την επαρχία και
επιβάλει την παραμονή όλων των κατοίκων
στο σπίτι.
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κών αντικειμένων.
Τα σχολεία και η φροντίδα των παιδιών θα
παραμείνουν ανοικτά, με το σύστημα της
από μακριά διδασκαλίας εκτός από τις
περιοχές όπου οι τοπικοί ιατρικοί υπάλληλοι έχουν διατάξει το κλείσιμό τους.
Η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι που παρέχουν άμεση
καθημερινή στήριξη σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες σε ολόκληρη την επαρχία
και σε εκπαιδευτικούς εργαζόμενους σε
γειτονιές υψηλού κινδύνου στο Τορόντο
και την Περιοχή Peel θα είναι επιλέξιμοι
για εμβολιασμό κατά τη διάρκεια των
διακοπών του Απριλίου, την επόμενη
εβδομάδα.
“Τα νοσοκομεία μας δοκιμάζονται σκληρά. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας
έχουν περισσότερους ασθενείς τώρα
από ό,τι στα δύο προηγούμενα κύματα»,
δήλωσε η υπουργός Υγείας του Οντάριο
Κριστίν Έλιοτ το απόγευμα της Τετάρτης.
“Το τρέχον επίπεδο εμβολιασμού δεν
είναι αρκετό για να αποτρέψει την εξάπλωση του ιού που βλέπουμε.”
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «η ελπίδα
αναφαίνεται στον ορίζοντα», αλλά οι
παραλλαγές καθιστούν το τρίτο κύμα του
ιού μοναδικά δύσκολο και επικίνδυνο.
Ανέφερε ότι όσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες
δόσεις εμβολίων, το 40 τοις εκατό των
ενηλίκων θα είναι σε θέση να εμβολιαστεί
μέχρι να προγραμματιστεί η άρση της
εντολής “παραμονής στο σπίτι”.
Η κυβερνητική εντολή κλεισίματος , η
οποία τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο, σήμαινε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιχειρήσεις
εστίασης, οι υπηρεσίες προσωπικής
φροντίδας και τα γυμναστήρια έπρεπε
να κλείσουν. Ωστόσο, το μη απαραίτητο
εσωτερικό λιανικό εμπόριο εξακολουθούσε να παραμένει ανοικτό με περιοóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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σύνης του Έλληνα
ψηφοφόρου, σε
καμία περίπτωση
δεν θέλησαν να
μοιραστούν με το
λαό τις πραγματικές
ανησυχίες και τους
προβληματισμούς
που δημιουργούν
οι διεθνείς σχέσεις
και κυρίως εκείνες
με τους γείτονες
τους.

Του Θωμά Σ. Σάρα
Καθώς σήμερα περνάμε το
κατώφλι εισόδου της τρίτου αιώνα της ελεύθερης
Ελληνικής πολιτείας, είναι
επόμενο να προβληματιζόμαστε από τα λάθη και
τις παραλήψεις που έγιναν
κατά την διάρκεια των δύο
προηγούμενων.
Το μυστήριο της επιτυχίας
του μεγάλου ξεσηκωμού
του γένους, απασχόλησε,
και συνεχίζει να απασχολεί,
όλους εκείνους που ασχολούνται με την ψυχολογία
των μαζών.
Για τους Ελληνικής καταγωγής εξαχρειωμένους
σκλάβους του σουλτάνου,
η υπόθεση της επιτυχίας
της ήταν ένας αληθινός
εφιάλτης, ένας πραγματικός μονόδρομος, χωρίς
επιστροφή, μιας και δεν
υπήρχε κάποια άλλη διέξοδος από την οργή των
Οθωμανών και κυρίως του
εξαγριωμένου σουλτάνου.
Πολύ σωστά οι οπλαρχηγοί του αγώνα, ξεκίνησαν
την επαναστατική τους
προσπάθεια στο όνομα
της λευτεριάς, του έθνους,
της θρησκείας και της οικογένειας.
«Ελευτεριά ή Θάνατος»
Το σύνθημα τα λέει όλα.
Μιλάει για την αποφασιστικότητα των αγωνιστών να
αποτινάξουν το ασήκωτο
βάρος ενός βάρβαρου κατακτητή. Ενός κατακτητή
ο οποίος ουδέποτε σεβάστηκε τις ανθρώπινες αξίες
και τις ιδιαιτερότητες του
μοναδικού αυτού λαού.
Ενός λαού ο οποίος έζησε,
δημιούργησε και ανέπτυξε
τις πολιτιστικές αξίες και
ορίζοντες για ένα δημιουργικό και προοδευτικό
μέλλον, πάνω στις αρχές
μιας ελεύθερης ζωής. Μιας
ζωής πλήρους σεβασμού,
αξιοπρέπειας, ασφάλειας,
δικαιοσύνης και ισότητας
μεταξύ όλων των πολιτών.
Παρ’ όλα αυτά, οι ιστορικές
συγκυρίες μας διαβεβαιούν ότι η νεαρή μικρή δημοκρατία, από τις πρώτες
κιόλας στιγμές της ελευθερίας της, αποτέλεσε το
“μήλον της έριδος” μεταξύ
των δυνατών της εποχής
και όχι μόνον, ένα γεγονός
το οποίο συνεχίζει να ταλαιπωρεί μέχρι τις μέρες
μας τις διοικήσεις και το
λαό της.
Παράλληλα, εκείνοι που
κατόρθωσαν να υποκλέψουν τη ψήφο εμπιστο-

Άγκυρα παρακολουθούσε
από κοντά τα προβλήματά
τους. Πέραν αυτού είναι
βέβαιο ότι η Άγκυρα χρηματοδότησε με μεγάλα
ποσά την γνωστή κίνηση
για τη δημιουργία “ανεξάρτητης Δημοκρατίας της
Δυτικής Θράκης.” Μολονότι στην περίπτωση αυτή
δημιουργήθηκε ένα πραγματικό “μπούμερανγκ”
σε βάρος του, καθώς οι
υπηρεσίες του τμήματος
εξωτερικών σχέσεων των
ΗΠΑ, στους γνωστούς
σχεδιασμούς τους για το
μέλλον της Τουρκίας, προγραμμάτισαν και μία νέα
ανεξάρτητη δημοκρατία,
εκείνη της Θράκης, στην
οποία προβλέπεται η κοινή
συμμετοχή και ένωση των
δύο Θρακών, της Ανατολικής και Δυτικής.

Είναι δε γνωστό ότι
οι Έλληνες πολιτικοί, στις καλύτερες
των περιπτώσεων, ίσως
από αφέλεια ή και σε μια
προσπάθεια επίδειξης των
καλών τους προθέσεων,
προσφέρανε στο αντίπαλο
στρατόπεδο μοναδικές
ευκαιρίες προς εκμετάλλευση, τις οποίες τελικά
πλήρωσε τόσο ακριβά ο
Με τον τρόπο αυτόν πίΕλληνικός λαός.
στεψαν οι αρχιτέκτονες
Είναι δε γνωστή η Ιστορία των σχεδίων ότι θα ξεμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο καθαρίσουν απόλυτα τα
και τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκά εδάφη από
του με την Άγκυρα σε ότι εκείνα της Μικρασιατικής
αφορούσε το θέμα της και Ασιατικής Τουρκίας.
ανταλλαγής των πληθυσμών. Μολονότι τόσο η Και όλα αυτά, κάτω από το
Ανατολική, όσο και η Δυ- ήσυχο και καθησυχαστικό
τική Θράκη εξαιρούντο βλέμμα των μελών των
της ανταλλαγής, ο Έλληνας διπλωματικών αποστολών
πρωθυπουργός ζητούσε της Αθήνας. Μιας Αθήνας
από τους υπηρεσιακούς αφημένης στην δική της
του παράγοντες να ενθαρ- μικροπολιτική ουτοπία, ότι
ρύνουν τους ομογενείς η ειρήνη και η δημοκρατία
της Δυτικής Θράκης να της περιοχής επιβάλλει
εγκαταλείψουν τις πατρο- την αποδοχή των απαιγονικές τους εστίες και να τήσεων της Άγκυρας για
καταφύγουν στη ελεύθερη το Ανατολικό Αιγαίο και
Ελλάδα, προφανώς επειδή τα νησιά του. Πως όμως
έτσι πίστεψε θα απέτρεπε θα μπορούσε να υπάρξει
κάθε περίπτωση πολεμικής σύρραξης. Ενώ η
Άγκυρα ενθάρρυνε τους
δικούς της υπηκόους να
παραμείνουν στα σπίτια
τους στη Δυτική Θράκη.
Πάνω σε αυτό ας μου επιτραπεί η φράση του Ισμέτ διαφορετική προσέγγιση,
Ινονού, αμέσως μετά την όταν ο διευθυντής του
αποχώρηση της Ελληνικής γραφείου τύπου της Ελαντιπροσωπείας, προς τα ληνικής πρεσβείας στην
παριστάμενα μέλη της Οτάβα ήταν παντρεμένος
Τουρκικής αντιπροσω- με Τουρκάλα, ή ένας των
πείας: «μας πίστεψαν οι Πρέσβεων, είχε χωρίσει
Μπουνταλάδες» η φράση τη νόμιμη σύζυγό του,
αυτή τα λέει όλα.
και συζούσε επίσημα με
Τουρκάλα δημοσιογράφο,
Για τους αναγνώστες της πράκτορα της Τουρκικής
επιθεώρησης, είναι γνω- ΜΙΤ. Ευτυχώς, που τελικά, ο
στοί οι αγώνες μας των τε- ερωτόβριτος διπλωμάτης,
λευταίων σαράντα χρόνων βρέθηκε ερωτευμένος με
να επιστήσουμε τη προ- μίαν ομογενή, οπότε και
σοχή των υπευθύνων της ξέσπασε ένας καθημεριΑθήνας, για τις διαθέσεις νός αγώνας μεταξύ των
της Άγκυρας. Για τις προ- δύο κυριών με απώτερο
σπάθειες της να παραπλα- αποτέλεσμα να διατίθενται
νήσει τη κοινή γνώμη και καθημερινά υπηρεσιακά
κυρίως το πολιτικό κόσμο αυτοκίνητα με άνδρες της
της διεθνούς κοινότητας δημοτικής αστυνομίας
με τις ψεύτικες αιτιάσεις της πρωτεύουσας του Κατης για το Ανατολικό Αι- ναδά, για να προλάβουν
γαίο, τα νησιά της περιοχής συμπλοκή μεταξύ των δύο
και τη Δυτική Θράκη. Φθά- αντίζηλων καλλονών και
σανε στο σημείο επίδειξης υποψήφιων νυμφών.
ανοχής, ακόμα και όταν ο
Ερντογάν ζήτησε να επι- Στο σημείο αυτό ας μου
σκεφθεί τις τουρκόφωνες επιτραπεί να αναφερθώ
κοινότητες της Δυτικής σε σχετική προσωπική
Θράκης, όπου παρουσία μου εμπειρία. Ήταν η πεμέλους του υπουργικού ρίοδος που ο Τούρκος
συμβουλίου της Ελλάδος επιτετραμμένος επισκέαναφέρθηκε στους “συ- φθηκε ανώτατο στέλεχος
μπατριώτες του” που ζουν Καναδικού υπουργείου
υπό Ελληνική κατοχή και και του ζήτησε να πάψει
τους διαβεβαίωνε ότι η το τμήμα του κάθε σχέση

και επαφή με τον Σάρα, ο
οποίος “συνεργαζόταν με
τρομοκρατικές ομάδες”.
Όταν μέρες αργότερα πληροφορήθηκα το γεγονός,
το έθεσα υπ’ όψη του τότε
πρωθυπουργού του Καναδά και ζήτησα εξηγήσεις.
Ύστερα από τις σχετικές
ενέργειες του γραφείου,
ζητήθηκε η ανάκληση του
Πρέσβη της Τουρκίας, κάτι
που έγινε. Τις μέρες εκείνες, λοιπόν, βρέθηκα στον
Οτάβα και με την ευκαιρία
πέρασα από την πρεσβεία
της Ελλάδος, όπου και
συνάντησα τον διευθυντή
του γραφείου Τύπου της
Πρεσβείας. Όταν κατά την
διάρκεια της συζήτησης
αναφέρθηκα πάνω στα
γεγονότα, έμεινα άναυδος
ακούγοντας τον πράκτορα
προπαγάνδας της Ελλάδος
να προβληματίζεται για το
ότι οι της Τουρκικής πρεσβείας δεν του είπαν απολύτως τίποτα σχετικό με το
γεγονός!!! Με την πτωχή
του κρίση, ο άνδρας που
η Αθήνα είχε εμπιστευτεί
τα εθνικά της συμφέροντα,
πίστεψε ότι οι Τούρκοι θα
τον ενημέρωναν για θέματα που τους αφορούσαν.
Αυτή δυστυχώς, ήταν και
παραμένει μέχρι και σήμερα, η εικόνα γύρω από την
διοίκηση της Ελληνικής
κρατικής μηχανής. Άλλο
ένα δεύτερο συμβάν είναι
εκείνο με τις πυρκαγιές
του 2007, όταν κάποια
στιγμή, με παρέμβαση του
τότε γενικού προξένου
της Ελλάδος στο Τορόντο,
έλαβα τηλεφώνημα από

την τότε ΥπΕξ των Αθηνών,
η οποία προσπάθησε «να
μου δώσει εντολή» να μη
γράψω τίποτα για το ότι
υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές που σκότωσαν πάνω
από εξήντα Έλληνες και
Ελληνίδες, ήταν πράκτορες
των Νοτιοσλάβων της
πρώην FYROM.
“Εάν τολμήσεις να γράψεις
κάτι σχετικό”, μου δήλωσε,
“θα σε κυνηγήσουμε με
όλα μας τα μέσα, δεν θα
σε αφήσουμε να μείνεις σε
χλωρό κλαδί.” Την άκουσα με προσοχή και όταν
τέλειωσε της δήλωσα ότι
τους θεωρώ όλους “ελεεινούς και διεφθαρμένους
προδότες” και ότι εγώ θα
έγραφα το τι συμβαίνει στη
πραγματικότητα και “εκείνοι να κάνουν ότι νομίζουν
ότι περνά από το χέρι τους
για να με τιμωρήσουν”.
Έτσι και έγινε.
Λίγο καιρό αργότερα, πληροφορήθηκα ότι τόσο η
Αθήνα, όσο και η Άγκυρα
με είχαν συμπεριλάβει
στην κατάσταση των επικίνδυνων ατόμων για τα
καθεστώτα τους. Ομολογώ ότι αυτό μου δίνει
ιδιαίτερη ευχαρίστηση,

δεδομένου ότι αποτελεί
απόδειξη της επιτυχίας του
έργου μου. Το μοναδικό
σημείο που πραγματικά
με προβληματίζει, είναι το
γεγονός ότι η ιδία κυρία
ανήκει στο κλειστό οικογενειακό περιβάλλον του σημερινού πρωθυπουργού,
ως εκ τούτου υπολογίζω
ότι ενδέχεται να είναι και
πιθανή σύμβουλός του.
Σε μια παρόμοια όμως περίπτωση είμαι βέβαιος ότι
θα πιέζει το νεαρό συγγενή
της για την ανάγκη των
υποχωρήσεων και ανοχής
έναντι της Άγκυρας και των
πολεμικών της παιγνιδιών.
Για το “συμφέρον της ειρήνης, της καλής γειτονίας
και της δημοκρατίας ” να
παραχωρήσουμε μάλιστα
και ορισμένα νησιά του
Αιγαίου και της Ανατολικής
Μεσογείου, στην “αγαθή
και κακόμοιρη και αδικηθείσα Τουρκία”, η οποία
απαιτεί μόνον 150 νησιά
και βράχο νησίδες της
περιοχής. Λες και η ελεύθερη Ελληνική γη, τους
δόθηκε κληρονομιά από
το πατέρα ή το παππού
τους, ή και ότι ο Ελληνικός
λαός θα συνεχίσει να τους
ανέχεται για πάντα για τις
ηλίθιες αποφάσεις και την
ατολμία τους.
Νεότερες πληροφορίες
από την Άγκυρα αναφέρουν ότι υπήρξε εκφρασμένη δυσαρέσκεια μεγάλου αριθμού εν αποστρατεία ναυάρχων του πολεμικού στόλου της Άγκυρας.
Η κίνηση αυτή ενδέχεται
να προσθέσει στη μακριά
λίστα των κρατουμένων
αξιωματικών, ακόμα μερικούς άλλους, πλην όμως
δημιουργεί πλέον ένα ευνοϊκό κλήμα δημιουργίας
συνθηκών αλλαγής της
κυβερνώσας πολιτικής
τάξης. Παράλληλα, ωστόσο, σύμφωνα με απόλυτα
ασφαλείς πληροφορίες
μου από διαφορετική κατεύθυνση, προετοιμάζεται
και το τέλος της μονοκρατορίας του τύραννου της
Άγκυρας.
Το κοινωνικό στάτους, την
ώρα αυτή, στην Τουρκία
μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Το γεγονός
αυτό το γνωρίζει απόλυτα
ο δυνατός άνδρας της
Άγκυρας ο οποίος και προσπαθεί να διαφοροποιήσει
τις ροές των γεγονότων.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μια από
τις πιθανές αντιδράσεις
του θα είναι εκείνη της
“κατά την διάρκεια νύχτας
απόβασης και κατάληψης
τουλάχιστον τεσσάρων
νησιών“ του Ανατολικού
Αιγαίου, ποντάροντας έτσι
στον εθνικισμό των ταλαιπωρημένων, κουρασμένων και απελπισμένων
λαϊκών μαζών, από τις
συνεχείς συλλήψεις ανδρών του στρατεύματος,
δημοσιογράφους και πολιτικούς ως δήθεν οπαδούς της κίνησης Γκιουλέν. Αυτό είναι ένα ακόμα

σχέδιο της τυχοδιωκτικής
πολιτικής κουλτούρας που
προσπαθεί να επιβάλλει
τις τελευταίες δεκαετίες, με ιδιαίτερη έμφαση
τη τελευταία τετραετία
του Τραμπ, του οποίου
τη σιωπηρή συναίνεση
εξαγόρασε με τα χρήματα
των Τούρκων φορολογουμένων. Σύμφωνα με τις
πηγές των πληροφοριών
μου, παράλληλη κίνηση
προετοιμάζεται και για τη
Κύπρο, σε μια προσπάθεια
κατάληψης της Λευκωσίας
και το καταναγκασμό του
πολιτικού κατεστημένου
του νησιού στην αποδοχή
των προτάσεων του και
στην επιβολή των όρων
του πάνω στην Κυπριακή
ηγεσία. Λέγεται μάλιστα
ότι σε περίπτωση αποτυχίας του σχεδίου, τότε η
Άγκυρα είναι έτοιμη να
προχωρήσει στη ένωση
των τουρκοκρατούμενων
εδαφών του νησιού, με την
ηπειρωτική Τουρκία.
Στις μέρες που μας έρχονται, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γνωρίσουμε
καταλυτικές αλλαγές στη
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως
στα εδάφη της Μικράς
Ασίας και της Θράκης. Η
Τουρκία, για ακόμα μια
φορά πρόκειται να αντιληφθεί ότι με τις απειλές και
τα νταϊλίκια δεν υπάρχει
περίπτωση να πάει πουθενά, άπαξ και θα χάσει
το στολίδι των πόλεων
και τα στενά. Παράλληλα,
δύο σοβαρά κινήματα πολιτικών ανατροπών, αναπτύσσονται μυστικά και με
πολύ γρήγορο ρυθμό, από
δημοκρατικές δυνάμεις
οι οποίες προσπαθούν
να διασώσουν ότι είναι
ακόμα δυνατόν να διασωθεί. Είμαι δε βέβαιος ότι ο
δικτάτορας Ερντογάν και
οι συνοδοιπόροι του ανήκουν στο παρελθόν. Θα
είναι μάλιστα τυχερός εάν
κατορθώσει να αποφύγει
τη σύλληψη και τα στρατοδικεία. Το μόνο που απομένει, την ώρα αυτή, τόσο για
τις διοικήσεις των Αθηνών
και της Λευκωσίας, είναι η
υπομονή και εγρήγορση.
Υπομονή για τα χρονικά
περιθώρια και εγρήγορση, προετοιμασία για την
επίτευξη των καλύτερων
δυνατών κερδών προς
όφελος του λαού και της
δημοκρατίας των Ελλήνων.
Ο Κύβος ερίφθει, πλέον,
και οι καιροί ου μενετοί, οι
αγρυπνόντες θα είναι και
οι μεγάλοι κερδισμένοι
από αυτές τις αλλαγές.
Ο Θωμάς Σ. Σάρας εργάζεται ως δημοσιογράφος τα
τελευταία πενήντα χρόνια
και είναι αρχισυντάκτης
της επιθεώρησης Πατρίδες. Είναι δε ένας από τους
19 Καναδούς που η Πρεσβεία της Τουρκίας στο
Καναδά έχει υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με
απόφαση του ανώτατου
δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης (Ιstanbul).
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Η Επαρχία του Οντάριο κηρύσσει για τρίτη φορά κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την επαρχία και
επιβάλει την παραμονή όλων των κατοίκων στο σπίτι.
συνέχεια από τη σελίδα 2
ρισμούς στη παραγωγική
ικανότητα ενώ η κυβέρνηση είχε επιλέξει να μην εκδώσει εντολή παραμονής
στο σπίτι.
Αλλά την Τρίτη, πρωθυ-

πουργός υπαινίχθηκε πιθανότητα περισσότερων
περιορισμών και εξέφρασε
την απογοήτευσή του για
το ότι είδε σκηνές ενός γεμάτου χώρου στάθμευσης
στο Yorkdale Mall κατά τη

διάρκεια του μεγάλου Σαββατοκύριακου του Πάσχα.
Η επαρχία του Οντάριο έχει
δει μια τεράστια αύξηση
στα κρούσματα COVID-19
και τις νοσηλείες τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς

η επαρχία εξακολουθεί
να επηρεάζεται από ένα
τρίτο κύμα του ιού, που
οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από πιο μεταδοτικές
παραλλαγές. Την Τετάρτη,
αναφέρθηκαν 3.215 κρού-

σματα, σηματοδοτώντας
τη μεγαλύτερη αύξηση
μιας ημέρας από τα μέσα
Ιανουαρίου.
Αναφέρθηκαν επίσης δεκαεπτά επιπλέον θάνατοι,
αυξάνοντας τον επαρχιακό

αριθμό θανάτων σε 7.475.
Ο αριθμός των ασθενών
με COVID-19 σε μονάδες
εντατικής θεραπείας σε
ολόκληρη την επαρχία παραμένει επίσης μεταξύ των
υψηλών όλων των εποχών,
στους 504.

Αυτή είναι η έκθεση Μπορέλ για την Τουρκία –
Τι προτείνει για τις κυρώσεις

Η έκθεση για τις σχέσεις
της ΕΕ με την Τουρκία την
οποία κλήθηκε να ετοιμάσει ο Ύπατος Εκπρόσωπος
της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ τέθηκε στο τραπέζι των συζητήσεων των υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ.
Με τίτλο «Η κατάσταση
των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας» η έκθεση κάνει αναφορά στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Δεκεμβρίου 2020 σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει προχωρήσει σε
μονομερείς ενέργειες και
προκλήσεις και κλιμάκωσε
τη ρητορική της εναντίον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των κρατών μελών της και
των Ευρωπαίων ηγετών
και τονίζει πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τον
Ύπατο Εκπρόσωπο και την
Επιτροπή να υποβάλουν
έκθεση σχετικά με την
πορεία των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
Παράλληλα, επισημαίνεται
ότι «το πολιτικό πλαίσιο
στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας
έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που
οφείλεται κυρίως στις
τουρκικές ενέργειες στην
Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις θαλάσσιες
ζώνες της και την ραγδαία
αύξηση των προκλητικών
ενεργειών της Τουρκίας
κατά της Ελλάδας» . Υπογραμμίζεται επίσης ότι «η
περαιτέρω επιδείνωση της
εσωτερικής κατάστασης
στην Τουρκία, ιδίως στον
τομέα των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και της οικονομικής διακυβέρνησης, είχε σαφείς αρνητικές
επιπτώσεις στις σχέσεις
της Τουρκίας με τα κράτη
μέλη της ΕΕ και στη διμερή
ατζέντα ΕΕ-Τουρκίας».
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα γεγονότα στον
Έβρο το 2020 υπογραμμίζοντας πως «τα τελευταία
χρόνια, οι εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκαν. Έφτασαν στο αποκορύφωμά τους στα τέλη
Φεβρουαρίου 2020, όταν
η Τουρκία, σε αντίθεση με
τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας
του Μαρτίου 2016, ενθάρρυνε τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες να
εισέλθουν στην ΕΕ. Αυτό

οδήγησε σε καταστάσεις
βίας στα ελληνικά χερσαία
και θαλάσσια σύνορα. Μια
μεγάλη κρίση αποτράπηκε μετά από ισχυρή
διπλωματική δράση, συμπεριλαμβανομένης της
επίσκεψης στην ‘Αγκυρα
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
του Ύπατου Εκπροσώπου
και κοινή επίσκεψη στα
ελληνικά σύνορα από τους
Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακολούθησε επίσκεψη στις Βρυξέλλες του
Προέδρου Ερντογάν στις
αρχές Μαρτίου», αναφέρει
η έκθεση.
Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην κρίση με
το « Ορούτς Ρέις» σημειώνοντας πως «η Τουρκία
ανέπτυξε ένα σεισμικό
ερευνητικό σκάφος κοντά στο Καστελόριζο, και
επέλεξε την κλιμάκωση
με πιθανή μια σύγκρουση
μεταξύ των δύο συμμάχων
του ΝΑΤΟ. Αυτές οι ενέργειες συνοδεύτηκαν από
ρητορική που αμφισβητεί
τα δικαιώματα τόσο της
Κυπριακής Δημοκρατίας
όσο και της Ελλάδας».
Στη έκθεση του Μπορέλ
γίνεται αναφορά και στο
τουρκο λιβυκό μνημόνιο
το «οποίο αύξησε περαιτέρω τις εντάσεις, υπήρξε
μια περαιτέρω αύξηση
στις προκλητικές ενέργειες
της Τουρκίας έναντι της
Ελλάδας με το μνημόνιο
να παραβιάζει τα δικαιώματα των νησιών στις
θαλάσσιες ζώνες τους, στις
παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, στις
τουρκικές υπερπτήσεις
ελληνικών κατοικημένων
περιοχών, καθώς σε απειλές με ναυτικές ασκήσεις
με συνοδευτική ρητορική
τούρκων αξιωματούχων
καθ ‘όλη τη διάρκεια του
έτους».
H έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ αναφέρει επίσης ότι «η κατάσταση άρχισε να αλλάζει
προς το τέλος του έτους.
Η Τουρκία χαιρέτισε τα
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Δεκεμβρίου και άρχισε να
στέλνει μηνύματα σχετικά
με τη σημασία που αποδίδεται στη σχέση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα

κράτη μέλη της» και προσθέτει ότι «η οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδας και
των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί μέσω
διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη,
σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο, και τη σύμβαση για
το Δίκαιο της θάλασσας
(UNCLOS).
Αναφορικά με το μεταναστευτικό στην έκθεση
επισημαίνεται ότι «στα
τέλη Φεβρουαρίου 2020,
οι μετανάστες ενθαρρύνθηκαν από τουρκικούς
παράγοντες να ακολουθήσουν τη χερσαία διαδρομή
προς την Ευρώπη μέσω
της Ελλάδας. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός
άτυπου καταυλισμού στα
ελληνοτουρκικά σύνορα,
με μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων
σε άθλιες συνθήκες. Στις
έκτακτες συνεδριάσεις του
Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ
στις 4 Μαρτίου 2020 και
των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις 6 Μαρτίου
2020, η ΕΕ επανέλαβε την
ανάγκη να συμμορφωθεί
πλήρως η Τουρκία με τη
δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Το
Συμβούλιο κάλεσε επίσης
την τουρκική κυβέρνηση
και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς να μεταδώσουν το
μήνυμα ότι οι μετανάστες
δεν πρέπει να ενθαρρυνθούν να επιχειρήσουν παράνομες μετακινήσεις από
ξηρά ή θάλασσα, καθώς
και να καταπολεμήσουν
τη διάδοση ψευδών πληροφοριών.

σε περίπτωση που η ‘Αγκυρα τηρήσει τις υποσχέσεις
της, η ΕΕ τάσσεται υπέρ της
συνεργασίας σε διάφορα
πεδία. Ειδικότερα:
« 1. Μια πιο αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελής εφαρμογή των βασικών τομέων της δήλωσης
ΕΕ-Τουρκίας για το 2016,
ιδίως σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης.
Αυτό θα σήμαινε συγκεκριμένα ότι η Τουρκία θα
ξαναρχίσει χωρίς καθυστέρηση τη διαδικασία
επιστροφής από τα ελληνικά νησιά, ξεκινώντας
από τους 1450 επαναπατριζόμενους των οποίων οι
νομικές προσφυγές έχουν
εξαντληθεί.
2. Αντίθετα, τα κράτη μέλη
της ΕΕ πρέπει να εντείνουν
τις επανεγκαταστάσεις από
την Τουρκία στην Ένωση,
βασιζόμενοι στην πρόοδο
που έχει σημειωθεί μέχρι
στιγμής. Αυτό θα πρέπει να
καλύπτει ιδιαίτερα τις πιο
ευάλωτες ομάδες Σύρων
προσφύγων στην Τουρκία.

3. Η ενίσχυση των ήδη
ουσιαστικών οικονομικών
μας δεσμών είναι μια άλλη
κερδοφόρα κατάσταση
και για τις δύο πλευρές,
ιδίως στο τρέχον δύσκολο οικονομικό κλίμα. Στο
επίκεντρο αυτού θα ήταν
ο εκσυγχρονισμός και
η επέκταση του πεδίου
εφαρμογής της τρέχουσας τελωνειακής ένωσης
ΕΕ-Τουρκίας, όπως έχει
ήδη προτείνει η Επιτροπή. Αυτό θα παρέχει επίσης ένα κατευθυντήριο
πλαίσιο για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην
Στην έκθεση γίνεται ανα- Τουρκία.
φορ ά « σ το υ ς αργ ο ύ ς
ρυθμούς επιστροφών τις 4. Η διατήρηση ανοικτών
οποίες οι τουρκικές αρχές διαύλων επικοινωνίας είανέστειλαν επικαλούμενοι ναι χρήσιμη – κυρίως για
περιορισμούς COVID-19. την υποστήριξη των δεΠαρά τα επανειλημμένα σμεύσεων οικονομικής και
αιτήματα των ελληνικών τομεακής μεταρρύθμισης
αρχών και της Επιτροπής, της Τουρκίας. Οι προητο ζήτημα δεν έχει επιλυ- γουμένως διάλογοι υψηθεί. Η Επιτροπή επέμεινε λού επιπέδου που είχαν
ότι η Τουρκία πρέπει να αναστείλει θα μπορούσαν
τηρήσει πλήρως τις δε- έτσι να ξαναρχίσουν, σχεσμεύσεις της βάσει της τικά με την οικονομία, την
δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Στις ενέργεια, τις μεταφορές,
14 Ιανουαρίου 2021, η τις πολιτικές εξελίξεις, τις
Ελλάδα υπέβαλε επίσημο εξωτερική πολιτική και
αίτημα επανεισδοχής 1450 πολιτική ασφάλειας και να
επαναπατριζόμενων που η ξεκινήσουν σε άλλα νέα
Τουρκία δεν αποδέχθηκε» θέματα, π.χ. την πράσινη
υπογραμμίζει η έκθεση.
συμφωνία / κλίμα, την
εσωτερική ασφάλεια, τις
Ταυτόχρονα, τονίζεται ότι διαθρησκευτικές σχέσεις

και τον πολιτισμό.
5. Η αύξηση των επαφών
της κοινωνίας των πολιτών
είναι ένα περαιτέρω μέτρο
οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Επιτροπή σκοπεύει
να συνεχίσει να διευκολύνει τη συμμετοχή της
Τουρκίας στην επόμενη
γενιά προγραμμάτων της
ΕΕ, όπως το Erasmus +, το
Horizon Europe κ.λπ. στο
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή
παραμένει έτοιμη να ενημερώσει την Τουρκία σχετικά με τις ιδιαιτερότητες
των εκκρεμών σημείων
αναφοράς που ορίζονται
στον χάρτη πορείας για
την ελευθέρωση των θεωρήσεων».

θα μπορούσαν σταδιακά
να περιλαμβάνουν:
1. Έγκριση των πρόσθετων
καταχωρίσεων που έχουν
ήδη συμφωνηθεί από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Δεκεμβρίου ·
2. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν τα περιοριστικά
μέτρα στο πλαίσιο των
υφιστάμενων πλαισίων
κυρώσεων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να
συμπεριληφθούν νομικά
πρόσωπα ·

3. Περαιτέρω περιορισμοί
στην οικονομική συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των
δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ΕπενΩστόσο, αναφέρεται ότι δύσεων και άλλων χρημα«εάν η Τουρκία δεν προ- τοπιστωτικών ιδρυμάτων ·
χωρήσει εποικοδομητικά
στην ανάπτυξη μιας γνήσι- 4. Μέτρα που στοχεύουν
ας συνεργασίας με την ΕΕ, άλλους τομείς σημαντιαλλά επιστρέψει εκ νέου κούς για την τουρκική οισε μονομερείς ενέργειες ή κονομία, όπως απαγόρευπροκλήσεις κατά παράβα- ση παροχής τουριστικών
ση του διεθνούς δικαίου, υπηρεσιών, αρνητικές ταμε σκοπό να προκαλέσει ξιδιωτικές συμβουλές από
ζημία στα συμφέροντα της τα κράτη μέλη κ.λπ.
ΕΕ και των κρατών μελών
της, ιδίως στην Ανατολική 5. Πρόσθετα μέτρα της ΕΕ
Μεσόγειο, θα πρέπει να στον τομέα της ενέργειας
καταστεί σαφές ότι αυτό και σε συναφείς τομείς,
θα έχει πολιτικές και οικο- όπως απαγορεύσεις εινομικές συνέπειες, όπως σαγωγών / εξαγωγών για
αναφέρεται στην έκθεση. ορισμένα αγαθά και τεχνοΤα περαιτέρω μέτρα της λογίες».
ΕΕ θα πρέπει να είναι εστι- «Τελευταίο αλλά όχι λιασμένα, αναλογικά και γότερο σημαντικό και
αναστρέψιμα, προκειμέ- σύμφωνα με τα συμπεράνου να προσαρμοστούν σματα του Ευρωπαϊκού
στην κατάσταση και στο Συμβουλίου του Δεκεμεπίπεδο της απειλής ή της βρίου 2020, η Επιτροπή
πρόκλησης με τον καλύ- θα προετοιμάσει επίσης
τερο δυνατό τρόπο, να γρήγορα επιλογές για συενθαρρύνουν την επιστρο- νεχή χρηματοδότηση για
φή σε μια συνεταιριστική τους πρόσφυγες και τις
πορεία και να αποφύγουν κοινότητες υποδοχής στην
μια αρνητική δυναμική Τουρκία. Δεδομένων των
σοβαρών αναγκών επί
κλιμάκωσης.
τόπου και του σημαντικού
Εκτός από την αναστολή βάρους που εξακολουθεί
των στοιχείων της προ- να επωμίζεται η Τουρκία,
σφοράς εποικοδομητικής πρόκειται για μια ευρωσυνεργασίας που αναφέ- παϊκή επένδυση σε σταρονται παραπάνω, θα πρέ- θερότητα και αλληλεγγύη.
πει να προβλέψουμε έξυ- Έχουμε ένα πραγματικό
πνα, κλιμακούμενα αλλά συμφέρον να στηριχθούμε
αναστρέψιμα περιοριστικά στις ιστορίες επιτυχίας των
μέτρα, βασιζόμενοι σε τελευταίων ετών» καταλήαυτά που ισχύουν. Αυτά γει η έκθεση.
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Μπορεί η πανδημία να διδάξει στους πολιτικούς να λαμβάνουν
σοβαρά υπόψη τις μακροπρόθεσμες απειλές;
Οι άνθρωποι δεν είναι καλοί στην προετοιμασία αντιμετώπισης μακροπρόθεσμων κινδύνων με
μικρές πιθανότητες παρουσίασης - και οι ηγέτες μας είναι μόνο άνθρωποι
Άαρον Γουέρυ
Το συμπέρασμα του γενικού ελεγκτή αυτήν την
εβδομάδα ότι η Υπηρεσία
Δημόσιας Υγείας του Καναδά “δεν ήταν επαρκώς
προετοιμασμένη να ανταποκριθεί σε μια πανδημία” είναι απογοητευτικό.
Επίσης, δεν είναι εντελώς
εκπληκτικό - το ότι η ανεπαρκής προετοιμασία για
μια πανδημία του ενός
αιώνα είναι μια αποτυχία
που προφανώς δεν ήταν
μοναδική για την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας ή για
τον Καναδά.
“Η εμπειρία του COVID ‑
19 παρείχε μια ζωντανή
εμπειρία μιας παγκόσμιας
πανδημίας, τη φύση της
οποίας δεν έχει δει ο Καναδάς σε πάνω από 100
χρόνια”, έγραψε η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
του Καναδά (PHAC) στην
απάντησή της στον γενικό
ελεγκτή.
Η πρόκληση τώρα δεν
είναι απλώς να διασφαλίσουμε ότι τα θεσμικά μας
όργανα είναι έτοιμα για
την επόμενη πανδημία.
Είναι επίσης να σκεφτούμε
πώς οι κυβερνήσεις και
οι κοινωνίες μπορούν να
προετοιμαστούν για όλες
τις άλλες καταστροφές που
κάποτε θα μπορούσαν να
συμβούν.
“Αναφορές όπως [του γενικού ελεγκτή] θα γραφτούν
πολλές φορές σε χώρα
μετά από χώρα”, δήλωσε ο
Dan Gardner, συνεργάτης
του Πανεπιστημίου της
Οτάβα και συγγραφέας
του Κινδύνου: Η Επιστήμη
και η Πολιτική του Φόβου,
σε συνέντευξη αυτή την
εβδομάδα.
“Αυτό δεν είναι μοναδικό
για τον Καναδά. Αυτό είναι
το είδος μας. Έτσι προχωράμε.
Όλα τα ζητήματα που
εντοπίστηκαν από τον
γενικό ελεγκτή αξίζουν
προσοχής. Το σύστημα διαχείρισης δεδομένων ήταν
ανεπαρκές. Ένα εργαλείο
εκτίμησης κινδύνων δεν
καταγράφει σωστά την
πιθανότητα μελλοντικής
απειλής. Και ο Οργανισμός
της Δημόσιας Υγείας του
Καναδά δεν είχε μελετήσει
ή δεν είχε προγραμματίσει
υποχρεωτική καραντίνα σε
εθνικό επίπεδο.
Η έκθεση του γενικού ελεγκτή υποδηλώνει ότι οι
αξιωματούχοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν
τις αδυναμίες καθώς προέκυψαν προβλήματα - και
μπορεί να είναι δύσκολο
να ποσοτικοποιηθεί ακριβώς πώς επηρεάστηκε
η συνολική πανδημική
εμπειρία στον Καναδά από
οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αλλά η Γενικός Ελεγκτής
δεν είναι το πρώτο άτομο
που είπε ότι αυτή η χώρα
δεν ήταν απόλυτα έτοιμη
για το COVID-19.
“Υπήρχαν πραγματικά

δήλωσε ο Γκάρντνερ.
Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι μόνο άνθρωποι. Αλλά αν μπορούμε
να εντοπίσουμε αυτά τα
τυφλά σημεία και αν τώρα
δούμε τις συνέπειες της
αποτυχίας προετοιμασίας
για πιθανές καταστροφές,
οι προετοιμασίες μας δεν
χρειάζεται να περιορίζονται στον επόμενο δολοφόνο ιό.
“Δεν ανησυχώ για την
επόμενη πανδημία, γιατί
είμαι πολύ σίγουρος ότι οι
κυβερνήσεις μας θα είναι
εξαιρετικά ευαίσθητες σε
αυτήν την απειλή. Και θα
είναι έτσι για τα επόμενα
χρόνια”, δήλωσε ο Γκάρντνερ.
“Η συνομιλία δεν πρέπει
να είναι,” Πώς προετοιμαζόμαστε για την επόμενη
πανδημία “; Η συνομιλία
θα πρέπει να είναι,” Πώς
θα προετοιμαστούμε στη
συνέχεια καλύτερα για το
επόμενο συμβάν χαμηλής
πιθανότητας και υψηλών
συνεπειών για το οποίο
δεν σκεφτόμαστε; “ “
Δεν υπάρχει πολιτική αξία
στην προληπτική επίλυση
των προβλημάτων
Στο νέο του βιβλίο ΑΞΙΕ(Σ), ο πρώην κυβερνήτης
της τράπεζας του Καναδά
Mark Carney αγγίζει μια
παρόμοια ιδέα. Παρατηρεί ότι η ανθεκτικότητα
και η ετοιμότητα υποτιμήθηκαν πριν από την
πανδημία - και οι πολιτικοί
σπάνια ανταμείβονται για
την προληπτική επίλυση
προβλημάτων.
Το πιο προφανές ανάλογο
μιας άλλης παγκόσμιας
πανδημίας είναι η κλιματική αλλαγή, αν και αυτό

Ένας ηλικιωμένος άνδρας κάθεται μόνος φορώντας μάσκα καθώς λαμβάνει αιμοκάθαρση στο Νοσοκομείο Humber River κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
στο Τορόντο
αναφορές από μακριά και καθώς περνάει ο χρόνος, ένα παράδειγμα για κάτι
αρχίσαμε να παίρνουμε εξελίσσεστε αργά στην παρόμοιο που συνέβη στο
μέτρα. Αλλά, αν κοιτά- προηγούμενη θέση στην παρελθόν.
ξουμε πίσω, υπάρχουν οποία κανείς δεν νοιάζεπολλά πράγματα που πι- ται για τη δουλειά σας και Οι άνθρωποι ξεχνούν τα
θανότατα θα θέλαμε να λιμοκτονείτε για οικονομι- πράγματα - ακόμη και τα
κάνουμε νωρίτερα όσον κή ενίσχυση. Το ονομάζω χειρότερα
αφορά την προετοιμασία”, αυτό κύκλο εφησυχασμού Όποιος ήταν ζωντανός
δήλωσε ο πρωθυπουργός προς τον πανικό.”
κατά τη διάρκεια των τροJustin Trudeau είπε στη Η πιθανότητα τυφλού ση- μοκρατικών επιθέσεων της
Rosemary Barton τουCBC μείου
9/11, για παράδειγμα, μποΤο βασικό πρόβλημα, είπε ρεί να θεωρήσει πιο πιθατον Δεκέμβριο.
“Νομίζω ότι την επόμενη ο Γκάρντνερ, μπορεί να νό ότι οι τρομοκράτες θα
φορά που κάποιος ηγέ- εντοπιστεί στην ανθρώπι- μπορούσαν να εισβάλουν
της θα δει αναφορές για νη ψυχολογία. Οι άνθρω- σε αεροπλάνο. Αλλά έχουν
πιθανό ιό που μοιάζει με ποι τείνουν να αγωνίζο- μείνει λίγοι άνθρωποι στον
γρίπη να βγαίνει από κά- νται με πιθανότητες και πλανήτη με ανάμνηση της
ποια γωνιά του κόσμου, μακροπρόθεσμη σκέψη. ισπανικής γρίπης.
βεβαιωθείτε ότι διαθέτου- Μια παγκόσμια πανδημία Και η επαγρύπνηση εξαμε τα σωστά αποθέματα είναι ένα απίθανο συμβάν σθενεί πάντα με την πά[προσωπικού εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή. Μόνο ροδο του χρόνου. “Αν μας
προστασίας] και αρχίστε μακροπρόθεσμα αναμένε- συμβεί κάτι κακό, ξαφνικά
να παραγγέλνετε περισ- ται να εκδηλωθούν τέτοιες ξυπνάμε και δίνουμε μεσότερα ... Υπήρχε ένα πρό- απειλές.
γάλη προσοχή σε αυτό
βλημα που Δεν θα ήθελα “Με άλλα λόγια, είναι ένας το κακό και ψάχνουμε
συνδυασμός των δύο τυ- για αυτό το κακό”, είπε ο
να επαναλάβω. “
“Κανείς δεν νοιάζεται φλών σημείων μας”, δήλω- Γκάρντνερ. “Εάν το κακό
πραγματικά ... μέχρι να σε ο Γκάρντνερ.
πράγμα δεν εκδηλωθεί για
Ο Γκάρντνερ το έθεσε έτσι λίγο, σταδιακά ξεχνάμε το
συμβεί η καταστροφή”
Όπως σημείωσε ο Trudeau, σε ένα κομμάτι που έγραψε κακό και συνεχίζουμε την
ο Καναδάς δεν ήταν μόνος
του όταν προσπαθούσε
να εφοδιασθεί με τα προσωπικά είδη ασφαλείας,
καθώς οι χώρες συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν
αρκετά εφόδια και οι αλυσίδες εφοδιασμού ήταν
εύθραυστες ή ανεπαρκείς.
Αλλά αν οι κυβερνήσεις
είχαν σκεφτεί σωστά τι θα
μπορούσε να συμβεί σε
περίπτωση παγκόσμιας
πανδημίας - όπως εκείνης
ο κόσμος έχει να δει από
την επιδημία της Ισπανικής
Γρίπης το 1918 - μπορεί να
είχαν δει το πρόβλημα να
έρχεται.
“Εάν μιλήσετε σε οποιονδήποτε ασχολείται με τη Οι πυροσβέστες περπατούν μέσα από τα ερείπια κοντά στη βάση του κατεστραμμέδιαχείριση καταστροφών - νου νότιου πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.
δεν μπορεί πλέον να θεπου προβλέπει κινδύνους, πέρυσι: αν σας πει κάποιος ημέρα μας.”
μετριάζει τους κινδύνους, ότι υπάρχει μια πιθανότητα Όλη αυτή η ανθρώπινη ωρηθεί απειλή «χαμηλής
αντιμετωπίζει τις μετέπειτα ενός τοις εκατό να συμβεί ψυχολογία ενημερώνει πιθανότητας». Η αντιμεσυνέπειες- θα σας πει ότι κάτι κακό φέτος, θα μειώ- την πολιτική και θεσμική τώπιση αυτής της απειλής
είναι σχεδόν καθιερωμένο σετε τον κίνδυνο. Αλλά αν προσοχή. “Υπάρχει ανθρώ- σημαίνει μετριασμό του
σε αυτόν τον τομέα να μην αυτή η πιθανότητα το ένα πινη ψυχολογία που κάνει κινδύνου - μειώνοντας
σας δίνουν ενίσχυση και τοις εκατό είναι σταθερή κριτική σχετικά με τους τις εκπομπές αερίων του
κανείς δεν ενδιαφέρεται από το ένα έτος στο άλλο, κινδύνους. Η ψυχολογία θερμοκηπίου - και προπραγματικά για τη δουλειά το “εξαιρετικά απίθανο” ενημερώνει την αντίληψη στατεύοντας τους εαυτούς
του κοινού για τους κιν- μας από τις καταιγίδες και
σας μέχρι να συμβεί η γίνεται “αναπόφευκτο”.
καταστροφή “, είπε ο Γκάρ- Ο Γκάρντνερ επισημαί- δύνους. Η αντίληψη του τις πυρκαγιές του «κάποτε
ντνερ. “Σε τέτοιο σημείο νει επίσης την «ευρετική κοινού για τους κινδύνους στον αιώνα» που συμβαίείστε απασχολημένοι με διαθεσιμότητα» και την ενημερώνει την πολιτική. νουν ήδη.
χρήματα - τόσα πολλά χρή- ιδέα ότι οι άνθρωποι θα Και η πολιτική καθορίζει
ματα που δεν ξέρετε πώς κρίνουν πόσο κοινό είναι τους πόρους που είναι Ο Γκάρντνερ έριξε μια
κάτι από το πόσο εύκολα διαθέσιμοι για την προε- άλλη πρόταση: τις ηλιακές
να τα χρησιμοποιήσετε.
“Στη συνέχεια, σταδιακά, μπορούν να θυμηθούν τοιμασία των κινδύνων”, καταιγίδες και το λεγόμε-

νο Carrington Event του
1859, το οποίο τηγανίζει
τηλεγραφικές γραμμές.
Μια παρόμοια γεωμαγνητική διαταραχή τώρα θα
μπορούσε να προκαλέσει
καταστροφή στην τεχνολογία επικοινωνιών που
διαχειρίζεται ο σύγχρονος
κόσμος.
Η προετοιμασία για τέτοιες απειλές αναπόφευκτα συνοδεύεται από το
εκ των προτέρων κόστος
και το επακόλουθο αυτής
της πανδημίας μπορεί να
προσφέρει μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για το πόσα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε - και
για πόσο καιρό. Η διατήρηση μιας σταθερής και
ισχυρής προσφοράς προσωπικών ειδών ασφαλείας
και η αύξηση της εγχώριας
παραγωγής εμβολίων θα
απαιτούσαν πόρους.
Ένας νέος ορισμός της
εθνικής ασφάλειας
Το κόστος της προετοιμασίας μπορεί πάντα να
είναι πολύ μικρότερο από
το κόστος της μη προετοιμασίας. Αλλά αν η επόμενη
πανδημία είναι χρόνια ή
δεκαετίες μακριά, πόσο
καιρό θα χρειαστεί για
τους μελλοντικούς Καναδούς να μειώσουν ή να
αγνοήσουν τέτοιες προφυλάξεις;
Για να διατηρήσει τέτοιες
προσπάθειες, ο Γκάρντνερ
είπε ότι αναρωτιέται αν
οι προετοιμασίες για την
επόμενη καταστροφή θα
μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια γενική κατανόηση της εθνικής ασφάλειας - κάτι που οι πολιτικοί
όλων των αποχρώσεων
είναι γενικά πρόθυμοι να
χρηματοδοτήσουν.
Αναγνώρισε ότι θα μπορούσατε να παρασυρθείτε
προσπαθώντας να φανταστείτε όλα τα απαίσια
πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν. Όμως,
μέσα στο λόγο, η σκέψη
για τον κίνδυνο και την
ανθεκτικότητα θα μπορούσε να προετοιμάσει
καλύτερα τις κυβερνήσεις
και τις κοινωνίες για ό, τι θα
μπορούσε να έρθει.
“Υπάρχουν δύο τρόποι
προσέγγισης”, είπε ο Γκάρντνερ. “Ο πρώτος είναι, ας
κάνουμε μια συζήτηση
σχετικά με εκείνα τα γεγονότα χαμηλής πιθανότητας
και υψηλών συνεπειών για
τα οποία δεν μιλάμε - εάν
υπάρχουν λογικοί, οικονομικά αποδοτικοί τρόποι
μετριασμού αυτών των
κινδύνων.
“Ο δεύτερος είναι γενικά πώς μπορούμε να κάνουμε
τα συστήματά μας λιγότερο εύθραυστα; Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε
περισσότερη ανθεκτικότητα στο σύστημα, έτσι
ώστε εάν χτυπηθούμε με
οτιδήποτε είναι αυτό που
θα χτυπηθούμε, μπορούμε
να ανταποκριθούμε καλά
σε αυτό;”
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Έλληνό Καναδικής Φιλίας του
Καναδικού κοινοβουλίου για τους δύο αιώνες Ελευθερίας.
Με μια υπέροχη πρωτοβουλία των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής
της Έλληνό Καναδικής φιλίας και τις διοργανώτριες
Τζούλια Νταβρούσην και
Εμμανουέλας Λαμπρόπουλου, εκλεγμένων μελών του Ομοσπονδιακού
Καναδικού Κοινοβουλίου,
τιμήθηκε από τον Καναδά
η επέτειος των διακοσίων
χρόνων της μεγάλης επα-

νάστασης του 1821.
Στην ηλεκτρονική εκδήλωση έλαβαν μέρος ο αρχιεπίσκοπος Καναδά κ.κ.
Σωτήριος, ο Υπουργός
Εξωτερικών του Καναδά
Μάρκ Γκαρνιώ, η βουλευτής του Μόντρεαλ Εμμανουέλα Λαμπρόπουλου,
η επίσης βουλευτής του
εθνικού κοινοβουλίου του
Καναδά Νίκη Άστον, της
Μανιτόμπα, ο ομογενής
βουλευτής Πήτερ Φραγκεστάτος, από το Λόντον

Όντ., επίσης η Άννα Κουτράκη, Βουλευτής Μόντρεαλ, η Βίβιαν Κυριακόπουλος, ο τέως υπουργός της
επαρχιακής κυβέρνησης
του Κεμπέκ Σύρρος, η Πρέσβειρα της Ελλάδος στο
Καναδά εξοχ.. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου, και αρκετοί άλλοι ομογενείς και
φίλοι των ομογενειακών
μας κοινοτήτων.
Στην εκδήλωση έλαβαν
μέρος επίσης ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός του

Της Μαρίας Βουτσινά
Με απόφαση της ιατρικού συμβούλου υγείας
του Τορόντο, κλείνουν
αμέσως όλα τα σχολεία
της μεγαλούπολης στο
σύστημα της προσωπικής
παρακολούθησης, λόγω
της μεγάλης αύξησης των
κρουσμάτων του covid-19
που παρατηρήθηκε τις
τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με εντολή που
εξέδωσε επί τη βάση του
άρθρου 22 του κώδικα
υγείας για τη προστασία
και προώθηση της υγείας,
η Δρ. Έϊλην Ντε Βίλλα,
υπεύθυνη του τμήματος
δημόσιας υγείας του Τορόντο, έκλεισαν όλα τα
σχολεία της πόλης του Τορόντο από χθες Τετάρτη,
και απαγορεύτηκε στους
μαθητές η προσωπική παρακολούθηση μαθημάτων
στις αίθουσες διδασκαλίας.
"Δεδομένων των στοιχείων, το τμήμα της Δημόσιας Υγείας του Τορόντο
(TPH) εκτιμά την αξία της
προσωπικής μάθησης και
πιστεύει ακράδαντα ότι τα
σχολεία πρέπει να είναι τα
πρώτα μέρη στην κοινότητά μας που ανοίγουν και τα
τελευταία που κλείνουν",
σύμφωνα με το δελτίο
Τύπου που εκδόθηκε από
το τμήμα την Τρίτη το απόγευμα.
"Δυστυχώς, οι παρούσες
τρέχουσες συνθήκες απαιτούν τη λήψη δύσκολων
αποφάσεων σε τοπικό
επίπεδο για την προστα-

σία όλων όσων ασχολούνται και βρίσκονται στις
σχολικές μας κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένων
μαθητών, εκπαιδευτικών
και προσωπικού”, τονίζει
η σχετική ανακοίνωση και
συμπληρώνει:
"Η εξάπλωση του COVID-19
δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη
από αυτήν που γνωρίζουμε σήμερα στο Τορόντο
και με τις παραλλαγές του
αυξάνουν τις ανησυχίες
μας τόσο για το κίνδυνο
μετάδοσης όσο και το κίνδυνο σοβαρής ασθένειας
ή και θανάτου. Για τους
λόγους αυτούς απαιτούνται ισχυρότερα μέτρα
δημόσιας υγείας ώστε να
αντιστραφεί το κύμα μόλυνσης που αντιμετωπίζει
αυτή τη στιγμή η επαρχία".
Τα σχολεία του Τορόντο
θα προχωρήσουν στην
εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης τουλάχιστον μέχρι τις 18 Απριλίου.
Ωστόσο, ένα διάλειμμα
αποχής από τα μαθήματα
του Απριλίου, είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων για την εβδομάδα
της 12ης Απριλίου και το
λόγο αυτόν δεν υπήρχε
προγραμματισμός για την
λειτουργία της εκπαίδευση
την εβδομάδα αυτήν.
Οι προβλέψεις του άρθρου
22 επιτρέπουν στους υπεύθυνους ιατρούς υγείας να
εφαρμόσουν απαιτήσεις
με στόχο την επιβράδυνση
της εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών.
Η κίνηση έλαβε χώρα

μια ημέρα αφότου ο Δρ
Lawrence Loh, ιατρικός
σύμβουλος υγείας της περιοχής Πηλ, στα περίχωρα
του Τορόντο, διέταξε το
κλείσιμο των σχολείων
μέχρι τις 18 Απριλίου.
Σύμφωνα με τις επίσημες
ανακοινώσεις την Τρίτη η
επαρχία κατέγραψε 3000
κρούσματα και οκτώ θανάτους. Παρόλα αυτά την
Τρίτη, η ντε Βίλα και η υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας
του Τορόντο επέλεξαν να
μην θεσπίσουν παρόμοια
μέτρα.
"[Η Δημόσια Υγεία του
Τορόντο] θα συνεχίσει να
διαχειρίζεται τον κίνδυνο
ανά σχολείο, λαμβάνοντας
άμεσα και κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση
αυτών των περίπλοκων
εστιών", ανέφερε δήλωση
που δόθηκε στη δημοσιότητα, την στις αρχές της
εβδομάδας..
"Η απόφαση αυτή θα επανεξετάζεται σε καθημερινή
βάση, και ενδέχεται να
γίνουν περαιτέρω συστάσεις στο εγγύς μέλλον σε
συνεργασία με τα τοπικά
σχολικά συμβούλια και την
επαρχία".
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανέφερε περισσότερα
από 3.000 νέα κρούσματα
COVID-19 την Τρίτη, γεγονός που συνάδει με τους
αυξημένους αριθμούς
κρουσμάτων που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες
ημέρες, καθώς η επαρχία
παλεύει με ένα τρίτο κύμα
του ιού.

Της Μαρίας Βουτσινά

Κλείνουν τα σχολεία του Τορόντο λόγω της μεγάλης αύξησης κρουσμάτων του κορόνα ιού.

Ο Καναδάς επιβάλλει νέες κυρώσεις σε
Ρώσους αξιωματούχους για τη μεταχείριση του αρχηγού της 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 δολοφονίας 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.

Καναδά Τζάστιν Τρουντό
και εκείνος της Ελλάδος
Κυριάκος Μητσοτάκης. Η
συζήτηση υπήρξε άκρως
φιλική και απέδειξε τους
πολύ φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, οι οποίοι ξεπέρασαν
κάθε έννοια πρωτόκολλου
καθώς αναφερόταν ο ένας
στον άλλο με το μικρό του
όνομα.
Μιλώντας ο Καναδός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στις σχέσεις
του με την Ελληνική παροικία του Μόντρεαλ και να
εκφράσει την ευαρέσκειά
του για τη πολιτική στήριξη που διαχρονικά του
παρέχει η ομογένεια της
εκλογικής του περιφέρειας
του Παρκ.
Αναφερόμενος στην ομογένεια ο ομιλητής τόνισε
ότι αισθάνεται πραγματικά
δεμένος με αυτήν και τόνισε ότι “Οι Ελληνο Καναδοί
της περιοχής Παρκ είναι
υπερήφανοι για τις πολιτιστικές τους ρίζες και προσέθεσε ότι και ο ίδιος τους
προτρέπει να αισθάνονται
υπερηφάνεια δεδομένου
ότι στον Καναδά έχουν τη
δυνατότητα όλοι οι πολίτες
να αισθάνονται ισότιμοι
τόσο για την πολιτιστική
τους καταγωγή, όσο και
την Καναδική τους ταυτότητα.” Ένα σημείο το οποίο
χαρακτήρισε ως πλεονέκτημα ο Πρωθυπουργός.
Αμέσως μετά τον λόγο
έλαβα η νέα Πρέσβειρα
της Ελλάδος στο Καναδά
η οποία με υπέροχα λόγια
ευχαρίστησε για τη θερμή
υποδοχή που την υποδέχθηκαν όταν ανέλαβε τα
καθήκοντά της. Ακολούθησε η σύντομη ομιλία
του Πρωθυπουργού της
Ελλάδος ο οποίος τόνισε
ότι με την ευκαιρία της
επετείου των διακοσίων
χρόνων από την ημέρα της
επανάστασης του 1821,
οι Έλληνες αισθάνονται
υπερήφανοι για τις μέχρι
σήμερα επιτεύξεις τους,
καθώς από μια μικρή επαρχία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατάφερε να
γίνει ένα ανεξάρτητο έθνος
το οποίο σήμερα μοιράζεται τις ίδιες αξίες με το
Καναδά. Εν συνεχεία ο ομιλητής δήλωσε το σεβασμό

του για την εθνική ομογένεια του Καναδά λέγοντας
“θέλω να αποτίσω φόρο
τιμής στους τριακόσιες
χιλιάδες ελληνοκαναδούς,
οι οποίοι με τόσο πάθος
υπερασπίζονται την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουν το Καναδά, στην
κοινωνία του οποίου έχουν
ενταχθεί πλήρως. ” Ακόμα
απευθυνόμενος στο Καναδό Πρωθυπουργό δήλωσε
“γνωρίζω πόσο κοντά
βρίσκεσαι και εσύ στους
Έλληνες, Ξέρω ότι είσαι
ένας πραγματικός φίλος
της Ελλάδος και ότι δίνεις
ιδιαίτερη αξία σε αυτή σου
τη σχέση μεταξύ των δύο
χωρών μας.” Πρόσθεσε δε
ότι αισθάνεται τιμή για τη
διαδικτυακή εκδήλωση.
Στη συνέχεια ο ομιλητής
αναφέρθηκε στα μέτρα
που λαμβάνει η κυβέρνηση των Αθηνών ούτως
ώστε να φέρει κοντά στη
Ελλάδα τους ξενιτεμένους
ομογενείς. Ζήτησε από τις
νέες γενιές των ομογενών
να επισκέπτονται τη Ελλάδα και συμπλήρωσε ότι
τώρα η κυβέρνηση διαθέτει για την εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας ειδικές
διαδικτυακές πλατφόρμες, προκειμένου να τους
κρατούν ενήμερους για
ότι συμβαίνει στο εθνικό
κέντρο.
Έκανε έκκληση σ τους
ελληνοκαναδούς επιχειρηματίες και όχι μόνον,
να δουν την Ελλάδα ως
ένα σοβαρό επενδυτικό
προορισμό, λέγοντας “η
Ελλάδα σήμερα έχει βγει
πλέον από την βαθιά κρίση
(των τελευταίων χρόνων),
και ατενίζει το μέλλον με
αισιοδοξία και πιστεύω
ότι σήμερα αποτελεί ένα
πρόσφορο έδαφος για
επενδύσεις”, πρόσθεσε
τέλος την προσωπική του
πίστη ότι όταν τελειώσει η
περιπέτεια της πανδημίας
η οικονομική κατάσταση
της χώρας θα βελτιωθεί
περισσότερο και μάλιστα
πάνω από το Ευρωπαϊκό
μέσον όρο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αναφέρθηκε δε παραδειγματικά στις
διευκολύνσεις που έχει
προσφέρει η κυβέρνηση

του στην Καναδική εταιρεία εξόρυξης χρυσού της
Χαλκιδικής την Eldorado.
Εν συνεχεία παρέλασαν
από το σύστημα ένα γαλαξίας ονομάτων της ομογένειας τα οποία τόνισαν
τον ενθουσιασμό τους
για τη μεγάλη επέτειο των
διακοσίων χρόνων του κινήματος που δημιούργησε
την ελεύθερη πατρίδα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά
στο μεγαλύτερο μέρος της
329 άτομα, τα οποία περιορίστηκαν σε 235 αμέσως
μετά την αποχώρηση των
δύο πρωθυπουργών.
The Hellenic Initiative
Το παράδειγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας ακολούθησαν και οι διοργανωτές του νέου ομογενειακού οργανισμού Hellenic
Initiative, οι οποίοι επίσης
κάλεσαν τον Έλληνα πρωθυπουργό να συμμετάσχει
σε παρόμοια δική τους
εκδήλωση, μέρες μόνον
μετά τη προηγούμενη.
Δυστυχώς όπως έγινε γνωστό, την τελευταία στιγμή
υποχρεώσεις του Έλληνα
πρωθυπουργού δεν τον
επέτρεψαν να λάβει ο ίδιος
μέρος, πλην όμως ζήτησε
να τον αντιπροσωπεύσει
ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός
επί των Εξωτερικών της
κυβέρνησης.
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στα γεγονότα και τις
κυβερνητικές επιτεύξεις,
απάντησε δε σε ερωτήσεις
του πρώην πρέσβη του Καναδά στην Αθήνα Ρόμπερτ
Πεκ, ενός πραγματικά φλογερού φιλέλληνα ο οποίος
προσέφερε τόσο πολλά
κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ελλάδα.
Αναφέρθηκε στις σχέσεις
της χώρας με την Τουρκία
και ανέλυσε το Κυπριακό
και τις σχέσεις της Αθήνας
με την Ευρώπη, δίνοντας
πάντοτε διπλωματικές
απαντήσεις.
Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από την Hellenic
Initiative Canada, σε συνεργασία με the Canadian
International Council και
την τοπική οργάνωσή του
στο Μόντρεαλ.
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Σε αντίθεση με τις πιθανότητες, η Κούβα θα μπορούσε να
γίνει ένα εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων για κοροϊούς
Άντονι Φαιόλα και
Άννα Βανέσα Χερρέρο
Ουάσινγκτον Ποστ
Ο κουβανός ηγέτης Φιντέλ Κάστρο ορκίστηκε
να κατασκευάσει ένα βιολογικό ερευνητήριο στην
Καραϊβική, προωθώντας
την ιδέα στις αρχές της
δεκαετίας του 1980 με έξι
ερευνητές σε ένα μικροσκοπικό εργαστήριο της
Αβάνας.
Σαράντα χρόνια αργότερα,
το κομμουνιστικό έθνος
του νησιού θα μπορούσε
να είναι στο επίκεντρο
μιας μοναδικής ανακάλυψης: Να γίνει η μικρότερη
χώρα στον κόσμο που έχει
αναπτύξει όχι μόνο ένα,
αλλά πολλαπλά εμβόλια
κοραναϊού.
Πέντε υποψήφιοι εμβολίων βρίσκονται σε εξέλιξη,
δύο σε δοκιμές τελικού
σταδίου με στόχο την ευρύτερη διάθεση μέχρι τον
Μάιο. Εάν αποδειχθούν
επιτυχημένα, τα εμβόλια
θα ήταν ένα αντίθετο επίτευγμα της ιατρικής ανδρείας - καθώς και ενός
πραξικοπήματος δημοσίων σχέσεων - για μια
απομονωμένη χώρα 11
εκατομμυρίων που προστέθηκε πίσω στον αμερικανικό κατάλογο κρατικών
χορηγών τρομοκρατίας
στις τελευταίες ημέρες της

Λεζάντα Εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δοκιμάζουν σε εθελοντές κατά τη διάρκεια των δοκιμών της Φάσης 3 το υποψήφιο εμβόλιο Soberana
2 την Τετάρτη στην Αβάνα. (Ramon Espinosa / Pool / EPA-EFE / Shutterstock / AP)
την Αβάνα. Το Ιράν συμ- στές ως το κίνημα San που 250 δολάρια το μήνα μεταξύ των πρώτων εθνών
φώνησε να φιλοξενήσει Isidro.
μια δοκιμή Φάσης 3 ενός «Στα δημόσια μάτια, θα στον κόσμο που έφτασαν
από τους πιο υποσχόμε- μαλακώσει την εικόνα μιας στην ασυλία των κοπανους υποψήφιους της χώρας που κατηγορείται διών, θέτοντας σε θέση
Κούβας - Soberana 2 - ως ότι έκανε αρκετά κακά να δελεάσει τουρίστες για
μέρος μιας συμφωνίας πράγματα», δήλωσε ο Eric να εμβολιασθούν και να
μεταφοράς τεχνολογίας Farnsworth, κριτικός της εξάγει πλεονάσματα αξιωπου θα μπορούσε να δει κουβανικής κυβέρνησης ματούχοι ισχυρίζονται ότι
εκατομμύρια δόσεις να και αντιπρόεδρος του Συμ- θα μπορούσε να φτάσει τα
κατασκευάζονται στο Ιράν. βουλίου της Αμερικανικής 100 εκατομμύρια δόσεις
«Έχουμε μεγάλη εμπι- ηπείρου και του Συνδέ- έως το τέλος του έτους.
στοσύνη στην κουβανική σμου των Αμερικανικών «Η κύρια συμβολή θα είιατρική επιστήμη και τη κρατών. «Υπονομεύει το ναι η ανοσοποίηση ολόβιοτεχνολογία», δήλωσε ο μήνυμα ότι η Κούβα είναι κληρου του κουβανικού
πληθυσμού και ο έλεγχος της μετάδοσης του
ιού», δήλωσε ο Eduardo
Martínez Díaz, πρόεδρος
της BioCubaFarma, ο κρατικός όμιλος που επιβλέπει
την ανάπτυξη εμβολίων
της Κούβας, σε γραπτή
απάντηση σε ερωτήσεις
της The Washington Post
την περασμένη εβδομάδα.
. «Η χώρα θα μπορεί να
επιστρέψει στην κανονικότητα και θα είναι ασφαλής

για όσους θέλουν και αποφασίζουν να επισκεφθούν
το νησί.»
Για την Κούβα, θα συνέβαινε σε μια κρίσιμη στιγμή.
Μετά από σχετικά χαμηλά
ποσοστά μόλυνσης πέρυσι, οι αριθμοί κοραναϊού
του νησιού έχουν αυξηθεί
τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας το ένα
από τα πολλά νέα καυτά
σημεία στη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, ορισμένοι
επικριτές προειδοποιούν
ότι η κυβέρνηση μπορεί
να κινείται πολύ γρήγορα,
ωθώντας ένα πειραματικό
εμβόλιο σε έναν ευρύ πληθυσμό σε μια προσπάθεια
να ανακτήσει γρήγορα χαμένα τουριστικά δολάρια.
«Αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο εμβόλιο», προειδοποίησε ο Norges
Rodríguez, συνιδρυτής της
YucaByte, ενός ιστότοπου
για τις κουβανικές υποθέσεις. «Χρησιμοποιούν
τους ανθρώπους για να
το δοκιμάσουν, και έπειτα
οι τουρίστες να έρθουν
να το πάρουν. Είναι πολύ
παράξενο που θέλουν να
το κάνουν τόσο γρήγορα
σε τόσο μεγάλη κλίμακα. “
Καθώς οι κυρώσεις δαγκώνουν στην Κούβα, οι ΗΠΑ
- κάποτε οδηγός ελπίδας
- αποτελούν πλέον πηγή
πόνου
Η Κούβα είναι ένα αυταρχικό, μονοκομματικό κράτος
με αυστηρούς περιορισμούς στην ελεύθερη ομιλία, την ενεργή συμμετοχή
στην πολιτική και τις οικονομικές ελευθερίες. Όμως,
οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγειονομική
περίθαλψη φύτεψαν τον
σπόρο μιας ασυνήθιστα
εξελιγμένης βιοτεχνολογικής συσκευής για μια

μικρή αναπτυσσόμενη
χώρα, με τουλάχιστον 31
εταιρείες έρευνας και 62
εργοστάσια με περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους.
Η Κούβα επέκτεινε τις φιλοδοξίες της στις αρχές
της δεκαετίας του 1980,
όταν ο Κάστρο - γνωστός
για την κατανάλωση διμηνιαίων ενημερώσεων
στο New England Journal
of Medicine - γοητεύτηκε
από την ιδέα της παραγωγής ιντερφερόνης για
την καταπολέμηση της
εκδήλωσης του πυρετού
του δάγκειου πυρετού.
Σήμερα, η Κούβα παράγει
οκτώ από τα 11 εμβόλια
που έχουν επιβληθεί στην
εγχώρια αγορά και τα εξάγει σε περισσότερα από 30
έθνη. Το 2017, ξεκίνησαν
κλινικές δοκιμές της θεραπείας ανοσοθεραπείας
Cimavax της Κούβας κατά
του καρκίνου του πνεύμονα στο Roswell Park
Comprehensive Cancer
Center στη Νέα Υόρκη.
«Ακόμα και σύμφωνα με
τα δυτικά πρότυπα, υπάρχουν μερικά πραγματικά
ωραία εργαστήρια στην
Κούβα», δήλωσε ο πρώην
ερευνητής εργαστηρίου
της Κούβας, Amilcar Pérez
Riverol, τώρα συνεργάτης
στο κρατικό πανεπιστήμιο
του Σάο Πάολο στη Βραζιλία. «Το πρόβλημα είναι
πάντα άλλα πράγματα.
Όπως οι συνδέσεις στο
Διαδίκτυο. Προβλήματα
με ανταλλακτικά και εξοπλισμό. “
Οι πιο προηγμένοι υποψήφιοι εμβολίων κοροϊού
- Soberana 2 και Abdala χρειάζονται δύο έως τρεις
δόσεις. «Τα επίπεδα ανοσίας που παράγουν και τα
συνέχεια στη σελίδα 8

Μια νοσοκόμα παίρνει αρτηριακή πίεση γιατρού μετά την ένεση του με το πειραματικό εμβόλιο κοροναϊού Soberana 2 την Τετάρτη στη πολυκλινική Heroes del
Corinthia στην Αβάνα.
διοίκησης του Τραμπ.
Αξιωματούχοι της Κούβας
λένε ότι αναπτύσσουν φτηνούς και εύκολους στην
αποθήκευση ορούς. Είναι
σε θέση να διαρκέσουν
σε θερμοκρασία δωματίου για εβδομάδες και σε
μακροχρόνια αποθήκευση έως και 46,4 βαθμούς,
καθιστώντας δυνητικά
μια βιώσιμη επιλογή για
τροπικές χώρες χαμηλού
εισοδήματος που έχουν
παρασυρθεί από μεγαλύτερα, πλουσιότερα έθνη
στον διεθνή αγώνα για τα
εμβόλια του κοροναϊού.
Θα μπορούσαν επίσης
να κάνουν την Κούβα τον
φαρμακοποιό για τα έθνη
που πρόσθεσε η Ουάσινγκτον στους «Άξονες του
Κακού» και «Τρόικα της
Τυραννίας». Το Ιράν και η
Βενεζουέλα υπέγραψαν
συμφωνίες εμβολίων με

υπουργός Εξωτερικών της
Βενεζουέλας Jorge Arreaza
στην Washington Post αυτήν την εβδομάδα. «Δεν θα
είναι μόνο θεμελιώδες για
τη Βενεζουέλα, αλλά και
για την Αμερική. Θα είναι η
πραγματική λύση για τους
ανθρώπους μας. “
Ο Maduro προτείνει θαυματουργή θεραπεία για
να καλύψει τεράστιο πρόβλημα: Η Βενεζουέλα δεν
μπορεί (ή δεν θα) πάρει
εμβόλια
Αυτό θα μπορούσε να φέρει κύρος σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε
αναμμένα κάρβουνα για τα
σκληρά μέτρα καταστολής
τους τελευταίους μήνες σε
διαδηλώσεις ελεύθερης
έκφρασης με επικεφαλής
καλλιτέχνες, ποιητές και
ακτιβιστές δικαιωμάτων
των ομοφυλοφίλων, γνω-

μια γενικά αυταρχική χώρα
που δεν μπορεί να παράγει
τίποτα καλό».
Εάν οι δοκιμές της Φάσης 3
είναι θετικές, οι κουβανικές
αρχές δήλωσαν αυτήν την
εβδομάδα, θα μετακινηθούν σε μια τεράστια «μελέτη παρέμβασης» που θα
εμβολιάσει σχεδόν όλους
τους κατοίκους της Αβάνας, ή 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους, μέχρι τον Μάιο.
Μέχρι τον Αύγουστο, θα
είχαν ως στόχο να φτάσουν
το 60% του εθνικού πληθυσμού, ενώ οι υπόλοιποι
θα λάβουν δόσεις μέχρι το
τέλος του έτους.
Εάν επιτευχθεί, αυτός ο
φιλόδοξος στόχος θα μπορούσε να κατατάξει την
Κούβα - μια χώρα όπου
ο μέσος επιστημονικός
ερευνητής κερδίζει περί-

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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Σε αντίθεση με τις πιθανότητες, η Κούβα θα μπορούσε να
γίνει ένα εργοστάσιο παραγωγής εμβολίων για κοροϊούς
συνέχεια από τη σελίδα 7
δύο εμβόλια είναι υψηλά»,
δήλωσε ο Martínez. Είπε
ότι οι Κουβανοί επιστήμονες ήταν στο στάδιο της
προετοιμασίας κλινικών
δεδομένων σχετικά με τα
εμβόλια τους για διεθνή
απελευθέρωση.
Ο Jarbas Barbosa, βοηθός
διευθυντής του Παν Αμερικανικού Οργανισμού
Υγείας, πρότεινε αυτήν
την εβδομάδα ότι μπορεί
να χρειαστούν έως και
έξι μήνες για την έγκριση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των υποψηφίων κουβανών εμβολίων
- δηλαδή εάν αποδειχθούν
αποτελεσματικά.
«Χαιρετίζουμε όλες τις
εξελίξεις των εμβολίων, Οι σερβιτόροι συνομιλούν πριν από τη βάρδια τους στο Hotel Melia Internacional
αλλά όλα τα εμβόλια στον στο Varadero. Η παραθεριστική πόλη της Κούβας υπέστη πτώση του τουρισμού κατά
κόσμο… πρέπει να επιτύ- τη διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού.
χουν τα ίδια κριτήρια για
να διασφαλίσουν την ποι- ακόμη και έχουμε προ- περαιτέρω την πρόσβαση δημόσιες ανακοινώσεις.
ότητα, την ασφάλεια και βλήματα να αγοράσουμε της Κούβας στο παγκόσμιο Η βρετανική-σουηδική
την αποτελεσματικότητα», κάτι για αυτούς μόλις πού- χρηματοπιστωτικό σύστη- φαρμακευτική εταιρεία
δήλωσε στους δημοσιο- με στους [προμηθευτές] μα. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν AstraZeneca ανέπτυξε από
ότι είναι για την Κούβα», ζήτησε νέα ανανέωση, κοινού το εμβόλιο κορανογράφους.
Εάν τα εμβόλια της Κούβας δήλωσε ο Cavalli. «Ακόμη αλλά δεν έχει κάνει ακόμα ϊού με το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης.
επιτύχουν, οι ερευνητές της και στην Ευρώπη, μετά τον τέτοιες κινήσεις.
θα έχουν ξεπεράσει ακόμη Τραμπ, οτιδήποτε προσπα- Ο Μπάιντεν θέλει να ξεπα- Μέρες αργότερα, η Κούβα
περισσότερα εμπόδια από θήσαμε να κάνουμε για την γώσει πάλι τις σχέσεις με και το Ιράν ανακοίνωσαν
από κοινού ότι ο κορυφαίτους συναδέλφους τους Κούβα έγινε πιο δύσκολο». την Κούβα
Ένα
εμβόλιο
κορανοϊού
θα
Ένα
επιτυχημένο
εμβόλιο
ος υποψήφιος εμβολίου
στα δυτικά εργαστήρια μπορούσε
επίσης
να
αποθα
μπορούσε
να
γίνει
μια
της Αβάνας θα εξεταστεί
συμπεριλαμβανομένων
δειχθεί
μια
κυριολεκτική
ζωτική
νέα
πηγή
εσόδων
σε 55.000 Ιρανούς εθεελλείψεων εξοπλισμού,
βολή
στο
χέρι
για
άλλα
για
την
Κούβα,
η
οποία
έχει
λοντές στο πλαίσιο μιας
ανταλλακτικών και άλλων
έθνη
υπό
τις
κυρώσεις
των
υποστεί
μια
σκληρή
οικοευρύτερης συμφωνίας για
προμηθειών, εν μέρει λόγω
των κυρώσεων των ΗΠΑ. Ο νομική κρίση που έχει τους ΗΠΑ, ιδίως τη Βενεζουέλα την αύξηση του εμβολιαFranco Cavalli, πρόεδρος πολίτες να περιμένουν και το Ιράν. Ο ανώτατος σμού και στις δύο χώρες.
της MediCuba Europe, ώρες για να αγοράσουν ηγέτης του Ιράν ανακοίνω- Εκπρόσωπος του υπουρένα σύμπλεγμα μη κερ- λιγοστά τρόφιμα, σαπούνι σε τον Ιανουάριο ότι είχε γείου Υγείας του Ιράν δήδοσκοπικών οργανώσεων και οδοντόκρεμα. Η οικο- απαγορεύσει την εισαγωγή λωσε ότι η συμφωνία θα
που βοηθούν την έρευνα νομία επιδεινώθηκε υπό εμβολίων κορανοϊών από επιτρέψει τη μεταφορά
για τη βιοτεχνολογία της τις κυρώσεις της εποχής Η.Π.Α. και Βρετανία, χαρα- τεχνολογίας στο Ιράν και
Κούβας, δήλωσε ότι η ομά- του Τραμπ που σφίγγισαν κτηρίζοντάς τα «εντελώς την από κοινού παραγωγή
δα παρείχε στην Αβάνα το μακροχρόνιο οικονομι- αναξιόπιστα». Ωστόσο, δόσεων. Οι Ιρανοί αξιωμαέναν εξοπλισμό 500.000 κό εμπάργκο των ΗΠΑ από ιρανοί αξιωματούχοι διέ- τούχοι υγείας πρότειναν να
δολαρίων που χρειαζόταν την Κούβα περιορίζοντας ταξαν περισσότερες από προκύψουν 40 εκατομμύγια να αξιολογήσει την τα εμβάσματα, μειώνο- 4 εκατομμύρια δόσεις του ρια δόσεις.
αποτελεσματικότητα του ντας τις πτήσεις των ΗΠΑ, εμβολίου της AstraZeneca, Ερωτηθείς για τη συμματερματίζοντας την κίνηση παραλείποντας να ανα- χία εμβολίων της Κούβας
εμβολίου κοραναϊού.
«Υπάρχουν στιγμές που επιβατών κρουαζιερό- φερθούν οι βρετανικοί με το Ιράν, το υπουργείο
πλοιων και περιπλέκοντας δεσμοί του εμβολίου σε Εξωτερικών των ΗΠΑ

δήλωσε σε μια δήλωση,
«οι Ηνωμένες Πολιτείες
υποστηρίζουν την ταχεία
διάθεση οποιουδήποτε
αποτελεσματικού εμβολίου που πληροί τα πρότυπα αποτελεσματικότητας,
ασφάλειας και ποιότητας κατασκευής ως μέρος
εθνικών και παγκόσμιων
στρατηγικών για την καταπολέμηση της πανδημίας
», αλλά προειδοποίησε ότι«
οι ισχυρές κανονιστικές
και επιστημονικές κριτικές
είναι κρίσιμες για την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας
κοινότητας ».
U.S. allies, encouraged by
Washington, said goodbye
to their Cuban doctors
Η Κούβα πρότεινε να
παρέχει τα εμβόλια της
δωρεάν ή με κόστος σε
φτωχότερα έθνη. Αλλά θα
μπορούσε να χρεώσει ένα
ασφάλιστρο σε άλλους,
κερδίζοντας χρήματα με
τρόπο παρόμοιο με τα
κέρδη που συγκεντρώνει
από τις ιατρικές ταξιαρχίες
του, ή ομάδες έκτακτης
ανάγκης γιατρών και νοσοκόμων που έχουν εμπειρία
στην καταπολέμηση των
παγκόσμιων εστιών και
έχουν αποσταλεί σε μεγάλο αριθμό πέρυσι για να
βοηθήσουν τις χώρες που
επλήγησαν στον αγώνα
κοροναϊών.
Οι Σύμμαχοι των ΗΠΑ,
ενθαρρυμένοι από την Ουάσινγκτον, αποχαιρέτησαν
τους κουβανούς γιατρούς
τους
Ο Ρόναλντ Σάντερς, πρέσβης της Αντίγκουα και
Μπαρμπούντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ότι
τα δυτικά εμβόλια έχουν
υπερτιμηθεί με αποτέλεσμα απαγορευτικό από
μικρότερα έθνη και ότι η
Covax, η πολυμερής προσπάθεια ανάπτυξης και δι-

ανομής δόσεων εμβολίων
κοραναϊού, δεν έχει κινηθεί
αρκετά γρήγορα.
«Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διμερή συμφωνία με την Κούβα», είπε.
«Η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και ο
Καναδάς αγόρασαν ήδη
όλα τα εμβόλια. Επομένως,
εάν η Κούβα περάσει τις
δικές της δοκιμές, και ο
ΠΟΥ το εγκρίνει, ναι, θα
είμαστε ευθυγραμμισμένοι
για αυτό, και ευγνώμονες.
Και θα εκπλαγείτε αν οι
Κουβανοί μας χρεώνουν
περισσότερο από το κόστος με ένα μικρό ποσό
χρημάτων. “
Το να έχει εμβολιαστεί
σχεδόν ένας πληθυσμός και να προσφέρει δόσεις
σε ξένους επισκέπτες - θα
μπορούσε επίσης να βοηθήσει την Κούβα να αντισταθμίσει μια δραματική
μείωση των τουριστικών
εσόδων κατά τη διάρκεια
της πανδημίας. Ένας θρίαμβος εμβολίων θα μπορούσε επίσης να αυξήσει
τη διπλωματική επιρροή
της Αβάνας, δημιουργώντας καλή θέληση με τα
έθνη που λαμβάνουν τα
εμβόλια της.
Τα ονόματα των πιο προηγμένων εμβολίων της - η
Soberana 2 που υποδηλώνει την κουβανική κυριαρχία, ο Αμπντάλα που
πήρε από ένα ποίημα του
ήρωα της ανεξαρτησίας
της Κούβας José Martí φαίνεται ότι προορίζεται
να προκαλέσει κουβανικές
καρδιές και μυαλά.
«Η Κούβα πιστεύει ότι αυτό
το εμβόλιο θα τους δώσει
πολιτική πίστη», δήλωσε
ο Michel Matos, μέλος του
κινήματος του San Isidro.
«Αν κάτι, αυτό θα χρησιμεύσει ως [περισσότερο]
προπαγάνδα.

Η υπουργός Υγείας επισημαίνει τη διαφωνία στον αριθμό των εμβολίων
καθώς ο Ford επικρίνει την διάθεσή τους από τον Ομοσπονδιακό φορέα
Η Hajdu λέει ότι περισσότερα από 4 εκατομμύρια
εμβόλια έχουν παραδοθεί
στο Οντάριο, αλλά έχουν
χορηγηθεί μόνο 2,5 εκατομμύρια
ΣΜΠΣ
Η υπουργός Υγείας Patty
Hajdu λέει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά το άνοιγμα
μεταξύ του αριθμού των
εμβολίων που παραδόθηκαν στις επαρχίες και του
αριθμού που χορηγήθηκε
από τις επαρχίες.
Η υπουργός υγείας πιέστηκε πολλές φορές από
δημοσιογράφους κατά τη
διάρκεια μιας διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου
στην Οτάβα σήμερα για
να πει εάν πιστεύει ότι οι
επαρχίες είναι πολύ αργές
στο να εμβολιάσουν τους
ανθρώπους.
Οι ερωτήσεις ακολούθησαν ένα μήνυμα που έγραψε η Hajdu το απόγευμα
της Δευτέρας, συνοψί-

ζοντας τις ομοσπονδιακές εκτιμήσεις σχετικά με
τον αριθμό των εμβολίων
που παραδόθηκαν και τον
αριθμό που χορηγήθηκε.
Ομοσπονδιακά στοιχεία
δείχνουν ότι περίπου
4.022.875 εμβόλια έχουν
παραδοθεί στο Οντάριο,
για παράδειγμα, αλλά μόνο
2.545.640 έχουν χορηγηθεί. Το Κεμπέκ έχει λάβει
2.320.707 εμβόλια από
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και έχει χορηγήσει
1.552.215 δόσεις, δήλωσε
η Hajdu.
“Νομίζω ότι είναι δύσκολο

για μένα να σας δώσω μια
γενικευμένη απάντηση
γιατί, φυσικά, οι επαρχίες
και τα εδάφη έχουν πολύ
διαφορετικές στρατηγικές
σε ολόκληρη τη χώρα,
αλλά αυτό που μπορώ
να σας πω είναι ότι παρακολουθούμε στενά και
είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε οποιαδήποτε
επαρχία ή περιοχή που
αντιμετωπίζει πρόκληση “,
είπε η Υπουργός.
“Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό οι επαρχίες να συνεχίσουν να κάνουν αυτές

τις δύσκολες
και σκληρές
επιλογές,
όχι μόνο για
τους εμβολιασμούς,
αλλά και
για τον τρόπο ελέγχου
της εξάπλωσης του ιού,
έτσι ώστε οι
Καναδοί να
μπορούν να
τερματίσουν αυτήν τη συνεχιζόμενη κρίση υγείας.”
Η Hajdu είπε ότι θα συνεχίσει να κάνει tweet στους
αριθμούς (παραδομένων
εμβολίων και εμβολιασμένων ανά επαρχία) για
να ενημερώνει τους Καναδούς.
“Θα συνεχίσουμε να είμαστε διαφανείς με τις
δόσεις που λαμβάνουμε
στη χώρα, τον τρόπο διανομής τους στις επαρχίες
και τον τρόπο χορήγησής
τους”, είπε.
“Προφανώς, όλοι θέλουν

να εμβολιαστούν. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, σε
ορισμένες επαρχίες και
περιοχές, υπάρχει υψηλός βαθμός σύγχυσης και
ανησυχίας και έτσι αυτές οι
πληροφορίες παρουσιάζονται στους Καναδούς έτσι
ώστε να έχουν τα γεγονότα
καθώς προσπαθούν να
καταλάβουν πότε τους
θα έρθει η σειρά τους για
εμβολιασμό. “
Ο πρωθυπουργός του
Οντάριο Ντουγκ Φορντ
απέρριψε τα σχόλια της
Χαΐντου σήμερα καθώς
πιέζει για περισσότερες
παραδόσεις εμβολίων.
“Είδα ένα tweet από έναν
ομοσπονδιακό υπουργό,”
Ω, έχουμε ένα εκατομμύριο τρεις στους καταψύκτες. “ Μόλις τα πήραμε.
Τα πήραμε κυριολεκτικά
πριν από λίγες μέρες. Έτσι,
πριν από αυτό, τελειώσαμε
και θα συνεχίσουμε να τα
εξαντλούμε », είπε κατά
τη δική του συνέντευξη
τύπου.

«Μόλις συνεχίσουμε μια
συνεπή ροή αυτών των
εμβολίων, τότε θα είμαστε
σε θέση να επεκτείνουμε
το πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κανένας άλλος που
θέλει πιο πολύ από εμένα
να επεκτείνει αυτό το πρόγραμμα».
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν
Τρουντού δήλωσε στη
συνέντευξη Τύπου ότι θα
μιλήσει με τον Ford σήμερα για το τι σημαίνει η
πρόσφατη αύξηση των
κρουσμάτων για τα νοσοκομεία στην επαρχία. Είπε
ότι θα μιλήσει με όλους
τους πρωθυπουργούς αύριο.
“Οι επαρχίες γενικά ήταν
πολύ σαφείς ότι αισθάνονται ότι ο εμβολιασμός
είναι κάτι που μπορούν
να χειριστούν μόνα τους.
Αλλά όπως πάντα ... αν κάποιος χρειάζεται επιπλέον
βοήθεια, η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση θα είναι εκεί
όπως είμασταν από την
πολύ αρχή, “είπε.
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Ο Μπάιντεν καλεί τη δημόσια υποστήριξη καθώς οι
Ρεπουμπλικάνοι κόβουν την χρηματοδότηση στις υποδομές.
Λίσα Μασκάρο
Τζόσχ Μπόακ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - Με μια έκκληση να έρθουν στο ύψος
των περιστάσεων, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προωθεί το σχέδιο υποδομής
ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων απευθείας
στους Αμερικανούς, ζητώντας από τη δημόσια υποστήριξη να ωθήσει τους
Ρεπουμπλικάνους που παρατάσσονται ενάντια στη
μαζική προσπάθεια που
συνοψίζουν ως μεγάλους
φόρους, μεγάλες δαπάνες
και μεγάλη κυβέρνηση.
Οι Ρεπουμπλικάνοι στο
Κογκρέσο κάνουν το πολιτικά ασεβές στοίχημα ότι
είναι πιο επωφελές να αντιταχθούν στο δαπανηρό
Αμερικανικό Πρόγραμμα
Εργασίας, καταπιέζοντας
τους Δημοκρατικούς με
την κυριότητα της εκτεταμένης πρότασης και την
αύξηση των εταιρικών φόρων που λέει ο Μπάιντεν
ότι είναι απαραίτητη για
να πληρώσει για το σχέδιό
του. Θέλει τις επενδύσεις
σε δρόμους, σχολεία, ευρυζωνικές συνδέσεις και
καθαρή ενέργεια να εγκριθούν έως το καλοκαίρι.
«Ξέρουν ότι το χρειαζόμαστε», δήλωσε ο Μπάιντεν
για τους Ρεπουμπλικάνους
καθώς επέστρεψε στην
Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.
«Όλοι σε όλο τον κόσμο
επενδύουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια
δολάρια σε υποδομές και
θα κάνουμε αυτό εδώ».
Η κάποτε διμερής πηγή
ενότητας έχει σπάσει και
βόγγιξε υπό το βάρος της
πολιτικής πόλωσης. Όπου
ο Μπάιντεν βλέπει κάτι
επείγον να μεγαλώσει, οι
Ρεπουμπλικανοί θέλουν
ένα στενό σχέδιο που εστιάζει στους δρόμους και
τις γέφυρες και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε
αύξηση των εταιρικών
φόρων θα συντρίψει την
οικονομική ανάπτυξη.
Η αντιπαράθεση σχεδόν

εξασφαλίζει μια διαφωνία
διάρκειας ενός μηνός καθώς το Κογκρέσο παραπονιέται για να αρχίσει να
εκπονεί νομοθεσία και ο
Λευκός Οίκος διατηρεί την
πόρτα ανοιχτή για να εργαστεί πέρα από το διάδρομο
με τους Ρεπουμπλικάνους,
ελπίζοντας ότι η συνεχής
προσοχή του κοινού θα
ενισχύσει την υποστήριξη.
Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης
της Γερουσίας Μιτς ΜακΚόνελ δήλωσε σαφώς τη
Δευτέρα ότι το σχέδιο του
Μπάιντεν είναι «κάτι που
δεν πρόκειται να κάνουμε».
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κεντάκι, ο
McConnell δήλωσε ότι οι
Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
μια «πολύ πιο μέτρια» προσέγγιση, και μια προσέγγιση που δεν βασίζεται σε
αυξήσεις εταιρικών φόρων
για να την χρηματοδοτήσει.
Μια βασική διαχωριστική γραμμή είναι η προσπάθεια του Μπάιντεν να
πληρώσει για την υποδομή, καταργώντας τη
φορολογική απαλλαγή του
Ντόναλντ Τραμπ για τις
εταιρείες, ένα σημαντικό
επίτευγμα του Λευκού Οίκου Τραμπ και των συνερ-

γατών του στο Κογκρέσο.
Ο λογαριασμός του φόρου
GOP(Ρεπουμπλικάνων)
του 2017, τον οποίο ψήφισαν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι, μείωσε το εταιρικό
ποσοστό από 35% σε 21%.
Υποτίθεται ότι θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή αμερικανικών επενδύσεων και
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ωστόσο η ανάπτυξη δεν πλησίασε ποτέ τα
υποσχόμενα επίπεδα και η
οικονομία έπεσε σε ύφεση
λόγω της πανδημίας.
Ο Μπάιντεν προτείνει την
αύξηση του επιτοκίου στο
28% και την καθιέρωση
ενός παγκόσμιου ελάχιστου ποσοστού για να
αποτρέψει τις εταιρείες
από τη μετεγκατάσταση
σε καταφύγια χαμηλότερης φορολογίας. Δημοκρατικοί γερουσιαστές με
επικεφαλής τον Γερουσιαστή Ron Wyden, D-Ore.,
Πρόεδρο της Επιτροπής
Οικονομικών της Γερουσίας, αποκάλυψαν το δικό
τους πλαίσιο για μια διεθνή
αναθεώρηση της φορολογίας τη Δευτέρα που θα
μπορούσε να δώσει ένα
άνοιγμα στην προσέγγιση
του Μπάιντεν.
«Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μεταρρύθμιση»,
δήλωσε ο γερουσιαστής

Mark Warner, D-Va., Ένας
από αυτούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια.
Η πρόταση του
Shepherding Biden μέσω
του Κογκρέσου παραμένει
έργο σε εξέλιξη, ιδίως στην
ομοιόμορφη διχασμένη
Γερουσία 50-50, όπου οι
Δημοκρατικοί έχουν την
πλειοψηφία, διότι η αντιπρόεδρος του κόμματός
τους, Καμάλα Χάρις, μπορεί να δώσει μια θετική
ψήφο.
Αλλά ένας γερουσιαστής
μπορεί να ξεπεράσει τις
τάξεις για να επηρεάσει το
μέγεθος και το σχήμα του
πακέτου. Τη Δευτέρα, ο γερουσιαστής Joe Manchin,
D-W.Va., Δήλωσε ότι θα
προτιμούσε έναν εταιρικό φορολογικό συντελεστή στο 25%, χαμηλότερο
από αυτό που προτείνει ο
Μπάιντεν.
Επιδιώκοντας τις δημοκρατικές διαιρέσεις, οι
Ρεπουμπλικάνοι έχουν
δείξει μηδενικό ενδιαφέρον να αναιρέσουν τις φορολογικές περικοπές που
ενέκριναν με τον Trump,
και αντίθετα προτιμούν
ένα μικρότερο πακέτο
υποδομής που πληρώνεται από τα τέλη χρήστη σε
οδηγούς ή άλλες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού

τομέα που μοιράζονται το
κόστος.
Ο γερουσιαστής Roy Blunt,
R-Mo., Μέλος της ηγεσίας
του GOP της Γερουσίας,
δήλωσε την Κυριακή ότι
ένα μικρότερο πακέτο
υποδομών ύψους περίπου
615 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή το 30% αυτού
που προτείνει ο Μπάιντεν,
θα μπορούσε να αντλήσει
διμερή υποστήριξη.
Οι αξιωματούχοι της διοίκησης έχουν ενθαρρύνει
τους Ρεπουμπλικάνους
να μιλήσουν πληρέστερα
για αυτό που δεν αρέσει
και θα κάνουν αντ ‹αυτού,
σύμφωνα με την άποψη
ότι μια μάχη ιδεών θα βοηθήσει μόνο τον Μπάιντεν
να κερδίσει υποστήριξη με
τους ψηφοφόρους.
Ο πρόεδρος έχει ήδη συναντηθεί δύο φορές με διμερείς ομάδες νομοθετών
στο Oval Office, και μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου του Μπάιντεν που
έχουν την ηγετική ευθύνη
για την υποδομή έχουν
επίσης κάνει δεκάδες κλήσεις προς νομοθέτες και
στις δύο πλευρές του διαδρόμου.
Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος
έχει μια θεμελιώδη διαφωνία με τους Ρεπουμπλικάνους σχετικά με τον
ορισμό της υποδομής, έτσι
ώστε οποιαδήποτε προσέγγιση να είναι απίθανο
να καταλήξει σε συμφωνία.
«Η υποδομή δεν είναι μόνο
οι δρόμοι που διασχίζουμε
ένα άλογο και ένα αμαξάκι», δήλωσε η γραμματέας
Τύπου του Λευκού Οίκου Jen Psaki σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση
τη Δευτέρα. «Η υποδομή
αφορά την ευρυζωνική
σύνδεση. Πρόκειται για
την αντικατάσταση σωλήνων μολύβδου, ώστε οι
άνθρωποι να έχουν νερό.
Είναι για την ανοικοδόμηση των σχολείων μας «
Αυτό αφήνει τον Μπάιντεν και τους Κογκρέσου
Ρεπουμπλικάνους σε μια
πορεία σύγκρουσης, το

αποτέλεσμα της οποίας θα
μπορούσε να είναι καθοριστικό για τα κόμματα και
την προεδρία του.
Η στρατηγική του GOP
θυμίζει τη στάση της στην
εποχή του Ομπάμα περισσότερο από μια δεκαετία
πριν, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι αντιτάχθηκαν στη
διάσωση του 2009 μετά
την οικονομική κρίση, χαρακτηρίζοντάς το ως κυβερνητική υπέρβαση που
συσσωρεύτηκε στο χρέος
- ένα επιχείρημα που χρησιμοποίησαν το 2010 για
να κερδίσουν τον έλεγχο
του Κογκρέσου.
Αλλά δεν είναι καθόλου
βέβαιο ότι το βιβλίο οδηγιών των GOP που λειτούργησε περισσότερο
από μια δεκαετία πριν, θα
έχει τα ίδια πολιτικά κέρδη
αυτή τη φορά. Ο Μπάιντεν
ασχολείται με την δημοσκόπιση που υποδηλώνει
ότι το πακέτο υποδομής
του είναι δημοφιλές στους
ψηφοφόρους και των δύο
κομμάτων, καθιστώντας
ευκολότερη την παράκαμψη τυχόν αποκλεισμού
GOP στο Capitol Hill
Σε περιοδεία σε εργοστάσιο επεξεργασίας νερού τη
Δευτέρα στην Καλιφόρνια,
η Χάρις είπε ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό
αφορούσε ένα ευρύτερο
ζήτημα δικαιοσύνης.
Με τον κυβερνήτη της
πολιτείας, Gavin Newsom,
η Χάρις σημείωσε ότι οι
οικογένειες στην Αϊόβα και
σε τμήματα του Midwest
χρειάζονταν ομοσπονδιακή βοήθεια για την
αναβάθμιση των πηγαδιών
στις ιδιοκτησίες τους, ενώ
τμήματα της Καλιφόρνιας
χρειάζονταν αξιόπιστη
πρόσβαση για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
«Πρέπει να κατανοήσουμε
τις ισότητες και τις ανισότητες διανομής και πρόσβασης σε καθαρό νερό,
ειδικά καθαρό πόσιμο
νερό», δήλωσε η Χάρις.

Ο πρώην κυβερνήτης της τράπεζας του Καναδά, Mark Carney,
μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου των Φιλελευθέρων
OTTAWA - Ο Μαρκ Κάρνεϊ,
που εδώ και καιρό θεωρήθηκε ως δυνητικός ηγέτης
των Φιλελευθέρων, θα είναι κεντρικός ομιλητής στο
συνέδριο του ομοσπονδιακού κόμματος αργότερα
αυτή την εβδομάδα.
Τώρα έρχεται ένα πολιτικό
κόμμα για τον πρώην κυβερνήτη της Τράπεζας του
Καναδά και την Τράπεζα
της Αγγλίας.
Μέχρι πρόσφατα, ο ρόλος
του ως κεντρικού τραπεζίτη απαιτούσε από τον Κάρνεϋ να αποφύγει οποιαδήποτε ένδειξη πολιτικής
επίδειξης.
Ωστόσο, είναι γνωστό ότι
φλερτάρει ήσυχα με την
ιδέα να πηδήξει στην πολιτική, και οι Φιλελεύθεροι έχουν δηλώσει το όνομά χρόνια.
λελεύθεροι υπέστησαν τις
του για τουλάχιστον 10 Πίσω στο 2012, αφού οι Φι- χειρότερες εκλογές τους

στην ιστορία, τα ερωτήματα σχετικά με μια ηγεσία
διεξήχθησαν τόσο έντονα
που ο Κάρνεϊ αναγκάστηκε
να αρνηθεί οποιοδήποτε
ενδιαφέρον με ένα αντανακλαστικό: "Γιατί δεν γίνομαι κλόουν τσίρκου;"
Έφυγε από τη χώρα λίγο
αργότερα για να αναλάβει
το τιμόνι της Τράπεζας της
Αγγλίας, αλλά οι εικασίες
για το ενδιαφέρον του για
την ομοσπονδιακή πολιτική εντάθηκαν για άλλη
μια φορά με την επιστροφή του στον Καναδά το
περασμένο καλοκαίρι και
την πρόσφατη κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, «Αξίες: Χτίζοντας
έναν καλύτερο κόσμο για
όλους. "
Το βιβλίο περιγράφει τη

συνταγή του Carney για
μια βιώσιμη, πιο περιεκτική, μετά την πανδημία
οικονομική ανάκαμψη, με
βάση τα διδάγματα που
έμαθε από τη διαχείριση
της νομισματικής πολιτικής στον Καναδά κατά τη
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008
και στη Βρετανία κατά τη
διάρκεια της ταραχώδους
επακόλουθης της εξόδου
αυτής της χώρας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όταν ο Bill Morneau παραιτήθηκε απότομα από
υπουργός Οικονομικών
τον περασμένο Αύγουστο, το όνομα του Carney
εμφανίστηκε ως πιθανή
αντικατάσταση. Αντ 'αυσυνέχεια στη σελίδα 10
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Ο πρώην κυβερνήτης της τράπεζας του Καναδά, Mark Carney,
μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου των Φιλελευθέρων
συνέχεια από τη σελίδα 9
τού, ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau επέλεξε
τη Chrystia Freeland, την
οποία θεωρούσε ευρέως
ότι ήταν πιθανός υποψήφιος ηγεσίας.
Το όνομα του Carney εμφανίστηκε και πάλι ως
πιθανού υποψήφιου για
να καλύψει την έδρα του
Morneau στο Κέντρο του
Τορόντο. Αλλά δεν έτρεξε, και η κενή θέση πληρώθηκε από τον πρώην
ραδιοτηλεοπτική δημοσιογράφο Marci Ien, μια από
τους συμπροέδρους του
διαδικτυακού συνεδρίου
στις 8-10 Απριλίου.
Από την κυκλοφορία του

βιβλίου του τον περασμένο μήνα, ο Κάρνεϊ έχει πειστεί για τις πολιτικές του
φιλοδοξίες. Επιμένει ότι
επικεντρώνεται στο έργο
του ως ειδικός απεσταλμένος στα Ηνωμένα Έθνη για
την κλιματική δράση και τη
χρηματοδότηση και τον
νέο του ρόλο ως αντιπρόεδρου της Brookfield Asset
Management Inc., όπου
επιβλέπει την επέκταση
της παγκόσμιας εταιρείας
επενδύσεων σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές
επενδύσεις.
Αλλά δεν έχει αποκλείσει
κατηγορηματικά ένα πολιτικό μέλλον.
Η εμφάνιση του Κάρνεϊ στο

συνέδριο των Φιλελευθέρων, το οποία ξεκινά το
απόγευμα της Πέμπτης,
μπορεί να μην αποκαλύπτει μια βουτιά στην πολιτική αρένα. Αλλά σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια
βύθιση του δάκτυλου του
στα κομματικά νερά.
Έρχεται λίγο περισσότερο
από μια εβδομάδα πριν
από τον πρώτο προϋπολογισμό του Freeland, ο
οποίος θα μπορούσε να
οδηγήσει τη μειοψηφική
φιλελεύθερη κυβέρνηση
σε εκλογές εάν και τα τρία
κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψηφίσουν.
Σε περίπτωση εκκίνησης
εκλογών κατά τη διάρ-

κεια της συνεχιζόμενης
πανδημίας COVID-19, οι
Φιλελεύθεροι θα λάβουν
κάποιες συμβουλές κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου σχετικά με τον τρόπο
διεξαγωγής μιας εικονικής
εκστρατείας από δύο βετεράνους της προεδρικής
εκστρατείας των ΗΠΑ του
περασμένου φθινοπώρου:
Caitlin Mitchell, ανώτερος
ψηφιακός σύμβουλος για
το εισιτήριο Biden-Harris
, και ο Muthoni Waambu
Kraal, πρώην εθνικός πολιτικός και οργανωτικός
διευθυντής της Δημοκρατικής Εθνικής Επιτροπής.
Θα ακούσουν επίσης από
τον Ben Rhodes, πρώην

αναπληρωτή σύμβουλο
εθνικής
Το ίδιο το συνέδριο θα
είναι εντελώς διαδικτυακό, με περισσότερους
από 5.000 εγγεγραμμένους Φιλελεύθερους να
αναμένεται να λάβουν
μέρος σε αυτό που ο εκπρόσωπος του κόμματος
Braeden Caley αποκαλεί
το μεγαλύτερο συνέδριο
πολιτικής στην ιστορία των
Φιλελευθέρων. Ο Trudeau
θα εκφωνήσει μια κεντρική
ομιλία το Σάββατο.
Ο Caley είπε ότι το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε
τέσσερα ευρύτερα θέματα:
προστασία της υγείας των
Καναδών, διασφάλιση ότι

η οικονομία "επανέρχεται,"
προστασία ενός καθαρού
και υγιούς περιβάλλοντος
και δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο ισότιμου
Καναδά.
Προέβλεψε ότι θα παρουσιάσει μια «έντονη αντίθεση» με το Συντηρητικό
συνέδριο του περασμένου
μήνα, όπου οι εκπρόσωποι
συζήτησαν εάν η κλιματική
αλλαγή είναι πραγματική, αναστρέφοντας το
δικαίωμα των γυναικών
να επιλέγουν και να αποδυναμώνουν τον έλεγχο
των όπλων.

Erin O’Toole εναντίον του φόρου άνθρακα:
Μοιάζει με μια μοναχική μάχη
Από τους Don Lenihan και
Andrew Balfour
Ο Erin O’Toole δεν μπορεί να πάρει ένα διάλειμμα. Φαίνεται ότι σε κάθε
γωνιά είναι ένας βράχος
και ένα δύσκολο μέρος.
Πρώτον, ήταν οι εντάσεις
μεταξύ των μειονεκτικών
και των υποστηρικτών
της ελεύθερης έκφρασης.
Μετά το ίδιο το κόμμα του
τον γονάτισε στην αλλαγή
του κλίματος. και τώρα το
Ανώτατο Δικαστήριο του
Καναδά απειλεί να διασφαλίσει ότι η εκστρατεία του
για τη ακύρωση του φόρου
άνθρακα δεν τελειώνει με
ένα χτύπημα, αλλά με έναν
λιγμό. Τι πρέπει να κάνει;
Στην απάντησή του στην
απόφαση του Δικαστηρίου, ο O’Toole υποσχέθηκε
να συνεχίσει με μια εναλλακτική λύση έναντι του
φόρου άνθρακα, έναν που
δεν θα καταπολεμήσει την
κλιματική αλλαγή «στις
πλάτες των φτωχότερων
και εργαζόμενων Καναδών». (Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι
απολαμβάνουν συνήθως
ένα καθαρό όφελος από το
φόρο μέσω της έκπτωσης.)
Αν το Δικαστήριο καταργούσε τον φόρο, ο O’Toole
θα ηγούνταν έναν ζογκλέρ
στις επόμενες εκλογές.
Αντίθετα, ο συνασπισμός
των επαρχιών κατά του
φόρου καταρρέει.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Οντάριο Τζεφ
Γιούρεκ λέει απλά ότι η
κυβέρνησή του θα «σεβαστεί την απόφαση». Ο
πρωθυπουργός του Σασκάτσουαν Scott Moe μπορεί να τρελαίνεται, αλλά
και αυτός ήδη μιλάει για
τη δημιουργία του δικού
του φόρου.
Ο Brian Pallister αγωνίζεται
για τη δική του υπόθεση
στο δικαστήριο, αλλά για
λόγους που είναι πολύ
στενοί για να δώσει στον
O’Toole κάτι παραπάνω
από μια μερική νίκη, ακόμη και αν η Manitoba κερ-

Έτσι, το O’Toole βρίσκεται
και πάλι ανάμεσα σε ένα
βράχο και ένα δύσκολο
μέρος. Έχει δεσμευτεί να
πολεμήσει την επόμενη
ομοσπονδιακή εκστρατεία με την υπόσχεση να
απαλλαγεί από τον φόρο
άνθρακα. Εν τω μεταξύ,
όλοι οι άλλοι σχεδιάζουν
να τον αποδεχτούν.

δίσει.

εφαρμόσουν τα δικά τους
καθεστώτα, έτσι ώστε τα
έσοδα να εισπράττονται
τοπικά και κάθε επαρχία
μπορεί να αποφασίσει
πώς θα δαπανηθούν. Τότε
θα σταματήσουν… και
θα προσθέσουν ότι, αν ο
O’Toole κερδίσει τις εκλογές και σκοτώσει τον φόρο,
θα χαλάσουν με χαρά αυτά
τα σχέδια.

Ακόμα και ο Jason Kenney
παραδέχεται ότι είναι καιρός να «συμβουλευθεί
τους κατοίκους της Αλμπέρτα» για το τι θα ακολουθήσει - πράγμα που
σημαίνει ότι πιστεύει ότι
μια δημόσια διαβούλευση θα του δώσει «εντολή» για να δημιουργήσει
έναν φόρο για την Alberta.
(«Αυτό είπαν οι κάτοικοι Αυτό ανάβει το προσκήνιο
της Αλμπέρτα ότι θέλουν στο O’Toole, επισημαίνονα κάνω…»)
ντας ότι είναι τώρα ο μόνος
ηγέτης σε θέση να κάνει
Έτσι, εάν ο O’Toole εξα- κάτι για την απόφαση του
κολουθεί να βρίσκεται σε Δικαστηρίου. Μπορεί να
αυτόν τον αγώνα, είναι χρησιμοποιήσει τις εκλοαπό μόνος του. Μπορεί να γές για να πολεμήσει τον
υποχωρήσει;
φόρο και, αν κερδίσει, να
τον καταργήσει.
Είναι δύσκολο να δούμε
πώς. Μπορεί να πει ότι οι Εν ολίγοις, οι πρωθυπουρεπαρχίες έχουν αποφασί- γοί μπορούν να ισχυρισει να προχωρήσουν, έτσι, στούν ότι έχουν κάνει ότι
προς το συμφέρον της είναι από την πλευρά τους
συνεργασίας, θα σεβαστεί για να νικήσουν τον φόρο
τις επιθυμίες τους και να και τώρα είναι η σειρά
παραμερίσει την αντίθεσή του O’Toole να πάρει το
του στον φόρο. Αλλά τι προβάδισμα. Και υπάρχει
θα λένε οι πρωθυπουργοί μεγάλη πίεση σε αυτόν να
όταν ένας δημοσιογράφος το κάνει.
ζητά την αντίδρασή τους;
Φυσικά θα κατηγορήσουν Οι συντηρητικοί στον Κετο Δικαστήριο. Θα πουν ντρικό και τον Καναδά
ότι, εάν ο φόρος είναι εδώ του Ατλαντικού ενδέχεται
για να μείνει, έχουν καθή- να δεχτούν ένα πισωγύρικον στους πολίτες τους να σμα σχετικά με τον φόρο

άνθρακα, αλλά στα δυτικά αυτός είναι ένας ιερός
πόλεμος. Εάν ο O’Toole
σταματήσει τώρα, θα είναι
ο στρατηγός που έφυγε
από το πεδίο της μάχης
ακριβώς πρίν ξεκινήσει
η αποφασιστική μάχη. Οι
αληθινοί πιστοί δεν θα τον
συγχωρήσουν ποτέ.
Ωστόσο, σε μια συνέντευξη στο Rosie Barton Live
χθες, ο O’Toole αρνήθηκε να πει οριστικά τι θα
κάνει εάν οι επαρχίες υιοθετήσουν τα δικά τους
καθεστώτα. Αντ ‹αυτού,
επέμεινε ότι πρέπει να
«βρίσκονται στο κάθισμα
του οδηγού», ενώ επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να
«αισθάνεται την ανάγκη»
για την κατάργηση του
φόρου άνθρακα.
Με άλλα λόγια, «Ας δούμε
τι συμβαίνει…»
Η προσεκτικότητα του είναι κατανοητή. Ο O’Toole
πιθανότατα πέρασε το
σαββατοκύριακο στο τηλέφωνο με τους τέσσερις
πρωθυπουργούς, προσπαθώντας να σώσει ένα ενωμένο μέτωπο. Κρίνοντας
από τη συνέντευξη, δεν
πήγε καλά.
Η μάχη εναντίον του φό-

Το να μείνει σταθερός μπορεί να είναι το τίμημα που
πρέπει να πληρώσει για να
παραμείνει στη βασική του
υποστήριξη στα δυτικά,
αλλά δεν υπάρχουν νέες
ψήφοι για να κερδίσει εκεί.
Στο Οντάριο, θα είναι μια
ανηφορική μάχη και το πιο
πολύ που ο O’Toole μπορεί
να περιμένει από τον Doug
Ford είναι μια χλιαρή υποστήριξη. Στον Ατλαντικό
ρου άνθρακα έχει κάψει Καναδά, θα πάρει ακόμη
πολύ χρόνο, πόρους και λιγότερα.
ενέργεια και οι πρωθυπουργοί έχουν πλέον ξε- Ο O’Toole μπορεί ακόμη
φύγει από το όφελος που να επιλέξει να μειώσει τις
θα πάρουν.
απώλειές του και να προσπαθήσει να βρει έναν
Οι κάτοικοι του Οντάριο, τρόπο να αποδεχτεί τον
για παράδειγμα, έχουν φόρο άνθρακα, αλλά θα
όλο και περισσότερο την πρέπει να μιλήσει πολλές
άποψη ότι ο φόρος άν- ανοησίες και να φάει πολύ
θρακα έχει νόημα. Για τον κοράκι. Επιπλέον, ο χρόDoug Ford, η απόφαση νος είναι η ουσία. Οι ομοτου Δικαστηρίου είναι η σπονδιακές εκλογές δεν
δικαιολογία που πρέπει να μπορούν να είναι μακριά
προχωρήσει.
και όσο περισσότερο περιμένει τόσο πιο δεμένος
Όσο για τους Moe και στην άποψή του γίνεται.
Kenney, οι προοπτικές Ποια είναι η παλιά φράση;
του O’Toole να κερδίσει «Είναι μοναχικός στην κοτις επόμενες εκλογές φαί- ρυφή…»
νονται κακές πριν από την
απόφαση. Φαίνονται τώρα
ακόμα χειρότερες. Γιατί Ο Δρ Don Lenihan είναι
να ποντάρουν σε αυτό το Ανώτερος Συνεργάτης στο
Ινστιτούτο Διακυβέρνησης
άλογο;
και διεθνώς αναγνωριΟι πρωθυπουργοί ενδέ- σμένος εμπειρογνώμονας
χεται να πεισθούν να εκ- για τη δημόσια συμμεφράσουν την υποστήριξή τοχή, τη διακυβέρνηση
τους στον O’Toole, αλλά, και την ανάπτυξη πολιωστόσο, το υποστηρίζουν τικής. Για περισσότερα,
ότι η υποστήριξη θα είναι επισκεφθείτε τον ιστότοπό
υπό όρους: εάν κερδίσει τις του στη διεύθυνση: www.
εκλογές, θα υποστηρίξει iddlegroundengagement.
την κατάργηση του φόρου. com
Εν τω μεταξύ, θα αρχίσουν Andrew Balfour είναι Δινα σχεδιάζουν να προχω- ευθύνων Σύμβουλος στην
Rubicon Strategy στην
ρήσουν.
Οτάβα
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Η πολιτική τέχνη του συμβιβασμού απέτυχε στον
Καναδά κατά τη διάρκεια της πανδημίας;
Οι πανδημίες απαιτούν ταχεία μέτρα που το κοινό δεν θα κατανοεί πάντα. Η πολιτική δεν λειτουργεί έτσι.
Άαρον Γουέρυ · ΣΜΠΣ
Ένα “κλείσιμο” σε όλο το
Οντάριο θα τεθεί σε εφαρμογή για την καταπολέμηση μιας “ανησυχητικής”
αύξησης των μολύνσεων
COVID-19, δήλωσε ο Ford
την Πέμπτη, καθώς οι εισαγωγές εντατικής θεραπείας
που σχετίζονται με τον
ιό ξεπέρασαν αυτές του
δεύτερου κύματος της
πανδημίας.
“Ξέρω ότι έχω πει το ίδιο
πράγμα πριν από κάθε
μεγάλη γιορτή κατά το
παρελθόν έτος”, δήλωσε
την Τρίτη ο πρωθυπουργός Justin Trudeau καθώς
ζήτησε από τους Καναδούς να αποφύγουν να
συνευρεθούν για το Πάσχα
ή την ανάμνηση του περάσματος της θάλασσας
“Αλλά αυτή τη φορά, το
διαφορετικό είναι ότι ακόμη και αν το τέλος της
πανδημίας είναι ορατό, οι
παραλλαγές του ιού σημαίνουν ότι η κατάσταση είναι

το βλέπετε.”
Όμως, περισσότερες σαρωτικές και γρηγορότερες
απαγορεύσεις ενδέχεται
να προσέφεραν μεγαλύτερο βαθμό κανονικότητας
στις επιχειρήσεις και τους
πολίτες μεταξύ των επιδημιών.
Αυτό θα μπορούσε να είχε
αποφευχθεί

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ντάγκ Φορντ βγάζει τη μάσκα του για να κάνει μια
ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης στο Queen’s Park στο
Τορόντο την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.
Στην ομίχλη του πολέμου,
μπορεί να είναι επικίνδυνο
να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα. Καθώς κάθε
επαρχία ανταποκρίθηκε
Είχαμε χρόνο. Γιατί δεν στην πανδημία με τον δικό
τον χρησιμοποιήσαμε της τρόπο. Αλλά τα λόγια
του Furness προσφέρουν
καλύτερα;
με την ετοιμότητα και τις
αποφάσεις που λήφθηκαν
κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020.

Σταυροί που εκπροσωπούν κατοίκους που πέθαναν από το COVID-19 απεικονίζονται
στο γρασίδι της κοινότητας Camilla Care, στο Mississauga, Ont., Στις 13 Ιανουαρίου
2021.
ένα καλό μέρος για να
ακόμη πιο σοβαρή.”
Μέχρι τη στιγμή που μίλη- Ωστόσο, θα υπάρξουν αρχίσετε να σκέφτεστε τι
σε ο Trudeau, η κυβέρνηση σημαντικές ερωτήσεις για συνέβη τους τελευταίους
του πρωθυπουργού John αυτά τα δεύτερα και τρίτα επτά μήνες.
Horgan είχε ήδη εφαρμό- κύματα - ειδικά επειδή δεν Η πολιτική είναι αντιδρασει νέους περιορισμούς μπορούμε να ισχυριστού- στική. Οι πολιτικοί αντιστη Βρετανική Κολομβία με ότι έχουμε ξαφνιαστεί. δρούν στις ανησυχίες και
αφού ο ημερήσιος αριθμός Ίσως αυτό το πρώτο κύμα τις κρίσεις του κοινού κακρουσμάτων COVID-19 σε που μας βρήκε πριν από θώς αυτές προκύπτουν. Οι
αυτήν την επαρχία έφτασε ένα χρόνο δεν θα ήταν πολιτικοί τείνουν επίσης
σε υψηλό όριο. Την Πέ- ποτέ το τέλος της πανδη- να επιδιώκουν συμβιβαμπτη, με νέες μολύνσεις μίας στον Καναδά. Αλλά σμούς μεταξύ φαινομενικά
στο Οντάριο που ξεπερ- έπρεπε να είναι τόσο κακό; ανταγωνιστικών συμφενούν τις 2.000 κάθε μέρα Μετά από όσα μάθαμε από ρόντων - όπως το μεγαλύγια την τελευταία εβδομά- το πρώτο κύμα, και με το τερο δημόσιο συμφέρον
δα, η κυβέρνηση του πρω- χρόνο που όλοι είχαν το για τον περιορισμό της
θυπουργού Ντάγκ Φορντ περασμένο καλοκαίρι να εξάπλωσης μιας θανατηακολούθησε το ίδιο. Άλλες προετοιμαστούν, δεν θα φόρου ασθένειας και το ενεπαρχίες πιθανότατα θα έπρεπε να είχαμε διαχειρι- διαφέρον των ιδιοκτητών
προχωρήσουν στη συνέ- στεί καλύτερα το δεύτερο επιχειρήσεων να ελαχιστοκύμα; Και οι κυβερνήσεις ποιήσουν τις επιπτώσεις
χεια, ωστόσο αργά.
Αυτή ήταν η εβδομάδα απέτυχαν να θάψουν το στα μέσα διαβίωσής τους.
που η άφιξη του τρίτου τρίτο κύμα όταν είχαν την Δεν μπορείτε να κάνετε
συμφωνίες με έναν ιό
κύματος έγινε εμφανής. ευκαιρία;
Απομένει μόνο να δούμε Κατά τη διάρκεια του δεύ- Αλλά μια βέλτιστη ανταπόαν αυτό το κύμα θα είναι τερου κύματος στο Οντά- κριση στη δημόσια υγεία
λιγότερο επώδυνο από το ριο το περασμένο φθι- θα ήταν προληπτική και
νόπωρο, ο Colin Furness, χωρίς συμβιβασμούς με το
τελευταίο - ή χειρότερο.
Όταν μελετηθούν οι κυ- επιδημιολόγος στο Πα- να επιτεθούμε στο πραγβερνητικές αντιδράσεις νεπιστήμιο του Τορόντο, ματικό πρόβλημα - τον ιό.
στην πανδημία τα επόμενα υποστήριξε ότι η κυβέρνη- “Μια προσέγγιση για τη
χρόνια, θα υπάρξουν πολ- ση του Ford αντιμετώπιζε δημόσια υγεία χαρακτηλές ερωτήσεις που πρέπει το COVID-19 σαν να ήταν ρίζεται από προληπτική,
να απαντηθούν και θεωρί- ένα «πολιτικό πρόβλημα» προφυλακτική δράση που
ες που πρέπει να δοκιμα- αντί για «πρόβλημα δημό- μπορεί να φαίνεται παράλογη”, δήλωσε ο Furness
στούν - ιδιαίτερα σχετικά σιας υγείας» που είναι.

σε ένα email αυτήν την
εβδομάδα. “Μια πολιτική
προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια
διαπραγμάτευσης μεταξύ
των επιθυμιών του ιού και
των επιθυμιών των ανθρώπων, όπως την εφαρμογή
των απαγορεύσεων μετά
τις διακοπές”.
Η προσπάθεια βαθμονόμησης των περιορισμών
και των πολιτικών για την
εξεύρεση συμβιβασμών
μπορεί να ήταν μάταιη.
“Προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε με το
COVID και δεν λειτουργεί”,
δήλωσε ο Φένερς σε συνέντευξη νωρίτερα φέτος.
Η προληπτική δράση μπορεί φυσικά να είναι πολιτικά δύσκολη.
«Η πρόκληση με αυτήν
την πανδημία… είναι ότι
πρέπει πραγματικά να
αντιδράσεις προτού το
πρόβλημα είναι εμφανές
και ότι πολιτικά μπορεί να
είναι πραγματικά δύσκολο», δήλωσε ο Ashleight
Tuite, επίσης επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο του
Τορόντο. “Το να ζητάμε
από τους ανθρώπους να
κάνουν πολύ μεγάλες θυσίες όταν δεν είναι πραγματικά σαφές για ποιες
θυσίες γίνονται μπορεί να

Τόσο ο Tuite όσο και ο
Raywat Deonandan, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οττάβας, προτείνουν ότι θα μπορούσαν
να γίνουν περισσότερα το
περασμένο καλοκαίρι για
να ενισχυθούν οι δοκιμές
και η ανίχνευση επαφών
- επενδύσεις που θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί το περασμένο
καλοκαίρι. Ο Deonandan
θα είχε επίσης προχωρήσει περισσότερο ώστε
να απαγορεύσει τα μη
απαραίτητα ταξίδια όταν
προέκυψαν ανησυχίες σχετικά με παραλλαγές που
προέρχονταν αλλού.
Αλλά το μεγαλύτερο σημείο θα μπορούσε να είναι
ότι οι μετρήσεις της υπόθεσης της τρέχουσας στιγμής
και το δεύτερο κύμα δεν
ήταν αναπόφευκτα.
“Καταλαβαίνουμε αρκετά για τον ιό για να τον
μετριάσουμε. Μπορεί να
μην είμαστε σε θέση να
τον εξαλείψουμε εντελώς, αλλά ξέρουμε πώς να
τον ελέγξουμε”, δήλωσε ο
Tuite. “Και έτσι είναι πραγματικά μια υπόθεση του να
κάνουμε όλα τα πράγματα
που έπρεπε να γίνουν. Και
απλά δεν το κάναμε.”
Αυτό δεν φαίνεται να είναι
αποκλειστικά καναδικό
πρόβλημα. Τα γραφήματα
γραμμών για λοιμώξεις
στη Γερμανία και τη Γαλλία,
για παράδειγμα, μοιάζουν
σε γενικές γραμμές. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ
Μακρόν μόλις διέταξε μια
εθνική απαγόρευση για
την καταπολέμηση ενός

Ένας διαδηλωτής βαδίζει μέσα σε μια πλαστική σφαίρα
κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας το Σαββατοκύριακο
στο Μόντρεαλ ενάντια στα μέτρα δημόσιας υγείας της
κυβέρνησης του Κεμπέκ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19
είναι πολύ δύσκολο.
“Είναι ένα συνεχές πρόβλημα στη δημόσια υγεία.
Διότι όταν λειτουργεί, δεν

τρίτου κύματος στη χώρα
του.
Είναι επίσης εύκολο να
αναρωτηθούμε εάν άλλες

επαρχίες θα μπορούσαν να
μιμηθούν την επιτυχία των
επαρχιών του Ατλαντικού,
οι οποίες σε μεγάλο βαθμό
διατήρησαν τις μολύνσεις
χαμηλές στην περιφερειακή τους φούσκα. Έχουμε
επιτρέψει στους εαυτούς
μας να δεχτούμε υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης
εκτός αυτής της φυσαλίδας;
Εάν επιστρέψουμε στη
δουλειά όπου η συλλογική ανταπόκριση έλειψε
- όπου η πανδημία προσεγγίστηκε με πολιτική
νοοτροπία αντί για δημόσια υγεία - καταλήγουμε
να μιλάμε για πράγματα
όπως αμειβόμενη άδεια
ασθενείας.
Η σοφία που διευκολύνει
τους ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι από το να
πάνε στη δουλειά εάν δεν
αισθάνονται καλά είναι
προφανής. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εισήγαγε
ένα νέο επίδομα ασθένειας
το περασμένο φθινόπωρο
για το οποίο μπορούν να
υποβάλουν αίτηση όσοι
αρρωσταίνουν, αλλά δεν
έχει θέση πλήρους άδειας
ασθενείας, η οποία θα
ήταν αυτόματη και υποχρεωτική.
Οι υπερασπιστές της υγείας και της εργασίας κάλεσαν τις επαρχίες να εφαρμόσουν άδεια ασθενείας
με αποδοχές - κάτι που θα
μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ανθρώπους που εργάζονται
με χαμηλό εισόδημα αλλά
σε ουσιαστικές θέσεις εργασίας που φαίνεται να
υποφέρουν δυσανάλογα
από το COVID-19. Αλλά οι
επαρχίες δεν έχουν πάρει
θέση.
Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς γιατί είναι
απρόθυμοι.
Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
που παλεύουν με τον αντίκτυπο της πανδημίας θα
απέφευγαν να πληρώσουν
για νέα άδεια ασθενείας. Οι
επαρχιακές κυβερνήσεις ενδέχεται
να φοβούνται να
εισαγάγουν ένα
προσωρινό πρόγραμμα που θα
ήταν πολιτικά δύσκολο να καταργηθεί αργότερα. Και
το νέο ομοσπονδιακό πρόγραμμα
μπορεί να προσφέρει μια εύχρηστη
δικαιολογία για να
μην κάνουν περισσότερα.
Στην πολιτική,
αυτό μπορεί να
φαίνεται λογικός
συμβιβασμός. Αλλά μόλις
τελειώσει αυτή η δοκιμασία, θα μπορούσαμε να
κοιτάξουμε πίσω και να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η στιγμή απαιτούσε περισσότερο από
αυτό που πιστεύαμε ότι θα
αρκούσε.
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Πώς η πανδημία έχει παρουσιάσει ένα ηγετικό πρόβλημα
στο καναδικό Ομοσπονδιακό σύστημα
Από τον Jörg Broschek
Στην τηλεοπτική του εθνική ομιλία στις 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός
Τρουντό μας υπενθύμισε
ότι «έχουμε τη δύναμη να
ελέγξουμε αυτό το δεύτερο κύμα… Και αυτό το
φθινόπωρο, έχουμε ακόμη
περισσότερα εργαλεία
στην εργαλειοθήκη» Αλλά
αυτό δεν συνέβη, τουλάχιστον στις πολυπληθέστερες επαρχίες του Καναδά.
Αντ ‹αυτού, η απάντησή
μας στο δεύτερο και το
τρίτο κύμα της πανδημίας
COVID-19 ήταν μια ιστορία δύο ομοσπονδιών:
Μια ιστορία επιτυχίας και
αποτυχίας, που βρίσκεται
ανατολικά και δυτικά των
συνόρων του Κεμπέκ-Νιού
Μπρούνσγουικ. Αυτή η
κατάσταση δεν είναι από
μόνη της πρόβλημα του
Ομοσπονδιακού συστήματος. Αντιθέτως, αυτό που
έχουμε δει από το Φθινόπωρο είναι ένα πρόβλημα
ηγεσίας στο ομοσπονδιακό σύστημα.
Κατ ‹αρχήν, το καναδικό
Ομοσπονδιακό σύστημα
παρέχει μια ευέλικτη βάση
για αποτελεσματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Δεν είναι ένα θεσμικό στενό όπως στη Γερμανία,
όπου η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση και τα κράτη
έχουν παγιδευτεί σε παγίδα κοινής απόφασης. Ενώ
τα κράτη έχουν διαφορετικές προτιμήσεις σχετικά
με τον τρόπο καταπολέμησης της πανδημίας, οι

αλληλένδετες ευθύνες και
οι συνταγματικοί κανόνες
απαιτούν να καταλήξουν
σε συμφωνία για σχεδόν
οποιοδήποτε μέτρο. Ως
αποτέλεσμα, οι είκοσι διακυβερνητικές συμφωνίες
που συνήφθησαν από τον
Μάρτιο του 2020 ήταν
συχνά μισοψημένες, χαμηλότερου παρονομαστή
κοινές λύσεις.
Αντιθέτως, το Ομοσπονδιακό Σύστημα στην Καναδική δημοκρατία του Γουέστμινστερ συγκεντρώνει
πόρους εξουσίας εντός
του εκτελεστικού και στα
δύο κυβερνητικά επίπεδα.
Αυτό το πλαίσιο επιτρέπει
την γρήγορη δράση. Επιτρέπει στους πρωθυπουργούς να εξισορροπούν την
περιφερειακή αρχή και τη
διακυβερνητική συνεργασία για την πρόληψη της
εξάπλωσης του ιού. Αλλά
μόνο η αφοσιωμένη ηγεσία μπορεί να ενεργοποιήσει αυτούς τους θεσμικούς
πόρους.
Οι επαρχίες του Ατλαντικού μάς δίδαξαν πώς λειτουργεί αυτό. Η προληπτική προσέγγισή τους
έχει έναν κύριο στόχο: Να
κρατήσει τους αριθμούς
των κρουσμάτων κοντά
στο μηδέν, καταστέλλοντας αυστηρά τις διαρροές εντός και μεταξύ των
επαρχιών. Για το σκοπό
αυτό, οι πρωθυπουργοί
ανέπτυξαν αποφασιστική
μονομερή δράση και συντονισμό. Δημιούργησαν
και ανέστειλαν προσωρινά
το Atlantic Bubble προκει-

μένου να διασφαλιστεί ότι
οι στρατηγικές δοκιμής
και απομόνωσης παραμένουν αποτελεσματικές.
Οι κυβερνήσεις δεν αποφεύγουν να επιβάλουν
περιορισμούς κινητικότητας, εάν είναι απαραίτητο.
Όταν το Edmunston ήταν
κάτω από το κλείδωμα,
απαγορεύτηκε κάθε μη
απαραίτητο ταξίδι μέσα
και έξω από την περιοχή.
Οι άλλες επαρχίες πίστευαν ότι μπορούν να
ξεφύγουν με μια λιγότερο φιλόδοξη αλλά επικίνδυνη στρατηγική. Αν και
πολλοί εμπειρογνώμονες
στον τομέα της δημόσιας
υγείας ανησυχούν από το
φθινόπωρο, επέμειναν
στην αντιδραστική τους
προσέγγιση. Ο κύριος στόχος τους δεν ήταν ποτέ
να περιέχουν αριθμούς
κρουμάτων, αλλά να διασφαλίσουν ότι τα ποσοστά
νοσηλείας παραμένουν
διαχειρίσιμα. Το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο, έχει
σημασία. Η ανεξέλεγκτη
εξάπλωση έγινε ολοένα και
πιο επιταχυνόμενη, καθιστώντας αναπόφευκτα τα
σκληρά κλειδώματα.
Ένα πρόβλημα ήταν η έλλειψη στοχευμένων περιορισμών κινητικότητας
εντός και μεταξύ επαρχιών.
Οι κάτοικοι στα σημεία
πρόσβασης του COVID-19
μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα σε μονάδες
δημόσιας υγείας μεμονομένα. Τον Δεκέμβριο,
οι διασυνοριακοί αγοραστές από το Τορόντο, το

Peel και το York μετέφεραν
τον ιό στο Halton και το
Durham. Τον Ιανουάριο,
οι γιατροί στο Whistler
εξέφρασαν ανησυχίες για
έναν αυξανόμενο αριθμό
ασθενών με COVID-19 από
το Οντάριο και το Κεμπέκ.
Οι κυβερνήσεις έχουν επιλογές πολιτικής και αυτές
οι επιλογές έχουν μεγάλη
σημασία για την απόδοση
του Καναδά. Η αντιδραστική προσέγγιση είχε καταστροφικές συνέπειες:
Σημαντικά υψηλότερα
ποσοστά θανάτου, δύο
ανθρωπιστικές κρίσεις στα
γηροκομεία του Οντάριο
ή παρατεταμένα κλειδώματα. Η προληπτική προσέγγιση επέτρεψε στις
επαρχίες του Ατλαντικού
να διατηρήσουν τα ποσοστά θνησιμότητας χαμηλά
και να διατηρήσουν ένα
σχετικά χαλαρό επίπεδο
περιορισμών.
Η επιτυχημένη ηγεσία όχι
μόνο εκδηλώνεται στην
πολιτική απόδοση, αλλά
και στην εκμάθηση πολιτικής και την υπευθυνότητα. Η Manitoba εισήγαγε
υποχρεωτικές οδηγίες αυτο-απομόνωσης για όλους
τους ταξιδιώτες που εισέρχονταν στην επαρχία
στα τέλη Ιανουαρίου. Και
το Κεμπέκ, σε αντίθεση με
το Οντάριο, απέφυγε μια
άλλη καταστροφή στα γηροκομεία κατά τη διάρκεια
του δεύτερου κύματος του
COVID-19, λαμβάνοντας
επαρκείς προφυλάξεις.
Πέρα από αυτό, ωστόσο,
καμία κυβέρνηση δεν ακο-

λούθησε σοβαρά την ιδέα
της προσομοίωσης της
προσέγγισης των επαρχιών του Ατλαντικού. Είναι
δύσκολο να βρεις ουσιαστικά στοιχεία για την
εκμάθηση πολιτικής από
λάθη και βέλτιστες πρακτικές του παρελθόντος.
Η έλλειψη ευθύνης ήταν
ιδιαίτερα εμφανής στο
Οντάριο και την Αλμπέρτα.
Οι πρωθυπουργοί Ford και
Kenney ήταν πιο πρόθυμοι
να παίξουν το παιχνίδι της
αποφυγής κατηγορίας για
να αποσπάσουν τις αποτυχίες τους. Η κυβέρνηση
του Οντάριο αρνήθηκε
πεισματικά να αναγνωρίσει προβλήματα όπως η
κρίση γηροκομείων(Μονάδες για ανθρώπους που
χρήζουν μεγάλο χρόνο
θεραπείας) ή να εισαγάγει την άδεια πληρωμένη
άδεια ασθενείας, ένα μέσο
πολιτικής που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει
μεγάλες επιδημίες που
σχετίζονται με το χώρο
εργασίας. Αντ ‹αυτού, ξεκίνησε συνεχείς επιθέσεις
στην Οττάβα. Το μοτίβο
στην Αλμπέρτα ήταν πολύ
παρόμοιο. Όταν ρωτήθηκε
από έναν δημοσιογράφο
του Calgary Herald εάν
θα αναλάβει την ευθύνη
για την τρομερή κατάσταση της επαρχίας στις
αρχές Δεκεμβρίου, ο πρωθυπουργός Kenney ήταν
εξοργισμένος: «Απορρίπτω ολόκληρη την υπόθεση της ερώτησής σας».
Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας του καναδικού

ομοσπονδιακού συστήματος θέτει στο προσκήνιο
την ηγεσία της επαρχίας.
Αλλά η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση είναι επίσης
μέρος του προβλήματος.
Φανταστείτε την Οτάβα να
εκμεταλλευτεί την πολιτική και δημοσιονομική της
δύναμη για να συγκεντρώσει μια πιο συντονισμένη,
παν-καναδική αντίδραση
βασισμένη σε κοινούς στόχους πολιτικής, πρότυπα
και δείκτες. Ας υποθέσουμε ότι οι ομοσπονδιακοί
είχαν προσδώσει περισσότερες συμβολοσειρές στις
διακυβερνητικές πληρωμές μεταφοράς, σταματώντας την κυβέρνηση του
Ford να χρησιμοποιήσει
δισεκατομμύρια έκτακτα
κονδύλια για την ενοποίηση του προϋπολογισμού
αντί να εφαρμόσει την
άδεια μετ ‹αποδοχών ή να
κάνει τα σχολεία ασφαλή.
Όχι μόνο θα μπορούσαμε
να αποφύγουμε πολλούς
περιττούς θανάτους και
εκτεταμένους αποκλεισμούς. Θα μπορούσαμε
επίσης να αντιμετωπίσουμε με σιγουριά το τρίτο
κύμα της πανδημίας, ως
μια πραγματικά ανθεκτική
ομοσπονδία.
Ο Jörg Broschek είναι
Πρόεδρος Έρευνας του
Καναδά στη Συγκριτική
Ομοσπονδία και την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και
αναπληρωτής καθηγητής
στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Wilfrid Laurier.

Η Sanofi θα κατασκευάσει μια μονάδα κατασκευής εμβολίων γρίπης στο Τορόντο αξίας
925 εκατομμυρίων δολαρίων με κοινή επένδυση από την Οτάβα και το Οντάριο
ΜΑΡΙΕΚ ΒΑΛΣΗ
Σύμφωνα με ανακοίνωση
της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης ο παγκόσμιος
φαρμακευτικός γίγαντας
Sanofi θα κατασκευάσει
μια ολοκαίνουργια μονάδα παραγωγής εμβολίων
κατά της γρίπης στο Τορόντο όπου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η
επαρχία του Οντάριο θα
επενδύσουν περίπου ένα
δισεκατομμύριο δολάρια
για την ολοκλήρωση του
έργου.
Η σχεδόν κατά 50-50 επένδυση του έργου μεταξύ
δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα θα διασφαλίσει ότι
ο Καναδάς θα έχει ένα λειτουργικό εργοστάσιο εγχώριας παραγωγής εμβολίων έως το 2026, το οποίο
μπορεί να παράγει αρκετό
εμβόλιο για ολόκληρο τον
πληθυσμό εντός περίπου
έξι μηνών από τότε που ο
Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, έχει εντοπίσει ένα
στέλεχος πανδημικής γρίπης, εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης
είπε την Τετάρτη.
«Όσον αφορά την επόμενη
πανδημία γρίπης, θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις»,
δήλωσε ο υπουργός Βιο-

μηχανίας Φρανσουά-Φίλιπ
Σαμπέην
Η Sanofi θα δαπανήσει 455
εκατομμύρια δολάρια για
την εγκατάσταση, ενώ η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
δεσμεύει 415 εκατομμύρια
δολάρια και το Οντάριο θα
επενδύσει 55 εκατομμύρια
δολάρια. Η εγκατάσταση
θα χρησιμοποιηθεί για την
παρασκευή του εμβολίου
Fluzone της Sanofi, μιας
υψηλής δόσης τετραδύναμου εμβολίου, που παρέχεται στον Καναδά, τις
Ηνωμένες Πολιτείες και
την Ευρώπη.
Ο κ. Champagne είπε ότι
οι διαπραγματεύσεις με
τη Sanofi συνεχίζονται για
μια σύμβαση προμήθειας
εμβολίων στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά τη
διάρκεια μιας μελλοντικής
πανδημίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν παρείχε
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές
τις συνομιλίες, αλλά ο κ.
Champagne δήλωσε στην
εκπομπή «εξουσία και την
πολιτική» του CBC ότι η
συμφωνία θα δώσει στον
Καναδά πρόσβαση προτεραιότητας σε οποιαδήποτε
μελλοντική πανδημία σε
εμβόλια που αναπτύχθη-

καν στην μονάδα.
«Αυτή είναι η βάση της
επένδυσης που έχουμε
κάνει, προφανώς, είναι το
γεγονός ότι μπορούν να
εξυπηρετήσουν πρώτα την
εγχώρια αγορά», δήλωσε ο
κ. Champagne. Είπε επίσης
ότι η εταιρεία θα μπορούσε να κάνει 76 εκατομμύρια δόσεις για τον Καναδά
μέσα σε έξι μήνες.
Ενώ η εγκατάσταση κατασκευάζεται με έμφαση στις
πανδημίες της γρίπης, ο
Vincent Hignot, ανώτερος
αντιπρόεδρος της Sanofi,
δήλωσε ότι η νέα μονάδα
παραγωγής θα είναι σε
θέση να ολοκληρώσει κρίσιμα στάδια παρασκευής
για άλλους τύπους εμβολίων που στοχεύουν σε
άλλες ασθένειες.
«Η σύνθεση, η πλήρωση,
η επιθεώρηση και το πλήθος συσκευασίας είναι
επίσης πολύ σημαντικά

και αυτά τα βήματα είναι
κοινά για όλα τα εμβόλια.
Εάν μιλάτε για mRNA ή
για οποιοδήποτε εμβόλιο,
θα είναι επίσης κατάλληλο
», είπε ο κ. Hignot. Αυτά
είναι σημαντικά μέρη της
παραγωγικής διαδικασίας
που έλειπαν στον Καναδά
και σε όλο τον κόσμο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, είπε.
«Με αυτό το έργο, ο Καναδάς θα έχει τέτοιες ικανότητες στο μέλλον», είπε
ο κ. Hignot.
Ο τόπος παραγωγής της
Sanofi στο Τορόντο ήδη
κάνει εμβόλια για ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα
και ο τέτανος. Η εταιρεία
αναπτύσσει επίσης ένα
εμβόλιο COVID-19, αλλά
τα κακά αποτελέσματα
στην πρώτη κλινική δοκιμή Φάσης 1/2 τους ώθησαν να ξεκινήσουν μια νέα

δοκιμή.
Η Sanofi θα επενδύει επίσης 79 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για οκτώ
χρόνια σε ερευνητικές και
αναπτυξιακές εργασίες
στον Καναδά, δήλωσε ο
κ. Champagne. Η εταιρεία
δεν παρείχε περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με
αυτό το μέρος της ανακοίνωσης.
Σε συνέντευξη Τύπου στο
Τορόντο, αρκετοί εκπρόσωποι εταιρειών και κυβερνήσεων τόνισαν την
ανάγκη για τον Καναδά να
είναι καλύτερα προετοιμασμένος για οποιαδήποτε
μελλοντική πανδημία καθώς η χώρα αντιμετωπίζει
ένα τρίτο κύμα της πανδημίας COVID-19.
Στο Οντάριο, τα νοσοκομεία ανέφεραν τον υψηλότερο αριθμό ασθενών
COVID-19 σε κρίσιμη περίθαλψη από την έναρξη
της πανδημίας. Παρ ‘όλα
αυτά, η επαρχία είχε ακόμη
προγραμματίσει να χαλαρώσει τους περιορισμούς,
αλλά ο πρωθυπουργός
Ντουγκ Φορντ δήλωσε ότι
αναμένεται ανακοίνωση
από την κυβέρνησή του
την Πέμπτη.
Η ομοσπονδιακή και επαρ-

χιακή κυβέρνηση έχουν
συχνά διαφωνήσει τους
τελευταίους μήνες, με τον
κ. Ford να επικρίνει την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
για μια αργή έναρξη της
διάθεσης των εμβολίων.
Την Τρίτη, είπε ότι η επαρχία εξακολουθεί να μην
έχει προβλεψιμότητα σε
προμήθειες ή παραδόσεις,
η οποία υποστήριξε ότι
προκαλούσε περαιτέρω
την εκστρατεία εμβολιασμού του Οντάριο.
Ο κ. Ford και οι ομοσπονδιακοί υπουργοί έκαναν
φιλικό τόνο στην κοινή
συνέντευξη Τύπου, με τον
πρωθυπουργό να λέει ότι
δεν «παίρνει το δόλωμα»
σε μια ερώτηση σχετικά
με τις απογοητεύσεις της
κυβέρνησής του για την
ομοσπονδιακή προμήθεια
εμβολίων και κριτικές από
ομοσπονδιακούς φιλελεύθερους βουλευτές σχετικά
με το ποσό των δόσεων
επαρχία έχει διατηρήσει
την αποθήκευση για μελλοντικά ραντεβού εμβολιασμού.
«Σίγουρα, θα έχουμε προσκρούσεις στο δρόμο»,
είπε ο κ. Ford. “Θα έχουμε
μερικές διαφορές - αλλά
ποια οικογένεια δεν έχει;”
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Ο νέος πρόεδρος των ομοσπονδιακών Συντηρητικών βρίσκεται
εμπρός δείχνοντας τον δρόμο που ακολουθεί το κόμμα του
κρίνουμε τους ηγέτες του
παρελθόντος - αλλά ο Έριν
ήταν ο πιο συνεπής και
ξεκάθαρος ως προς το τι
πρέπει να γίνει για την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε
οι Καναδοί να μπορούν να
το πάρουν στην τράπεζα.
Τι θα λέγατε για ποιες οι
βασικές διαφορές είναι
μεταξύ του Andrew Scheer
και του Erin O’Toole;
Νομίζω ότι αυτό που διατύπωσε ο Erin O’Toole
είναι το γεγονός ότι πρέπει
να συνδεθούμε καλύτερα
με τους Καναδούς, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό
Καναδά, το Κεμπέκ και το
Οντάριο. Εργάζεται τώρα
στο σχέδιο και, ξέρετε,
δεν πρόκειται να ξεπεράσω τον ηγέτη μου ως
προς το πώς θα μοιάζει
αυτό το σχέδιο. Αλλά όταν

Ο Rob Batherson, από
τη Νέα Σκωτία, είναι για
πολύ μακρόν χρόνο εθελοντής του Συντηρητικού
κόμματος
ΣΜΠΣ

Ένας μακροχρόνιος Προοδευτικός Συντηρητικός
από τη Νέα Σκωτία επελέγη πρόσφατα ως νέος πρόεδρος του ομοσπονδιακού
κόμματος και αναλαμβάνει
κατά τη διάρκεια μιας ενδιαφέρουσας περιόδου για
το κόμμα.
Την περασμένη εβδομάδα,
οι εκπρόσωποι της εθνικής
Συνέλευσης των Συντηρη- Ο Rob Batherson λέει ότι ο νέος του ρόλος ως πρόεδρος του κόμματος βρίσκεται σε
τικών ψήφισαν κατά της μεγάλο βαθμό πίσω από τα παρασκήνια, καθορίζοντας το σύνταγμα του κόμματος
προσθήκης της γραμμής και οργανώνοντας εθνικά συνέδρια
«Η αλλαγή του κλίματος
είναι πραγματική» σε ένα Ο Μπαθέρσον ανέλαβε Η πραγματικότητα είναι Συντηρητικό Κόμμα του
επίσημο έγγραφο πολιτι- μετά από την θέση εθε- εάν οι άνθρωποι πάνε στο Καναδά, το πρόσωπο που
συντηρητικό.ca τώρα και
κοιτάξουν την υπάρχουσα
δήλωση πολιτικής, υπάρχει γλώσσα γύρω από τη
δράση για την αλλαγή του
κλίματος. Στην πραγματικότητα, η αλλαγή του
κλίματος αναφέρεται περισσότερο στο έγγραφο
πολιτικής των Συντηρητικών παρά στη μείωση των
φόρων, το οποίο συχνά
συνδέεται ως προτεραιότητα πολιτικής για τα
Συντηρητικά κόμματα.
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole λέει ότι παίρνει στα Έτσι, ανεξάρτητα από το τι
σοβαρά την κλιματική αλλαγή και το κόμμα του θα έχει συνέβη με τη συγκεκριμέμια πολιτική γραμμή να το αντιμετωπίσει πριν από τις νη πρόταση, και αν ακούτε Ο ηγέτης του Προοδευτικού Συντηρητικού της Νέας
τη συζήτηση - και δεν ήταν
επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές.
μια πολύ μακρά συζήτηση Σκοτίας Tim Houston μιλά με δημοσιογράφους τον
κής. Ο ηγέτης Erin O’Toole λοντού νωρίτερα αυτό το - κανείς δεν αμφισβήτησε περασμένο μήνα.
είπε ότι δεν πρέπει να γίνει μήνα και είναι ο πρώτος την κλιματική αλλαγή στην θα είναι υπεύθυνο και υπό- βγει το σχέδιο, οι Καναδοί
συζήτηση και ότι θα πα- πρόεδρος του κόμματος ίδια τη συζήτηση.
λογο ως πρωθυπουργός θα μπορούν να το κρίρουσιάσει ένα σχέδιο για από τον Ατλαντικό Κανα- Δεν είμαι αναγνώστης σκέ- του Καναδά. .. δεσμεύεται νουν και να ψηφίσουν
την καταπολέμηση της δά. Μίλησε με την οικο- ψης. Δεν μπορώ να δια- για ένα σχέδιο αλλαγής του ανάλογα. Έχοντας υπόψη
αλλαγής του κλίματος πριν δεσπότη Portia Clark για κρίνω γιατί οι άνθρωποι κλίματος.
ότι υπάρχει ήδη μια πολύ
από τις επόμενες εκλογές. τα νέα της περασμένης ψήφισαν αναγκαστικά με Και τελικά, αυτό είναι που ισχυρή εκλογική βάση
“Εάν ο Έριν Ο’Τούλε λέει εβδομάδας και για το πού τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα κριθεί ο Erin O’Toole για να οικοδομήσουμε. Ο
ότι πρόκειται να συμβεί, κατευθύνεται το ομοσπον- αλλά η πραγματικότητα στις επόμενες εκλογές. Andrew Scheer κέρδισε τη
θα συμβεί”, δήλωσε ο Ρομπ διακό κόμμα.
είναι ότι η υπάρχουσα δή- Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι δημοφιλή ψηφοφορία το
Μπάθερσον την Παρα- Ο Erin O’Toole κατέστησε λωση πολιτικής δεσμεύει χρειαζόμαστε ένα καλύτε- 2019, είχε τον μεγαλύτερο
σκευή το πρωί της CBC σαφές ότι εστιάζεται στην το κόμμα να αναλάβει ρο σχέδιο που θα ανταπο- αριθμό βουλευτών ως μέ[κλιματική αλλαγή], αλλά δράση για την αλλαγή του κρίνεται στους Καναδούς, ρος μιας επίσημης αντιποRadio.
Οι συντηρητικοί εκπρό- δεν έχει συμπεριληφθεί κλίματος. Αυτό ισχύει εδώ το οποίο θα υποστηρίξουν λίτευσης στην ιστορία του
σωποι απορρίπτουν την ότι η κλιματική αλλαγή και αρκετά χρόνια, και το οι Καναδοί. Και θα έλεγα Καναδά, οπότε δεν θα είναι
προσθήκη «της αλλαγής είναι πραγματική ... οπότε πιο σημαντικό από όλα, εί- για τα τελευταία 20 χρόνια τόσο μεγάλο άλμα για να
του κλίματος είναι πραγμα- πού αφήνει αυτό τον Erin ναι ο ηγέτης του κόμματος, οποιουδήποτε ηγέτη του πείσει περισσότερους Κατική» στο βιβλίο πολιτικής O’Toole όσον αφορά την το πρόσωπο που καθορί- Συντηρητικού Κόμματος ναδούς να υποστηρίξουν
υποστήριξή του;
γραμμής
ζει την πλατφόρμα για το - και δεν πρέπει να επι- το Συντηρητικό Κόμμα του

Καναδά.
Ο επαρχιακός συντηρητικός ηγέτης εδώ, ο Tim
Houston, αποστασιοποιείται κάπως από την ομοσπονδιακή εκδοχή του
κόμματος αφού το ζήτημα
«η αλλαγή είναι πραγματική» εμφανίστηκε πρόσφατα. Ποιες είναι οι διαφορές
μεταξύ των επαρχιακών
και ομοσπονδιακών απόψεων και αυτό σας απασχολεί καθόλου;
Όχι. Κοίτα, υποστηρίζω
τον Tim Houston σε επαρχιακό επίπεδο. Είμαι μέλος του Προοδευτικού
Συντηρητικού Κόμματος
της Νέας Σκοτίας, και ως
Προοδευτικός Συντηρητικός επαρχιακά, είμαι πολύ
άνετα στο ομοσπονδιακό
Συντηρητικό Κόμμα.
Ο Τιμ Χιούστον λέει ότι
η άρνηση του
ομοσπονδιακού
Συντηρητικού
Κόμματος για την
αλλαγή του κλίματος «δεν είναι
χρήσιμη»
Ο Tim Houston έχει
μια εργασία να κάνει. Είναι ο ηγέτης
ενός επαρχιακού
κόμματος και είμαι βέβαιος ότι θα
διατυπώσει θέματα που είναι σημαντικά για τους
N ova S co t i a n s,
ανεξάρτητα από
το τι συμβαίνει σε
ομοσπονδιακό επίπεδο
και αυτό πρέπει να κάνει.
Όποιος θέλει να δει τις
διαφορές μεταξύ των δύο
μερών, μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορεί
να δει το όραμα και την
αποστολή του PC Party
της Nova Scotia. Μπορούν
να ελέγξουν τις αρχές του
Συντηρητικού Κόμματος
του Καναδά και τη δήλωση
πολιτικής μας και να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν. Η πραγματικότητα
είναι, ωστόσο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
μελών του Προοδευτικού
Συντηρητικού Κόμματος
είναι επίσης ενεργά στο
ομοσπονδιακό κόμμα.

Το Οντάριο δεν αποκλείει άλλη καθυστέρηση στις σχολικές ανοιξιάτικες
διακοπές καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις του COVID-19
Οι διακοπές του Μαρτίου
αναβλήθηκαν έως τις 12
Απριλίου για να μειωθεί η
εξάπλωση του COVID-19
από μαθητές, οικογένειες
Mike Crawley · Ειδήσεις
CBC
Ο πρωθυπουργός Ντουγκ
Φορντ αγκαλιάζει την πιθανότητα ότι οι ήδη καθυστερημένες διακοπές του
Οντάριο για τα σχολεία θα
μπορούσαν να αναβληθούν για άλλη μια φορά
καθώς η επαρχία αντιμετωπίζει το τρίτο κύμα του
COVID-19.
Εν τω μεταξύ, ορισμένα
σωματεία που εκπροσωπούν καθηγητές και εκπαιδευτικούς προτείνουν μια
διαφορετική προσέγγιση

για τις επερχόμενες σχολικές διακοπές: μετάβαση
σε διαδικτυακά μαθήματα μόνο μετά το Πάσχα
έως τουλάχιστον στα τέλη
Απριλίου, αλλά διατηρώντας το υπάρχον σχέδιο για
τις διακοπές του Μαρτίου.

Η αβεβαιότητα έρχεται με
τα σχολεία του Οντάριο να
αναφέρουν έναν υψηλό
εβδομαδιαίο αριθμό νέων
μολύνσεων COVID-19.
Εν τω μεταξύ, η επαρχιακή
τάση των καθημερινών πε-

ριπτώσεων είναι
υψηλότερη από
ό, τι ήταν από τα
τέλη Ιανουαρίου
και ο διευθυντής
της επιστημονικής συμβουλευτικής ομάδας της
επαρχίας περιγράφει την πανδημία ως «εκτός
ελέγχου».
Η κυβέρνηση
ανακοίνωσε τον
Φεβρουάριο ότι
η ετήσια εαρινή διακοπή
των δύο εκατομμυρίων
σπουδαστών του Οντάριο
- που είχε οριστεί για την
εβδομάδα της 15ης Μαρτίου - θα αναβληθεί έως
την 12η Απριλίου. Ο λόγος

της αναβολής είναι ότι δυο
εκατομμύρια των σπουδαστών με άδεια οπωσδήποτε θα αύξαναν τον κίνδυνο
εξάπλωσης του ιού στην
κοινωνία.
Δεδομένης αυτής της λογικής, η κυβέρνηση έρχεται τώρα αντιμέτωπη
με ερωτήσεις σχετικά με
την τύχη του επαναπρογραμματισμένου σχολικού
διαλείμματος. Οι περιπτώσεις COVID-19 βρίσκονται
σε απότομη άνοδο και
αναμένεται να είναι πολύ
χειρότερες στα μέσα Απριλίου από ό, τι στα μέσα
Μαρτίου.
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στους
Καταρράκτες του Νιαγά-

ρα τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Ντουγκ Φορντ
πρότεινε να αναβληθούν
πάλι οι διακοπές του Μαρτίου.
Η αναβολή των διακοπών
δεν είναι το τρέχον σχέδιο, δήλωσε ο υπουργός
Παιδείας Stephen Lecce τη
Δευτέρα.
“Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον επικεφαλής ιατρό της υγείας για
να βεβαιωθούμε ότι το
διάλειμμα του Απριλίου
είναι ασφαλές, ότι οι μαθητές και οι γονείς τους συνεχίζουν να ακολουθούν
τους κανόνες, όπως συσυνέχεια στη σελίδα 14
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Το Οντάριο δεν αποκλείει άλλη καθυστέρηση στις σχολικές ανοιξιάτικες
διακοπές καθώς αυξάνονται οι περιπτώσεις του COVID-19
συνέχεια από τη σελίδα 13
ντριπτικά έχουν”, δήλωσε
ο Λέτσε στο Queen’s Park
σε απάντηση σε ερώτηση
από την CBC News.
Νέα δεδομένα δείχνουν ότι
η πανδημία του COVID-19
είναι «εντελώς εκτός ελέγχου» στο Οντάριο, λέει ο
βασικός επιστημονικός
σύμβουλος
Ωστόσο, ο Ford ακούστηκε
πολύ λιγότερο σίγουρος
από ότι ον Λέτσε όταν ρωτήθηκε αν το πρόγραμμα
των διακοπών θα συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί.
“Για να είμαι ειλικρινής,
δεν θέλω να προβλέψω
δύο εβδομάδες μπροστά”,
δήλωσε ο Ford τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου στο
Niagara Falls. “Δεν μπορώ
να σου δώσω μια άμεση
απάντηση αυτή τη στιγμή.”
Η πρόκληση της ασφάλειας των σχολείων

Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα σπρώχνουν την ιδέα
μιας άλλης αναβολής στο
διάλειμμα. Ωστόσο, ορισμένοι εγείρουν ανησυχίες
σχετικά με τους κινδύνους
εάν τα παιδιά επιστρέψουν
στην τάξη αμέσως μετά τις
επικείμενες διακοπές.
Οι δάσκαλοι του Οντάριο
θα πρέπει να κάνουν το
εμβόλιο του COVID-19
κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων διακοπών και όχι
το καλοκαίρι
“Ζητούμε τη μετάβαση
στη διαδικτυακή μάθηση
για τις τέσσερις ημέρες
μετά την αργία του Σαββατοκύριακου [Πάσχα]
και τουλάχιστον για την
πρώτη εβδομάδα μετά
το ανοιξιάτικο διάλειμμα
για να διατηρήσουμε τα
σχολεία όσο το δυνατόν
πιο ασφαλή”, δήλωσε μια
κοινή επιστολή από τους
συλλόγους των διδασκαλικών Ομοσπονδιών της

Στοιχειώδους και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
Τοπικό Σχολικό Συμβούλιο του Τορόντου (TDSB)
και στο Τορόντο Δημόσια
Υγεία.
Η μετάβαση στην διαδικτυακή μάθηση μετά από
διακοπές δεν είναι χωρίς
προηγούμενο. Μετά το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα
των δύο εβδομάδων, όταν
κορυφώθηκε το δεύτερο
κύμα του COVID-19, όλα τα
σχολεία της επαρχίας βρίσκονταν σε ένα μοντέλο
μόνο για απομακρυσμένη
μάθηση έως τουλάχιστον
στις 11 Ιανουαρίου, και
σχολεία στις περιοχές που
επλήγησαν περισσότερο
η επαρχία δεν συνέχισε
πλήρως τα μαθήματα στις
τάξεις μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.
Το TDSB, το μεγαλύτερο σχολικό συμβούλιο
του Οντάριο, υπενθύμισε
στους διευθυντές και τους

αναπληρωτές διευθυντές
τη Δευτέρα την πιθανότητα οι τάξεις, τα σχολεία ή
ολόκληρο το σύστημα να
μεταβούν γρήγορα σε εξ
αποστάσεως μάθηση.
“Δεν έχουμε λάβει ένδειξη
ότι τα σχολεία θα κλείσουν,
ωστόσο, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είμαστε
έτοιμοι να εφαρμόσουμε
οποιαδήποτε απόφαση
ομαλά και αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους μαθητές μας”,
δήλωσε η επιστολή, που
δόθηκε στην CBC News
από την TDSB αξιωματούχοι.
Θήκες προς τα πάνω
Τη Δευτέρα, η μέση τάση
επτά ημερών του Ontario
των νέων καθημερινών
περιπτώσεων COVID-19
έφτασε στο υψηλότερο
επίπεδο από τις 28 Ιανουαρίου.
Ο αριθμός των νέων πε-

ριπτώσεων COVID-19 στα
σχολεία του Οντάριο για
την περασμένη εβδομάδα ήταν ο υψηλότερος
από τότε που ξεκίνησε η
πανδημία. Τα σχολεία ανέφεραν 1.222 περιστατικά
μεταξύ του προσωπικού
και των μαθητών για την
εβδομάδα 22 Μαρτίου.
Το προηγούμενο υψηλό
ήταν 999, την εβδομάδα
της 14ης Δεκεμβρίου, λίγο
πριν κλείσουν τα σχολεία
για το χειμερινό διάλειμμα.
Ο μέσος όρος 7 ημερών
του Οντάριο για νέες περιπτώσεις COVID-19 φτάνει
στο υψηλότερο επίπεδο
σε δύο μήνες
Για τους γονείς έξω από
ένα σχολείο στο δυτικό
άκρο του Τορόντο, η αβεβαιότητα γύρω από το
διάλειμμα του Απριλίου
είναι απλώς το τελευταίο
γεγονός σε μια ταραχώδη
χρονιά.
«Το παιδί μου είναι τόσο

χαρούμενο που βρίσκεται στο σχολείο, αλλά θα
ήταν πολύ ωραίο για τους
δασκάλους να κάνουν ένα
διάλειμμα. Ήταν αρκετά
δύσκολη σχολική χρονιά
γι ‘αυτούς», είπε η Taryn
Diamond, που έχει ένα
παιδί στο νηπιαγωγείο.
Η Catherine Barker, επίσης γονέας μαθητή νηπιαγωγείου, εξέφρασε την
αγανάκτησή της για το
χειρισμό του σχολικού
συστήματος από την κυβέρνηση στην πανδημία.
“Έκαναν μια τόσο φοβερή
δουλειά που δεν θα εκπλαγώ αν υπάρχουν πιο
τρομερά πράγματα που
κάνουν και προσθέτοντας
περισσότερη σύγχυση και
περισσότερη απογοήτευση για τα σχολεία και τους
γονείς”, δήλωσε ο Barker.

ΤΟΡΟΝΤΟ - Μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι
οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί του Οντάριο θα
κέρδιζαν τις περισσότερες ψήφους εάν διεξάγονταν σήμερα οι εκλογές,
παρά την κριτική για τον
χειρισμό της πανδημίας
COVID-19.
Η διαδικτυακή έρευνα,
που διενεργήθηκε από
την εταιρεία δημοσκοπήσεων Leger, διαπίστωσε
ότι το 38% των αποφασισμένων ψηφοφόρων θα
ψηφίσουν υπέρ των Tories
του πρωθυπουργού Doug
Ford - ελαφρώς λιγότερο
από το 40,5% που έλαβαν
στις εκλογές του 2018 όταν
κέρδισαν την κυβέρνηση
πλειοψηφίας.
Το Οντάριο ήταν μια από
τις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο από την
πανδημία και η κυβέρνηση
του Ford κατηγορήθηκε
για την αποτυχία της προστασίας των ανθρώπων σε
μακροχρόνια κέντρα φροντίδας, όπου η πανδημία
του coronavirus σκότωσε
περισσότερους από 3.750
κατοίκους.
Η επαρχία αντιμετώπισε
επίσης κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
τα συνδικάτα και τους γονείς για την άρνησή της να
νομοθετήσει αμειβόμενες
ημέρες ασθενείας για εργαζόμενους, να μειώσει
το μέγεθος της τάξης στα
σχολεία και για τα συχνά
μπερδεμένα μηνύματα
σχετικά με τα πρωτόκολλα
πανδημίας και εμβολιασμού.
Η κυβέρνηση του Ford
έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια για την
ανακούφιση από την πανδημία και δεσμεύτηκε με
δισεκατομμύρια για προσπάθειες ανάκαμψης, με
αποτέλεσμα ένα έλλειμμα
33,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα διαρκέσει

σχεδόν μια δεκαετία για να
εξαλειφθεί.
Ο Andrew Enns, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της
Leger, δήλωσε ότι του προκάλεσε έκπληξη η σταθερότητα της υποστήριξης
του Ford λαμβάνοντας
υπόψη το πόσο ταραχώδεις οι τελευταίοι 12 μήνες
ήταν για το Οντάριο - και
τον Καναδά.
“(Ο Ford) παρακολουθεί
σχεδόν καθημερινά την
τηλεόραση και έχει το μερίδιό του για τους επικριτές, αλλά έχει και ένα καλό
μέρος υποστηρικτών, κάτι
που είναι αρκετά καλό
δεδομένου του έτους στο
οποίο ηγήθηκε της κυβέρνησης”, δήλωσε ο Enns.
Όταν ρωτήθηκε για το
πώς οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί χειρίστηκαν
την πανδημία COVID-19,
το 63% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι το κόμμα τα
πήγε καλά.
Αυτό περιλαμβάνει το 59%
των υποστηρικτών των φιλελεύθερων κομμάτων, το
45% των ψηφοφόρων του
NDP και το 44% των υποστηρικτών του κόμματος
των Πρασίνων.
Ο Enns είπε ότι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι θα ήταν
λάθος για τα κόμματα της
αντιπολίτευσης να προσπαθήσουν να κάνουν το
χειρισμό της COVID-19
από την κυβέρνηση σε
ερώτημα ενός θέματος
στις επόμενες εκλογές, που
απέχουν περίπου 14 μήνες.
“Συνολικά, αυτοί είναι αρκετά καλοί αριθμοί για μια
κυβέρνηση να πει” καλά,
αν θέλετε να προχωρήσει
ένα δημοψήφισμα (σχετικά με την πανδημία “”,
δήλωσε ο Enns.
Από τους 1.000 κατοίκους
του Οντάριο ηλικίας 18
ετών και άνω που απάντησαν στη δημοσκόπηση του
Leger, το 28% δήλωσε ότι

θα υποστηρίξει το NDP,
κάτω από το 33,6 τοις εκατό των ψηφοφόρων που το
κόμμα είχε το 2018.
Η υποστήριξη για τους
επαρχιακούς Φιλελεύθερους, εν τω μεταξύ, αυξήθηκε στο 23% από 19,6%
στις τελευταίες επαρχιακές
εκλογές, όταν υπέστησαν
μια καταστροφική ήττα και

έχασε το επίσημο κόμμα.
Ο Enns σημείωσε ότι το 98
τοις εκατό των ερωτηθέντων γνώριζε ποιος είναι ο
Ford, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό που είπε ότι
είναι πιθανό αποτέλεσμα
των σχεδόν καθημερινών
εμφανίσεων του πρωθυπουργού για ενημερώσεις
σχετικά με την απάντηση

της επαρχίας COVID-19.
Η ευαισθητοποίηση του
κοινού για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης
ανήλθε στο 87% για την
αρχηγό του NDP Andrea
Horwath, 57 τοις εκατό
για τον ηγέτη των φιλελεύθερων Stephen Del
Duca και 50 τοις εκατό για
τον αρχηγό του πράσινου

κόμματος Mike Schreiner.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 22
Μαρτίου.
Οι διαδικτυακές έρευνες
δεν μπορούν να εκχωρήσουν ένα περιθώριο
σφάλματος, επειδή δεν
λαμβάνουν τυχαία δείγμα
του πληθυσμού.
Ι. Σαραϊδάρης

Δημοσκόπηση δείχνει σταθερή υποστήριξη για την κυβέρνηση
του Ford παρά την κριτική για τον χειρισμό της Πανδημίας

Η Κίνα τιμωρεί το Συντηρητικό μέλος του Κοινοβουλίου Μάικλ
Τσονγκ, μέλος της ομοσπονδιακής υποεπιτροπής των εξωτερικών
Η απόφαση της Κίνας να
κυρώσει έναν συντηρητικό
βουλευτή καθώς και μια
κοινοβουλευτική υποεπιτροπή είναι μια επίθεση
κατά της ελευθερίας του
λόγου σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην περιοχή Σιντζιάνγκ, δήλωσε το
Σάββατο ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau.
“Οι κυρώσεις της Κίνας
είναι μια επίθεση στη διαφάνεια και στην ελευθερία
της έκφρασης - αξίες στο
επίκεντρο της δημοκρατίας μας”, δήλωσε ο Trudeau
στο Twitter.
Ο υπουργός Εξωτερικών
Marc Garneau χαρακτήρισε τις ενέργειες της Κίνας
εναντίον του βουλευτή
Tory Michael Chong και
στην υποεπιτροπή για τα
διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα “απαράδεκτες”.
“Η κυβέρνηση του Καναδά
βρίσκεται μαζί με βουλευτές και όλους τους Καναδούς καθώς συνεχίζουμε
να συνεργαζόμαστε με
τους εταίρους για την υπεράσπιση της δημοκρατίας
και της ελευθερίας του
λόγου και θα συνεχίσουμε
να αναλαμβάνουμε δράση
όταν παραβιάζονται οι διεθνείς υποχρεώσεις για τα
ανθρώπινα δικαιώματα”,
δήλωσε ο Γκάρνεου σε
δήλωση.

Νωρίτερα το Σάββατο, το
Υπουργείο Εξωτερικών της
Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας δήλωσε σε δελτίο
τύπου ότι έχει απαγορεύσει την είσοδο του Τσονγκ
στη χώρα και απαγορεύει
σε κάθε Κινέζο πολίτη να
συνεργάζεται μαζί του.
Οι κυρώσεις αφορούσαν
επίσης την ομοσπονδιακή υποεπιτροπή στην
οποία βρίσκεται ο Τσονγκ,
η οποία μελετά την κατάσταση των Ουιγούρων
και άλλων Τούρκων Μουσουλμάνων στην περιοχή
Σιντζιάνγκ της Κίνας.
Η Κίνα δήλωσε ότι οι ενέργειές της ήταν σε απάντηση στις κυρώσεις που
επέβαλε ο Καναδάς σε
κινέζους αξιωματούχους
σχετικά με την κατάσταση
στο Σινγιάνγκ.
“Η κινεζική κυβέρνηση
είναι αμετάβλητα αποφασισμένη να διαφυλάξει
την εθνική κυριαρχία, την
ασφάλεια και τα αναπτυξιακά της συμφέροντα,
και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν
σαφώς την κατάσταση και
να επανορθώσουν τα λάθη
τους”, ανέφερε σε δήλωσή
του το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας.
“Πρέπει να σταματήσουν
την πολιτική χειραγώγηση
σε ζητήματα που σχετίζονται με το Σιντζιάνγκ, να

σταματήσουν να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές
υποθέσεις της Κίνας με
οποιαδήποτε μορφή και
να μην προχωρήσουν σε
λάθος δρόμο. Διαφορετικά, θα κάψουν τα δάχτυλά
τους.”
Ο Καναδάς ενώθηκε με
άλλες χώρες τη Δευτέρα
επιβάλλοντας κυρώσεις
εναντίον τεσσάρων Κινέζων αξιωματούχων και
μιας κινεζικής οντότητας.
Η Καναδική Υπηρεσία των
Παγκοσμίων Σχέσεων δήλωσε ότι τα αυξανόμενα
αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν καταχρήσεις υπό
την ηγεσία του κράτους
από τις κινεζικές αρχές
εναντίον περισσότερων
από ένα εκατομμυρίο Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών εθνοτικών
μειονοτήτων βάσει της
θρησκείας και της εθνικότητάς τους. Το υπουργείο
ανέφερε ότι οι καταχρήσεις περιλαμβάνουν “πολιτική επανεκπαίδευση,
καταναγκαστική εργασία,
βασανιστήρια και αναγκαστική αποστείρωση”.
Ο Τρουντό δήλωσε τη Δευτέρα ότι κυρώσεις επιβλήθηκαν στην Κίνα για “τις
βαριές και συστηματικές
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συμβαίνουν στην περιοχή”.
Ο Τσονγκ, κριτικός των

εξωτερικών υποθέσεων
των Τόρις, δήλωσε το Σάββατο ότι έχει καθήκον να
αποκαλέσει τη «γενοκτονία» της Κίνας των Μουσουλμάνων Ουιγούρων.
“Εμείς που ζούμε ελεύθερα
σε δημοκρατίες βάσει του
κράτους δικαίου πρέπει να
μιλήσουμε για τους άφωνους”, δήλωσε ο Τσονγκ
στο Twitter.
“Αν αυτό σημαίνει ότι η
Κίνα θα επιβάλει τιμωρίες
σε εμένα, θα τις φορέσω
ως σήμα τιμής.”
Η Κίνα δήλωσε επίσης
το Σάββατο ότι επέβαλε
κυρώσεις εναντίον του
προέδρου και του αντιπροέδρου της Επιτροπής
Διεθνών Θρησκευτικών
Ελευθεριών των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Η παγκόσμια οικονομία αμέσως μετά το τέλος του κορόνα ιού.
των ΗΠΑ που παρακίνησαν τις αμερικανικές εταιΌπως έγραφα στην προ- ρείες να επαναπατρίσουν
ηγούμενη έκδοση της τα κέρδη τους από τις
επιθεώρησης, οι μέρες διεθνείς αγορές..
που θα ακολουθήσουν
την επίλυση του σοβαρού Μετά την επιβολή του υποπροβλήματος του κορόνα χρεωτικού κλεισίματος τον
ιού, κάθε άλλο παρά θα Μάιο και τον Ιούνιο του
πρέπει να αναμένονται 2020, το διατλαντικό εμπόευχάριστες. Η κατάρρευση ριο αγαθών ανέκαμψε γρήτου εμπορίου, των επεν- γορα και σήμερα βρίσκεται
δύσεων και των θέσεων κοντά στα προ-πανδημικά
εργασίας λόγω του κορο- επίπεδα. Το εμπόριο υπηνοϊού παραμένει ευρέως ρεσιών ωστόσο, μια ολοέδιαδεδομένη, πλήττει όλες να και πιο σημαντική οδός
τις διοικητικές περιφέρειες για το παγκόσμιο εμπόριο
και ακόμη περισσότερο και για τους διατλαντικούς
πολλές βιομηχανίες. Στο εμπορικούς δεσμούς ειδιπαρελθόν ταυτόχρονα με κότερα, θα χρειαστεί πολύ
το κλείσιμο των οικονο- περισσότερο χρόνο για να
μιών, είναι γνωστό ότι πα- ανακάμψει και όταν αυτή
ράλληλα βυθιζόταν και η γίνει θα εξαρτηθεί από
ζήτηση των καταναλωτών, την πρόοδο στη διανομή
με αποτέλεσμα να απο- εμβολίων και την άρση
δυναμωθούν οι αγορές των ταξιδιωτικών περιοεργασίας με τις επιπτώσεις ρισμών.
πάνω στις διασυνοριακές
ροές αγαθών, υπηρεσιών, Η οικονομική ζημία, ωστόανθρώπων και επενδύσε- σο, από τον COVID-19,
ων οι οποίες στην ουσία επεκτείνεται πολύ πέρα
κατέρρευσαν. Είναι γνω- από το εμπόριο. Οι πωστόν ότι ακόμη και πριν λήσεις ξένων θυγατρικών
η πανδημία εκδηλωθεί η εταιριών, όχι το εμπόριο
παγκόσμια οικονομία είχε αυτό καθ’ αυτό, είναι το
αρχίσει να παρουσιάζει κό- κύριο μέσο με το οποίο
πωση, με αποτέλεσμα την οι αμερικανικές και ευεπιβράδυνση της αύξησης ρωπαϊκές εταιρείες παρέτου παγκόσμιου εμπορίου. χουν αγαθά και υπηρεσίες
Ήταν επόμενο, λοιπόν, σε ξένους καταναλωτές.
κάτω από αυτές τις συν- Οι πολυεθνικές πωλήσεις
θήκες να συρρικνωθούν και επενδύσεις, οι οποίες
οι επενδύσεις, εσωτερικές έχουν γίνει απαραίτητες
και εξωτερικές, λόγω ακρι- για τη δημιουργία θέσεων
βώς της επιβράδυνσης εργασίας και την ευημερία
της οικονομικής δραστη- των ΗΠΑ και της Ευρώριότητας σε ολόκληρη τη πης, σημείωσαν απότομη
γη, της κλιμάκωσης των μείωση το 2020 λόγω της
εμπορικών εντάσεων, του κατάρρευσης των κερδών,
αυξανόμενου προστα- της αυξημένης επιχειρηματευτισμού από τις ΗΠΑ τικής αβεβαιότητας και της
και άλλες διοικήσεις που συνολικής εξασθένησης
ήθελαν να μιμηθούν τις της παγκόσμιας ζήτησης.
πολιτικές Τραμπ, καθώς Σύμφωνα με τα Ηνωμένα
επίσης και των πρόσφατων Έθνη, οι παγκόσμιες ροές
φορολογικών αλλαγών ΑΞΕ μειώθηκαν κατά 42%
Του Θωμά Σ. Σάρα

το 2020, με σοβαρές επιπτώσεις των μειώσεων
αυτών στην Ευρώπη και τη
Βόρεια Αμερική, οι οποίες
οδηγούν την ύφεση.
Ωστόσο, ακόμη και με το
χτύπημα από τον κορόνα ιό και τις πολλές συζητήσεις που έγιναν για
από-παγκοσμιοποίηση, οι
“Ηνωμένες Πολιτείες και
η Ευρώπη παραμένουν
βαθιά αλληλένδετες και
ενσωματωμένες η μία στις
αγορές της άλλης και οι
δύο δε στις αγορές των
άλλων. Οι καταναλωτές
και οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι και οι εταιρείες,
οι πολίτες και οι κυβερνήσεις τους και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού
επωφελούνται άμεσα από
τις βαθιές εξευγενιστικές
δυνάμεις που συνδέουν τις
“νωμένες Πολιτείες και την
Ευρώπη.
Πράγματι, παρά την επιβράδυνση του 2020, η
διατλαντική οικονομία παραμένει το υπομόχλιο της
παγκόσμιας οικονομίας. Η
συνδυασμένη παραγωγή
των Ηνωμένων Πολιτειών
και της ΕΕ των 27, συν τους
στενούς εταίρους Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία και Νορβηγία αντιπροσώπευε περίπου το ένα
τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ,
όσον αφορά την ισοτιμία
αγοραστικής δύναμης το
2020 – υψηλότερη από τη
συνδυασμένη παραγωγή
της νεοσυσταθείσας περιφερειακής συνολικής οικονομικής εταιρικής σχέσης
(RCEP) στην Ασία το (30%
του παγκόσμιου ΑΕΠ).
“ Η διατλαντική οικονομία
ΕΕ και ΗΠΑ, δεν είναι μόνο
μεγαλύτερη από την Κίνα
και την Ινδία όσον αφορά
το ΑΕΠ, αλλά είναι και ση-

μαντικά πλουσιότερη. Οι
καταναλωτές στις “Ηνωμένες Πολιτείες και την
ΕΕ δαπανούν μεγαλύτερα
ποσά και ξεπερνούν εύκολα τους ομολόγους τους
στην Κίνα και την Ινδία.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των οικονομολόγων, εάν
τοποθετήσουμε μαζί την
οικονομία των Ηνωμένων
Πολιτειών και εκείνη της
ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου
του Ηνωμένου Βασιλείου), Ο κοινός συντελεστής
αντιπροσώπευε το 50%
της παγκόσμιας προσωπικής κατανάλωσης το 2019,
έναντι του συνδυασμένου
μεριδίου μόλις 15% για
την Κίνα και την Ινδία. Τα
κατά κεφαλήν εισοδήματα – ένα βασικό μέτρο
του πλούτου ενός έθνους
– είναι πολύ υψηλότερα
στις Ηνωμένες Πολιτείες
(65.300 δολάρια), στην ΕΕ
των 27 (35.000 δολάρια)
και στο Ηνωμένο Βασίλειο
(42.300 δολάρια) από ό,τι
είναι στην Κίνα (10.300
δολάρια) είτε στην Ινδία
(2.100 δολάρια).
Πέραν τούτου, η διατλαντική οικονομία αποτελεί
αποθετήριο καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου, καθώς βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της
δραστηριότητας των παγκόσμιων άμεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ) και των
παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A).
Συνολικά, οι αμερικανικές
και ευρωπαϊκές εξαγωγές
στον κόσμο (εξαιρουμένου του ενδοκοινοτικού
εμπορίου), αντιπροσώπευαν το 27% των παγκόσμιων
εξαγωγών το 2019, το τελευταίο έτος και σύμφωνα
με τα στοιχεία που έχουν
δοθεί, οι συνδυασμένες
εισαγωγές αντιπροσώπευ-

αν το 32% του παγκόσμιου
συνόλου. Εν τω μεταξύ, οι
“Ηνωμένες Πολιτείες και η
Ευρώπη αντιπροσώπευαν
από κοινού το 61% του
εισερχόμενου αποθέματος
ΑΞΕ και το 64% του αποθέματος εξωτερικών ΑΞΕ.
Κάθε εταίρος έχει επενδύσει τη μεγάλη πλειοψηφία
αυτού του αποθέματος
στην άλλη οικονομία.
Συνεπώς, δεν αποτελεί
έκπληξη το γεγονός ότι η
μεγαλύτερη εμπορική σχέση στον κόσμο εκτείνεται
πέρα από τον Ατλαντικό.
Οι συνολικές διατλαντικές
πωλήσεις ξένων θυγατρικών εκτιμήθηκαν σε 6,2
τρισεκατομμύρια δολάρια
το 2019, κατατάσσοντάς
εύκολα ως την κορυφαία
εμπορική αρτηρία στον
κόσμο λόγω των παχιών
επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο μερών.
Το πιο σημαντικό είναι ότι
οι άνθρωποι θα πρέπει να
είναι σε θέση να παρέχουν
στους καταναλωτές μια καλύτερη ευκαιρία προκειμένου να το διαφυλάξουν. Οι
αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάνουν
έντονη την παρουσία τους
στα αναπτυσσόμενα έθνη,
και δικαιολογημένα. Οι
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης εξακολουθούν να
είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο στα περισσότερα από αυτά τα έθνη,
που κατοικούνται από
νέους καταναλωτές που
επιθυμούν δυτικά αγαθά
και υπηρεσίες. Επιπλέον,
τα επίπεδα τεχνολογικών
δεξιοτήτων πολλών εκ των
αναπτυσσόμενων χωρών
είναι τώρα στο ίδιο επίπεδο με πολλά ανεπτυγμένα
έθνη. Η Κίνα, για παράδειγμα, αναδύεται γρήγορα ως

υπερδύναμη καινοτομίας. Η Ινδία υστερεί, αλλά
προοδεύει. Περισσότεροι
άνθρωποι στη Λατινική
Αμερική, την Αφρική και
τη Μέση Ανατολή είναι
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και συνδέονται με την
ψηφιακή οικονομία.
Αυτό που συχνά λείπει από
αυτή την εικόνα, ωστόσο,
είναι το γεγονός ότι πολλές
αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες χρησιμοποιούν τις αγορές των άλλων
ως εφαλτήριο προώθησης
σε άλλα μέρη του κόσμου.
Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αυτοκινήτων, για
παράδειγμα, επενδύουν
στις Ηνωμένες Πολιτείες
και στη συνέχεια εξάγουν
αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, στην
Κίνα και σε άλλες χώρες.
Οι αμερικανικές εταιρείες
παροχής υπηρεσιών, με
τη σειρά τους, χρησιμοποιούν την κλίμακα που
προσφέρουν οι πυκνοί
επενδυτικοί δεσμοί τους
με την Ευρώπη για να είναι
παγκοσμίως ανταγωνιστικές όσον αφορά την προσφορά υπηρεσιών σε άλλα
μέρη του κόσμου. Πολλές
πολυεθνικές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης την παρουσία τους στην σταθερή
και ασφαλή αγορά της
Ευρώπης, για να παρέχουν
αγαθά και υπηρεσίες στις
αναπτυσσόμενες, αλλά
συχνά ασταθείς, αγορές
της Βόρειας Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής.
Στο σημείο αυτό ακριβώς
κρύβεται και ο προβληματισμός για το πως πρόκειται να αναπτυχθούν αυτές
οι δυναμικές οικονομίες
αμέσως μετά τη λύση του
κορόνα ιού.

Η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο αναφέρει 5.979
νέα κρούσματα COVID-19 για το περασμένο Σαββατοκύριακο
Της Κατερίνας Σάρα
Η επαρχιακή κυβέρνηση του Οντάριο δήλωσε
έναν αριθμό από 5.979
νέα κρούσματα COVID-19
κατά το διήμερο του Πάσχα, αυξάνοντας τον
συνολικό αριθμό κρουσμάτων στην επαρχία σε
364.537.
Την Κυριακή αναφέρθηκαν
3.041 κρούσματα και τη
Δευτέρα αναφέρθηκαν
2.938.
Η επαρχία δεν παρείχε
ενημερωμένα στοιχεία
covid-19 την Κυριακή του
Πάσχα λόγω των διακοπών.
Υπήρξαν 906 νέα κρούσματα στο Τορόντο, 533
στην περιοχή Peel, 391
στην περιοχή της Υόρκης,
230 στην Οτάβα και 140
στο Durham που καταγράφηκαν τη Δευτέρα,
σύμφωνα με την υπουργός
Υγείας του Οντάριο Κριστίν Έλιοτ.
Τις τελευταίες δύο ημέρες αναφέρθηκαν επίσης
πρόσθετοι θάνατοι που
σχετίζονται με τον ιό, με

12 την Κυριακή και 10 τη
Δευτέρα, αυξάνοντας τον
επαρχιακό αριθμό νεκρών
σε 7.450.
Συνολικά 331.600 κρούσματα COVID-19 θεωρούνται ότι έχουν επιλυθεί,
δηλαδή αυξήθηκαν κατά
3.660 κατά τη διάρκεια των
δύο ημερών.
Η επαρχία σημειώνει επίσης ότι ο αριθμός των
περιπτώσεων που αναφέρονται δημόσια κάθε
μέρα ενδέχεται να μην

ευθυγραμμιστεί με τις μετρήσεις περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν από την
τοπική μονάδα δημόσιας
υγείας σε μια δεδομένη
ημέρα. Οι τοπικές μονάδες
δημόσιας υγείας αναφέρουν πότε ενημερώθηκαν
για πρώτη φορά για κάθε
περίπτωση, η οποία μπορεί να ενημερωθεί και να
αλλάξει μόλις καταστούν
διαθέσιμες οι πληροφορίες. Τα δεδομένα μπορούν
επίσης να τοποθετηθούν

σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές.
Το Οντάριο βρίσκεται στην
πρώτη πλήρη εβδομάδα
ολικού αποκλεισμού τεσσάρων εβδομάδων.
Επαρχιακά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξαν 942
νοσηλείες τη Δευτέρα και
811 την Κυριακή (αύξηση
146 τις τελευταίες δύο ημέρες), με 494 στην εντατική
τη Δευτέρα και 476 την
Κυριακή (αύξηση 43 τις
τελευταίες δύο ημέρες),

με 293 σε αναπνευστήρα
τη Δευτέρα και 262 την
Κυριακή (αύξηση 32).
Η κυβέρνηση ανέφερε
ότι τις τελευταίες 48 ώρες
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 83.000 εξετάσεις. Το
Οντάριο έχει ολοκληρώσει
συνολικά 12.817.856 δοκιμές και 17.739 παραμένουν υπό έρευνα.
Η επαρχία ανέφερε ότι το
ποσοστό θετικότητας για
την έκθεση της Κυριακής
ήταν 6, 5 τοις εκατό. Η
Δευτέρα είχε ποσοστό
θετικότητας 7,8 τοις εκατό.
Έχουν υπάρξει 2.135 επιβεβαιωμένα κρούσματα
της παραλλαγής B.1.1.7,
που ανακαλύφθηκαν για
πρώτη φορά στο Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς και 71 από
την παραλλαγή B.1.351
που ανακαλύφθηκε στη
Νότια Αφρική και 103 περιπτώσεις της παραλλαγής
P.1, που βρέθηκαν για πρώτη φορά στη Βραζιλία.
Σύμφωνα με το Υπουργείο
Μακροχρόνιας Φροντίδας, έχουν υπάρξει 3.755
θάνατοι μεταξύ κατοίκων

και ασθενών σε οίκους
μακροχρόνιας φροντίδας
σε ολόκληρο το Οντάριο,
ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά ένα. Επί του
παρόντος, υπάρχουν 50
κρούσματα σε οίκους μακροχρόνιας φροντίδας, 46
εκ των οποίων δεν έχουν
ασθενείς κατοίκους.
Από τις 8 το απόγευμα της
Κυριακής, έχουν πραγματοποιηθεί 2.545.640
δόσεις εμβολίου COVID-19
στο Οντάριο -- 121.577
περισσότερες από ότι τη
Παρασκευή.
Μέχρι στιγμής, 322.197
άτομα στην επαρχία θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένα.
Η P f i ze r - B i o N Te c h , η
Moderna, η Οξφόρδη-Αστραζενέκα και η Τζόνσον
και η Τζόνσον είναι τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί
επί του παρόντος στον
Καναδά. Οι τρεις πρώτες
απαιτούν δύο ενέσεις που
χορηγούνται με διαφορά
αρκετών εβδομάδων, ενώ
η τέταρτη απαιτεί μόνο
μία.
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ΣΑΕ τέλος για την Ομογένεια:
Μονόδρομος η ενίσχυση του
Εθνικού Συμβουλίου

Του Νίκου Σταματάκη
Η βιασύνη και η προχειρότητα με την οποία οι γνωστοί αμαρτωλοί πολιτικοί
της Ελλάδας, προωθούν
την ανασύσταση ενός
αποτυχημένου θεσμού,
του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ),
μας αναγκάζει να εστιάσουμε την προσοχή μας
στα οργανωτικά θέματα
της Ομογένειας. Καταρχήν
δεν κατανοώ γιατί κάποιοι
ομογενείς επιμένουν να
συνδέουν το όνομά τους
με το ΣΑΕ. Και μόνο το
γεγονός ότι οι Ελληνες
πολιτικοί “θέλουν να μας
οργανώσουν” θα έπρεπε
να αποτελεί “κόκκινο πανί”
για όλους μας. Πρόκειται
για μια ελληνική πολιτική
ελίτ κατά 90% διεφθαρμένη και ξεπουλημένη
σε διάφορα συμφέροντα,
αλλότρια και κατά κανόνα
ενάντια με τα συμφέροντα
του Ελληνισμού. Επομένως δεν δικαιολογείται
καμία σοβαρή σχέση μαζί
τους.
Εμείς, οι Ελληνες της Διασποράς, έχουμε ως στόχο
την προστασία των συμφερόντων του Ελληνισμού,
την διαιώνιση του Ελληνισμού, στην γενέτειρα και
ανά την Υφήλιο. Εκείνοι, οι
πολιτικοί “χατζηαβάτηδες”
της Ελλάδας, έχουν ως
βασική μέριμνα την διαιώνιση της εξουσίας τους και
την ευημερία της τσέπης
τους. Επομένως σε ποιά
βάση θα συνεργαστούμε;
Εχουμε ποτέ δει κάποιο
θεσμό που ξεπήδησε από
το διεφθαρμένο ελληνικό κράτος να λειτουργεί
σωστά και να ανδρώνεται
εκπληρώνοντας τους στόχους του; Εδώ με δυσκολία
επιτελούν στοιχειώδες
έργο οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εξωτερικών,
το ΣΑΕ θα αποδώσει; Παραπονέθηκαν πολλοί ότι
πριν την εισαγωγή του
πρόσφατου νόμου δεν
ρωτήθηκε κανείς εκπρόσωπος της Διασποράς και
κανείς οργανισμός. Μα
γιατί να μας ρωτήσουν,
αφού τα ξέρουν όλα οι
διάφοροι “Πατούληδες”
και “Αδώνιδες”… Αλλά
και να μας ρωτούσαν η
απάντηση θα ήταν μία και
μόνη: Καμία συμμετοχή σε
οργανισμό εκπορευόμενο
και (έστω και μερικώς)

χρηματοδοτούμενο από – και αν δεν με πιστεύετε
το χρεοκοπημένο και άρ- δοκιμάστε τους. Ζητήστε
τους για παράδειγμα τώρα
ρωστο ελληνικό κράτος.
που πλησιάζει η θλιβερή
Το ΣΑΕ όπως προτείνεται επέτειος των Ελληνικών
από την ελληνική κυβέρ- Γενοκτονιών στις 19 Μαϊνηση έχει ένα και μόνο ου, να κάνουν κάποια έστω
βασικό σκοπό: Να απο- και απαλή δήλωση. Σιωπή
τελέσει μοχλό ελέγχου θα λάβετε, ηχηρή σιωπή.
της Ομογένειας από την Υπό την καθοδήγηση αυελληνική πολιτική ελίτ. H τών των ασπόνδυλων και
Ομογένεια της Διασποράς εκβιαζόμενων θα συνερδεν τους έχει καμία ανά- γαστούμε και θα προχωγκη οικονομικά, ΔΕΝ ΤΗΝ ρήσουμε;
ΕΛΕΓΧΟΥΝ, και επομένως
σε κάποια δεδομένη στιγ- Στην Αμερική μια τέτοια
μή μπορεί να τους κάνει ευρεία, τριτοβάθμια, ορζημιά αποκαλύπτοντας γάνωση της Ομογένειας
τον αντεθνικό ρόλο των είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
περισσοτέρων. Αυτό απο- Δεν θα επαναλάβω εδώ
δείχθηκε με περίτρανο τις γνωστές “καραμέλες”:
τρόπο διαχρονικά στον είναι “ανενεργό”, “προσωαγώνα για το Κυπριακό, ποπαγές”, “παρακμάζον”,
το όνομα της Μακεδονί- κλπ. Είναι στο χέρι όλων
ας μας και σε όποιο άλλο μας να αλλάξουν αυτά.
εθνικό θέμα αναμίχθηκε Η πρόσφατη “πρεμούρα”
ορισμένων προεδρο-παη Ομογένεια.
ραγόντων (που εάν δεν
Γνώμη μας είναι ότι η Ομο- είχαν ίδια συμφέροντα
γένεια οφείλει να προ- να εξυπηρετήσουν, σίχωρήσει κατά ηπείρους γουρα είχαν προβλήματα
ή χώρες σε διευρημένες προσωπικού επιπέδου με
οργανώσεις αυτοχρημα- τον τωρινό πρόεδρο) μας
τοδοτούμενες και πλήρως ανάγκασε να σχολιάσουμε
ανεξάρτητες από κάθε έντονα την κατάσταση. Κάελληνική ή εκκλησιαστική ποιες κινήσεις που πήγαν
εξουσία. Το “ελληνική” το να κάνουν οι διαφωνούεξηγήσαμε παραπάνω. Το ντες θα ανατραπούν από
“εκκλησιαστική” το εξη- την νομική πραγματικόγούμε εδώ και αρκετό και- τητα που είναι αμείλικτη
ρό καθώς περιγράφουμε και δεν επιτρέπει αλλαγή
την εξάρτηση του Πατρι- της υπάρχουσας ηγεσίας
αρχείου Κωνσταντινουπό- με αντι-καταστατικό τρόλεως από την αυταρχική πο. Ούτως ή άλλως έχουν
νεο-οθωμανική εξουσία. προγραμματισθεί εκλογές
Είναι σχιζοφρενικό οι ευ- για το φθινόπωρο και το
ρύτερες οργανώσεις μας γεγονός αυτό θα ξεκαθαρίνα έχουν οποιαδήποτε σει τα πράγματα. Ειλικρινά
σχέση “καθοδήγησης” υπό ποτέ δεν κατάλαβα, παρότι
Αρχιεπισκοπές (Αμερικής, μίλησα και με τις δύο πλευΚαναδά, Αυστραλίας, Βρε- ρές, γιατί κάποιοι επισπεύτανίας κλπ) που ελέγχονται δουν και θέλουν να γίνουν
άμεσα από το Πατριαρχείο. εκλογές τώρα – παρά τις
Ειδικά ο τωρινός Πατρι- τόσες απαγορεύσεις λόγω
άρχης Βαρθολομαίος έχει πανδημίας. Πέντε-έξι μήαποδείξει με κάθε του νες τους χάλασαν; Εάν
κίνηση ότι καμία διάθεση είναι πράγματι πατριώτες
δεν έχει να προωθήσει ας δείξουν καλή θέληση
(αλλά ούτε καν να ανα- και ας συμμετέχουν στις
φέρει!) ΚΑΝΕΝΑ από τα εκλογές του φθινοπώρου.
βασικά εθνικά θέματα. Δεν περισσεύει κανείς –
Λέξη δεν βγάζει, καθώς αρκετά πια με την ελληνική
εκβιάζεται πολλαπλώς “φαγωμάρα”…
από τους Τούρκους, για
το προσφυγικό και Αιγαίο, Αλλά σε ποιές αρχές πρέούτε μιλιά για Κυπριακό πει να στηριχθεί ένα νέο
ή ότι άλλο εκτός από την ξεκίνημα για το Εθνικό
“επαναλειτουργία της Χάλ- Συμβούλιο;
κης” και πρόσφατα και την
Αγιά Σοφιά. Αλλά συνη- A) Πλήρης Ανεξαρτησία.
θέστατα ούτε και οι κατά
χώρες Αρχιεπίσκοποι που Καμία σχέση και προπαεξαρτώνται από το Πα- ντός καμία χρηματοδότητριαρχείο κάνουν τίποτα

ση από την όποια ελληνική
πολιτική εξουσία. Το ίδιο
και για την εκκλησιαστική
εξουσία. Με την Εκκλησία
υπάρχει μεγάλος χώρος
για συνεργασία, αλλά η
Εκκλησία δεν είναι σε θέση
να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία στα θέματα του
Ελληνισμού που έχουμε
συνηθίσει να αποκαλούμε
“εθνικά”. Η πρωτοβουλία θα ανήκει στο Εθνικό
Συμβούλιο, τη γραμμή θα
χαράσει το Εθνικό Συμβούλιο μέσω των οργάνων και
οργανώσεών του. Εάν και
εφόσον υπάρχει σύγκλιση
με την Εκκλησία θα υπάρχει και συνεργασία. Αλλά
δεν θα περιμένουμε πότε
η Εκκλησία θα ανακινήσει
σοβαρά πχ. το προσφυγικό, το Κυπριακό ή το θέμα
των Ελληνικών Γενοκτονιών. Υπάρχουν και άλλα
νεώτερα θέματα για τα
οποία το Εθνικό Συμβούλιο είναι απολύτως κατάλληλο. Ενα από αυτά αφορά τους νέους “δασικούς
χάρτες” στην Ελλάδα αλλά
και την θέσπιση “επενδυτικών” οργανισμών υπό την
κεντρική κρατική εξουσία.
Και μιά απλή ανάγνωση
των τελευταίων αυτών
λέξεων πείθει ότι πρόκειται
για συνώνυμο του όρου
“διαφθορά”. Πρόκειται για
φθηνό ξεπούλημα των διαμαντιών της Ελλάδας, με
μεσάζοντα την διεφθαρμένη κομματική ελίτ της
Αθήνας. Η φωνή του Απόδημου Ελληνισμού για ένα
τέτοιο θέμα είναι ισχυρή
και θα έχει ανταπόκριση.
Γιατί; Επειδή ακριβώς δεν
έχουμε ανάγκη το κλεπτο-

κρατικό πολιτικό σύστημα
της Αθήνας – και επομένως
μπορούμε άνετα να τους
εκθέσουμε και να τους
πάμε στα ελληνικά και διεθνή δικαστήρια εφόσον
αποκαλύπτεται διαφθορά
και κλοπή των ελληνικών
θησαυρών “για μια χούφτα
δολλάρια”.
Β) Αυτοχρηματοδότηση.
Οι ετήσιες εισφορές των
ομοσπονδιών δεν είναι
αρκετές για τη συντήρηση
μιας σοβαρής οργάνωσης
όπως πρέπει να είναι το
Εθνικό Συμβούλιο. Φυσικά οι προσφορές έργου
και δωρεές από ιδιώτες
είναι ευπρόσδεκτες. Αλλά
προτιμότερη θα ήταν η
δημιουργία κύκλου μελών
με ετήσια συνδρομή. Κάτι
τέτοιο θα διευρύνει τον
κύκλο των ενδιαφερομένων και θα δημιουργήσει
σταθερότερη πηγή εισοδήματος.
Γ) Λειτουργία Επιτροπών.
Είναι απαραίτητη η λειτουργία επιτροπών για την
επαναδραστηριοποίηση
της Οργάνωσης. Η Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων
πρέπει να έχει φυσικά πρωτεύουσα θέση για ευνόητους λόγους, όπως και η
Επιτροπή Νεολαίας και η
Επιτροπή Οικονομικών, ο
υπεύθυνος Επικοινωνίας
/ εκπρόσωπος Τύπου και
ούτω καθεξής.
Δ) Προσέλκυση Νεολαίας.
Αναμφίβολα, το βασικό-

τερο υπαρξιακό ζήτημα
που θα έχει να αντιμετωπίσει το Εθνικό Συμβούλιο
(αλλά και όλες οι οργανώσεις μας) τα προσεχή
χρόνια έχει να κάνει με
την προσέλκυση της νεολαίας. Εχουν δοκιμασθεί
ορισμένες ιδέες επιτυχώς
σε κάποιες οργανώσεις
αλλά γενικά είναι απογοητευτική η κατάσταση.
Καταρχήν, πρέπει να αποφευχθεί η μονιμότητα στις
καρέκλες και να ανοιχθεί
η οργάνωση (ειδικά στο
τομέα της επικοινωνίας)
σε νέες ιδέες και νέους
ανθρώπους. Επειτα, εκείνα
που μας ενώνουν – που
ενώνουν όλες τις γενεές
– πρέπει να προβληθούν.
Ποιά είναι αυτά; Ο πολιτισμός, οι ελληνικές παραδόσεις, η ιστορία μας,
η Ελλάδα ως διαχρονική
ιδέα. Βασικός μοχλός για
κινητοποίηση της νεολαίας
είναι η ανάγκη των νέων
για networking σε όποιο
επαγγελματικό κύκλο και
εάν ειδικεύονται. Με βάση
αυτήν την ιδέα πολλά μπορούν να γίνουν.
Ολα τούτα βέβαια εξαρτώνται από την καλή θέληση
και εργασία όλων. Είναι
ιστορικά βεβαιωμένο ότι
ο Ελληνισμός έχει τη δύναμη να αναγεννάται στο
έσχατο σημείο της φθοράς
του, κυριολεκτικά μέσα
από τις στάχτες του. Σε
τούτο το σημείο βρισκόμαστε τώρα. Ωρα για δράση
λοιπόν!
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Επίσημη απώλεια ιστορικής μνήμης

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.

και ανελπιστία για την πατρίδα του, αν συνδέσω τη
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.
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.

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
Ασεβώ, ίσως, στον νηφά- κυριολεκτείται.
λιο αναγνώστη μου, τον
κουρασμένο από τη μα- Το όραμα που ταύτιζε
κρόσυρτη απογοήτευση 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.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)

Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου υπεραμυνόμενη της ανα– Γραμματέας ΣΑΕ
γκαιότητας ύπαρξης του
ΣΑΕ καθώς, όπως είπε, «η
Ομογένεια είχε για πρώτη
Την ανάγκη να χαραχθεί φορά ένα επίσημο παμία εθνική στρατηγική για γκόσμιο θεσμικό όργανο
τον Απόδημο Ελληνισμό αναφοράς, κατοχυρωμένο
σε βάθος δεκαετίας «χωρίς στο Σύνταγμα της Ελλάνα αλλάζει από κυβέρνηση δος».
σε κυβέρνηση» εξέφρασε Από την τηλεοπτική εκποη εκλεγμένη Παγκόσμια μπή ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ των
Γραμματέας του Συμβουλί- Άκη Παυλόπουλου και
ου Απόδημου Ελληνισμού, Ντόρας Κοτροκόη, στην
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, τηλεόραση του OPEN, η

Όλγα Σαραντοπούλου,
αναφερόμενη στον νέο
νόμο για την ανασύσταση
του ΣΑΕ συμφώνησε ότι
υπάρχει χώρος για βελτιώσεις της λειτουργίας του
σε όλα τα επίπεδα. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη
εμπειρία μπορεί να φανεί
χρήσιμη, αλλά, επεσήμανε
ότι ο νέος νόμος δεν έτυχε
διαβούλευσης με την Ομογένεια και αναρτήθηκε το
νομοσχέδιο για λίγες μόνο
ημέρες στη Διαύγεια και
αυτές μέσα στον μήνα Αύγουστο όπου οι ομογενείς
δεν ήταν διαθέσιμοι λόγω
διακοπών ή δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί.
Αναφορικά με ελλείψεις
και λάθη που μπορεί να
παρατηρήθηκαν στη διάρκεια λειτουργίας του ΣΑΕ η
κα Σαραντοπούλου επιμέρισε τις ευθύνες τόσο στην
Ελληνική Πολιτεία και στις
εκάστοτε κυβερνήσεις και
στα πολιτικά κόμματα όσο
και σε ανθρώπινα λάθη

του Προεδρείου του ΣΑΕ.
Παρόλα αυτά, η Παγκόσμια Γραμματέας χαρακτήρισε το ΣΑΕ ως την πρώτη
μεγάλη προσπάθεια ένωσης του παγκόσμιου Ελληνισμού. Αναφέρθηκε στην
ίδρυση των παγκοσμίων
Δικτύων Επιχειρηματιών,
Επισ τημόνων, Πολιτισμού, Γυναικών, Νεολαίας
και Ομογενειακών ΜΜΕ.
Ιδρύθηκαν Ιατρικά Κέντρα
στις χώρες της Μαύρης
Θάλασσας επί προεδρίας
Α. Άθενς και από το ΣΑΕ
Ευρώπης, εκπονήθηκαν
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ομογενείς
δασκάλους στην πρώην
ΕΣΣΔ, οργανώθηκαν οι
Αθλητικοί Αγώνες από την
Περιφέρεια Ωκεανίας και
Άπω Ανατολής, η οποία
παραμένει έως σήμερα
ενεργή, καρποφόρησε η
ανάπτυξη συνεργασιών σε
όλα τα επίπεδα, κ.α.
συνέχεια στη σελίδα 20

Patrides Western Bureau
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

_____________________

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

PATRIDES
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Ευρωπαίοι τσαρλατάνοι και Έλληνες ευρώδουλοι
βρίσκονται στο έδαφός
της. Έτσι ο Ερντογάν θα
συντηρεί τον «εφεδρικό
στρατό του» για μελλοντικές υβριδικές επιχειρήσεις
και απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Καμιά
αντίδραση από τις ευρώδουλες ελληνικές ηγεσίες.

Του Νίκου Ιγγλέση, Μέλος
του ΙΗΑ
Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25ης Μαρτίου
κατέληξε, με ελληνικές
υπογραφές, σ’ ένα κείμενο Συμπερασμάτων που
αποτελεί απενοχοποίηση
και «φιλικό χάδι» προςτην
Τουρκία. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγύρισαν, ενώ
οι πολιτικοί σε Αθήνα και
Λευκωσίαεξέφρασαν την
ικανοποίησή τους !
Οι περίφημες κυρώσεις
κατά της Τουρκίας αφού
« έ κα ν α ν βόλτ ες» σ τα
προηγούμενα Συμβούλια
τώρα χάθηκαν. Εξάλλου ο
κ. Μητσοτάκης έχει πολλές
φορές δηλώσει ότι «οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός». Έτσι, στο τελευταίο
κείμενο Συμπερασμάτων
περιγράφεται αναλυτικά
η «θετική ατζέντα» για την
Τουρκία.

την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Α. Μεσόγειο
μέσω της διακοπής των
παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, της
επανάληψης διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας και των επικείμενων συνομιλιών για
το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

Η Ελλάδα άρχισε διερευνητικές επαφές με την
Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας
θα πάει για συνομιλίες με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα και η
Κυπριακή Δημοκρατία
προσέρχεται, ως κοινότητα, σε διαπραγματεύσεις
(5+1) για τη διευθέτηση
του Κυπριακού. Περιχαρές
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
αναφέρει: «Χαιρετίζουμε

Με τις ενέργειές της η ελληνική πλευρά απενοχοποίησε την Τουρκία και
έδωσε τη δυνατότητα στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
(άλλο που δεν ήθελε) να
«χαιρετίζει» την αποκλιμάκωση. Η κατοχή της Βόρειας Κύπρου, το άνοιγμα της
Αμμοχώστου προς εποικισμό, η μη αναγνώριση της
Κυπριακής Δημοκρατίας
(θεωρείται εκλιπούσα από

την Τουρκία), το casus
belli, οι παραβιάσεις του
εναέριου χώρου μας, η διεκδίκηση τουρκικής κυριαρχίας σε πολλά ελληνικά
νησιά του Αιγαίου, η αμφισβήτηση της κυπριακής
ΑΟΖ, η «Γαλάζια πατρίδα»
που δεν αναγνωρίζει θαλάσσιες ζώνες στα νησιά,
το τουρκολιβυκό μνημόνιο
κ.α. αποτελούν για τους ευρωπαίους τσαρλατάνους
θέματα μάλλον μικρής
σημασίας. Εξάλλου ούτε
η ευρώδουλη ελληνική
πλευρά τα θέτει ως προαπαιτούμενα.
Έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πάντα με ελληνικές
υπογραφές, αποφάσισε:
«προκειμένου να ενισχυθεί
περαιτέρω η πρόσφατα
πιο θετική δυναμική» να

ζητήσει από την Κομισιόν
να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής
ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Να
μπορεί, δηλαδή, η γειτονική χώρα να αυξήσει τις
εξαγωγές της προς την
Ένωση (και προς την Ελλάδα), να εισπράττει περισσότερο συνάλλαγμα και
άρα να μπορεί να αγοράζει
περισσότερα όπλα. Πρόκειται για ευθεία ενίσχυση
τηςεπιθετικής Τουρκίας.
Δεν υπήρξε κανένα veto
από τον κ. Μητσοτάκη
ούτε τον κ. Αναστασιάδη.
Επίσης, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο αποφάσισε να
ζητήσει από την Κομισιόν
να υποβάλλει πρόταση για
τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Τουρκίας
για τους πρόσφυγες που

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την
Κομισιόν να διερευνήσει
πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία
στην κινητικότητα των
ανθρώπων (κατάργηση
visas). Ούτε εδώ δεν υπήρξε κανένα veto από Αθήνα
και Λευκωσία, μήπως και
χαλάσει το θετικό κλίμα
που καλλιεργεί ο γερμανικός παράγοντας.
Όλα τα υπέγραψε η ελληνική πλευρά «ευγνωμονούσα» την Τουρκία που
απέσυρε προσώρας τα
ερευνητικά πλοία της και
τα γεωτρύπανα από την
ελληνική υφαλοκρηπίδα
και την κυπριακή ΑΟΖ.
Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει: «Καλούμε τον Ύπατο Εκπρόσωπο
(Ζοζέπ Μπορέλ) να προχωρήσει στις εργασίες της
Πολυμερούς Διάσκεψης
για την Ανατολική Μεσόγειο». Πρόκειται για αρχική
τουρκική πρόταση για την
οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Μεσογείου,
μεστόχο την παράκαμψη

των κανόνων του Διεθνούς
Δικαίου της Θάλασσας.
Στη Διάσκεψη αυτή βέβαια
η Τουρκία θα αρνηθεί την
ισότιμη συμμετοχή της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
που δεν αναγνωρίζει.
Την επομένη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ δήλωσε: «Πρέπει
να προσεγγίσουμε την
Τουρκία σ’ όλα τα μέτωπα». Από την πλευρά του
ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Το
ζήτημα των σχέσεων με
την Τουρκία αποτελεί πλέον ευρωτουρκικό ζήτημα».
Έτσι οι Έλληνες μπορούν
να κοιμούνται ήσυχοι, θα
μας προστατεύει η γερμανική Ευρώπη !
Αντίθετα ο αυστριακός
Καγκελάριος Σεμπάστιαν
Κουρτς δήλωσε από τη
πλευρά του: «Η Αυστρία
τάσσεται υπέρ του εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας και υπέρ της διακοπής
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας».
Μήπως στην Αυστρία αντιλαμβάνονται καλύτερα
τη νεοοθωμανική απειλή
απ’ ό,τι το ευρώδουλο πολιτικό προσωπικό στην
Αθήνα και τη Λευκωσία; Η
απάντηση βρίσκεται στην
οικονομική εξάρτηση από
το χρέος και το φοβικό
σύνδρομο.

«Υπάρχει δρόμος ωρέ! Ο δρόμος του Θεού»

«Ήταν πρωί, Σάββατο του
Λαζάρου, 10 Απριλίου του
1826, όταν συγκροτήθηκε
το νεκροδόξαστο εκείνο
συμβούλιο αποφάσεως.
Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν
αναλάβει να διερευνήσουν, με ανιχνευτές την
ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο
πέρασμα των ελεύθερων
Πολιορ κημέ νων σ την
ελευθερία. Κανένας όμως
δεν έφερε ελπιδοφόρα
πληροφορία. Οι λόγχες και
οι στενωποί φυλάγονταν
άγρυπνα από τους πολιορκητές σε βάθος χώρου
και τόπου. Γενική ήταν η
κατήφεια και ησιωπηλή
θλίψη. Την σιωπή της στιγμής έσπασε η βροντώδης
και σταθερή έκρηξη του
τρανοδύναμου αρχηγού
της Φρουράς, του Θανάση
Ραζη-Κότσικα.
Υπάρχει δρόμος ωρέ!
Ποιός είναι, στρατηγέ, και
δεν τον λες τόση ώρα;
διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι
παριστάμενοι.
—Είναι ο δρόμος του
Θεού, φωνάζει». (Το κείμενο είναι απόσπασμα από
το βιβλίο του Ν. Βούλγαρη
«Το Μεσολόγγι των Ιδεών,

ερμηνεία της απόφασης
Όταν πήγε ο Όθων το 1837
της εξόδου»).
στο Μεσολόγγι, γνώρισε
Μεσολόγγι είναι και σήμε- και τον παπα-Παναγιώρα η πατρίδα. «Κλεισμένο» τη Μπουγάτσα. Ο παριαπό εχθρούς προαιώνιους, στάμενος καπετάνιος Δ.
αλλά τώρα δεν έχουμε αρ- Μακρής, όταν ο βασιλιάς
χηγούς «τρανοδύναμους», ζήτησε πληροφορίες για
να αποφασίζουν για την τον ιερέα, του είπε: «Αυτόν
τύχη του, προκρίνοντας να τον προσκυνούμε ως
τον «δρόμο του Θεού». Αυ- άγιο, μεγαλειότατε, για
τός ο δρόμος είναι σταυ- τις υπηρεσίες του στην
ρικός, είναι Γολγοθάς, εί- πατρίδα. Από την αρχή
ναι μαρτυρικός, αλλά έτσι του αποκλεισμού στο Μεφτάνεις στην επανάσταση σολόγγι, η μόνη δουλεία
και την Ανάσταση. Είναι που έκανε ο παπάς αυτός,
«έξοδος» από την κακο- άμα άρχιζε το ντουφέκι-και
ήθεια, την αφιλοπατρία, αυτό ήταν καθημερινό,
τον δολερή διχόνοια, την νύχτα και μέρα- να τρέχει
στην εκκλησιά. Έπαιρνε το
απιστία.
δισκοπότηρο στα χέρια και
Ο δρόμος του Θεού σημαί- με το φανάρι του πήγαινε
νει να έχουμε πολιτικούς, από έπαλξη σε έπαλξη και
όχι ανάξια λόγου περιτρίμ- μεταλάβαινε τους βαριά
ματα του κομματισμού, πληγωμένους και τους
αλλά αναστήματα που θα παρηγορούσε με καλά
ζουν και θα πολιτεύονται λόγια. Και εγκαρδίωνε τους
σαν τον Καποδίστρια, που άλλους να πολεμούν με
όταν τον συμβούλευσε ο όρεξη και με ψυχή, για να
γιατρός του να βελτιώσει έχουν την βοήθεια του
την διατροφή του, γιατί Θεού. Σου ορκίζομαι στην
ήταν κάτισχνος από την πίστη μου βασιλιά ότι δεν
πολλή εργασία, απάντησε: πέρασε μέρα ή νύχτα, που
« Τότε μονάχα θα βελτι- να μην τον δω γύρω σε
ώσω την διατροφή μου, όλες τις πολεμίστρες και
όταν είμαι βέβαιος ότι δεν μέσα στην χώρα από σπίτι
υπάρχει ούτε ένα Ελληνό- σε σπίτι. Και στην Έξοδο
ήταν μαζί μας και βόλι δεν
πουλο που να πεινάει..».
τον πείραξε. Λοιπόν, δεν
Ο δρόμος του Θεού ση- είναι άγιος ο παπάς αυμαίνει κληρικούς που θα τός...». (Από Αναγνωστικό
«τήκονται», θα λιώνουν του 1952).
για τον πλησίον και θα παρηγορούν τους ταπεινούς Το δρόμο του Θεού, πρέπει
και καταφρονεμένους, σαν να βαδίσουν και οι δάσκατον αληθινό κληρικό του λοι, όλων των βαθμίδων,
αν θέλουμε προκοπή και
Μεσολογγίου.

μέλλον στην πατρίδα. Το
υπουργείο, κάποτε Εθνικής
Παιδείας, είναι αιχμάλωτο
στα χέρια ανθρώπων εκκλησιομάχων και προσκυνημένων στα νεοταξικά
κελεύσματα. Να μιμηθούν
τους Φωτιστές του Γένους, τους δασκάλους της
Τουρκοκρατίας σαν τον
«πατέρα της πατρίδος»,
όπως τον αποκαλούσε ο
Κολοκοτρώνης, Γεώργιο
Γεννάδιο.
Το 1826 τον βρίσκουμε
στο Ναύπλιο, λίγο μετά
την Έξοδο του Μεσολογγίου. Γράφει ο Φωτάκος:
«Κλαυθμός και οδυρμός,
εγίνετο καθ’ όλην την Ελλάδα και από την ξηράν
και από την θάλασσαν...».
Η Επανάσταση κινδύνευε.
Την 8η Ιουνίου ο Γεννάδιος
καλεί στο Ναύπλιο τον λαό
«εις υπέρτατων αγώνα
υπέρ σωτηρίας της Ελλάδος». Ο αυτήκοος και αυτόπτης Αλ. Ραγκαβής στα
Απομνημονεύματά του,
μεταφέρει την σκηνή και
τα λόγια του Δασκάλου του
Γένους. «Η πατρίς καταστρέφεται, ο αγών ματαιούται, η ελευθερία εκπνέει.
Απαιτείται βοήθεια σύντονος. Πρέπει οι ανδρείοι ούτοι, οίτινες έφαγον πυρίτιν
και ανέπνευσαν φλόγας
και ήδη αργοί και λιμώττοντες μας περιστοιχίζουν,
να σπεύσωσιν όπου νέος
κίνδυνος τους καλεί. Προς
τούτοαπαιτούνται πόροι
και πόροι ελλείπουσιν.
Αλλ’ αν θέλωμεν να έχω-

μεν πατρίδα, αν είμεθα
άξιοι να ζώμεν άνδρες
ελεύθεροι, πόρους ευρίσκομεν. Ας δώση έκαστος
ό,τι έχει και δύναται. Ιδού
η πενιχρά προσφορά μου.
Ας με μιμηθεί όστις θέλει.
Και επικροτούντος του
πλήθους εκένωσε κατά
γης το ισχνόν διδασκαλικόν βαλάντιόν του... Αλλά
όχι,επανέλαβε μετ’ ολίγον,
η συνεισφορά αύτη είναι
ουτιδανή. Οβολόν άλλον
δεν έχω να δώσω, αλλ’
έχω εμαυτόν και ιδού τον
πωλώ. Τις θέλει διδάσκαλον επί τέσσαρα έτη διά
τα παιδιά του; Ας καταβάλη
ενταύθα το τίμημα». Τι
μεγαλείο! Τέσσερα χρόνια
«ιδιαίτερα» μαθήματα και
το αντίτιμο για την πατρίδα
Μπήκαν στο φιλότιμο οι
φτωχοί Ελληνες, πρόσφεραν ό,τι είχαν, ακόμη και
τους «νυφικούς δακτυλίους» οι γυναίκες, και σώθηκε Επανάσταση, γιατί μετα
χρήματα και τα τιμαλφή
εξοπλίστηκε ο στρατός
τουΚαραϊσκάκη.

αρχόντισσα και νοικοκυρά
την Παναγία μας κα το
καντήλι να καίει ακοίμητο
μπροστά στην εικόνα της.
Η Θεομάνα μας μας έσωσε,
αυτή κρατά στη αγκαλιά
της και τα παιδιά μας. Έτσι
έκαναν οι Ρωμιοί, όταν
πλάκωνε τον τόπο η ανείπωτη σκλαβιά των αντίχριστων μωχαμετάνων. Στην
Μήλο βρέθηκαν κάποιοι
Φράγκοι τα χρόνια εκείνα.
Συναντούν μια μάνα με
τρία παιδιά. Ήταν αρχόντισσα, αλλά τα έχασε όλα
στον Αγώνα. Την ρώτησαν
αν νοσταλγούσε τιςχωρίς
στενοχώριες ημέρες, που
περνούσαν τον καιρό της
τουρκικής κατοχής. Δεν
περίμεναν ποτέ, ότι τα
λόγια τους θα έφερναν
τέτοιο αποτέλεσμα: Η Ελληνίδα της Μήλου σηκώθηκε απότομα, άρπαξε στα
χέρια της το φασκιωμένο
μωρό, και ρίχνοντάς τους
ένα βλέμμα γεμάτο μίσος
και περιφρόνηση, είπε:
«Να ποθούμε την εποχή
που είμαστε σκλάβοι, στο
έλεος ενός βάρβαρου, που
μπορούσε να μας αρπάξει
τους άντρες μας, τ’ αδέλφια
μας, τα παιδιά μας, εμάς
τις ίδιες; Όχι! Χίλιες φορές
καλύτερα να ζω με ψωμί
κι ελιές και να νιώθω πως
είμαι λεύτερη και μάνα
ελεύθερων παιδιών»!!

Τον δρόμο του Θεού να
πάρει και η ελληνική οικογένεια. Να κλείσει τα
αυτιά και τα μάτια της στις
βρομιές των διαφθορέων
της σήμερον, να προστατεύσει τα παιδιά της από
τις σειρήνες κα τα τέρατα
που μαγαρίζουν το Γένος
μας, με τις προστυχιές Νατσιός Δημήτρης
του κάθε ανισόρροπου
ηδονοθήρα. Να βάλει στο δάσκαλος-Κιλκίς –
κέντρο του αρχοντικού Μέλος του ΙΗΑ
της η ελληνική οικογένεια
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
συνέχεια από τη σελίδα 18

Αναφορικά με την συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) με την
Δημόσια Διπλωματία, η
Δρ. Σαραντοπούλου υπογράμμισε ότι η Ομογένεια
περίμενε την αναβάθμιση
με την ίδρυση Υπουργείου
Απόδημου Ελληνισμού
και αντί αυτού είχαμε την
υποβάθμιση της ΓΓΑΕ.
Με την ίδρυση του Υπουρ-

γείου, «θα μπορούσε η
Ελλάδα να αξιοποιήσει στο
έπακρο τις τεράστιες οικονομικές, πολιτικές, πνευματικές και κοινωνικές δυνατότητες της μεγάλης ανά
τον κόσμο δεξαμενής των
Ελλήνων του εξωτερικού».
Απαντώντας στην ερώτηση εάν στο νέο υπό ανασύσταση ΣΑΕ εκπροσωπούνται όλοι οι Έλληνες του
εξωτερικού, η Γραμματέας
ΣΑΕ ανέφερε ότι ο νόμος
κάνει λόγο για εκπροσώ-

πους μόνο οργανώσεων,
ο αριθμός εκπροσώπησης
περιορίζεται μόνο σε 50
αντιπροσώπους στη Γενική
Συνέλευση όταν η Γαλλία,
με μόνον 2 εκατομμύρια
αποδήμους εκλέγει 445
ομογενείς ως συμβούλους
προξενείων και πρεσβειών
κατ’ αρχήν και από αυτούς
εκλέγονται 90 στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση των
Αποδήμων και από αυτούς
12 βουλευτές στην Γενική
Εθνοσυνέλευση και 11 στη

Γερουσία.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ καταλήγοντας υπογράμμισε
ότι αυτό που λείπει χρόνια
«είναι μία μακροπρόθεσμη
στρατηγική για τον Απόδημο Ελληνισμό με συγκεκριμένους στόχους και
διαδικασίες υλοποίησης,
μία στρατηγική σταθερή
που δεν θα αλλάζει με
τις κυβερνήσεις. Θα είναι
σταθερή για τις επόμενες
δεκαετίες».
Και κατέληξε: «Διότι αυτό

που επιθυμεί ο Απόδημος Ελληνισμός είναι μία
αγαστή συνεργασία, μια
αμφίδρομη σχέση αλληλοσεβασμού και εκτίμησης,
διότι μόνο με κοινή πορεία
θα ωφεληθούν και οι δυο
πλευρές, και η Ομογένεια
και η Πατρίδα. Μόνο η
σύμπραξη των δύο θα έχει
θαυμαστά αποτελέσματα
και για την Ελλάδα και για
τον Απόδημο Ελληνισμό
και για το μέλλον των παιδιών μας».

Πάνε για πόλεμο Ρωσία και Ουκρανία;
Του Maxim Samorukov
Μετά από έξι χρόνια μιας
δυσάρεστης και ενίοτε
βίαιης εκεχειρίας, το φάντασμα ενός νέου πολέμου πλανάται στις σχέσεις
Ρωσίας-Ουκρανίας. Ως
αντίποινα για την πρόσφατη καταστολή του Κιέβου
σε φιλορωσικά ΜΜΕ και
πολιτικούς, η Μόσχα διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας
στρατιωτική συγκέντρωση
κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εύθραυστη στο Ντομπας, όπου η
κατάπαυση πυρός μεταξύ
του ουκρανικού στρατού
και των βοηθούμενων από
τη Μόσχα αποσχισθέντων
περιοχών, έχει ουσιαστικά
καταρρεύσει. Και οι δύο
πλευρές κατηγορούν η μία
την άλλη για προκλήσεις
και ανταλλάσσουν τακτικά
πυρά, με τον αριθμό θυμάτων να αυξάνεται τόσο
μεταξύ του στρατιωτικού
προσωπικού όσο και των
αμάχων.
Μέσα σε αυτή τη ζοφερή
πραγματικότητα, οι ισχυρισμοί των δύο χωρών ότι
κάνουν οτιδήποτε για να
αποφύγουν τον πόλεμο,
δεν ακούγονται πιστευτοί.
Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες
τους ίσως να μην είναι
εντελώς ψεύτικες. Αν και
τόσο το Κιέβο όσο και η
Μόσχα είναι πρόθυμες να
αποκομίσουν τα οφέλη
από την ξαφνική κλιμάκωση, μια ορθολογική αξιολόγηση των ενδεχόμενων
κινδύνων θα πρέπει να
διασφαλίσει ότι θα σταματήσουν πριν κλιμακωθεί η
κατάσταση σε μια πλήρη
στρατιωτική αντιπαράθεση.
Οι εντάσεις άρχισαν να
αυξάνονται πριν από μερικούς μήνες, όταν η αυξανόμενη δυσαρέσκεια
του Κιέβου με την αδιαλλαξία της Μόσχας στις
συνομιλίες για το Ντονμπας, συνέπεσε με την
αποδυνάμωση της θέσης
του Ουκρανού προέδρου
Volodymyr Zelensky στο
εσωτερικό. Στερούμενος
προηγούμενης πολιτικής
και διπλωματικής εμπειρίας, ο Zelensky αρχικά
ήλπιζε ότι η καλή θέληση
του και η ειλικρίνειά του,
θα ήταν αρκετά για να διευθετήσουν την αιματηρή
σύγκρουση στο Ντονμπάς.

την ετοιμότητα της χώρας
για να προστατεύσει τις
ανακηρυχθείσες δημοκρατίες. Οι επακόλουθες
απώλειες θα κατέστρεφαν
την ήδη περιορισμένη λαϊκή στήριξη του Zelensky,
ενώ δεν είναι σε καμία
περίπτωση εγγυημένη η
άμεση βοήθεια της Δύσης
προς την Ουκρανία.

Οι πρωτοφανείς εκλογικοί του θρίαμβοι το 2019
βασίστηκαν σε μεγάλο
βαθμό, στην ειλικρινή του
υπόσχεση να φέρει ειρήνη
στην Ουκρανία.

εκλογές, ενώ οι ηγέτες των
κομμάτων της αντιπολίτευσης μαζεύτηκαν για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους ως εταίροι συνασπισμού και πιθανοί πρωθυπουργοί. Ο Zelensky κινΗ πενιχρή πρόοδος στις δύνευε να παραγκωνιστεί
συζητήσεις για το Ντον- και να ξεχαστεί, με μόλις
μπάς προκάλεσε απογο- δύο χρόνια θητείας.
ήτευση στην ουκρανική
κοινωνία, που ενισχύθηκε Προσπάθησε να αντιδράακόμη περισσότερο από σει και αποστασιοποιήθητα οικονομικά προβλήμα- κε από τους Ουκρανούς
τα της χώρας. Ο Zelensky ολιγάρχες μέσω συλλήψευποχρεώθηκε να αυξήσει ων και νέων ερευνών σε
τις τιμές των υπηρεσιών υψηλά πρόσωπα, επιβεκοινής ωφελείας προκει- βαιώνοντας την αποφαμένου να πετύχει τους σιστικότητα του να προστόχους που είχε θέσει χωρήσει σε φιλοδυτικές
το ΔΝΤ, τη στιγμή που η μεταρρυθμίσεις. Ανακοίπανδημία αποστράγγιζε νωσε τη δημιουργία μιας
τις μικρές επιχειρήσεις “πλατφόρμας της Κριμαία”,
της χώρας. Η ανικανότητα η οποία σκοπό είχε να
των ουκρανικών αρχών διατηρήσει την διεθνή
να εξασφαλίσουν αρκετά προσοχή για την τύχη της
εμβόλια για να ξεκινήσει ο χερσονήσου. Ο Ουκρανός
εμβολιασμός των πολιτών πρόεδρος παρουσίασε
μαζικά, επέφερε το τελικό επίσης τη νέα στρατηγική
πλήγμα στη δημοτικότητα ασφάλειας της χώρας, η
του Zelensky. Στην αρχή οποία επαναλαμβάνει την
του 2021, βρισκόταν λίγες φιλοδοξία να ενταχθεί στο
μόνο μονάδες μπροστά ΝΑΤΟ και βάζει στο επίκεαπό τους αντιπάλους του ντρο την αντιμετώπιση της
στις δημοσκοπήσεις, ενώ ρωσικής επιθετικότητας.
το κόμμα του, Υπηρέτης Επιπλέον, η Ουκρανία έχει
του Λαού, είχε πέσει στη σκληρύνει τη στάση της
δεύτερη θέση.
στις συνομιλίες του Ντονμπας, προσπαθώντας να
Μένουν ακόμη τρία χρό- υπογραμμίσει ότι διεξάγει
νια περίπου προτού ο συνομιλίες με τη Ρωσία,
Zelensky ζητήσει την επα- όχι με τις αυτονομιστικές
νεκλογή του, αλλά αυτό δημοκρατίες.
δεν σημαίνει και πολλά
στον ρευστό πολιτικό κό- Κατάφερε να ενισχύσει τα
σμο της Ουκρανίας. Διαβό- πατριωτικά του διαπιστευητη για τον οπορτουνισμό τήρια στο εσωτερικό, αλλά
της, η ουκρανική πολιτική εξακολουθεί να θεωρείται
τάξη είναι έτοιμη να στρέ- υπερβολικά συμφιλιωτικός
ψει αλλού την αφοσίωση από ένα σημαντικό αριθμό
της μόλις δει ό΄τι σταματή- Ουκρανών εθνικιστών, οι
σει ο έλεγχος της εξουσίας οποίοι πραγματοποιούν
από τον ηγέτη. Η πτώση διαδηλώσεις στους δρότης δημοτικότητας για τον μους εναντίον του. Η κατά
Zelensky, προκάλεσε άμε- των ολιγαρχών σταυροσα συζήτηση για πρόωρες φορία του βασίζεται σε

σαθρά νομικά θεμέλια και
κινδυνεύει να υπονομεύσει περαιτέρω το κράτος
δικαίου στη χώρα. Αυτός
ο νέος αντί-ρωσικός ριζοσπαστισμός έχει φέρει
την Ουκρανία ξανά στην
προσοχή της Δύσης και
διασφάλισε ότι η πρώτη
τηλεφωνική επικοινωνία
του Zelensky με το νέο
Αμερικανό πρόεδρο ήρθε
νωρίτερα από το αναμενόμενο. Αλλά έχει οδηγήσει
επίσης με μια τεράστια συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα. Και
η υποστήριξη των Δυτικών
ηγετών για την Ουκρανία
είναι ηχηρή, αλλά κυρίως
ρητορική.
Καθώς η Μόσχα συγκεντρώνει στρατό στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας και στην Κριμαία,
το Κίεβο έχει ελάχιστες
πιθανότητες ναα αντέξει
εάν η διαμάχη κλιμακωθεί
σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Ωστόσο υπάρχουν
λόγοι να πιστεύουμε ότι
καμία πλευρά δεν θέλει
να εξαπολύσει πόλεμο.
Από την πλευρά της Ουκρανίας, μια επιχείρηση
στο Ντομπας θα έδινε πιθανότατα στη Ρωσία την
αφορμή για να επέμβει:
Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν
επανειλημμένως δηλώσει

Για τη Ρωσία, τα οφέλη
του να πάει σε πόλεμο με
την Ουκρανία είναι επίσης
αμφίβολα. Διαψεύδοντας
τις προσδοκίες του Κρεμλίνου, το ουκρανικό κράτος
δεν κατέρρευσε ούτε το
2014 όταν αντιμετώπισε
μια πιο δεινή κατάσταση.
Είναι ακόμη λιγότερο πιθανό να το κάνει τώρα.
Επιπλέον, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα
ότι η ρωσική κοινωνία έχει
κουραστεί από την περιπετειώδη εξωτερική πολιτική
και δεν θα καλωσόριζε μια
νέα στρατιωτική εισβολή
στην Ουκρανία, λίγο πριν
από τις κοινοβουλευτικές
εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον
Σεπτέμβριο.
Επιπλέον, η ιδέα μιας χερσαίας γέφυρας που να
ενώσει την Κριμαία με την
ηπειρωτική Ρωσία, είναι ξεπερασμένη. Από το 2014,
η Μόσχα έχει επενδύσει
δισ. Δολαρίων σε διάφορα projects υποδομών,
από σιδηροδρόμους μέχρι
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των
αναγκών της χερσονήσου
χωρίς τη χερσαία σύνδεση.
Η Κριμαία υποφέρει ακόμη
από έλλειψη νερού, αλλά
αυτό είναι ένα πρόβλημα
που διαρκεί χρόνια, και δύσκολα δικαιολογεί πόλεμο
για την επίλυση του.
Οι ηγέτες των αυτονομιστικών δημοκρατιών θα
ήθελαν πολύ να επεκτείνουν τα σύνορα τους. Η
αποκαλούμενη “αποκατά-

Στο πάνελ της εκπομπής
ήταν προσκεκλημένος και
ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Περιφέρειας ΣΑΕ Χωρών πρώην ΕΣΣΔ κ. Κυριάκος Ιορδανίδης, ο οποίος
ανέπτυξε και τη δική του
οπτική ως προς τον νέο
νόμο και υπογράμμισε
τα επιτεύγματα της Περιφέρειας Χωρών πρώην
ΕΣΣΔ που συνεχίζει να
είναι ενεργή και να παρουσιάζει εξέχον έργο.
Βιέννη, 1 Απριλίου 2021
		

σταση της εδαφικής ακεραιότητας” του Ντονμπάς
(που σημαίνει τα προ 2014
διοικητικά σύνορα), παραμένει σημαντικό μέρος
της ρητορικής τους, και θα
μπορούσε να τονώσει την
τοπική οικονομία. Αλλά
είναι όλες πολύ ελεγχόμενες από τη Μόσχα, ενώ
οι ανησυχίες τους είναι
“στενόμυαλες” για να επηρεάσουν την πολιτική του
Κρεμλίνου. Είναι εξαιρετικά απίθανο η ρωσική ηγεσία να θέσει σε κίνδυνο την
ολοκλήρωση του μεγάλου
της project, τον αγωγό
Nord Stream 2, για χαρη
μιας αμφισβητούμενης
αύξησης της δημοτικότητας στο εσωτερικό, πόσο
μάλλον στις δημοκρατίες
του Ντονμπάς.
Ο σκοπός της τωρινής
στρατιωτικής έντασης
επομένως, περιορίζεται
στο να αποδείξει στο Κιέβο
και στην Ουάσιγκτον ότι η
Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε
στρατιωτική προσπάθεια
για την αλλαγή του καθεστώτος στο Ντονμπας.
Η επιδεικτικότατα με την
οποία μετακινούνται τα
στρατεύματα, επιβεβαιώνει ότι η Ρωσία μάλλον
απειλεί παρά σκέφτεται
τον πόλεμο.
Και πάλι, η απουσία ενός
λογικού κινήτρου για τη
διεξαγωγή πολέμου, δεν
αποκλείει η κρίση να ξεφύγει από τον έλεγχο κατά
λάθος. Η τεταμένη ατμόσφαιρα και τα θύματα και
στις δύο πλευρές, αυξάνουν την πιθανότητα μια
λάθος κίνηση σε τοπικό
επίπεδο, να σύρει τις δυο
χώρες σε νέα στρατιωτική
αντιπαράθεση. Η έλλειψη αυτοσυγκράτησης θα
μπορούσε να ακυρώσει
όλους τους λογικούς υπολογισμούς: μόλις ξεσπάσει,
ο πόλεμος δίνει άπειρους
λόγους για να συνεχίσει.

«Η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του
ανθρώπου, παιδιά μεγάλου κόπου»
Από ένα εξαιρετικό στιχούργημα του Παλαμά
είναι κλεμμένος ο τίτλος.
(«Ιερές κλεψίες» έλεγε ο
άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, την προσφυγή στους
τρανούς του Γένους). Είναι
αφιερωμένο στην ημέρα

του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στην ημέρα του
ευαγγελισμού της πατρίδος, όταν γιορτάζουμε τα
δύο «χαίρε». Το «χαίρε» του
αρχαγγέλου και το «χαίρε»
του εθνικού μας ποιητή.

«Σβήνουν δυο νύχτες, και
δυο αυγές προβάλλουν
στον αγέρα.
Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα.
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Η αναθεωρητική ιστοριογραφία και η αποσύνδεση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από την Επανάσταση του 1821
Του Ιωάννη Σαΐνη

Επιτομή της Ιστορίας της
Αναγεννηθείσης Ελλάδος:
«Εις τας εν Πελοποννήσω
γενομένας πολιορκίας εκθέτομεν ολοσχερώς (…).
Αι πολιορκίαι δε αύται
συνοδεύουσαι η μία την
άλλην έλαβον την αρχήν
των από της 25 Μαρτίου
1821 και ύστερον.»

Αενάως ζητούμενο της
αναθεωρητικής Ιστοριογραφίας, η «απόδειξη»
της μη συνέχειας του Ελληνισμού.
Στα ίδια πλαίσια και το
ερώτημα, εάν πράγματι
ο Π.Π. Γερμανός βρισκόταν την 25η Μαρτίου του
1821 στην Αγία Λαύρα, εάν
πράγματι ύψωσε το λάβαρο, που επιδεικνύεται εκεί
ως λάβαρο της Επανάστασης, αυτή τη συγκεκριμένη
μέρα, δεν αποσκοπεί στην
αναζήτηση της Ιστορικής
αλήθειας (καλοδεχούμενες
όλες οι Ιστορικές προσεγγίσεις σε κάθε Ιστορικό
ερώτημα). Όμως, το ζητούμενο όλων αυτών που
μας ζαλίζουν, κάθε χρόνο,
τέτοια μέρα, είναι απλώς
η αποσύνδεση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
από την Επανάσταση του
1821. Και μέσω αυτής της
αποσύνδεσης, να αρθεί η
Θρησκευτική διάσταση
της όλης Επαναστατικής
διαδικασίας.
Σήμερα ακούμε μόνο Κολοκοτρώνη, Υψηλάντη,
Παπαφλέσσα, Νικηταρά,
Φωτάκο. Αυτοί ήξεραν
πώς συνδυάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
με τον Ευαγγελισμό της
Πατρίδας.
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη,
Απομνημονεύματα (Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής φυλής 1770-1836):
«με ήλθαν γράμματα από
τον Υψηλάντη δια να είμαι
έτοιμος, καθώς και όλοι
οι εδικοί μας. 25 Μαρτίου
ήτον η ημέρα της γενικής
επαναστάσεως… Ήλθαν
εκεί όπου ευρισκόμουν και
τους έλεγα ότι την ημέρα
του Ευαγγελισμού να είναι
έτοιμοι και κάθε επαρχία

να κινηθεί εναντίον των και εις την στερεάν Ελλάδα
όθεν εμελέτα να αρχίσει τα
Τούρκων»
ένοπλα κινήματά του την
Σπηλιάδη Νικολάου, Απο- 25 Μαρτίου, ημέραν του
μνημονεύματα: «… ο Κο- Ευαγγελισμού, ως ευαγγελοκοτρώνης και οι περί λιζομένην την πολιτικήν
αυτόν, οι οποίοι δεν ήλθον λύτρωσιν του ελληνικού
εις την Πελοπόννησον ειμή έθνους».
δια να κινήσωσι την επανάστασιν την 25 μαρτίου, ως Φωτάκος, Απομνημονεύημέραν προσδιωρισμένην ματα: «Εις αυτούς εφανένα λάβωσι τα όπλα απα- ρωσε (ο Αρχιμανδρίτης
Γρηγόριος Φλέσας) τον ερνταχού οι Έλληνες, …»
χομόν του, τον τίτλον του
Σ π η λι ά δ η ς Ν ι κόλα ο ς , ως απεσταλμένου παρά
Ιστορία της Ελληνικής της Γενικής αρχής κτλ και
επαναστάσεως:«Ούτος, ότι η 25 Μαρτίου είναι η
(o Παπαφλέσσας) όθεν πρώτη ημέρα της επαναδιήρχετο διέσπειρε τας στάσεως.»
επαναστατικάς του ιδέας
προσθέτων συνάμα ότι η Ιωάννης Φιλήμων, Δοκί25 Μαρτίου ήτο υπό της μιον ιστορικόν περί της
Εταιρείας προσδιωρισμέ- ελληνικής Επαναστάσεως:
νη ημέρα προς έναρξιν τη Ημερομηνία σε έγγραφο
της Κοινότητας Ήλιδος
Επαναστάσεως».
(Πελοποννήσου): «1821
Σπυρίδων Τρικούπης, Ιστο- Μαΐου 25, Κούκουρα της
ρία της Ελληνικής Επανά- Γαστούνης, Έτος πρώτον
στασης: «Ο Αλέξανδρος από της 25 Μαρτίου”.
Υψηλάντης απεφάσισε εν
πρώτοις να κατέλθει εις Οικονόμου Γ. Μιχαήλ, ΙστοΕλλάδα και έστειλε και ρικά της Ελληνικής Πατίνας φέροντας μυστικά λιγγενεσίας ή ο ιερός των
γράμματα εις την Πελο- Ελλήνων αγών. «Και ούτω
πόννησον, εις τας νήσους την ημέραν ταύτην της 25

Μαρτίου 1821 ακριβώς
ευρέθησαν άπαντες εις τας
επαρχίας, εις τας οποίας
έκαστος ανήκεν, η σημαία
του σταυρού υψώθη συγχρόνως πανταχού, και η
επανάστασις αρχήσασα,
ελάμβανε διαστάσεις εν
Πελοποννήσω κατά ταύτην την κλητήν και ευλογημένην ημέραν …»
Φραν τζής Αμβρόσιος,
Επιτομή της ιστορίας της
αναγεννηθείσης Ελλάδος:
«Φυλακίζονται οι έγκριτοι
αρχιερείς και πολλοί των
προυχόντων εν Κωνσταντινουπόλει, εν Πελοποννήσω και αλλαχού, αλλ’
αφ’ ετέρου οι ατομικοί
εκάστου Έλληνος σπινθήρες εξάπτονται πανταχού
και ανάπτουν την γενικήν
κατά της δεσποζούσης
τυραννικώς το Ελληνικόν
έθνος Τουρκικής δυναστείας φρικτήν αποστασίαν
κατά ρητήν ημέραν την 25
Μαρτίου του 1821 έτους,
ημέραν προσδιορισθείσαν
καθ’ όλα τα μέρη παρά
των κατηχητών μελών της
Φιλικής Εταιρείας.»
Φραν τζής Αμβρόσιος,

Αναφορά στρατιωτικών
και προκρίτων για την παράδοση του Νεοκάστρου
Πύλου. Αρχεία της Ελληνικής παλιγγενεσίας: «Φανερώνομεν οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αρχιστράτηγοι,
οι καπεταναίοι ξηράς και
θαλάσσης , ότι από τας 25
Μαρτίου του παρόντος
χρόνου, κατά την υψηλήν
προσταγήν, ήλθομεν με
τα στρατεύματά μας της
ξηράς, καθώς και δια θαλάσσης με τα καράβιά μας,
και επολιορκήσαμεν το κάστρον λεγόμενον Νεόκαστρον, … 1821 Αυγούστου
7, ΝεόκαστρονΜεθώνης
Γρηγόριος, Νικόλας Μπόταση, Πρωτοπαπατσώρης,
Αναστάσης Ανδρούτσου
… ».
Τερτσέτης, Απομνημονεύματα: «Όπως είχε προγραμματιστεί, χωριά της
ορεινής Τριφυλίας εξεγέρθηκαν επίσης την 25 Μαρτίου με σινιάλο που έδωσε
ο Τερτσέτης, ενώ το ίδιο
έγινε και σε άλλες περιοχές
της Αρκαδίας: Την αυγήν
εξημέρωσε εις τες 25 του
Ευαγγελισμού. Έμαθαν εις
το Λεοντάρι [Μεγαλόπολη,
οι Τούρκοι] ότι εβγήκα με
τόσες χιλιάδες Μανιάτες,
παίρνουν ζώα των ραγιάδων και ανεχώρησαν για
την Τριπολιτζά. Κινώντας
από της Σκάλα [Μεσσηνίας], έρριξα καμμιά χιλιάδα
τουφέκια, τρεις μπαταριές
δια να τ’ ακούσει ο κόσμος,
να σηκωθεί κατά την παραγγελίαν. Ακούοντες οι
Γαραντζαίοι τα τουφέκια,

εσκότωσαν τους κεχαγιάδες, αυτοί ήθελαν να
φύγουν, και έγινε αρχή
του σκοτωμού. … Την ίδια
ημέρα του Ευαγγελισμού
συνάζονται οι Φαναρίτες
[τουρκαλβανοί], λέγουν εις
τους Τούρκους να τραβηχθούν εις την Τριπολιτζά,
διατί δεν ηξεύρουν τί είναι.
… Την ίδια ημέρα οι Αρκαδιανοί (της θαλάσσης)
συνάζονται ολίγοι, και ο
Πρωτοσύγκελος και άλλοι
παρακινούν τους Τούρκους να τραβηχθούν εις τα
κάστρα, και τους έδωσαν
ζώα, τους ξέβγαλαν ίσα
με το Νιόκαστρο και εκεί
τους πολιόρκησαν, αφού
εσυνάχθησαν και από άλλες επαρχίες. … Εγώ εις
τας 25 όπου εκίνησα από
την Σκάλα …».
Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος) Φώτιος, Βίοι Πελοποννησίων ανδρών: «Οι
Σπετσιώται από όλας τας
νήσους εφάνησαν πρόθυμοι και κατά την 25 Μαρτίου 1821 ύψωσαν την
σημαίαν της επαναστάσεως. Την δε άλλην ημέραν
οι οικοκυραίοι της νήσου
διέταξαν να πολιορκηθούν η Μονεμβασία και
το Ναύπλιο, και αμέσως
έπλευσαν η Ναυέτα του
Γκίκα Μπόταση και το βρίκιον του Θεοδώρου Βότση,
ο Αθανάσιος Γουδής και
η Μπουμπουλίνα με τα
καράβια των … Την δε 28
Μαρτίου φθάσαντες εις
Μύλους …»
Διήγηση Νικηταρά, στο
Ο Γεώργιος Τερτσέτης και
τα ευρισκόμενα έργα του:
«Ανήμερα του Ευαγγελισμού κινούμε [από την
Καλαμάτα]. Ο Κατζής δεν
μας έδινε τα μπαρουτόβολα. Του τα παίρνομε. … Στο
Λιοντάρι [Μεγαλόπολη]
μαζώνω τον κόσμο. Έπειτα
από την Καλαμάτα. …»

Οι σφαγές των Ελλήνων το 1821 στην Κωνσταντινούπολη
Του Αντώνη Χ. Λαμπίδη

Επανάστασις» (1).

Συμπληρώθηκαν διακόσια
χρόνια από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης το
1821. Ο Ελληνισμός αλλά
και ολόκληρη η ανθρωπότητα τιμά τους ήρωες που
έδωσαν τον υπέρ πάντων
αγώνα για την Ελευθερία.

«Είπομεν ότι ο Αλή πασσάς
πληροφορηθείς τα της
Εταιρείας, τά διεμήνυσεν
αμέσως εις τον σουλτάνον, ζητών αμνηστίαν, με
την υπόσχεση να ανακαλύψη και να εξαφανίση
ολόκληρον το μυστικόν
επαναστατικόν δίκτυον
των Φιλικών ή να καταστείλη την επανάστασιν
αν εξερρηγνύετο αμέσως,
αλλά δεν έγινε πιστευτός.
Ο Μαχμούτ ενόμισε ότι
επρόκειτο περί των συνήθων ραδιουργιών του Αλή.
… Αλλά τον Ιανουάριον
του 1821 έφεραν εις τον
Μαχμούτ τας επιστολάς
του Υψηλάντη προς τον
Αλή πασσάν, που ευρήκαν
επί του δολοφονηθέντος
Υπάτρου. Η οργάνωσις
του ελληνικού κινήματος απεκαλύφθη. … Δεν
υπήρχεν αμφιβολία ότι
μερικοί Έλληνες ετοίμαζαν
επανάστασιν. Αλλ’ αυτοί
ήσαν άραγε πολλοί; Θα

Η Κωνσταντινούπολη διαδραμάτισε καθοριστικό
ρόλο στην προετοιμασία
και την έναρξη της Επανάστασης. Ήδη, από το 1918,
η Φιλική Εταιρεία που
ιδρύθηκε το 1814 στην
Οδησσό από τους Αθανάσιο Τσακάλωφ, Νικόλαο
Σκουφά και Εμμανουήλ
Ξάνθο, έχει έδρα της την
Κωνσταντινούπολη. Η μεσαία τάξη και οι έμποροι
της ελληνικής διασποράς
αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό το πατριωτικό εγ- Ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Αγνώστου ζωγράφου. 2ο ήμισυ του
χείρημα και συμπαραστέ- 19ου αι.
κονται υλικά και ηθικά σε στον Σουλτάνο Μαχμούτ και την επαπειλούμενη κά αποσπάσματα από το
αυτό. Για την αποκάλυψη Β΄, έως τότε ανυποψίαστο σφαγή των Ελλήνων, με- σύγγραμμα του Διονυσίου
των σχεδίων των Φιλικών για τις προθέσεις τους, ταφέρουμε χαρακτηριστι- Α. Κοκκίνου, «Η Ελληνική

έκαναν πράγματι την μωρίαν να κινηθούν κατά της
αυτοκρατορίας; Η Πύλη
οπωσδήποτε δεν εφάνη
ότι έδωσε μεγάλην σημασίαν εις τα αποκαλυφθέντα. Ολίγον αργότερα,
ένας ΄Ελλην, ο Ασημάκης
Θεοδώρου, κατήγγειλεν
εις την Πύλην ότι η ελληνική επανάστασις, η οποία
θα εκηρύσσετο ταχύτατα,
είχεν ως πρώτον της σχέδιον την καταστροφήν του
τουρκικού στόλου και την
δια ταραχών κατάληψιν
της Κωνσταντινουπόλεως.
Το σχέδιον της συνωμοσίας, που ήτο πραγματικόν,
εξετέθη εις την Πύλην.
Ονόματα δεν εξηκριβώθησαν, αλλά κατηγγέλθη
ότι συμμετείχαν εις την συνωμοσίαν οι ισχυρότεροι
Φαναριώται. Αυτά εκοινολογήθησαν και εδημιουργήθησαν αμέσως αλλόκοτοι φήμαι: Ότι πολλά σπίτια
συνέχεια στη σελίδα 22
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Οι σφαγές των Ελλήνων το 1821 στην Κωνσταντινούπολη
συνέχεια από τη σελίδα 21

ελληνικά είχαν μεταβληθή
εις αποθήκας όπλων, ότι
είχαν σκαφή υπό τα δημόσια και τα σουλτανικά
κτίρια υπόνομοι, ότι θα
εφονεύετο ο σουλτάνος
και όλοι οι αξιωματικοί
και ισχυροί Τούρκοι ταυτοχρόνως. Ο Μαχμούτ,
κατάπληκτος προ της αποκαλύψεως, απεφάσισε να
λάβη ταχύτατα μέτρα προς
εκμηδένισιν της συνωμοσίας προ της εκτελέσεως
του σχεδίου της. Η Υψηλή
Πύλη υποψιάστηκε ότι η
Φιλική Εταιρεία στόχευε
στη διάσπαση και διάλυση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας… Ο τουρκικός λαός
της Κωνσταντινουπόλεως
ευρίσκετο ήδη εις αναβρασμόν. Εκυκλοφόρει η φήμη
ότι οι Έλληνες εσκόπευαν
να σφάξουν όλους τους
Τούρκους. Εμαίνοντο λοιπόν κατά του Ελληνικού
στοιχείου της Πόλεως και
κυρίως κατά του Φαναρίου».
Στις οικογένειες των Φα-

ναριωτών υπήρξε μεγάλη
αναταραχή. Ο Σουλτάνος
διέταξε τον Πατριάρχη
να καταρτίσει κατάλογο
με τα ονόματα, τον τόπο
καταγωγής και τα επαγγέλματα των Ελλήνων
που διέμεναν στο Φανάρι,
ώστε η Πύλη να δημιουργήσει κατάλογο ομήρων.
Δεν άργησε λοιπόν να
ξεκινήσουν σφαγές Ελλήνων και επιθέσεις εναντίον
οικιών και καταστημάτων από τον εξαγριωμένο
τουρκικό όχλο στις οδούς
της Πόλης. Στα χρονικά
εκείνης της θυελλώδους
εποχής αναφέρονται και οι
εθνομάρτυρες Τζιραίοι, ο
πατέρας Στέφανος Τζίρας
ή Τσιράς και ο γιος του
Αντώνιος Τζιράς, οι οποίοι
συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη από τους
Τούρκους και αποκεφαλίστηκαν, ενώ τον Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο,
τραπεζίτη του πρώην ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας
Αλεξάνδρου Σούτσου, τον
κρέμασαν από το παράθυρο του σπιτιού του.

Ο αποκεφαλισμός του
Μεγά λου Διερμηνέως
Κωνσταντίνου Μουρούζη
προάγγελος του απαγχονισμού του Οικουμενικού
Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄
Ο Κωνσταντινουπολίτης
διακεκριμένος λόγιος Επαμεινώνδας Ι. Σταματιάδης
(1835 – 1901) αναφέρει:
«…Η αποτυχούσα εν ταις
παριστρίοις ηγεμονίαις
επανάστασις, είχε λάβει εν
Πελοποννήσω ανάπτυξιν
μεγίστην, η δε Πύλη μένεα
πνέουσα κατά των ανταρτών εσχεδίαζε φρικώδη
εκδίκησιν, αρχομένη από
την σφαγήν των εν Κωνσταντινουπόλει Ελλήνων.
Το σχέδιον τούτο μαθών
ο αείμνηστος πατριάρχης
Γρηγόριος, απελθών εις
την οικίαν του Κωνσταντίνου Μουρούζη… συνεβούλευσε και προέτρεψεν
αυτόν εις φυγήν. «Άφες εις
εμέ, έλεγε προς αυτόν ο
σεβάσμιος ιεράρχης, να
πληρώσω εγώ την εκδίκησιν του τυράννου… Ο Κ.
Μουρούζης απάντησε: «Ας

θυσιασθώ εγώ, δέσποτά σου ήγγικεν, αι ωμότητες
μου, αλλ΄ ας σωθώσιν οι σου τιμωρηθήσονται, ο δε
αθώοι, ας σωθεί το έθνος». Θεός εκδικήσει το Ελληνικόν έθνος» (2).
«…΄Ητο μεγάλη δευτέρα
της αγίας εβδομάδος των Αμέσως, ο δήμιος τον
παθών, Τετάρτη δε του αποκεφάλισε και πέταξε
μηνός Απριλίου, καθ΄ ην ο το σώμα του στη θάλασσα.
μέγας διερμηνεύς κατέβη ‘Ήταν μόλις 32 ετών. Στις
εκ της εν Θεραπείοις οικίας 6 Μαΐου σφαγιάστηκε και
αυτού εις Κωνσταντινού- ο αδελφός του Νικόλαος
πολιν δι΄ υπηρεσίαν, έχων Μουρούζης, ο τελευταίος
πάντοτε υπ΄ όψιν ότι κατέ- διερμηνέας του Στόλου.
βαινεν εις θυσιαστήριον».
Την Κυριακή του Πάσχα,
Στην πόρτα των υπουρ- 10 Απριλίου 1821, ο Οιγείων του έστησαν επί- κουμενικός Πατριάρχης
βουλη παγίδα, επιδίδο- Γρηγόριος Ε΄ οδηγήθηκε
ντάς του επιστολή με την στην αγχόνη. Επί τρεις
υπογραφή του Αλεξάν- ημέρες παρέμεινε κρεμαδρου Υψηλάντη. Εκείνος σμένος. Το τίμιο λείψανο
κατάλαβε την δολιότητα παραδόθηκε στον όχλο και
και διαμαρτυρήθηκε στο στη συνέχεια το έρριψαν
υπουργείο Εξωτερικών. στη θάλασσα.
Τότε, τον αρπάζει ο δήμιος και τον οδηγεί ενώ- Ο απαγχονισμός του Παπιον του σουλτάνου. Ο τριάρχη ερμηνεύθηκε από
Κωνσταντίνος Μουρούζης τον φανατικό όχλο σαν
τον κοίταξε κατάματα και το πράσινο φως για να
του είπε στην οθωμανική σφαγιάσουν τους Έλληγλώσσα: «Σουλτάνε αι- νες. Γι’ αυτό τον λόγο,
μοβόρε! Σουλτάνε άδικε! οι διωγμοί εναντίον του
Σουλτάνε άθλιε! Η τελευ- ελληνικού πληθυσμού της
ταία της βασιλείας ώρα Κωνσταντινούπολης εντά-

θηκαν. Στις 22 Απριλίου,
τουρκικός όχλος λεηλάτησε 13 ναούς, ενώ τον
Μάιο προχώρησε και σε
ομαδικές εκτελέσεις. 500
επαγγελματίες της Πόλης,
καταγόμενοι από την Πελοπόννησο, αφού τους συγκέντρωσαν σε ένα πλοίο,
τους έπνιξαν στη θάλασσα
έξω από τη Νικομήδεια.
Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης με καρτερία
υπέμειναν τους σκληρούς
διωγμούς χωρίς να υποκύψουν. Δυστυχώς, οι ξένες
Δυνάμεις ατάραχες και
απαθείς παρακολουθούσαν τους διωγμούς και τις
σφαγές των αμάχων.
Αυτή η μαύρη σελίδα του
Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων,
υπενθυμίζοντας το χρέος
μας στην υπεράσπιση και
διαφύλαξη της Ελευθερίας
του Γένους.

«Η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του
ανθρώπου, παιδιά μεγάλου κόπου»
συνέχεια από τη σελίδα 20

Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,
η λευτεριά του Έλληνα κι η
λευτεριά του ανθρώπου».
Μια παρένθεση. Δεν θέλω
να ασχοληθώ με την τρέχουσα επικαιρότητα. Γράφτηκαν και γράφονται
πολλά. Ακούω πολύ κόσμο
να μονολογεί: δεν βλέπω
τηλεόραση με τους νεκροθάφτες δημοσιογράφους που νυχθημερόν
μας κουκουλώνουν με
σάβανα και ασθένειες.
Κουραστήκαμε να διαβάζουμε γνώμες αντιφατικές. Ακόμη περισσότερο
τρομοκρατείται ο λαός,
αντί να καθησυχάζεται, με
προφητείες και αυθαίρετες
προβλέψεις από αδαείς
και «ου κατ’ επίγνωσιν»,
ζηλωτές. Θυμάμαι από
το Γεροντικό μια φράση:
«Το διδάξαι τον πλησίον
όμοιον εστί του ελέγξαι»,
του αγίου αββά Παμβώ.
Δεν ισοπεδώνω τίποτε
ούτε κατακρίνω κανέναν.
Εν μέσω σύγχυσης και πληθώρας γνωμών, λάμπουν
και τα πραγματικά πετράδια. Νουνεχείς και σοβαροί
επιστήμονες, θεολόγοι και
πιστοί άνθρωποι, γράφουν
με περισσή περίσκεψη. Οι
σοβαροί επιστήμονες λιώνουν στα εργαστήριά τους,
οι καλύτεροι θεολόγοι είναι «τα βοτσαλάκια της
ερήμου», όσοι επιδίδονται
σε ανείπωτους ασκητικούς
αγώνες. Αυτούς να ακούμε
και να εμπιστευόμαστε και
ο νοών νοείτω.
Είμαι μάχιμος δάσκαλος
και με ενδιαφέρει, πρωτίστως, το τι παιδεία προ-

Καραϊσκάκη μαζί
με την εποποιία
σ την Αράχωβα.
Του αντρειωμένου
«Δυσσέα», όταν
πολιορκούσε την
Ακρόπολη. Του
«Ρήγα» οι στοχασμοί
και
«συλλογισμοί» για
σφέρουμε στα παιδιά του
την
ελευθερία.
λαού μας. Φέτος 200 χρόνια μετά την Ευλογημένη
Επανάσταση του ’21, είναι Μιλάμε για την αμώμητο
μια λαμπρή ευκαιρία να πίστη μας. Τι πιο ωραίο να
σηκωθούμε λίγο ψηλότε- μάθει και να κρατήσει ολορα, να αρωματίσουμε τους ζωής στην μνήμη του, το
μαθητές μας με την ευω- μικρό παιδί, το παράδειγδία των ηρώων. Μαύρισε, μα του Γέρου του Μοριά.
φαρμακώθηκε η ψυχή των
παιδιών εδώ και ένα χρόνο Γράφει ο μεγάλος δάσκαμε τους εγκλεισμούς, τις λος του Γένους μας, Κωναπειλές, τις βλοσυρές μά- σταντίνος Οικονόμου ο εξ
σκες, τους θανάτους, την Οικονόμων, για τηνπίστη
οικονομική φρίκη. Ας μπει του Κολοκοτρώνη:
και λίγο φως στα σπίτια
και τα σχολεία. Όχι για να «Χρόνια πολλά πριν τον
κρυβόμαστε υποκριτικά, εύρει ο θάνατος, τον πρόαλλά γιατί ο νους των μι- βλεπε, κι ετοίμαζε την
κρών μαθητών δεν χωράει ψυχή του και μετανοούτο κακό, δεν μπορεί, για σε.Φιλιώτανε, με τους
να χρησιμοποιήσω μια παλιούς εχθρούς του, με
φράση του συρμού, να το κάθε άνθρωπο πού ‘χε
διαχειριστεί. Γνωρίζω από ψυχραθεί. Γι’ αυτό το σκοτην εμπειρία μου πόσο πό έκαμετελευταία και
«θεραπευτική» είναι η δι- ταξίδι στα νησιά, και στο
δασκαλία που στηρίζεται Μοριά, κι αντάμωσε τους
σε κείμενα βιωματικά, που παλιούς συναγωνιστές,
αναδεικνύουν το πνευ- φίλους, γνωρίμους του κι
ματικό περιεχόμενο της εχθρούς του, και συγχώεορτής ή της επετείου. Ένα ρεσε και συγχωρέθηκε.
υπουργείο, όντως εθνικής Και χαιρέτησε τον τόπο του
παιδείας, θα είχε ετοιμάσει γιατελευταία φορά. Συχνά
ήδη και θα το διαμοιράζα- εξομολογιότανε και μεμε στους μαθητές μας, ένα ταλάβαινε. Αυτό το ’καμε
ανθολόγιο-αφιέρωμα στον και την τελευταία Μεγάλη
βίο και πολιτεία των ελευ- Σαρακοστή, πριν πεθάνει».
θερωτών μας. Να κλείναμε, Θέλουμε να αναδείξουμε
για ένα εξάμηνο, τα βαρε- ότι ο αγώνας ήταν εθνικός,
τά και φλύαρα, άχρηστα όλοι οι Έλληνες αγωνίζοκαι αντιπαιδαγωγικά βι- νται. Ότι και η προδομένη
βλία τους και να διδάσκα- Μακεδονία μας συμμετείμε, ναι! και ως γλωσσικό χε. Να, το ιστορικό παράμάθημα, λόγια και φράσεις δειγμα, που θα συγκινήσει
του Κολοκοτρώνη συνο- τους μαθητές.
δευόμενα από την μάχη
στα Δερβενάκια. Λόγια του Η περίφημη Καρατάσαινα,

γυναίκα και μάνα ηρώων.
Συνελήφθη, κατά την καταστροφή της Νάουσας,
τον Απρίλιο του 1822 και
οδηγήθηκε, μαζί με πλήθος αιχμάλωτα γυναικόπαιδα στην Θεσσαλονίκη.
Πιέστηκε να αλλαξοπιστήσει. Αρνήθηκε. «Γι’ αυτό»,
γράφει ο αυτόπτης Γάλλος
Πουκεβίλ στην ιστορία του
«εβύθισαν εντός σάκκου,
τον οποίον είχαν γεμίσει
με όφεις, την σύζυγο του
οπλαρχηγού Καρατάσου.
Ο Αβδούλ Λουμπούτ ήλπιζεν ότι ο θάνατός της, θα
επήρχετο κατόπιν φρικτών
πόνων και βασάνων. Αλλά
αι πληγαί πλήθους εχιδνών
έχυσαν τόσον δηλητήριον
εις τας φλέβας της μάρτυρος, ώστε περιέπεσεν εις
λήθαργον και απέθανεν
ανωδύνως, λυτρωθείσα
ούτω των δημίων της, υπέρ
των οποίων δεν έπαυσεν
να προσεύχεται θερμώς,
επικαλούμενη το όνομα
του Θεού και της Παναγίας
μέχρι της τελευταίας ώρας.
Ούτως απέθνησκον αι χριστιαναί γυναίκες».
Να διδάξουμε τι σημαίνει
Έλληνας πολιτικός. Ότι
τούτος ο τόπος δεν μπορεί να αναστηθεί, γιατί,

ανιχνευτές την ύπαρξη
μυστικού δρόμου-διόδων
για ακίνδυνο πέρασμα
των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία.
Κανένας όμως δεν έφερε
ελπιδοφόρα πληροφορία.
Οι λόγχες και οι στενωποί
φυλάγονταν άγρυπνα από
τους Μωχαμετάνους. Γενική ήταν η κατήφεια και η
σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή
της στιγμής έσπασε η βροντώδης και σταθερή φωνή
του αρχηγού της Φρουράς,
Είμαστε σε βαθύ σκοτά- του Θανάση Ραζηκότσικα.
δι. Αλλά το βαθύ σκοτάδι προμηνύει την αυγή. – Υπάρχει δρόμος ωρέ!
Ξημερώνει, που θα πει
ημερώνει, καλοσυνεύει – Ποιος είναι, στρατηγέ,
ο Θεός την πλάση του. και δεν τον λες τόση ώρα;
Ξέρουμε, εμείς οι Ρωμιοί, Διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι
τον δρόμο για να βγούμε παριστάμενοι.
στο ξέφωτο. Και αυτό μας
το δίδαξαν εκείνοι, οι με- – Είναι ο δρόμος του Θεού,
ταξένιοι ήρωές μας. Να, τι φωνάζει».
μας κανοναρχούν, από την
Μόνο αν βαδίσουμε τον
«άκρα σιωπή» τους.
δρόμο του Θεού, θα ανα«Μεσολόγγι. Ήταν πρωί, στηθούμε, θα ελευθερωΣάββατο του Λαζάρου, θούμε ως λαός και ορθό10 Απριλίου του 1826, δοξοι χριστιανοί...
όταν συγκροτήθηκε το
αθάνατο εκείνο συμβού- Δημήτρης Νατσιός
λιο αποφάσεως. Ήταν ένα
συμβούλιο θανάτου. Οι δάσκαλος- Κιλκίς – Μέλος
καπεταναίοι είχαν αναλά- του ΙΗΑ
βει να διερευνήσουν, με
μετά τον Καποδίστρια,
καταντήσαμε, κατά τον
Μακρυγιάννη, «κοπέλια
των ξένων». «... Ο γιατρός
του, του είπε να βελτιώσει
λίγο την τροφή του, ήταν
επείγουσα ανάγκη για την
υγεία του. Κι εκείνοςαπήντησε αποφασιστικά: Τότε
μονάχα θα βελτιώσω την
τροφή μου, όταν θα είμαι
βέβαιος ότι δεν υπάρχει
ούτε ένα Ελληνόπουλο
που να πεινάει ...».

Το μάθημα της Ιστορίας
Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου
Ιστορικά και διαχρονικά η
λεγόμενη πολιτική του κατευνασμού όχι μόνο απέτυχε αλλά υπήρξε και πηγή
καταστροφών, πολέμων
και δεκάδων εκατομμυρίων θυμάτων. Μέσα από
τις στάχτες και τα ερείπια
δύο παγκοσμίων πολέμων,
αυτό το συμπέρασμα έχει
πλέον καταστεί αξίωμα.
Η διαχείριση του Κυπρια-

κού τα τελευταία 47 χρόνια υπήρξε για μια ακόμα
φορά επιβεβαίωση αυτού
του αξιώματος. Κανένας
δεν αμφισβητεί ασφαλώς
ότι μέσα στο μεταδιπολικό
κόσμο επιβάλλονται σύνθετοι πολιτικοί σχεδιασμοί
και διπλωματικές κινήσεις
στο ιδιαίτερα πολύπλοκο
διεθνές περιβάλλον.
Ωστόσο η απουσία μιας
συνεπούς στρατηγικής με

αμετακίνητους στόχους
στην περίοδο μετά την
τραγωδία του 1974 έθεσε
ανεξίτηλη σφραγίδα σε μια
πορεία απώλειας ερεισμάτων και υπαναχωρήσεων
σε θέματα αρχών.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κορυφαίων χειρισμών όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε η
εγκατάλειψη θέσεων που
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Η μοναδικότητα της Ελληνικής Επανάστασης – Τι
μας διδάσκει για σήμερα
του Γιώργου Ρακκά

«Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται, η
Ελλάδα είναι ο κόσμος
που συστέλλεται»
(Βίκτωρ Ουγκώ)

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα, πολλά εμβληματικά
κτήρια και μνημεία σε χώρες όλου του κόσμου θα
φέρουν διάφορα ελληνικά
σύμβολα: Ο πύργος του
Άιφελ και η όπερα του
Σίδνεϋ φωτίστηκαν με τα
ελληνικά χρώματα, το ίδιο
και οι καταρράκτες του
Νιαγάρα, το Δημαρχείο
του Σαν Φρανσίσκο, και
ακόμα, κτήρια και μνημεία
στην Βοστώνη, την Βαρσοβία, στη Ρίγα της Λετονίας,
το Δουβλίνο, το Ελσίνκι, το
Μόναχο κ.ά· το εμβληματικό για τις Βρυξέλλες άγαλμα του Manneken Pis, θα
ντυθεί τσολιαδάκι. Όλος
ο κόσμος το αναγνωρίζει:
Η βδομάδα αυτή είναι
εβδομάδα αφιερωμένη
στην Ελευθερία, γιατί στην

Πέμπτη της ημέρα θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του
1821. Ο θετικός αυτός αντίκτυπος για τη χώρα μας θα
φάνταζε αδιανόητος μέσα
στην προηγούμενη δεκαετία, όπου η Ελλάδα υπήρξε
ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την χρεοκοπία
της. Κι όμως, σήμερα, η
ανταπόκριση του κόσμου
στην ελληνική επέτειο είναι συγκλονιστική.
Αυτό το γεγονός θα πρέπει να μας διδάξει για το
αποτύπωμα, τη βαρύτητα
του 1821, το γεγονός ότι η
Επανάσταση που υπήρξε
κινητήρας της συλλογικής
μας ελευθερίας, συνεχίζει
να παράγει ακόμα θετικά
αποτελέσματα για την Ελλάδα. Σπανίως ένα επαναστατικό γεγονός συναντάει
τόσο καθολική αποδοχή·
κι όμως επειδή το 1821
εκπέμπει ελληνικές αξίες,
που ταυτόχρονα οικουμενικές, έχει αυτήν την
ιδιαιτερότητα. Ο Διονύσιος

Σολωμός θα γράψει για
το Μεσολόγγι στα σχεδιάσματα των Ελεύθερων
Πολιορκημένων:
«Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, μέσα εις τον οποίον
κινιέται η πολιορκημένη
πόλη, να ξεσκεπάζει εις
την ατμόσφαιρα του τα
μεγαλύτερα συμφέροντα
της Ελλάδας, για την υλική
θέση, οπού αξίζει τόσο
για εκείνους οπού θέλουν
να τη βαστάξουν, όσο για
εκείνους οπού θέλουν να
την αρπάξουν, – και για την
ηθική θέση, τα μεγαλύτερα
συμφέροντα της Ανθρωπότητας».
Αυτή ακριβώς είναι η μοναδικότητα του 1821. Και
το αξιοθαύμαστο γι’ αυτήν
γεγονός είναι ότι έχει τον
τρόπο της να διδάξει «δρόμους» στη σύγχρονη Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Το
1821 δεν ξέσπασε ως αιφνιδιασμός. Ήταν η εκβολή
ενός κύματος αναγέννησης που προηγήθηκε, σε

όλη την έκταση του 17ου
αιώνα: Ξεχωρίζει η έμφαση στην Παιδεία –«δέκα
σχολεῖα ἑλληνικά ἐποίησα,
διακόσια διά κοινά γράμματα…»– γράφει ο Άγιος
Κοσμάς ο Αιτωλός· ακόμα,
η παραγωγική αναγέννηση της ορεινής Ελλάδας:
Στην Κεντρική Μακεδονία
και την Θεσσαλία ή την
Ήπειρο, στα Αμπελάκια,
τον Τύρναβο, την Νάουσα,
το «κοινόν των Μαντεμοχωρίων», το Πήλιο, τα
Ζαγοροχώρια της Ηπείρου,
τοποθετούνται μερικά από
τα σημαντικότερα κέντρα,
με τις εξαγωγές τους να
κατακλύζουν για ένα διάστημα την ευρωπαϊκή
αγορά· η αναγέννηση αυτή
ήταν επίσης και θρίαμβος του «επελαύνοντα
Βαλκάνιου ορθόδοξου
εμπόρου» όπως εύστοχα
θα τον αποκαλέσει ο ιστορικός Τραϊαν Στογιάνοβιτς,
καθώς και της ελληνικής
ναυτοσύνης στα Βαλκάνια,
την Ανατολική Ευρώπη
και την Νοτιο-Ανατολική

Αυτός ο δρόμος διδάσκει
και για το μέλλον, καθώς
φέρει μέσα του ένα ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης
– είναι, θα έλεγε κανείς, ο
Όμηρος μαζί με τον πολυμήχανο Οδυσσέα. Επικέντρωση στην παιδεία και
τον πολιτισμό, ανάδειξη
της παραγωγικής αρετής
(ας μην ξεχνάμε ότι ακόμα
οι Έλληνες διαπρέπουν
ατομικά παγκοσμίως στα
πεδία της έρευνας και της
καινοτομίας), έμφαση στο
φρόνημα, την αρετή και
την φιλοπατρία. Η επένδυση στα θετικά συλλογικά
μας γνωρίσματα είναι…
άχαστη και θα επιτρέψει

στη χώρα να ανακρούσει
την πτωτική της πορεία
ως προς την αποδυνάμωση της εθνικής κυριαρχίας –που συνάκολουθα
έφερε την γιγάντωση της
νέο-οθωμανικής απειλής
για εμάς– της κοινωνικής συνοχής, της δημογραφικής αλλά και της
πνευματικής-πολιτειακής
κατάπτωσης.
Υπάρχει βέβαια και το
κακό σενάριο. Να επιμείνουμε στην σκοτεινή
όψη του συλλογικού μας
εαυτού –παρούσα και το
1821: Τύφλωση από το
στενό συμφέρον, ιδιωτεία
και αλληλοσπαραγμός. Το
ζήτημα, όμως, είναι ότι το
έχουμε παρακάνει προς
αυτήν την κατεύθυνση και
ο ελληνισμός έχει πλέον
κουραστεί από τον ίδιον
του, κακό εαυτό. Καιρός,
λοιπόν, να ξαναθυμηθούμε
τον Κωστή Παλαμά και να
ξαναβρούμε τα φτερά τα
πρωτινά μας, τα μεγάλα!

Η Επανάσταση του 1821: Η Ελλάδα
ευγνωμονούσα και ασθμαίνουσα
και κύριο στοιχείο αυτής,
καθόσον το κύριο καθήκον της ήταν η αποτίναξη
του τουρκικού ζυγού και η
δημιουργία ανεξάρτητου
Κράτους, που θα απελευθέρωνε όλα τα εδάφη που
κατοικούνταν από το ελληνικό στοιχείο. Δεν πρέπει
όμως να παραγνωρίζονται
οι κοινωνικές και ταξικές
αντιθέσεις, που ενυπήρχαν
οδηγώντας στους αλλεπάλληλους οδυνηρούς εμφύλιους πολέμους, σχεδόν
λίγο μετά την έναρξη της.

Του Γεωργίου Παπασίμου
Η βαρύτητα της
εθνεγέρτιας Επανάστασης
του 1821, ως το αφετηριακό γεγονός του νεοελληνικού Κράτους και της
συλλογικής ελευθερίας
του ελληνικού Έθνους,
επιδρά καταλυτικά τόσο
εσωτερικά στην ίαση του
πολυτραυματισμένου κοινωνικού ιστού, όσο και
διεθνώς, αν αξιολογήσει
κανείς ορθά τις λαμπρές
εκδηλώσεις σε όλα τα εμβληματικά μνημεία του
πλανήτη. Είναι πράγματι
εντυπωσιακό το γεγονός
ότι ακόμα και σήμερα,
διακόσια χρόνια μετά αυτή
παρέχει στην ευγνωμονούσα, αλλά ασθμαίνουσα,
τύποις μεταμνημονιακή
Ελλάδα, οξυγόνο εθνικής
ανάτασης και αξιοπρέπειας, παρά τον διαβρωτικό
και υπονομευτικό ρόλο
των πάσης φύσεως των
εθνομηδενιστικών στοιχείων και γραφικών πατριδοκάπηλων. Παράλληλα,
παρέχει ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης στις
σημερινές, ρευστές και
δύσκολες γεωπολιτικές
συγκυρίες, όπου οι εθνικοί κίνδυνοι είναι και πάλι
ισχυρά παρόντες από την
επαναφορά των νεο-οθωμανικών οραμάτων της
Τουρκίας και των διακηρυγμένων στρατηγικών
σχεδίων περί «γαλάζιας
πατρίδας», που απειλούν
ευθέως τις δύο κρατικές
οντότητες του Ελληνισμού
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μεσόγειο. Δεν μπορούμε
να εξηγήσουμε γιατί ενώ
στην Ελλάδα αντιστοιχεί
το 0,16% του παγκόσμιου
πληθυσμού, οι Έλληνες
κατέχουν το 20,6% της
παγκόσμιας χωρητικότητας της ναυτιλίας, εάν δεν
λάβουμε υπόψη μας αυτό
το ιστορικό υπόβαθρο
ελληνικής αναγέννησης.

τής της Επανάστασης. Όχι
μόνο δεν έγινε δυνατή
η ένταξη στο ελληνικό
Κράτος του συνόλου των
ελληνικών εδαφών, αλλά
υπήρξε τελικά και δραματική συρρίκνωση του
μείζονος Ελληνισμού και
η ταύτιση του στα πλαίσια
του σημερινού ελληνικού
Κράτους μετά την Μικρασιατική καταστροφή του
1922. Παράλληλα το νεοελληνικό Κράτος, δεν
κατόρθωσε να μεταβληθεί
σε ένα οικονομικά ισχυρό κράτος, που αποτελεί
όρο της ανεξαρτησίας του
στην πολύπαθη ευρύτερη
περιοχή μας. Απόδειξη
αυτού, η χρεωκοπία και
η μνημονιακή κηδεμονία
που σε συνδυασμό με την
συνεχιζόμενη δημογραφική αιμορραγία απειλεί την
εξαφάνισή του, την ώρα
που η γειτονική Τουρκία
φτάνει τα 100.000.000
κατοίκους.

Παρά τα επιτεύγματα και
τις προσπάθειες του λαού
Η Επανάσταση του
μας σε όλα αυτά τα διακό- 1821 είχε διπλό χαρακτήσια χρόνια, η αντικειμενική ρα, αφενός την εθνική απεαπεικόνιση καταδεικνύει λευθέρωση από τον οθωτον ανολοκλήρωτο αυ-

μανικό ζυγό, εξού και ο
ρόλος της ως εθνεγέρτιας
του μικρού αλλά ιστορικού
έθνους των Ελλήνων, και
αφετέρου την πολιτικοκοινωνική διάσταση της
Ελευθερίας και της Ισότητας, όπως διατυπώθηκε
από τον ακμάζοντα από
τον 18ο αιώνα νεοελληνικό
Διαφωτισμό, που εμποτίστηκε από τον ευρωπαϊκό

Διαφωτισμό και από τις
ριζοσπαστικές ιδέες της
γαλλικής Επανάστασης.
Τυχόν αφαίρεση ή υποτίμηση του ενός στοιχείου
έναντι του άλλου είναι
βέβαιο ότι αποδομεί τον
λαμπρό χαρακτήρα της.
Περαιτέρω, είναι δεδομένο ότι ο εθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας
υπήρξε το πρωταρχικό

Παρά όμως τον αδιαμφισβήτητο εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα της,
αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλα τμήματα της
ελληνικής «διανόησης»,
που επιχειρούν την επιβολή ιδεολογικών προταγμάτων τους, με στόχο την
υποβάθμιση του εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα αυτής και της φύσης
της ως εθνογέρτιας. Χαρακτηριστικά, υπάρχουν
αυτοί που προτάσσουν τον
ατομοκεντρικό χαρακτή-

ρα, δηλαδή την ελευθερία
του ατόμου έναντι της
αυθαιρεσίας του Κράτους
και όχι την ελευθερία του
γένους από τον Οθωμανό
δυνάστη (Χατζής, Καλύβας
κλπ) και αυτοί που ακυρώνουν την μορφή της ως
εθνεγέρτιας, ισχυριζόμενοι ότι το ελληνικό ‘Εθνος
δημιουργήθηκε μετά από
αυτήν (Λιάκος κλπ).
Πέραν της ιστορικής και
κοινωνικής μονομέρειας
των δύο αυτών κυρίαρχων
ρευμάτων στα ελληνικά
πανεπιστήμια, ο κίνδυνος
είναι η απονεύρωση και
η υποτίμηση του ισχυρού
πατριωτικού και δημοκρατικού μηνύματος της
Επανάστασης του 1821
στις σημερινές ρευστές και
επικίνδυνες συνθήκες που
αντιμετωπίζει ο ευρύτερος
Ελληνισμός.
Οι προσπάθειες αυτές αποτυπώθηκαν και από τις
ενέργειες της πλειοψηφίας
των συμμετεχόντων στην
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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διορισμένη Επιτροπή για
τα διακόσια χρόνια, που
επιχείρησαν συστηματικά να αποδομήσουν με
έντεχνο τρόπο το εθνικοαπελευθερωτικό νόημα της Επανάστασης,
που παραμένει βασικός
πυρήνας νοηματοδότησης του παρόντος και του

μέλλοντος του Ελληνισμού. Προσπάθησαν να
επιβάλλουν την εθνοαποδομητική προπαγάνδα
και την εμπέδωση αυτής
της αντίληψης, τόσο από
τη δεξιά όχθη στα πλαίσια
της νεοφιλελεύθερης «κοσμοπολίτικης» ιδεολογίας,
όσο και από την αριστερή
όχθη, στα πλαίσια της «δι-

εθνιστικής» αντίληψης του αναζήτηση τρόπων για
την διόρθωσή της, παίζει
δικαιωματισμού.
τον ρόλο του καταλύτη
Αυτό, όμως, δεν μπορεί για την αναγκαία εθνική
να γίνει αποδεκτό, γιατί αφύπνιση.
η Επανάσταση του 1821,
είναι αποτυπωμένη βα- Αυτή είναι περισσότερο
θιά στην συνείδηση των από οτιδήποτε άλλο αναΕλλήνων και, κάθε φορά, γκαία για την ασθμαίνουσα
που οι συνθήκες απαι- Ελλάδα. Απαιτείται ένα
τούν τον επανακαθορισμό νέο παραγωγικό πρότυπο
της πορείας τους και την με στόχο την ενδογενή

παραγωγή, η ποιοτική και
καθολική ενίσχυση της
παιδείας, η ανάδειξη του
πολιτισμού και η έμφαση
στον πατριωτισμό και τις
συλλογικές αξίες. Μόνο
έτσι μπορεί να υπάρξει
σμίκρυνση της απόστασης από τους στόχους της
Επανάστασης του 1821,
κάτι που πρέπει να είναι το
νέο όραμα του σύγχρονου

Ελληνισμού, έτσι προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση των κινδύνων από την
νέο-οθωμανική απειλή, τη
δημογραφική συρρίκνωση και την οικονομική και
πνευματική καχεξία. Προέχει και επιβάλλεται δηλαδή
ο αναστοχασμός και ο επανακαθορισμός της πορείας
της χώρας μας.

Κίνδυνος για την Κύπρο - Πώς
οικοδομούν την παρθενογένεση
και βιλαετοποίηση του νησιού
Ποια νομικά εργαλεία έχει ο Πρόεδρος και το διακύβευμα του δείπνου της Πενταμερούς - Πώς επιδιώκουν να κρύψουν την ισότιμη κυριαρχία κάτω από την
πολιτική ισότητα και πώς οικοδομούν την παρθενογένεση
Από: Σημερινή μορφή συστήματος εγγυ- ερμηνεία αυτή μπορεί να
Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης ήσεων ή τουρκική Βάση με ενισχυθεί από την πρακυριαρχία στη λογική των κτική των χωριστών δηΗ Τουρκία ανατρέπει το Βρετανικών). Εκτιμάται, δε, μοψηφισμάτων, τα οποία
σκηνικό του Κραν Μο- ότι οι ακραίες τουρκικές οι Τούρκοι ερμηνεύουν
ντανά προτάσσοντας ως θέσεις και κυρίως η ισότιμη ως χωριστά δικαιώματα
προϋπόθεση για να γίνει κυριαρχία θα επιχειρηθεί αυτοδιαθέσεως, δυο λαών,
συζήτηση επί του θέματος να καλυφθεί κάτω από όπως το άρθρο 1, παράτης ασφάλειας και των την πολιτική ισότητα, την γραφος 2 του Χάρτη των
εγγυήσεων, την αποδοχή οποία ήδη αποδέχεται η Ην. Εθνών καθορίζει. Και,
της πολιτικής ισότητας ελληνοκυπριακή πλευρά ως εκ τούτου, θεωρούν ότι
στη λογική της ισότιμης διότι καθορίζεται στο ψήκυριαρχίας, η οποία υπο- φισμα 716 του Συμβουλίου Στο νέο πολιτειακό σύβοηθούμενη από τις βρε- Ασφαλείας. Το εν λόγω στημα, μία δηλαδή ομοτανικές ιδέες δημιουργεί ψήφισμα τονίζει ότι η πολι- σπονδία ομοσπονδιακού
τις προϋποθέσεις παρ- τική ισότητα δεν σημαίνει χαρακτήρα, προκύπτει
θενογένεσης. Το γεγονός κατ’ ανάγκην την αριθμη- από δύο λαούς στη βάση
αυτό διαπιστώνεται ακόμη τική. Όμως, στην ουρά της της παρθενογένεσης. Ότι,
και από στενούς συνερ- αριθμητικής ισότητας γίνε- δηλαδή, θα είναι κάτι νέο,
γάτες του Προέδρου. Γι’ ται αναφορά ότι, στο πλαί- εξ ου και η έννοια του
αυτό ετοιμάζονται νομικά σιο της πολιτικής ισότητας, «new state of affairs», ελαντεπιχειρήματα σε μια μπορούν να λαμβάνονται ληνιστί της «Νέας Τάξης
προσπάθεια άμυνας της αποφάσεις αποτελεσματι- Πραγμάτων». Αυτή η αντίελληνοκυπριακής πλευράς κές κατά τρόπον ώστε να ληψη ενισχύεται και από
κατά τη διάρκεια της Πε- κατοχυρώνονται ουσιώδη το γεγονός ότι έχουμε μια
νταμερούς (Σημειώνουμε και ζωτικά ζητήματα και συνταγματική δομή που
ότι το Κραν Μοντανά είχε της μιας και της άλλης καμία σχέση δεν έχει με το
καταρρεύσει όταν προέ- πλευράς. Είναι γνωστόν ότι ενιαίο κράτος της Ζυρίχης,
κυψε αδιέξοδο στο θέμα οι αποτελεσματικές απο- ούτε με τη βελτίωσή του
της ασφάλειας, της αποχώ- φάσεις μεταφράζονται ως όπως προεκλογικά είχε
ρησης των στρατευμάτων κρυφά και φανερά βέτο, υποσχεθεί ο Πρόεδρος της
και των εγγυήσεων. Εκεί που σημαίνει την από κοι- Δημοκρατίας. Αντίθετα, θα
μείναμε. Τώρα, οι Τούρκοι νού άσκηση της εξουσίας υπάρχουν τρία συντάγμαθέτουν πρώτα το θέμα της και της κυριαρχίας.
τα, ένα κοινό, και ένα για
πολιτικής ισότητας και της
κάθε συνιστών κράτος, τα
ισότιμης κυριαρχίας και Ισότιμη κυριαρχία και παρ- οποία θα είναι ισοϋψή μεισχυρίζονται ότι δεν θα θενογένεση
ταξύ τους. Με άλλα λόγια,
περάσουν επί της ουσίας
κανένα εκ των τριών δεν
στο θέμα της ασφάλειας Η λογική της πολιτικής θα μπορεί σε τυπική ισχύ
εάν δεν πάρουν αυτά που ισότητας και της ισότι- να είναι υπεράνω οποιουθέλουν ή για να δώσουν μης κυριαρχίας συνδέεται: δήποτε άλλου. Στην πραγστο θέμα της ασφάλειας Πρώτο, με το κατάλοιπο ματικότητα θα εξαφανιστεί
θα πρέπει να αρχίσει η εξουσίας, το οποίο έχει από το πολιτικό και νομικό
ελληνοκυπριακή πλευρά ήδη κερδίσει η τούρκικη διεθνές σκηνικό το υφιστάνα δίνει στο θέμα της ισό- πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι, μενο υπό κατοχήν κράτος
τιμης κυριαρχίας και της όσες εξουσίες δεν ανήκουν της Κυπριακής Δημοκρασυνομοσπονδίας).
στην Κεντρική Κυβέρνηση, τίας και θα αντικατασταθεί
θα ανήκουν στα κρατίδια, από τις ελεύθερες περιοχές
Η σανίδα σωτηρίας της ΕΕ τα οποία θα μπορούν να που θα ονομαστούν ελκαι η έκθεση Μπορέλ
παράγουν πρωτογενές ληνοκυπριακό συνιστών
Πώς η ασφάλεια συνδέε- δίκαιο. Δεύτερο, με την κράτος και από τις κατεχόται με την κυριαρχία και εκ περιτροπής προεδρία, μενες περιοχές. Δηλαδή το
το ΝΑΤΟ
που μεταφράζεται ως ψευδοκράτος, το οποίο θα
Το κεκτημένο της ΕΕ και διχοτόμηση της εκτελε- αναγνωριστεί ως ισότιμο
η αποχώρηση του Αττίλα στικής εξουσίας, η οποία συνιστών τουρκοκυπριΕπαφές Άγκυρας - ΟΗΕ
στη λογική της κυριαρχίας ακό κράτος. Θα έχουμε
πηγάζει εξίσου, όπως ανα- δηλαδή κατάργηση των
Συναφείς πληροφορίες φέρουν τα συμφωνηθέντα ψηφισμάτων 541 και 550,
αναφέρουν ότι ο ΓΓ του μεταξύ Αναστασιάδη-Έρο- αφού εμείς θα αναγνωρίΟΗΕ και οι συνεργάτες γλου, από Ελληνοκύπριους σουμε το ψευδοκράτος ως
του έχουν τακτική επαφή και Τουρκοκύπριους. Κα- ισότιμο συνιστών τουρκομε την τουρκική πλευ- μία αναφορά δεν γίνεται κυπριακό κράτος ανατρέρά, η οποία μέχρι στιγμής σε έναν και ενιαίο λαό, ποντας ταυτοχρόνως ό,τι
εξακολουθεί να τηρεί τις με αποτέλεσμα να προ- το άρθρο 2, παράγραφος
θέσεις τις οποίες εκφράζει σφέρεται η δυνατότητα 4 του Χάρτη των Ην. Εθνών
και δημόσια (συνομοσπον- στην τουρκική πλευρά να αναφέρει. Ότι, δηλαδή,
δία, όχι πλήρη αποχώρηση ισχυρίζεται ότι υπάρχει καμία οντότητα, Αρχή ή
στρατευμάτων και άλλη διπλή πηγή κυριαρχίας. Η óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 26

Το μάθημα της Ιστορίας
óõíÝ÷åéá áðï ôç óåëßäá 22
εθεωρούντο αμετακίνητες
χωρίς μάλιστα διασφάλιση
αντίστοιχων και ανάλογων
μετακινήσεων της τουρκικής πλευράς.
Το 1977 και το 1979 έγινε
αποδεκτή η Ομοσπονδία,
με εγκατάλειψη της θέσης
του ενιαίου κράτους, χωρίς
καμιά διασφάλιση ότι η
Τουρκία θα συναινούσε
έστω σε μια λύση πραγματικής Ομοσπονδίας. Αντίθετα σε μερικά χρόνια η
τουρκική απάντηση υπήρξε η παράνομη ανακήρυξη
του ψευδοκράτους.
Αυτό το ιστορικό επεισόδιο ξαναζούμε σήμερα
εν όψει της πενταμερούς
με τις προαναγγελόμενες
προσφορές για αποδοχή
της πολιτικής ισότητας. Όχι
προφανώς της πολιτικής
ισότητας όπως περιέχεται
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ

«ως μη ισοδυναμούσα με
αριθμητική ισότητα αλλά
ως αποτελεσματική συμμετοχή στη διακυβέρνηση». Αυτή την αποδεχθήκαμε από το 1991. Αλλά
εκείνη την πολιτική ισότητα που αξιώνει η τουρκική πλευρά τη λεγόμενη
κυριαρχική ισότητα που
οδηγεί και ισοδυναμεί με
το πολιτειακό μοντέλο της
συνομοσπονδίας αλλά και
την ύπαρξη veto επί όλων
των ζητημάτων διακυβέρνησης που αναπόφευκτα
θα οδηγούν σε συνεχείς
εμπλοκές και τελικά παραλύσεις τις κρατικές λειτουργίες.
Μάλιστα με την προαναγγελία αποδοχής της
πολιτικής ισότητας, προφανώς όπως την αξιώνει η
τουρκική πλευρά, «προαναγγέλλεται» και η δήθεν
επιστροφή της Αμμοχώ-

στου και της Μόρφου.
«Άκρον άωτον» ψευδαισθήσεων. Παραγνώριση
κάθε στοιχειώδους κανόνα
διαπραγμάτευσης. Είναι
πράγματι εκπληκτικό. Ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση κάποιας υποχώρησης,
αυτή είναι αδιανόητο να
προαναγγέλλεται. Γιατί η
άλλη πλευρά θεωρεί ήδη
διασφαλισμένη την υποχώρηση και συνεπώς δεν
θα έχει λόγο να προσφέρει
οποιοδήποτε αντάλλαγμα.
«Όλβιος όστις της ιστορίας
έσχε μάθησιν». Το πικρό
μάθημα της ιστορίας διδάσκει. Με συνεχείς υποχωρήσεις δεν εξημερώνεται
το θηρίο. Το αντίθετο. Ο
Μινώταυρος της απληστίας γίνεται ακόμα πιο
απαιτητικός.
Θα διδαχθούμε επιτέλους
από το μάθημα της ιστορίας;
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Ας μάθουν κάποια χρήσιμα
πραγματάκια... οι ειδικοί
Του Θοδωρή Γιάνναρου
Υπάρχει κάτι, ένα κρυμμένο μυστικό που εδώ και
κάποιους μήνες βρίσκεται
υπό επιστημονική διερεύνηση από κορυφαία εργαστήρια του πλανήτη: Γιατί
άραγε κάποιοι εξ ημών,
μέλη της οικογένειας των
ανθρώπων, δεν μολύνονται από τον ιό SARS-CoV2,
παρόλο που βρίσκονται
ανάμεσα σε νοσούντα άτομα της οικογένειάς τους
στο ίδιο σπίτι ή προσφέρουν άφοβα βοήθεια, σε
άλλα άτομα που νοσούν;
Τέτοια παραδείγματα ανθρώπων, που δεν μολύνθηκαν από τον κορονοϊό,
παρόλο που συγχρωτίζονταν με άλλους θετικούς
και μάλιστα χωρίς πολλές
φορές να εφαρμόζουν
υποτυπώδη έστω μέτρα
προστασίας του εαυτού
τους... όπως για παράδειγμα σε κάποιες οικογένειες
Ρομά, που ενώ νόσησαν
όλοι οι ένοικοι του σπιτιού,
κάποιο μέλος της οικογένειας δεν νόσησε ή άλλα
άτομα σε οίκους ευγηρίας
ή υγειονομικές μονάδες,
που ζούσαν ή εργάζονταν
μαζί με άλλους που μετά
από μοριακούς ελέγχους
αποδείχθηκαν θετικοί
στον κορονοϊό, αλλά δεν
νόσησαν ποτέ οι ίδιοι, ούτε
και ανέπτυξαν τα γνωστά
αντισώματα κατά του ιού.
Τι μπορεί να συμβαίνει με
αυτά τα άτομα που μάλλον κρύβουν μέσα τους
το μυστικό της ανοσίας; Τι
μηχανισμοί δρουν στους
οργανισμούς τους, που
τους καθιστούν κάστρα
απόρθητα για τον SARSCoV2 και τις... μεταμφιέσεις
του; Εδώ βέβαια δεν θα
ζητηθεί η γνώμη... των
ειδικών, διότι οι γνώσεις
τους συνήθως τελειώνουν
όταν αρχίζει να διατυπώνεται ένα τέτοιου είδους
ερώτημα.

Πρέπει λοιπόν να βρεθεί
τρόπος να διαπιστωθεί,
εάν υπάρχουν ειδικά γενετικά χαρακτηριστικά, που
εκφράζονται διαφορετικά
σε κάποιους ανθρώπους
και τους καθιστούν ασφαλείς και ανεπηρέαστους
από τον συγκεκριμένο ιό,
λαμβάνοντας δείγματα
από όλο το οικογενειακό
τους δέντρο και αφού γίνει
η πλήρης ανάλυση του
γονιδιώματός τους, να
διαπιστωθούν πιθανές γενετικές διαφοροποιήσεις
-άλλος τρόπος δεν υπάρχει για να ξεκλειδωθεί το
γονιδιακό μυστικό αυτών
των ανθρώπων... ή μήπως
υπάρχει κάτι ακόμα που
αγνοούμε;
Ο ιός παραμένει πάντα
ο ίδιος, όμως έχει παρατηρηθεί ότι οι κλινικές
εικόνες είναι διαφορετικές.
Εμφανίζονται κάποιοι μολυσμένοι που όμως είναι
παντελώς ασυμπτωματικοί, κάποιοι άλλοι με ήπια
συμπτώματα, εκείνοι που
χρειάζονται παροχή οξυγόνου για ν’ αναπνεύσουν,
οι άτυχοι που διασωληνώνονται και χάνουν τη ζωή
τους σε κάποια ΜΕΘ και οι
"ανθεκτικοί". Η αντίδραση
στον Covid-19 διαφέρει
από άνθρωπο σε άνθρωπο
και αυτό είναι ένα γεγονός
που το έχουμε βιώσει στο
πετσί μας.
Στην μοριακή ανοσολογία
όταν εμφανιστεί μια λοίμωξη ιογενούς χαρακτήρα,
του μεγέθους αυτού που
βιώνουμε με την λοίμωξη Covid-19, πρέπει τρεις
παράμετροι να ληφθούν
πολύ σοβαρά υπόψη.
1) το παθογόνο,
2) ο ξενιστής και
3) το περιβάλλον, η σχέση δηλαδή μόλυνσης &
ξενιστή.
Τα γενετικά χαρακτηρι-

σ τικά των αν θρώπων
ανταποκρίνονται πάντα
διαφορετικά σε μια ιογενή
λοίμωξη. Έτσι, προκειμένου να καταφέρουμε ν’
αντιληφθούμε τι προκαλεί
αυτές τις διαφορές στη μόλυνση από τον κορονοϊό,
το πρώτο πράγμα που θα
έπρεπε να πράξουμε είναι
να μελετήσουμε τη γονιδιακή προδιάθεση ασθενών που νόσησαν ήπια,
σοβαρά, που κατέληξαν,
καθώς και εκείνων που δεν
μολύνθηκαν ποτέ και να
εντοπίσουμε γενετικές διαφορές στο DNA τους. Το
πρώτο ανάχωμα της έμφυτης ανοσίας -αυτό δηλαδή
που παρεμβαίνει πριν καν
αναπτυχθούν αντισώματα- είναι εκείνο το μόριο
που πολεμάει στην πρώτη γραμμή αμύνης του
οργανισμού και είναι η
Ιντερφερόνη. Ακριβώς εκεί
έχουν διαπιστωθεί κάποιες
σημαντικές διαφορές στα
γονίδια που την κωδικοποιούν καθιστώντας την
το πλέον βασικό μόριο για
την ανοσοαπόκριση.

μια γενετική ανωμαλία ή
δυσλειτουργία φροντίζει,
κάποιοι άνθρωποι να διαθέτουν προδιάθεση στο
να παράγουν πλεόνασμα
ιντερφερονών και λόγω
αυτής της ανωμαλίας, να
είναι ανθεκτικά στη μόλυνση από τον κορονοϊό.
Μήπως λοιπόν, το μαγικό
κλειδί για αποτελεσματικότερη πρόληψη και θεραπεία να βρίσκεται σε εκείνους που δεν μολύνονται;
Αναγκαστικά λοιπόν θα
πρέπει να συγκρίνουμε τις
δύο πλευρές. Εκείνη των
ευαίσθητων στον ιό και
την άλλη των ανθεκτικών.
Αυτό το οποίο πρέπει να
ανακαλύψουμε είναι αν
αυτοί οι "ανθεκτικοί” έχουν
το "κλειδί" που μπλοκάρει
την είσοδο του ιού SARSCoV2 στον οργανισμό,
ώστε αν ισχύει να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε φάρμακα που θα
κάνουν ακριβώς αυτή τη
δουλειά. Η διεθνής αυτή
νέα μελέτη έχει έναν φιλόδοξο στόχο. Την ανάπτυξη
πιο αποτελεσματικών αντιικών φαρμάκων κατά του
ιού που έχει φέρει τα πάνω
κάτω στον πλανήτη.

Το πρώτο γενετικό χαρακτηριστικό ξενιστή που
εντοπίστηκε και που θα
μπορούσε να επηρεάσει
τη σοβαρότητα της νόσου
είναι εκείνο που αποτρέπει Υπάρχει όμως και μια άλλη
ή περιορίζει την παραγω- άποψη που στηρίζεται σε
γή ιντερφερόνων κυρίως ισχυρό υπόβαθρο:
τύπου Ι.
Εν ολίγοις, αν και τα αντιΑπό την άλλη, ορισμένοι σώματα έχουν αποδειχθεί
άνθρωποι, παρότι εκτέ- ανεκτίμητα για την παραθησαν στoν ιό, όχι μόνο κολούθηση της εξάπλωσης
δεν εμφάνισαν συμπτώ- της πανδημίας, μπορεί να
ματα, αλλά ήταν αρνητι- μην έχουν τον πρωταγωκοί και στην ανίχνευση νιστικό ρόλο στην ανοσία
του ιού μέσω rapid tests, που κάποτε σκεφτήκαμε...
αλλά και στην ανίχνευση όπως τη σκεφθήκαμε. Εάν
αντισωμάτων στον ορό, πρόκειται να αποκτήσουσαν γενικά να διέθεταν με μακροπρόθεσμη προφυσική ανοσία σε ιογενείς στασία, φαίνεται όλο και
μολύνσεις. Αυτών των αν- περισσότερο ότι αυτή ίσως
θεκτικών έχει συλλεχθεί να προέρχεται από κάπου
το DNA τους. Όλοι τους αλλού -ίσως να υπάρχει
είχαν στενές επαφές με μια άλλη μορφή ανοσίας
μολυσμένα μέλη της οικο- - μια που, σε ορισμένες
γένειάς τους χωρίς οι ίδιοι περιπτώσεις, βρίσκεται
να νοσήσουν -μάλλον κρυμμένη στο σώμα για

χρόνια. Ένας αινιγματικός
τύπος λευκών αιμοσφαιρίων αποκτά εξέχουσα θέση
σε αυτήν την προσπάθεια
ανάσχεσης της πανδημίας
και παρόλο που δεν έχει
εμφανιστεί στο παρελθόν
έντονα στη δημόσια συζήτηση, μπορεί κάλλιστα
να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας στον αγώνα μας
εναντίον της Covid-19.
Αυτή θα μπορούσε να
είναι η μεγάλη στιγμή των
Τ-λεμφοκυττάρων.
Τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι
ένα είδος ανοσοκυττάρου,
του οποίου η αποστολή
είναι να εντοπίζει και να
καταστρέφει τα παθογόνα που εισβάλλουν στον
οργανισμό ή τα μολυσμένα κύτταρα. Αυτό το κάνουν χρησιμοποιώντας
πρωτεΐνες στην επιφάνειά
τους, οι οποίες μπορούν να
συνδεθούν με πρωτεΐνες
στην επιφάνεια αυτών των
εισβολέων. Κάθε Τ-λεμφοκύτταρο είναι εξαιρετικά
ειδικό -υπάρχουν τρισεκατομμύρια πιθανές εκδόσεις αυτών των επιφανειακών πρωτεϊνών, καθεμία
από τις οποίες μπορεί να
αναγνωρίσει έναν διαφορετικό στόχο. Επειδή τα
Τ-λεμφοκύτταρα μπορούν
να παραμείνουν στο αίμα
για χρόνια μετά από μια
μόλυνση, συμβάλλουν στη
"μακροχρόνια μνήμη” του
ανοσοποιητικού συστήματος και του επιτρέπουν
να έχει ακόμα πιο αποτελεσματική απόκριση όταν
εκτίθεται σε έναν παλιό
γνώριμο.

πριν καν αυτός μολύνει τον
πρώτο άνθρωπο.
Γενικά, ο τρόπος σχεδιασμού των εμβολίων εξαρτάται από το είδος της ανοσοαπόκρισης που οι μοριακοί βιολόγοι ελπίζουν
να προκαλέσουν. Κάποια
μπορεί να πυροδοτήσουν
την παραγωγή αντισωμάτων -πρωτεΐνες δηλαδή
που μπορούν να προσκολληθούν στον ιό, και είτε να
τον εξουδετερώσουν είτε
να τον μαρκάρουν, ώστε
κάποιο άλλο μέρος του
ανοσοποιητικού συστήματος για τον αντιμετώπισει
και να τον εξουδετερώσει. Άλλα μπορεί ίσως να
στοχεύουν να εμπλέξουν
στη μάχη τα Τ-λεμφοκύτταρα, ή να πυροδοτήσουν
εμπλοκή από άλλα μέρη
του ανοσοποιητικού συστήματος. Αν καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε
τα Τ-λεμφοκύτταρα των
ασθενών, θα έχουμε κάνει
ένα τεράστιο βήμα για τον
έλεγχο της νόσου.
Φαίνεται πιθανό ότι θα
ακούσουμε πολύ περισσότερα για τα Τ-λεμφοκύτταρα στο άμεσο μέλλον.
Εν κατακλείδι: η φυσική
ανοσία δεν είναι σίγουρα
κάτι νέο. Η ιστορία μάς
δίνει πολλά παραδείγματα μηχανισμών γενετικής
αντίστασης σε ιογενείς
λοιμώξεις. Η ανοσία και
η υπερβολική ευπάθεια
είναι δύο όψεις του ίδιου
νομίσματος. Όπως υπάρχουν δηλαδή παραλλαγές
σε ορισμένα γονίδια που
μπορούν να οδηγήσουν
στην ανάπτυξη μιας πολύ
πιο σοβαρής νόσου, υπάρχουν και γενετικές αλλοιώσεις ικανές να παρέχουν
προστασία στην Covid-19
και γενικά σε λοιμώξεις
ιογενούς χαρακτήρα.

Όταν κάποια στιγμή εξετάστηκαν δείγματα αίματος
που είχαν ληφθεί χρόνια πριν από την έναρξη
της πανδημίας, βρέθηκαν
Τ-λεμφοκύτταρα που είχαν
την ικανότητα να ανιχνεύουν πρωτεΐνες στην επιφάνεια του Covid-19. Αυτό
δείχνει ότι ορισμένα άτομα *Ο κ. Θοδωρής Γιάνναείχαν ήδη προϋπάρχοντα ρος είναι Μοριακός Βιολόβαθμό αντίστασης στον ιό γος-Γενετιστής

Ο Κολοκοτρώνης και η μεγάλη καταδίωξη των κλεφτών
Προδημοσίευση από το
νέο, υπό έκδοση, βιβλίο
του Γιώργου Καραμπελιά,
1821-2021: Ρέκβιεμ ή Αναγέννηση;
Ο πόλεμος και ο θάνατος
αποτελούσαν κυριολεκτικώς την καθημερινότητα
του Κολοκοτρώνη καθ’
όλη τη μακρά περίοδο των
τριάντα ή τριάντα πέντε
χρόνων που μεσολάβησαν
από τη μεταβολή του σε
άνθρωπο των αρμάτων,
στα εφηβικά του χρόνια,
μέχρι την ωριμότητα του.
Μια καθημερινότητα οι
περιπέτειες της οποίας
προσλαμβάνουν κυριολεκτικά μυθικές διαστάσεις,
με τόσες εναλλαγές ώστε
η ζωή του να συμπυκνώνει
παραδειγματικά τη διαδρομή όλων των ενόπλων
της προεπαναστατικής περιόδου, από την ανταρσία
στην επαναστατική συνει-

δητοποίηση. Άλλωστε η
ίδια του η γέννηση μέσα
στα Oρλωφικά έμοιαζε να
προδιαγράφει μια χωρίς
ταίρι διαδρομή.
Μετά από αναρίθμητες
περιπέτειες θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει τα
λημέρια που γνώρι ζε
κυριολεκτικά πέτρα την
πέτρα μετά τον μεγάλο
διωγμό των κλεφτών που
εξαπέλυσε ο εκσυγχρονιστής σουλτάνος Σελίμ Γ΄,
υποχρεώνοντας και τον
πατριάρχη να εκδώσει
αφοριστικό για τους κλέφτες. Η Υψηλή Πύλη μπροστά στην προοπτική ενός
ακόμα ρωσοτουρκικού
πόλεμου (1806-1812) και
επιχειρώντας να εξαλείψει
όλες τις ένοπλες εστίες στο
εσωτερικό της επικράτειας
θα ξεκινήσει τον μεγάλο
διωγμό των κλεφτών, που
για ένα διάστημα έμοιαζε
να παράγει αποτελέσματα.

Διαβάζουμε στα Απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη:
Εἰς τὰ 1805 πηγαίνω εἰς
τὴν Ζάκυνθον. Ὁ Αὐτοκράτορας Ἀλέξανδρος κάμνει
πρόσκλησιν διὰ νὰ γραφθοῦν οἱ Ἕλληνες εἰς τὰ
στρατεύματα. Κάμνομεν
ὅλοι μία ἀναφορά, Σουλιῶται, Ρουμελιῶται καὶ
Πελοποννήσιοι, εἰς τὸν
Αὐτοκράτορα καὶ τοῦ ζητοῦμεν βοήθειαν διὰ νὰ
ἐλευθερώσωμεν τὸν τόπον
μας. … Ἦλθε ἡ ἀπάντησις·
Ὁμιλῶ μὲ τὸν Ἀρχηγὸν
τῶν Ρωσικῶν στρατευμάτων καὶ μὲ λέγει, ὅτι ὁ
Αὐτοκράτωρ τὸν διέταξε
νὰ παραδεχθεῖ εἰς τὴν δούλευσιν ὅσους θέλουν… νὰ
ὑπάγουν νὰ κτυπήσουν τὸν
Ναπολέοντα. Τοῦ ἀποκρίνομαι: «Ὅσον διὰ τὸ μέρος
μου δὲν ἐμβαίνω εἰς τὴν
δούλευσιν. Τί ἔχω νὰ κάμω
μὲ τὸν Ναπολέοντα; Ἂν
θέλετε ὅμως στρατιώτας,

διὰ νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν
πατρίδα μας σὲ ὑπόσχομαι
καὶ 5 καὶ 10 χιλιάδας στρατιώτας…»…
Οἱ Τοῦρκοι βλέπουν αὐτὰ
τὰ κινήματα καὶ γράφουν
ἀναφορὰς εἰς τὸν Σουλτάνον, καὶ τοῦ ἐξηγοῦν τὰς
ὑποψίας των. Ὁ Σουλτάνος
λαμβάνει τὴν ἰδέαν νὰ κόψει
τὸν λαόν. Ὁ Πατριάρχης
κάμνει παρατηρήσεις καὶ
λέγει: «Τί πταίει ὁ λαός; Νὰ
σκοτώσωμεν τοὺς πρωταιτίους, τοὺς κακούς». Ἡ
ἀναφορὰ τῶν Τούρκων
συμφωνεῖ μὲ τὰς πληροφορίας τοῦ Καμπινέτου τῆς
Γαλλίας, ὅτι νὰ χαλάσουν
τοὺς Καπεταναίους, τοὺς
λεγομένους κλέφτας, καὶ
τοὺς Καπεταναίους τῶν
καραβιῶν, διατὶ μία ἡμέρα
ἠμποροῦν νὰ κάμουν ἐπανάστασιν.
Τότε κάμνει ἕνα φερμάνι ὁ
Σουλτάνος… Ἀφοριστικὸ
ἔρχεται τοῦ Πατριάρχου…,
καὶ ἔτζι ἐκινήθηκεν ὅλη ἡ
Πελοπόννησος, Τοῦρκοι καὶ

Ρωμαῖοι, κατὰ τῶν Κολοκοτρωναίων… Ὁ Πετιμεζᾶς,
ὁ Γιαννιᾶς καὶ ὁ Ζαχαριᾶς
ἦτον χαϊμένοι πρωτύτερα…
Ἐμάζωξα ὅλους ἕως 150 καὶ
τοὺς εἶπα νὰ ἀναχωρήσωμεν νὰ πᾶμε εἰς τὴν Ζάκυνθον. Αὐτοὶ… μὲ ἀπεκρίθηκαν ὅλοι μὲ ἕνα στόμα, ὅτι
«ἡμεῖς δὲν πηγαίνομεν εἰς
τὴν Φραγκιὰ καὶ θέλομε ν᾿
ἀποθάνωμεν ἐπάνω εἰς τὴν
πατρίδα μας». Ὁ ἀδελφός
μου ὁ Γιάννης μὲ εἶπε ὅτι:
«θέλω νὰ μὲ φάγουν τὰ ὄρνεα τοῦ τόπου μας». Τοὺς
ἔδωκα ἄλλη μία γνώμη, νὰ
χωρισθοῦμε εἰς μπουλούκια ἀπὸ 5, ἀπὸ 6,… ὅσον
νὰ λυώσουν τὰ χιόνια…
Αὐτοὶ δὲν ἄκουσαν καὶ ἔτζι
ἐκηρυχθήκαμεν μὲ τὴν σημαίαν ἀνοικτὴν εἰς ὅλας τὰς
δυνάμεις τοῦ Μορέως. – Ἡ
σημαία εἶχε ἕνα Χ, εἶχε καὶ
ἄστρα καὶ φεγγάρι. – Τοὺς
Κοτζαμπασῆδες τοῦ Μορέως τοὺς εἶχαν ἐνέχυρον
εἰς τὴν Τριπολιτζά. Τοὺς
φίλους μας… τοὺς εἶχεν

ὁ Ἀντωνόμπεης ἐξορίσει
εἰς τὴν Ζάκυνθον, καὶ δὲν
εἴχαμεν πλέον καταφύγιον
εἰς τὴν Μάνη. Καὶ τὰ βουνὰ
ἦταν γεμᾶτα χιόνια καὶ δὲν
ἠμπορούσαμε νὰ πᾶμε,
ἀμὴ 30 ἐχωρίσθηκαν κατὰ
τὰ Πηγάδια καὶ οἱ ἄλλοι
ἀνοίξαμεν μπαϊράκι καὶ
ἐτραβήξαμεν κατὰ τὸν Ἅγιον Πέτρο. Ἐστείλαμεν εἰς
τὰ Βέρβενα νὰ μᾶς στείλει
ψωμὶ καὶ ζωοτροφίας, καὶ
αὐτοὶ μᾶς ἀποκρίθησαν:
«Ἔχομε βόλια καὶ μπαρούτι
…
Ἐστείλαμεν εἰς τοὺς φίλους
μας διὰ νὰ εὕρουν καΐκια
τὰ ἔχουν ἐμποδισμένα ὅλα,
διὰ νὰ μὴν περάσωμεν εἰς
τὴν Ζάκυνθον. Ἐγυρίσαμεν
τότε εἰς τὰ Μεσόγεια τῆς Πελοποννήσου. Μᾶς ἐπῆραν
ἀπὸ κοντὰ οἱ Τοῦρκοι,
ἐπαίρναμε ψωμὶ ἁρπακτά.
Εἰς τοῦ Ψάρη μᾶς ἔφθασαν
οἱ Τοῦρκοι καὶ ἐπολεμήσαμεν ὅλην τὴν ἡμέραν. Οἱ

óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 26

April 8, 2021

26

PATRIDES

Κίνδυνος για την Κύπρο - Πώς οικοδομούν την
παρθενογένεση και βιλαετοποίηση του νησιού
συνέχεια από τη σελίδα 24

κράτος δεν μπορεί να αναγνωριστεί εφόσον είναι
προϊόν της χρήσης των
όπλων. Η γενεσιουργός
αιτία του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους
είναι η εισβολή. Η λύση
που προωθείται αποτελεί
διάλυση του κράτους στη
Ζυρίχη και επικρότηση της
παρανομίας. Θα έχουμε,
δηλαδή, μία παγκόσμια
πρωτοτυπία.
Τα εργαλεία των Ην.
Εθνών
Το ερώτημα, βεβαίως, είναι
αν και ποια επιχειρήματα
υπάρχουν στα χέρια του
Προέδρου, ακόμη και στο
πλαίσιο της Πενταμερούς,
προκειμένου, εάν υπάρχει
πολιτική πρόθεση, να αναχαιτιστούν οι τουρκικές
και βρετανικές ιδέες που
θα βοηθήσουν τον ΓΓ του
ΟΗΕ να εξεύρει κοινό έδαφος για να προχωρήσει η
διαδικασία. Τα βασικά νομικά και πολιτικά εργαλεία
του Προέδρου της Δημοκρατίας έχουν δύο πυλώνες. Ο ένας είναι αυτός του
ΟΗΕ. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος
των Ην. Εθνών, τελούσα
μάλιστα υπό κατοχήν, της
οποίας απόδειξη αποτελούν τα ψηφίσματα 541
και 550 που στηρίζονται
στο άρθρο 2, παράγραφος

4 της Χάρτας του ΟΗΕ και
καθορίζουν ρητώς ότι το
ψευδοκράτος δεν μπορεί
να αναγνωριστεί καθότι
είναι προϊόν της χρήσης
των όπλων. Υπό αυτές τις
συνθήκες ο Πρόεδρος
πρέπει να καλέσει τον ΓΓ
του ΟΗΕ, ως τον θεματοφύλακα της Χάρτας, να
ξεκαθαρίσει προς όλους
τους εμπλεκομένους ότι
δεν μπορούν να γίνουν
δεχτές ιδέες οι οποίες να
αναγνωρίζουν τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως χωριστή
κρατική ονότητα.
Η σανίδα του κεκτημένου
Ο άλλος πυλώνας είναι
αυτός της ΕΕ. Η τελευταία
έκθεση Μπορέλ είναι σαφής: Τονίζει ότι η Τουρκία
οφείλει να αναγνωρίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία,
διότι η αναγνώρισή της
προκαλεί προβλήματα στις
σχέσεις της Άγκυρας με
την ΕΕ. Αυτή η διαπίστωση
είναι συναφής με την αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005, που είναι
στην ίδια γραμμή με τα
ψηφίσματα 541 και 550 και
διευκρινίζει ότι: Η ΕΕ και τα
κράτη-μέλη της αναγνωρίζουν επί της νήσου Κύπρου
μόνο ένα κράτος. Αυτό της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
το οποίο εντάχθηκε ολόκληρο στην ΕΕ επί τη βάσει
του Πρωτοκόλλου 10. Στο

βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
εφαρμόζεται το κεκτημένο
λόγω της κατοχής, η οποία
δεν επιτρέπει στις νόμιμες
Αρχές να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο. Ταυτοχρόνως, στην απόφαση για
την Τέταρτη Διακρατική
Προσφυγή επισημαίνεται
ότι για τις οποιεσδήποτε
παρανομίες που συμβαίνουν στα κατεχόμενα, η
ευθύνη δεν ανήκει στις
όποιες τουρκοκυπριακές
«αρχές», αλλά στην Τουρκία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο και το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης επιβάλλει οικονομικές
αποζημιώσεις σε βάρος
της Άγκυρας επειδή στερεί
από του Ελληνοκύπριους
το δικαίωμα πρόσβασης
και απόλαυσης των περιουσιών τους.
Η σημασία της ΚΔ
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν
διότι βρίσκεται στη ζωή
η Κυπριακή Δημοκρατία.
Συνεπώς ο Πρόεδρος θα
πρέπει να ζητήσει, δηλαδή
να προτάξει, όπως η Τουρκία σεβαστεί το Διεθνές
και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που
σημαίνει ότι θα πρέπει να
αναγνωρίσει την Κυπριακή
Δημοκρατία. Και όχι να
αναγνωρίσει η Κυπριακή
Δημοκρατία το ψευδοκράτος ως ισότιμο χωριστό

συνιστών κράτος. Αυτό
είναι το διακύβευμα του
δείπνου της Πενταμερούς,
την πρώτη κιόλας μέρα,
προτού περάσουμε στα
υπόλοιπα. Εάν η Τουρκία
αρνείται την αναγνώριση
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή τον σεβασμό
του Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου, τότε είναι
πρόδηλον ότι δεν θέλει
λύση αλλά διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
διχοτόμηση και συνταγματικό και γεωπολιτικό
έλεγχο του νησιού και της
περιοχής. Άρα φέρει και το
βάρος της ευθύνης για την
αδυναμία εξεύρεσης δημοκρατικής και βιώσιμης
λύσης, που θα είναι σύμφωνη με τις αρχές και τις
αξίες τής ΕΕ, όπως η ίδια η
έκθεση Μπορέλ αναφέρει
και όλες οι συναφείς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
Δημοκρατία, ασφάλεια και
ΝΑΤΟ
Εκ των πραγμάτων, ο δημοκρατικός χαρακτήρας
της λύσης οδηγεί στην
πλήρη αποχώρηση των
τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και στην
ακύρωση των συνθηκών
εγγυήσεως. Διότι κανένα
κράτος της ΕΕ αλλά και
παγκοσμίως δεν μπορεί
στις μέρες μας να έχει επί
του εδάφους του ξένα

στρατεύματα και πολιτικούς πάτρωνες. Απόδειξη
των όσων αναφέρουμε
αποτελεί το κοινοτικό κεκτημένο, που απαγορεύει
στην ΕΕ να αποστέλλει
στρατεύματα εντός του
εδάφους κρατών-μελών
της στη λογική των εγγυήσεων από ξένες δυνάμεις
που θα μπορούσαν να
ασκούν τμήμα κρατικής
κυριαρχίας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, ξεκαθαρίζει και
το θέμα της ασφάλειας
που μπορεί βεβαίως να
επιλυθεί στο πλαίσιο συμμετοχής της Κυπριακής
Δημοκρατίας σε Οργανισμούς εντός των οποίων συμμετέχει η Ελλάδα
και η Τουρκία, όπως είναι
το ΝΑΤΟ. Η άρνηση της
Τουρκίας για συμμετοχή
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ,
στο οποίο συμμετέχουν η
συντριπτική πλειοψηφία
των κρατών μελών της ΕΕ,
θα αποδείξει ότι η Τουρκία
δεν θέλει τη δημιουργία
ενός πραγματικά κυρίαρχου πολιτειακού συστήματος στην Κύπρο, αλλά ενός
προτεκτοράτου, το οποίο
θα ελέγχει την ασφάλειά
μας και κατ’ επέκτασιν την
κυριαρχία μας.

Πρόεδρος από την πρώτη μέρα από το δείπνο
της Πενταμερούς, για να
καθαρίσει το τραπέζι και
να ξέρει επί του εδάφους
πού πατά και πού πηγαίνει.
Διαφορετικά, εάν επιλέξει
να μπει στο αγγλοτουρκικό
ναρκοπέδιο, η Κυπριακή
Δημοκρατία θα οδηγηθεί
σε μία διαδικασία νέων περιπετειών, από την οποία
θα βγει βαθύτατα τραυματισμένη ή διαλυμένη.
Αυτά μας λένε οι Τούρκοι.
Στα επόμενα βήματα, μετά
την Πενταήμερη, είτε θα
υπογράψουμε νέα τετελεσμένα και τη διάλυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
όπως η Άγκυρα επιθυμεί,
είτε θα μας καταλογίσουν
τις ευθύνες για να έχουν
άλλοθι προκειμένου να
προχωρήσουν μονομερώς
σε ό,τι έχουν σχεδιάσει
πριν από την Πενταμερή.
Ο καθείς αναλαμβάνει τις
ευθύνες του από τώρα και
όχι μετά. Εμείς δεν απορρίπτουμε, αναλύουμε και
εισηγούμαστε στο πλαίσιο
δημοκρατικού διαλόγου
ελπίζοντας ότι, έστω και τη
δωδέκατη, η εκτελεστική
εξουσία θα συμπεριφερθεί
κατά τρόπο υπεύθυνο και
όχι στη βάση ενός δήθεν
Οι ευθύνες της Τουρκίας ρεαλισμού, που μετατρέκαι το άλλοθι…
πει την Κύπρο σε τμήμα
της νέας Οθωμανικής ΑυΥπάρχουν λοιπόν σανίδες τοκρατορίας.
σωτηρίας, τις οποίες μπο- *Δρ των Διεθνών Σχέσεων
ρεί να χρησιμοποιήσει ο

Ο Κολοκοτρώνης και η μεγάλη καταδίωξη των κλεφτών
συνέχεια από τη σελίδα 25
συντρόφοι μου ἄρχισαν νὰ
φεύγουν… ὅλες τὲς ἡμέρες
ἐπολεμούσανε καὶ τὴν νύκτα ἐπεριπατούσανε· ἐμείναμε 60. Τὴν ἄλλην ἡμέραν
ἐπήγαμεν εἰς τὸ Λεοντάρι
ἀποπάνου, καὶ μᾶς εὕρηκαν
πάλιν ἀπὸ ἐκεῖ. Ἐφύγαμεν
διὰ τὰ Σαμπάζικα, εὑρήκαμεν ἐκεῖ μία τετρακοσαριὰ
Τούρκους, ἐνῶ ἐνομίζαμε
ὅτι δὲν θὰ εὕρομε.
.. Ἐσώσαμε τὰ φουσέκια,
τὸ ψωμὶ ὀλίγο… Καὶ ἔτζι
ἐχωρισθήκαμε, λέγοντες
ὁ ἕνας τὸν ἄλλον: «Καλὴ
ἀντάμωση εἰς τὸν Κόσμον
τὸν ἄλλον». Ἐκράτησα μόνον 19 συγγενεῖς μου καὶ
ἕνα Καπετὰν Γιῶργο, ὁποὺ
δὲν εἶχε ποῦ νὰ ὑπάγει.
Εἰς 15 ἡμέρες δὲν ἔμεινε
κανένας ἀπὸ ἐκείνους ὁποὺ
ἐχώρισαν ἀπὸ ἐμένα. Ἀπὸ
τοὺς 19, δυό μου πρῶτα
ἐξαδέλφια, μὴν ἠμπορώντας πλέον νὰ βαστάξουν
τὴν πείναν καὶ τοὺς κόπους
(ἀποστασίλα) ἐκρύφθησαν,
καὶ εἰς ὀλίγας ἡμέρας τοὺς
εὑρήκανε καὶ τοὺς ἐσκότωσαν καὶ ἐμείναμε 17. …
… ἐπήγαμε εἰς τὸ Βαλτέτζι
ἀποπάνω νὰ λημεριάσομε.
Οἱ γυναῖκες τοῦ χωριοῦ
μᾶς ἐγνώρισαν καὶ εὐθὺς
ἔδωκαν παντοῦ τὴν εἴδησιν, ὅτι: «ἐδῶθε πάγει ὁ
Κολοκοτρώνης», καὶ μᾶς
ἐπῆραν κυνηγώντας. Τὸ
δειλινὸ ἐφύγαμε καὶ ἔστρεψα κατὰ τὴν Καρύταινα,
καὶ διὰ νὰ μὴν γνωρίσουν
τὸν τορό, ἀπὸ πέτρα εἰς

πέτρα ἐπήγαμεν εἰς μίαν
στάνη, καὶ μᾶς εἶπαν πὼς
ἦτον γεμάτη Τοῦρκοι… Ὁ
Ἀντώνιος ὁ Κολοκοτρώνης
μὲ ἄλλον ἕνα ἐκρύφθηκε
εἰς τοὺς συγγενεῖς μας· τὸν
Δημητράκη Κολοκοτρώνη
μὲ ἄλλους τρεῖς νὰ πᾶνε νὰ
κρυφθοῦν εἰς τὴν Βυτίνα,
καὶ τὸν ἀδελφόν μου Γιάννη
μὲ ἄλλους 4 νὰ ὑπάγει ἀποκάτω εἰς τὴν Δημητζάνα…
Ὁ Ἀντώνης ἐγλύτωσε καὶ
σώζεται ἕως τὴν σήμερον…
Τοῦ Δημητράκη τοῦ ἔκοψαν
τὸ κεφάλι καὶ τὸ χέρι, τὸ
παρρησίασαν ὡς δικό μου,
ἐπειδὴ εἶχε γράμματα. Ὁ
Γιάννης… ἐπῆγε εἰς τοὺς
Αἰμυαλούς, μοναστήρι, τοῦ
ἔδωκε ἕνας καλόγερος φαγὶ
καὶ ἔπειτα ἐπῆγε, ἔδωσε
εἴδησιν εἰς τοὺς Τούρκους,
ἐπῆγαν, τὸν πολιόρκησαν
εἰς τὸν ληνὸν καὶ τὸν ἐσκότωσαν.
… Ἐνῶ ἐπήγαινε αὐτὸς
νὰ τοὺς μιλήσει, ἐγὼ μὲ
τοὺς ἄλλους 4 ἐπῆρα τὸ
βουνό, καὶ μᾶς ἐκυνήγησαν
ὅλην τὴν ἡμέραν… Ἐκείνην
τὴν ἡμέρα ἐσκότωσαν τὸν
ἀδελφόν μου… Ἐτράβηξα
λοιπὸν διὰ τὴν Λιοδώρα
εἰς τὸν γέρο – Κόλια καὶ
Δημήτρην γαμβρόν μου….
Οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἔδωκαν μία
διαταγὴ εἰς τοὺς Ψαραίους,
Παλουμπαίους καὶ τὰ λοιπὰ
χωριὰ ὅτι, ἂν σκοτώσετε
τὸν Κολοκοτρώνη, νὰ εἶναι
τὰ χωριὰ σας τόσους χρόνους ἀσύδοτα, καὶ ἂν δὲν
τὸν σκοτώσετε, ἀπὸ 7 χρόνους καὶ ἐπάνου θέλει τοὺς
περάσωμεν ὅλους ἀπὸ τὸ
σπαθί. …

Ἐπήγαμεν εἰς τοῦ Χρυσοβίτζι, Καλύβια, ἐσφάξαμε ἕνα
ἀρνί, ἐκεῖ μᾶς ἐπρόδωσαν.
Ἐπήγαμεν ἔπειτα εἰς τοὺς
Ἀραχαμίτες, εὑρήκαμε τοὺς
Τούρκους, ἐφύγαμε, ἐπήγαμε εἰς τὸ Μοναστήρι τῆς
Καλτεζιᾶς, βροντοῦμε τὴν
πόρτα καὶ μέσα ἦταν 200
Τοῦρκοι… Ἀπὸ τὴν Σέλιτζα
ἐπήγαμε εἰς τὴν Μεγάλην
Καστανίτζαν, στοῦ καπετὰν
Κωνσταντῆ Δουράκη, ὁποὺ
ἦτον ἐμπιστευμένος μου…
καὶ τὸν εἶχα συμπέθερο…
Ἐκάθησα κρυμμένος ἕνα
μήνα… Ἦλθε ἕνας Νικήτας
ἀπὸ τοῦ Τουρκολέκα καὶ μὲ
ηὗρε μὲ μία εἰκοσιπενταριά,
καὶ τοῦ εἶπα: «Νὰ εὑροῦμε
καΐκι καὶ ν᾿ ἀπεράσομε
εἰς τὴν Ζάκυνθο». Αὐτὸς
ἐνόμιζε, ὅτι δὲν εἶναι πλέον
φόβος διὰ νὰ ὑπάγει εἰς τὸ
μεσόγειον τοῦ Μορέως, καὶ
ἐγύρισε ὀπίσω. Οἱ Τοῦρκοι
τοὺς ἐσκότωσαν ὅλους,
μόνον ἕνας ἐπιάσθη ζωντανός, ὁ ὁποῖος ἐπῆγεν εἰς τὴν
Τριπολιτζάν. Τὸν ἐζήτησε
ἐκεῖ ὁ Πασὰς: ἂν ἐσκοτώθηκαν ὅλοι, καὶ αὐτὸς τοῦ ἀπεκρίθη ὅτι ὅλοι ἐχάθηκαν,
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεοδωράκη
τὸν Κολοκοτρώνη. Τότε ὁ
Πασὰς ἐθύμωσε καὶ ἔκοψε
καμπόσους Τούρκους καὶ
Ρωμαίους, ὁποὺ ἐβεβαίωναν, ὅτι ὁ Θεοδωράκης
ἦτον χαμένος.

Πορτραίτο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη από
τον Άνταμ Φρίντελ
Oι Τούρκοι μετά τον θάνατο του Ζαχαριά και όλων

των άλλων πρωτοκλεφτών
της Πελοπονήσου θεωρούσαν πως θα έπρεπε να
ολοκληρώσουν το ξερίζωμα της κλεφτουριάς με την
εξόντωση του τελευταίου
μεγάλου κλέφτη και δυνητικού ηγέτη του όποιου
μελλοντικού ξεσηκωμού.
Ο πασάς έστειλε τον Αναγνώστη Παπάζογλου στον
μπέη της Μάνης, προσφέροντάς του πενήντα χιλιάδες γρόσια για να του
παραδώσει τον Κολοκοτρώνη. Ο τότε Μπέης της
Μάνης, ο «Αντωνόμπεης», συνεργάστηκε με τον
Δουράκη, συμπέθερο του
Κολοκοτρώνη (η κόρη του
ήταν αρραβωνιασμένη
με τον γιο του Δουράκη) και τον ηγούμενο του
Μοναστηριού της Παναγίας, όπου κρυβόταν ο
Κολοκοτρώνης, για να τον
παγιδεύσουν, καλώντας
δήθεν σε συνάντηση μαζί
του, ή σε περίπτωση που
την απέφευγε να τον δηλητηριάσουν.
Όμως, η συμπεθέρα του
Θοδωράκη, η σύζυγος
του Δουράκη, αλλά και ο
ίδιος ο αδελφός του, που
ήταν αντίθετοι στη συνωμοσία του ηγουμένου με
τον Δουράκη έκαναν τα
πάντα ώστε να αποφύγει
την παγίδα και να διαφύγει.
Αρχικώς, ο Κολοκοτρώνης,
ειδοποιημένος, αρνήθηκε
να συναντήσει τον Μπέη,
και τότε ο Δουράκης προ-

σπάθησε να τον δηλητηριάσει βάζοντας αφιόνι
στο κρασί του. Όμως η
γυναίκα τού Δουράκη του
έκανε νόημα να μην το πιει.
Ο Κολοκοτρώνης παραμέρισε με δύναμη την κανάτα, η οποία κομματιάστηκε
στο έδαφος , λέγοντας: «Τι
θέλω εγώ τώρα το κρασί.
Εγώ θέλω να φύγω!» Με
τη βοήθεια του αδελφού
του Δουράκη έφυγε τη
νύχτα για την Καστανίτσα,
και αφού πέρασε από τα
ρωσοκρατούμενα Κύθηρα
κατέληξε στη Ζάκυνθο
όπου και εγκαταστάθηκε:
Ἀφοῦ τὸ ἔμαθεν ὁ Πασάς,
ὅτι ἐγὼ ζῶ ἀκόμη καὶ εἶμαι
εἰς τὴν Μάνη ἔστειλε τὸν
Παπάζογλου ἀπὸ τὸν Ἅγιον
Πέτρο μὲ 50.000 γρόσια
εἰς τὸν Μπέη τῆς Μάνης…
ἔκραξε τὸν Καπετὰν Κωνσταντή Δουράκη εἰς τὲς
Κυτριές. Ἐκεῖ τοῦ εἶπε ὁ
Μπέης: «Σοῦ δίδω τόσες
χιλιάδες διὰ νὰ δώσεις τὸν
Κολοκοτρώνη»… Ὁ Δουράκης, σὰν εἶδε τὰ γρόσια,
ἔστρεξε νὰ μὲ παραδώσει.
Οἱ Μανιᾶται λησμονοῦν ὅλα
διὰ τὰ γρόσια… Τοῦ ἡγούμενου τοῦ ὑποσχέθηκαν νὰ
τὸν κάμουν Δεσπότη… Τὸ
βράδυ ἦλθε ὁ συμπέθερός
μου μὲ τὸν ἀδελφόν του,
δύο συγγενεῖς του, καὶ μοῦ
ἔδωκε τὸ γράμμα τοῦ Μπέη

(για να πάει να τον συναντήσει και αυτός να τον
παραδώσει στον πασά).

Ὁ ἀδελφός του (Δουράκη) ὑποπτεύθηκε, καὶ δὲν

ἦτον μὲ τὴν γνώμην του…
μοῦ ἔκαμε νόημα νὰ εἶμαι
προσεκτικός… Τὸ γράμμα
τὸ ἔδωκα εἰς τὸν Δουράκη.
Αὐτὸς τὸ ἐπῆρε τὸ γράμμα, τὸ ἄνοιξε, καὶ εἶδε ὅτι
δὲν ἤθελα νὰ ὑπάγω, καὶ
τότε ἀποφάσισε νὰ βάλει
εἰς τὸ κρασὶ ἀφιόνι…Ἕνας
ἄνθρωπός μου ἤκουσε τὴν
γυναίκα τοῦ Δουράκη νὰ
τοῦ λέγει τοῦ ἀνδρός της:
«Τί εἶναι αὐτὸ ὁποὺ θὰ
κάμεις, δὲν ἐνθυμᾶσαι τὰ
καλὰ τοῦ Θεοδωράκη;»…
Ἐπῆγε μέσα, μὲ ἐπρόσφερε
τὸ κρασί· ἐγώ, μὲ ἔδωσεν
εἴδησιν ὁ ἄνθρωπός μου,
καί, ὅταν μοῦ ἔφερε τὸ κρασί, ἐγὼ ἐκλώτζισα τὸ κανάτι
ὁποὺ εἶχε τὸ κρασί, καὶ τὸ
ἔχυσα, καὶ τοῦ εἶπα: «Τί
θέλω ἐγὼ τώρα κρασί», καὶ
τοῦ εἶπα καὶ ὅτι θὰ φύγω….
Ὁ ἀδελφός του… ἐμπόδισε
τὰ σκυλιὰ νὰ φωνάξουν, καὶ
ἐφύγαμε..
… Ἐπήγαμε, τέλος πάντων,
εἰς τὸ Τζηρίγο μὲ μιὰ μεγάλη
φουρτούνα καὶ ἀράξαμε εἰς
ἕνα χωριό, Ποταμὸ λεγόμενον. …
… Αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς ζωῆς
ὁποὺ ἐκάμναμε μᾶς βοήθησε πολὺ εἰς τὴν ἐπανάσταση, διότι ἠξεύραμεν τὰ κατατόπια, τοὺς δρόμους, τὰς
θέσεις, τοὺς ἀνθρώπους.
Ἐσυνηθίσαμεν νὰ καταφρονοῦμεν τοὺς Τούρκους,
νὰ ὑποφέρομεν τὴν πείναν,
τὴν δίψαν, τὴν κακοπάθειαν, τὴν λέρα, καὶ καθεξῆς.
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Η Αίγυπτος, η Τουρκία και ο Μπάιντεν: Ο στρατηγός
αλ Σίσι της Αιγύπτου κρατά το κλειδί της ΑΟΖ…
Του Θεόδωρου Καρυώτη
Η θάλασσα της ΑΟΖ μας
κρέμεται από μια κλωστή.
Την κλωστή αυτή την κρατάει ο στρατηγός Ελ Σίσι,
κάτι που κατανοεί πολύ
καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επικοινώνησε
για δεύτερη φορά με τον
Αιγύπτιο πρόεδρο, την
ώρα που ολοκληρώθηκε
ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας
– Τουρκίας.
Πρέπει να αντιληφθούμε
ότι το πρόβλημά μας με
την Αίγυπτο δεν πρωτοεμφανίσθηκε τώρα. Ξεκίνησε
το 2003 και συνεχίζεται
δυστυχώς για 17 χρόνια
τώρα και δεν επιλύθηκε με
την τμηματική οριοθέτηση
ΑΟΖ μαζί της στις 6 Αυγούστου 2020.
Η κυβέρνηση Κληρίδη, το
2003, είχε συμφωνήσει με
την Αίγυπτο για μια πλήρη οριοθέτηση των ΑΟΖ
τους αλλά με παρέμβαση
της τότε ελληνικής κυβέρνησης έθεσε το όριο
στα 24 ν.μ. πριν την πλήρη
οριοθέτηση ,γιατί έτσι θα
φαίνονταν τα δικαιώματα
του συμπλέγματος του Καστελλόριζου, ότι δηλαδή η
Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Αυτό
το σφάλμα το πληρώνουμε
ακόμα και σήμερα.

ΑΟΖ της με την Ελλάδα,
με τέτοιο τρόπο ώστε να
φαίνεται ότι δεν διαθέτει
θαλάσσια σύνορα με την
Τουρκία.

Ξαφνικά όμως, πρόσφατα, δημιουργήθηκε ένα
μεγάλο πρόβλημα όταν
η Αίγυπτος αποφάσισε
να μοιράσει οικόπεδα για
εξερεύνηση στην δική της
ΑΟΖ ,που θεωρητικά ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ. Ο
παρακάτω χάρτης δείχνει
το πρόβλημα.

ον ξεκάθαρο ότι η
Αίγυπτος κάποια
στιγμή θα οριοθετήσει ΑΟΖ με την
Τουρκία και προετοιμάζεται γι’ αυτό
το ενδεχόμενο.

συνέχισε : «Τον γνωρίζω
αρκετά καλά. Το πιο σημαντικό στη διαπραγμάτευση
με ξένους ηγέτες, με βάση
την εμπειρία μου, είναι να
γνωρίζεις καλά τι είναι ο
άλλος απέναντί σου».

Η διόρθωση του
τεμαχίου EGMED-W18 έγινε
ανατολικά του
28ου μεσημβρινού και όχι του 27°
59´ 02° (όπως θα
έπρεπε), που είναι
το ανατολικό όριο
της συμφωνίας μερικής οριοθέτησης
ΑΟΖ Ελλάδας -Αιγύπτου.
Μια πετρελαϊκή εταιρία
που θα πάρει για εκμετάλλευση έστω και το τροποποιημένο τεμάχιο EG-

Βέβαια η μετάφραση δολοφόνησε την λέξη «killer».
Η ερώτηση ήταν: «Do you
think that president Putin
is a killer?». Η σωστή μετάφραση αυτής της ερώτησης θα ήταν «Πιστεύετε
ότι ο πρόεδρος Πούτιν
είναι αδίστακτος;» Σε αυτή
την ερώτηση ο Μπάιντεν
απάντησε καταφατικά.
Bέβαια δεν άργησε να έρθει και η σκληρή απάντηση
του Βλαντιμίρ Πούτιν. Έτσι,
εντελώς ξαφνικά, επιστρέψαμε στον ψυχρό πόλεμο

τιθέμενος στον πρόεδρο
Μπάιντεν χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του ως
“απαράδεκτες” και μη αρμόζουσες σε πρόεδρο”.
Επιπλέον, ο Ερντογάν δήλωσε ικανοποιημένος με
την αντίδραση του Πούτιν, χαρακτηρίζοντάς την
“πολύ έξυπνη” και “κομψή”.
Ο Λευκός Οίκος έχει ήδη
καταγράψει την επιλογή στρατοπέδου από τον
Ερντογάν.
Έτσι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα ζητήσει , άμεσα,
την επιστροφή στο δυτικό
μαντρί της νέο-οθωμανικής Τουρκίας. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η Αμερική θα
εγκαταλείψει την σφοδρή
αντίθεση της στην απόκτηση από την Τουρκία
των ρωσικων S-400, ούτε
η Γερουσία θα σταματήσει

Η Ελλάδα, στη βιασύνη της
να απαντήσει, με κάποιο
τρόπο, στο τουρκολιβυκό
μνημόνιο δυστυχώς έθεσε
σε κίνδυνο τα δικαιώματά
μας στον ορυκτό πλούτο ΧΑΡΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ
που μας ανήκει στην Ανα- ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
τολική Μεσόγειο.

Θέλαμε να εμβολίσουμε το
παράνομο τουρκολιβυκό
μνημόνιο, όπως δείχνει ο
επόμενος χάρτης, και καταλήξαμε σε ένα οδυνηρό
συμβιβασμό με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία
μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ,
που πολύ φοβούμαι ότι
μπορεί να μας κοστίσει και
Ο επόμενος χάρτης δείχνει άλλο μακροπρόθεσμα.
την σωστή οριοθέτηση
ΑΟΖ των κρατών της Ανα- ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
τολικής Μεσογείου, που ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
από ό,τι φαίνεται δεν θα
την δούμε ποτέ.

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Πηγή: Angelos Syrigos,
ΑΟΖ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟ- Atlas of Greek-Turkish
ΓΕΙΟΥ
Relations, Newspaper
Kathimerini
Εκείνο, όμως, που ελάχιΠηγή: Θεόδωρος Καρυώ- στοι γνωρίζουν είναι ότι,
της, Η ΑΟΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, παλαιότερα, κάθε φορά
Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα που διεξάγονταν συζητή2014.
σεις για την οριοθέτηση
Η Αίγυπτος από το 2003 της ΑΟΖ ανάμεσα στην
μέχρι σήμερα έδειχνε ξε- Ελλάδα και την Αίγυπτο,
κάθαρα ότι δεν ήθελε να οι Αιγύπτιοι αντιπρότειναν
απομονώσει την Τουρκία στην ελληνική αντιπροσωστην Ανατολική Μεσόγειο πεία «Κάντε εσείς πρώτα
και επιθυμούσε να έχει οριοθέτηση ΑΟΖ με την
θαλάσσια σύνορα μαζί της. Κύπρο και μετά εμείς θα
Επομένως δεν είχε κανένα ακολουθήσουμε.»
λόγο να οριοθετήσει την

Πηγή: Λεόντιος Πορτοκαλάκης, Παρέμειναν «κερκόπορτες» για την ελληνική ΑΟΖ και μετά την επίσκεψη Δένδια στην Αίγυπτο, slpress.gr, 18/3/2021.
Η Αθήνα θορυβήθηκε από
αυτή την εξέλιξη και με μια
συντονισμένη προσπάθεια του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και
του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια, η
οποία φαίνεται να έφερε
κάποιο αποτέλεσμα και
το Κάιρο δέχτηκε μια αναπροσαρμογή των συντε-

ταγμένων του ενός μόνου
οικοπέδου (EG-MED-W18)
, που όπως δείχνει ο χάρτης βρίσκεται ανατολικά
του 28ου μεσημβρινού.
Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι η Αίγυπτος
δεν δέχτηκε την εξαφάνιση του οικοπέδου EGMED-W18, επειδή ανήκει
στην ελληνική ΑΟΖ.

που δεν έχουμε δει για
τρεις δεκαετίες. Όπως είναι γνωστό στην διάρκεια
του ψυχρού πολέμου είχε
αναβαθμιστεί ο ρόλος της
Τουρκίας, διότι συνόρευε
Αλλά δεν διόρθωσε κα- με την «κόκκινη αρκούδα».
θόλου το οικόπεδο (EGMED-W11) δυτικά του Δεν συμφωνώ με την ανά26ου μεσημβρινού όπως λυση το Ζαχαρία Μίχα που
δείχνει ο προηγούμενος έγραψε ότι:
χάρτης. Στην ουσία αυτή
είναι η δεύτερη κερκό- «….αν επικρατήσει τέπορτα, διότι αν κάποιος τοιο “πολεμικό” κλίμα στις
πάρει για εκμετάλλευση σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, οι
το EG-MED-W11 θα έχει πιέσεις που θα ασκηθούν
δικαιώματα και σε αυτό το σ την Άγκυρα θα είναι
τρίγωνο, δηλαδή θα μπο- ασφυκτικές και θα έχουν
ρεί να κάνει μια γεώτρηση στόχο όχι κάποιον συμβιεντός της Ελληνικής ΑΟΖ βασμό, αλλάτην παράδοπου έχει ορισθεί με τον Ν. σή της.»
4001/11 (Νόμο Μανιάτη).
Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε Έχω την εντύπωση ότι,
εάν η Ελλάδα ζήτησε την ξαφνικά, η ρήξη Ουάσιαφαίρεση και αυτού του γκτον-Μόσχας θα αυξήσει
οικοπέδου και η Αίγυπτος την επιρροή της προβληματικής Τουρκίας με την
αρνήθηκε.
σημερινή νέα κυβέρνηση
των ΗΠΑ και ο πανούρΠως η σύγκρουση Μπάι- γος Ταγίπ Ερντογάν θα
ντεν-Πούτιν μπορεί να προσπαθήσει να εκμεεπηρεάσει τις ελληνοτουρ- ταλλευθεί την ρήξη των
δυο υπερδυνάμεων προς
κικές σχέσεις
Ήταν μια πράξη που δεν όφελός του.
περίμενε κανείς από ένα
τόσο έμπειρο πολιτικό, Χρειάζεται εδώ να αντιληόπως ο Τζο Μπάιντεν. Σε φθούμε ότι η νέα αμερικαμία τηλεοπτική συνέντευ- νική κυβέρνηση αντιπαθεί
ξή του στον Ελληνοαμε- τον Ταγίπ Ερντογάν και θα
ρικανό δημοσιογράφο επιθυμούσε την εξαφάνισή
Τζορτζ Στεφανόπουλο, του, αλλά δεν θα ήθελε
ο Αμερικανός πρόεδρος ποτέ να χαθεί η Τουρκία
υιοθέτησε μία ασυνήθιστα για τη Δύση.
σκληρή γλώσσα κατά του Ήδη ο Ερντογάν έκανε
ένα σοβαρό σφάλμα επιΒλαντιμίρ Πούτιν.

Η Αίγυπτος δημιούργησε
αυτό το οικόπεδο στην
δική της ΑΟΖ και πιστεύει
ότι έτσι συνορεύει με την
τουρκική ΑΟΖ! Είναι πλέ-

Όταν ο Στεφανόπουλος
τον ρώτησε αν πιστεύει ότι
ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι
«φονιάς», εκείνος απάντησε: «Ναι, το πιστεύω». Και

MED-W18, θα μπορεί να
κάνει γεώτρηση ανατολικά
του 27° 59´ 02°, έξω από τα
όρια της συμφωνίας και
εντός της Ελληνικής ΑΟΖ.

τις κυρώσεις, που έχει
επιβάλει στην Άγκυρα. Εάν
η Αμερική είναι ικανοποιημένη από τη νέα στροφή
στις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις, δεν αποκλείεται
αργότερα να επιτρέψει την
προμήθεια και των F-35
από την Άγκυρα.
Τέλος, ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν έκανε χθες ένα
μεγάλο σφάλμα που μετράει πολύ στα μάτια του
Τζο Μπάιντεν. Αποφάσισε
να αποσύρει την χώρα του
από την διεθνή σύμβαση
για την καταπολέμηση
της βίας σε βάρος των
γυναικών. Ο Αμερικανός
πρόεδρος υπήρξε πάντοτε θερμός οπαδός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και θα σημειώσει και αυτή
την νέα θέση του νέο-οθωμανού σουλτάνου.
Αυτή η νέα πολύπλοκη
σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ
και την Τουρκία θα έχει
τραγικές συνέπειες για την
Ελλάδα και την Κύπρο. Η
Τουρκία για να επιστρέψει
στο άρμα των Ηνωμένων
Πολιτειών θα επιδιώξει
ανταλλάγματα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εάν ο Μπάιντεν του δώσει
αυτό, που δεν του προσέφερε ο φίλος του Τραμπ,
τότε finito la musica!
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Energy Electric Vehicles
‘This is my crowning piece’: Frank Stronach is back
with big plans for a small electric vehicle
The former auto parts
magnate is betting that his
three-wheel, single-seat
vehicle will revolutionize
the industry
Author of the article:Stefanie Marotta
Caption: Frank Stronach,
the man who brought a
piece of the global auto
industry to rural Ontario,
wants to get back in the
car business with a tiny
electric vehicle he says will
revolutionize the industry.
PHOTO BY POSTMEDIA
Frank Stronach made his
name and his fortune
in auto parts. Now, the
88-year-old founder of
Magna International thinks
he has another blockbuster idea in the transporta“Magna builds a lot of cars.
tion space.
But sometimes something
small (like the SARIT) is
Pending a provi ncial
more difficult to build than
land-zoning amendment,
something big.”
Stronach says he is hoping to break ground as
Caption: A page from a
soon as this month on
promotional brochure
the construction of a
for the Elvy SARIT, a new
60,000-square-foot facility
three-wheel electric venorth of Toronto, where he
hicle that autoparts magplans to research, produce
nate Frank Stronach is
and assemble his latest
hoping to produce. PHOTO
invention — a three-wheel
BY STRONACH INTERNAelectric, single-seat vehicle
TIONAL
slightly wider than a standard doorway.
The self-financed project
The 88-year-old envisions
— he declined to reveal
the SARIT — an acronym
the expected cost — will
for Safe Affordable Reliable
thrust him into the increasInnovative Transport — as
ingly competitive global
a revolutionary product.
electric vehicle market,
but Stronach believes the
The three-foot-by-six-foot
SARIT will fill a niche as
vehicle can reach a maxdrivers abandon standard
imum speed of 32 kiloor large vehicles for altermetres per hour, travels
natives that are cleaner,
100 kilometres on a sincheaper and more comgle charge and features a
pact.
trunk that fits a standard
piece of luggage.
“You have millions of people who drive every mornI want to be first out of the
ing who are stuck in traffic
gate with the small car
to get from home to the
workplace and back,” he
FRANK STRONACH
said. “I saw the traffic jams
“This is my crowning piece,
and most cars had only a
the SARIT,” Stronach said
driver, no other passenin an interview with the
gers.”
Financial Post this week.

Stronach’s move comes
as global automakers are
pouring into the electric
vehicle space, and tiny,
compact cars are gaining traction in markets
overseas. In July, General
Motors Co. started selling
a US$4,000 two-seat mini
electric car in China with
a maximum speed of 100
kilometres per hour.

The facility could create
as many as 200 jobs in the
region, and thousands if
more factories across the
country are eventually
built, Stronach said. As a
research facility, the plant
would have the capacity
to produce and assemble
30,000 electric vehicles
each year, which he estimates will be built at a
production cost of $2,500
per vehicle and will retail
at $4,000.
Caption: The proposed site
for Frank Stronach’s SARIT
plant is just a five-minute
drive east of the headquarters of his former company Magna in Aurora,
the town where Stronach
grew the business from
a garage studio into one
of the world’s largest
auto-parts companies.
Transport Canada (the PHOTO BY NORM BETTS/
federal department that BLOOMBERG NEWS
regulates transportation)
to alter existing legislation The proposed site is a
to allow these things to be five-minute drive east of
on streets of certain speed Magna’s headquarters in
limits,” Hamilton said. “It’s a Aurora, the town where
titanic to move, and is the Stronach grew the busimarket large enough to ness from a garage studio
move that titanic?”
into one of the world’s
largest auto-parts comStronach thinks it is.
panies.

He says the inspiration
for the SARIT struck after
Ontario Premier Doug Ford
called him a few years ago
to discuss GM’s plan to
shutter its assembly plant
in Oshawa and cut more
than 2,500 jobs. (GM announced in November that
it is reopening the plant
These new products can this summer to address
face several hurdles be- increasing demand for
fore they can hit the road, pickup trucks.)
including persuading governments to amend road “(The premier) said, ‘Frank,
safety and traffic regu- I’ve got a problem. Genlations to permit them eral Motors is closing. I’d
on roadways and attract- like to have your advice,’”
ing a consumer base big Stronach said. “He was sayenough to keep costs ing that’s a lot of workers,
down and sway legislators, is there another source of
according to Tyler Hamil- creating jobs? … I told him
ton, a cleantech expert at there would be a need for
the Toronto-based MaRS one-seat electric cars. He
was encouraging.”
Discovery District.
“You’d have to convince
Canadian companies are
vying to break into the
industry, too. British Columbia-based ElectraMeccanica is developing a
three-wheel, single seat EV
that reaches a top speed of
80 kilometres per hour and
looks like a mini-sedan.

While Stronach is best
known for Magna, he’s no
stranger to chasing bucket-list pursuits, including
restaurants, thoroughbred
racetracks, a magazine,
electric bikes and an energy drink named after him.
Some of those ventures
have succeeded, other
haven’t.

cation to use it for commercial industrial purposes.
He already has local support: On March 23, the
town council voted to back
the rezoning of the property.
Stronach’s timeline is ambitious. He wants to break
ground on construction in
late April, with production
of the vehicle beginning in
December.
Provincial approvals, however, typically take months
if not years to allow time
for land-use studies, according to WhitchurchStouffville Mayor Iain Lovatt.
The community is well
acquainted with the man
who brought a piece of
the global auto industry
to rural Ontario.
Regardless of the fate of
the SARIT, the development would be a boon for
the town, which is actively
courting large business
to the area to boost jobs
and commercial property
taxes.

“Most residents in that area
spend most of their life —
shopping, library, sports —
in Aurora, so anyone living
there will know Magna and
will know Stronach by reputation,” Lovatt said. “You
can always repurpose an
industrial building for any
use, and our commitment
to the residents is to manBefore shovels pierce the age the appropriateness
ground on his latest, he of the property if Stronach
needs provincial approval were to move out of there.”
to build the factory, which
will also serve as the head- Stronach is confident in his
quarters of Stronach Inter- timeline.
national Inc., his private
corporation.
“When I was at Magna, we
opened one factory every
The land is currently des- month,” he said. “I want to
ignated as a potential be first out of the gate with
residential area and the the small car.”
province would need to
approve Stronach’s appli-

Κοινωνικές ανισότητες και πανδημία
Του Νίκου Ντάσιου
Στην ιστορική μας διαδρομή οι Έλληνες δεν βιώσαμε
στον ίδιο βαθμό με τους
δυτικο-ευρωπαίους την
κληρονομική αριστοκρατία, γεγονός που εδραίωσε
μια αντίληψη φυσικής ισότητας στο λαϊκό σώμα. Ο
μικρός κλήρος, προϊόν του
γεωγραφικού ανάγλυφου
του τόπου, επιβίωσε και ως
μικροϊδιοκτησία κατά την
αστικοποίηση τον 20ου
αιώνα. Η υπερμεγέθης
μικρομεσαία κοινωνική
δομή αποτέλεσε σημαντική γραμμή άμυνας στην
κοινωνική ανισότητα που
προκάλεσαν οι καπιταλι-

στικές σχέσεις
παραγωγής στη
Δύση.
Τι πιθανότητες
υπάρχουν όμως
να διατηρηθεί
αυτή η «κοινωνική ομοιοστασία» στα
αμέσως επόμενα χρόνια μετά
την πανδημία;
Σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση
της ΜΚΟ Oxfam,
αποτέλεσμα παγκόσμιας έρευνας στην οποία
συμμετείχαν 295
οικονομολόγοι
από διάφορες

χώρες, αυτή την περίοδο αναμένεται σημαντική
αύξηση των ανισοτήτων
στις περισσότερες χώρες.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι δέκα πλουσιότεροι
άνθρωποι στον κόσμο
αύξησαν τον πλούτο τους
εν μέσω πανδημίας κατά
μισό τρισ.$, ποσό που θα
μπορούσε από μόνο του
να διασφαλίσει το συνολικό κόστος των εμβολίων
σε όλο τον κόσμο. Την
ίδια στιγμή, εκατοντάδες
εκατομμύρια άνθρωποι
βρίσκονται εκτός εργασίας
ή είναι υποαπασχολούμενοι. Η απώλεια των θέσεων
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 31
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File For Greek Citizenship While Your Greek Parent Is Still in Life
the fact that
one or both of
their parents
were born in
Greece. Such
a case may involve bureaucratic and persistent work,
but it is usually straightforward and
can lead to the
acquisition of
the citizenship by the
foreign-born
Christos ILIOPOULOS*
person, if the legal conAthens, 2 April 2021
ditions are met. For some
applicants, though, it is
Many foreign resi- one or more of their granddents wish to obtain the parents (and not parents)
Greek citizenship and an who were born in Greece.
EU passport, based on

In the case were the
citizenship is claimed because of a Greek - born
grandparent, apart from
other requirements, the
Greek administration
has recently adopted the
view that the child of the
grandparent, meaning
the parent of the present
applicant, must today be
in life, in order to be able
to apply first for the citizenship. This means that if
the applicant is the grandchild of the Greek - born
grandparent, the parent of
the grandchild, who is the
child of the Greek - born
grandparent, must first
apply and once the parent
gets the citizenship, the
grandchild can then apply
for the citizenship as well.

fore, that in the case where
the “original” Greek is the
grandparent (the one born
in Greece as a Greek citizen), only if his/her child
is in life and can first get
the citizenship, the adult
grandchild can apply for
the citizenship, as well.
This means that those who
wish to obtain a Greek
passport, based on the fact
that their grandparent was
born in Greece, apart from
satisfying several other
requirements, like finding
all the birth and marriage
certificates and having all
the names without significant spelling changes,
one basic requirement
is also to be able to have
their parent apply for the
It is obvious, there- citizenship, before they

For decades and until a couple of months ago,
the Greek administration
dealing with citizenship
applications, did not insist
in most cases that the
“intermediary” Greek (the
parent) get the citizenship
first, in order the grandchild to obtain it, too. Recently, however, a new
law introduced in October
2020 has led the officials
of the Greek administration to partially change
the process, so that now
it has become mandatory
that the parent must first
apply for and obtain the
Greek citizenship, before
the child can apply subsequently.

can apply themselves.
Those who do not
satisfy the above or other
conditions, cannot apply for the citizenship
under the basic process.
They can, however, apply
through an alternative
process, under article 10 of
the Code of Greek Citizenship, provided they speak
at least some Greek and
know the very basics of
Greek history and culture.
. *Christos ILIOPOULOS,
attorney at the Supreme
Court of Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

It’s Not All the Government’s Fault
by Nick Kossovan

Often, I think the
most common fear isn’t
public speaking or the
fear of heights, flying,
finding a hair in your
chocolate pudding. From
observation, I’d say the
most common fear is being accountable for your
actions’ consequences.
Blaming the government,
corporations and circumstances created by
lifestyle choices has become a national pastime.
This contact blaming says
much about our wanting
to avoid the fact at any
given moment, a person
is the sum of their choices.
Lately, it seems
it’s our political leaders
who’re at fault for COVID,
and now it’s variant,
to keep rolling along.
It’s easier to use the
government as a scapegoat instead of taking
responsibility for your
own actions or looking at
your family, friends, colleagues, and neighbours’
behaviour and calling
them out if necessary.
This “I’m not
responsible for my community, my country, how
I’m leaving the planet for
future generations,” or
such egocentric attitude is why Doug Ford’s
Whac-A-Mole lockdowns
continue.
At this point,
there’s not one person
over the age of six who
doesn’t know what they
need to do to stem the
spreading of COVID,
which for those who
need a reminder are:
•

When in
public, which
should be
minimal
(going to and
from work,

•
•

only purchasing essential
items), properly wear a
facemask.
Practice social
distancing.
Wash your
hands frequently.

It doesn’t get
simpler than this!
Undeniably
if everyone did these
three simple actions, we
wouldn’t be near the current infection levels we’re
now seeing. I wouldn’t
go as far as stating COVID
would be eradicated
by now (that would be
too ambitious), but it
would’ve been mitigated.
How can I be so
certain?
While taking high
school biology, I learned
how viruses spread and
therefore adjusted my
actions accordingly. Since
I’ve been practicing the
above-mentioned COVID
safety protocols, I haven’t
had a cold or the flu. You
may have had the same
experience. I can’t recall
a December, January, or
February when I wasn’t
literally knocked down
by a bad cold. This year
nothing!
Government
policies deeming what
businesses are essential
and can be open and
which businesses must
be closed don’t spread
viruses. People choosing
to ignore COVID safety
protocols, going to malls,
gathering socially, and
not wearing a facemask
are how COVID is spreading.
Just because the
government allows you
to do something doesn’t
mean you should. Still, for
many, the prevailing logic
is: If the government

allows me to do it, then it
must be okay.

Obviously, educating how to be COVID
safe and expecting
A sense of
people to make choicentitlement has many
es in their best health
not thinking in terms of
what’s right, but in terms interest and those around
them hasn’t worked. The
of “what’s allowed.”
foundation for maturity
is understanding your
Because using
actions have consethe government as a
quences to you and those
scapegoat absolves the
around you. However
individual from being
small they may be, our
responsible for their
actions have far-reaching
actions, this logic isn’t
ripple effects, which we
uncommon. Do these
often don’t see. The rapid
same people say the
government allowing the spread of COVID over a
sale of foods that are high country as vast as Canada
shows how interconnectin trans fat is the cause
of so many people being ed we are and part of a
community that extends
obese? They logically
well beyond our respecknow people choosing
to eat such foods is what tive geography.
creates obesity. The same
Instead of comgoes with the selling of
ing together to fight a
cigarettes—choosing
common enemy, COVID,
to smoke is the cause of
lung cancer, not the free- many are spinning this
pandemic into narratives
dom to buy cigarettes.
to further their political or
social agenda. CounterYou don’t need
productive division exists
the government to tell
you to do what you know between those who are
either COVID deniers,
is right, but I could be
who simply don’t care
wrong on this assumpabout the risks or who’ve
tion. Maybe the governturned wearing a mask
ment does need to be
and social distancing into
our nanny and impose
a freedom issue versus
draconian measures.
those who are doing
Should martial law,
their best to mitigate the
restricting movements
and imposing curfews, as spreading of the virus,
was done in Quebec (9:30 which thankfully is the
majority.
p.m. to 5:00 a.m. across
the province) back in
January, have been done Then there are those who
evangelize the narrative
in late-March 2020?

that lockdowns and the
COVID safety protocols I
mentioned don’t work. As
proof, they point out, the
number of COVID cases is
increasing, not decreasing.
Previous lockdowns haven’t worked
because there hasn’t
been 100% compliance.
This 3rd lockdown won’t
work without 100% compliance! Not following the
government’s lockdown
guidelines and then
claiming lockdowns don’t
work is the equivalent to
saying a person not wearing a seatbelt who dies
in a car accident proves
seatbelts don’t work. Of
course, lockdowns don’t
work if you don’t follow
basic COVID safety protocols.

acknowledge our individual behaviour, and those
of family, friends, neighbours, and colleagues is
what’s prolonging this
pandemic. The sooner
we acknowledge this fact
and adjust our respective
lifestyle accordingly, the
sooner this pandemic
will become part of our
history.

Undeniably, government leaders could’ve
been much more proactive when COVID first
reached our shores. No
nonsense lockdowns
should have been implemented at the start. In today’s world, where supply
chain management is an
exact science, there’s no
excuse for the stop-andgo vaccine rollout. However, our political leaders
didn’t fail us; they’re navI’d go as far as
igating uncharted waters
stating if Ontarians had
with a demanding public
followed the 1st lockconstantly snapping at
down restrictions, Onthem. The failure comes
tario probably wouldn’t
from everyone who refusneed a 3rd lockdown.
es to do what they know
Blaming the government is right for the common
while not taking personal good, which ultimately
accountability—how’s
the government has no
that working out so far?
control over.
_____________________
Not everything is
_________________
the government’s fault.
Nick Kossovan, a self-deThe government isn’t pre- scribed connoisseur
venting anyone from dil- of human psychology,
igently practicing COVID
writes what’s on his mind
safety protocols or forcfrom Toronto. Follow @
ing anyone to go out for
NKossovan on Instagram
non-essential items. At
and Twitter.
some point, we’ll need to

Turkish military rushes to censor news article on
leaked invasion plans for islands in Aegean
Nordic Monitor
Turkish military intelligence asked a judge to
block Nordic Monitor’s
Twitter account, claiming
that an article published
by the Swedish-based
news outlet could taint the
reputation of the Turkish
Armed Forces (TSK).

Ankara 3rd Criminal Court
of Peace Judge Mustafa
Gürbüz granted the request that was filed on
March 26, 2021 by the TSK’s
General Staff Intelligence
Directorate and ordered a
block of Nordic Monitor’s
Twitter account two days
later. The judgment, num-

131 islands, islets and rock
formations in the Aegean
Sea whose status was disputed with neighboring
Greece and prepared plans
The complaint filed by to take them over during a
the TSK came after Nordic conflict.
Monitor had published a
classified military docu- The secret document, a
ment that exposed how PowerPoint presentation
the Turkish military listed
Continued on page 30
bered 2021/4105, was sent
for enforcement to Twitter
and Internet service providers in Turkey.
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Turkish military rushes to censor news article on
leaked invasion plans for islands in Aegean
er challenged the documents or the substance
of the report, but instead
he — through the Turkish
president’s lawyer, Ahmet
Özel — claimed in his legal complaint with the Istanbul 1st Criminal Court
of Peace judge on May 17,
2019 that his rights had
been violated.

Continuing from page29

with 16 slides, included
a map with the disputed locations marked. The
presentation appears to
have been prepared by the
War Academies. The secret
document was found buried in the annexes of a case
file in Izmir.

Judge Mustafa Kolay issued his verdict on the
same day under decision
No. 2019/3966, agreeing
with the plaintiff’s claim
that the article contained
statements insulting
Bayraktar and as such his
rights had been violated.
The article identifies Erdoğan’s son-in-law only
once as the chief technology officer for Baykar,
which manufactures the
drones.

The judge did not bother
hearing arguments from
either Twitter or Nordic
Monitor and ruled as requested by the Turkish
military. The decision to
censor a news article is yet
another indication of how
the the Turkish judiciary
has become a tool in the
hands of the Islamist government of President Recep Tayyip Erdoğan after
a massive purge of more
than 4,000 judges and
prosecutors on fabricated
charges.

The judge’s rubber-stamp
order asking Twitter to remove the news article and
cut off access to Nordic
Monitor’s Twitter account:
The criminal justice system
has often been abused by
Erdoğan to persecute government critics, leading to
the imprisonment of nearly 200 journalists, a world
record. Some 180 media
outlets critical of the government were seized and
shut down in 2016, while
many news websites were
blocked in Turkey.
Twitter said it would not
take any action on the
judge’s order to block
Nordic Monitor’s account
for the time being. Most
court orders asking the
US-based Twitter to suspend, cancel or block users
originate in Turkey.
According to Twitter ’s
Tr a n s p a re n c y R e p o r t
covering the January to
June 2020 period, Turkey
issued 513 court orders
for removal requests in
addition to 3,812 other
legal demands (orders by
police, prosecutors’ offices or regulatory bodies).
Twitter said Turkey, which

had historically been the
highest requester until the
previous reporting period,
ranked fourth this period
with 10 percent of global
legal demands. Turkey had
91 percent of all censorship requests in the form
of court judgments in the
July 1, 2018-Dec. 31, 2018
period.
Nordic Monitor has previously been hit with similar
Turkish court judgments.
On January 31, 2019 a
court in Ankara ordered a
block on Nordic Monitor’s
story that exposed how
the Turkish judiciary in January 2019 authenticated
a leaked voice recording
that revealed top Turkish
officials debating a plot to
stage a false flag incident
in order to intervene militarily in Syria.
The decision to block
Nordic Monitor’s Twitter
thread was made by Judge
Ali Keles of the Ankara 2nd
Penal Court of Peace a day
after the government of
President Erdoğan filed

a petition to that effect.
The judge’s order cited
“national security” as justification for his decision,
which ordered Twitter to
remove or block access to
the content.

General Staff Gen. Yaşar
Güler are heard discussing
military operations in Syria in Davutoğlu’s foreign
ministry office on March
13, 2013.

Fidan says in the recording: “If needed, I would
dispatch four men to Syria.
[Then] I would have them
fire eight mortar shells at
the Turkish side and create
an excuse for war.”
Caption: Photo from September 2020 military drill
by the Turkish military.
Another incident in which
a Turkish judge ordered
a block against Nordic
Monitor on Twitter took
place when Nordic Monitor published an article
on systematic failures and
troubles with drones that
were domestically manufactured by Turkish firm
In the leaked record- Baykar, whose owners ining then-Foreign Minister Ahmet Davutoğlu,
then-Foreign Ministr y
Undersecretary Feridun
Sinirlioğlu, MİT Undersecretary Hakan Fidan
and then-Deputy Chief of
The article that was referenced on Twitter was titled
“Turkish court authenticates audio that revealed
spy agency MIT’s false
flag in Syria,” published on
Nordic Monitor’s website
in January 2019. The article reveals how a Turkish
court confirmed the authenticity of a leaked audio
clip in which top-ranking
Turkish officials are heard
discussing the possibility
of an intervention in Syria
in a false flag operation
conducted by Turkish intelligence agency MİT .

clude Selçuk Bayraktar,
President Erdoğan’s sonin-law.
The revelations, documented in a classified
Turkish military document, were published on
May 11, 2019 and exposed
how the government covered up problems with the
Bayraktar drone system
when ground data terminals frequently malfunctioned, with the problem
resuming shortly after
they returned to service
following repair.
Erdoğan’s son-in-law nev-

The Turkish Internet Law
was criticized for its shortcomings by the Council
of Europe’s Venice Commission, which said in
an opinion on June 15,
2016 that the law was
not in line with European
norms. “The only measure
provided for in Law No.
5651 is the measure of
access-blocking/removal
of content which is the
most severe measure possible on the Internet,” the
commission emphasized.
It added that “[the] Law
does not provide for any
other measure, less intrusive than blocking/
removal, as for instance,
requirement of ‘explanation’ from the interested
party [content provider,
website owner, etc.], ‘response’, ‘correction’, ‘apology’, ‘content renewal’,
‘access renewal’ etc.”

Greek magazines & newspapers at the Vancouver Public
Library
This is to let you know that the Vancouver Public Library subscribes to the following Greek language
magazines:
1. Vogue Hellas - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the
Kitsilano Library
2. Status - you can borrow this magazine at the Central Library (downtown) as well as at the Kitsilano
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.

Κοινωνικές ανισότητες
και πανδημία
συνέχεια από τη σελίδα 28 σορρόπησης την επόμενη
εργασίας πλήττει περισσό- περίοδο είναι η δημιουρτερο τις γυναίκες, οι οποίες γία νέων θέσεων εργασίας,
αποτελούν το 70% των που για το 57% αποτελεί
απασχολούμενων στους τον σημαντικότερο παράτομείς της υγείας και της γοντα στην αντιμετώπιση
κοινωνικής φροντίδας. Το- της κρίσης. Ο επανασχεμείς που, παρά τη σημασία διασμός των πολιτικών
τους στην αντιμετώπιση απασχόλησης της επιτροτης πανδημίας παραμέ- πής υπό την εποπτεία του
νουν κακοπληρωμένοι, Π. Τσακλόγλου στο Υπ.
με τους εργαζόμενους να Εργασίας προσλαμβάνει
είναι καθημερινά εκτεθει- ιδιαίτερη βαρύτητα. Όμως
μένοι στην απειλή του ιού. η αγορά από μόνη της, η
Τα ποσοστά μολύνσεων επιδοματική πολιτική και
και θνητότητας είναι με- τα ευρωπαϊκά χρήματα
γαλύτερα στις πιο φτωχές δεν αρκούν για να αντιμεπεριοχές σε χώρες όπως οι τωπίσουν το μέγεθος της
ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ισπανία, τρέχουσας κρίσης, παρά
ενώ στη Μ. Βρετανία οι θά- την ανάγκη εξορθολογινατοι λόγω κορωνοϊού στα σμού. Το κράτος κι η τοπιφτωχά βορειοανατολικά κή αυτοδιοίκηση θα πρέπροάστια είναι διπλάσιοι πει να αναδείξουν και να
από τους αντίστοιχους στο υποστηρίξουν έμπρακτα
τα υπαρκτά παραγωγικά
πλούσιο Λονδίνο.
Το κλειδί για τη γρηγο- εγχειρήματα στο πλαίσιο
ρότερη ανάκαμψη είναι η μιας μεγαλόπνοης εθνικής
δικαιότερη εισοδηματική στρατηγικής παραγωγικής
και χωρική κατανομή, η και κοινωνικής ανάταξης.
οποία όμως επιδεινώνεται Η εγχώρια ελίτ, ο εκτός
όσο καθυστερεί η επάνο- συνόρων Ελληνισμός και
δος στην κανονικότητα. οι τράπεζες θα πρέπει να
Στην εγχώρια αγορά εργα- συμβάλουν αποφασιστικά
σίας η πανδημία όξυνε τις και αναγκαστικά με ρευμισθολογικές ανισότητες στό για την αντιμετώπιση
μεταξύ δημοσίου και ιδι- του κοινωνικού ζητήμαωτικού τομέα. Οι δημόσιοι τος και του παραγωγικού
υπάλληλοι διατήρησαν τη ελλείμματος, κατά το πρόμισθολογική σταθερότητα, σφατο παράδειγμα του
καθώς παρά τις περικοπές ευεργέτη-εφοπλιστή Ιακ.
που υπέστησαν την περί- Τσούνη.
οδο των μνημονίων αμεί- Σε συνεργασία με χώρες
βονται καλύτερα από τους υψηλού δημοσιονομικού
μισούς υπαλλήλους του χρέους, θα πρέπει αυτή
ιδιωτικού τομέα οι οποίοι την περίοδο να τεθεί υπό
δεν ξεπερνούν τα 800 € διαπραγμάτευση με τους
μηνιαίως. Σύμφωνα με την Γερμανούς η αποπληρωμή
ετήσια έκθεση της ΕΡΓΑ- του χρέους υιοθετώντας
ΝΗΣ, 400 χιλ. εργαζόμενοι, προτάσεις όπως αυτή του
ήτοι το 20% όσων δουλεύ- οικονομολόγου Στέφανο
ουν με σχέση ιδιωτικού Μικόζι για την μεταφορά
δικαίου, έχει μηνιαίες απο- των ομολόγων της ΕΚΤ
λαβές κάτω των 500 €! Την στον ESM, ώστε το χρέος
ίδια περίοδο, ένας στους της περιόδου της πανδημίδύο εργαζόμενους στον ας να καταστεί μακροπρόιδιωτικό τομέα μπήκε σε θεσμο και να αποπληρωθεί
αναστολή εργασίας αντι- με πολύ χαμηλό επιτόκιο.
μετωπίζοντας τον κίνδυνο Διακόσια χρόνια από το
της ανεργίας με το άνοιγμα έπος της Εθνικής μας Πατης αγοράς, ενώ περίπου λιγγενεσίας, οι Έλληνες
1,5 εκατομμύριο κλήθηκαν πρέπει να αποδείξουμε
να εργαστούν πάνω από πρωτίστως ότι μπορούμε
35 ώρες σε εβδομαδιαία και θέλουμε να διαφυλάξουμε την ελευθερία που
βάση εντός του 2020.
Τα δεδομένα αυτά αντα- κατακτήσαμε με τεράστιες
νακλώνται στο σκηνικό θυσίες έναντι του ίδιου
απαισιοδοξίας που απο- εχθρού, της Τουρκίας, που
τυπώνει το Οικονομικό μας απειλεί και πάλι με
Βαρόμετρο της GPO, όπου ιστορική έκλειψη. Δυστυτο 50% των συμμετεχό- χώς όμως, οι εικόνες των
ντων στην έρευνα δηλώνει τελευταίων ημερών αναμείωση εισοδημάτων κατά δεικνύουν τη χρεωκοπία
τη διάρκεια της πανδημίας, ενός πολιτικού συστήμαενώ το 58,7% θεωρεί ότι τος και της ελίτ, που επενη οικονομική κατάσταση δύουν στον εσωτερικό
της χώρας θα δυσχερανθεί εμφύλιο στέλνοντας το
ακόμα περισσότερο το μήνυμα της εθνικής μας
2021. Ο πλέον κρίσιμος πα- παρακμής σ’ αυτούς που
ράγοντας κοινωνικής εξι- μας επιβουλεύονται…
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«Η Γυναίκα στην Επανάσταση του 1821»

O πόνος, τα βάσανα, ο
ηρωισμός και η προσφορά των γυναικών στον
αγώνα αναδύονται στην
έκθεση «Η Γυναίκα στην
Επανάσταση του 1821»
που φιλοξενεί το Ίδρυμα
Θεοχαράκη από τις 23
Μαρτίου.

Το φιλελληνικό πνεύμα
και η έντονη γυναικεία
παρουσία στα χρόνια της
Επανάστασης, καθώς και
στην πρώτη περίοδο του
νεοσύστατου ελληνικού
κράτους προσεγγίζονται
στην έκθεση μέσα από
80 επιλεγμένα έργα ζωγραφικής, πορσελάνινων

αντικειμένων και ρολογιών του 19ου αιώνα που
προέρχονται από την περίφημη συλλογή Μιχάλη
και Δήμητρας Βαρκαράκη
-ένα μεγάλο μέρος της, με
τίτλο «Καλλιτεχνικές εκδοχές του Φιλελληνισμού»,

είχε παρουσιαστεί το 2015
στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Η επιμελήτρια της έκθεσης,
δρ. Ιστορίας της Τέχνης
Φανή Μαρία Τσιγκάκου,
επισημαίνει μεταξύ των
άλλων: «Τα φιλελληνικά
έργα που επιλέξαμε για
την έκθεση είναι εμπνευσμένα αποκλειστικά από
τις Ελληνίδες που έδρασαν

κατά την κρίσιμη αυτή
περίοδο της Νεοελληνικής
ιστορίας.
Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του
1821, οι γυναίκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο

εμψυχώνοντας τους άνδρες, παίρνοντας μέρος
στις μάχες, ενώ εμφύσησαν στα παιδιά τους την
αγάπη για την πατρίδα
και το αγωνιστικό πνεύμα
απέναντι στον κατακτητή.
Οι δραματικές λεπτομέρειες στον ευρωπαϊκό
τύπο για τις κακουχίες
των γυναικόπαιδων, για τις
αρπαγές και για την τύχη
των αιχμαλώτων γυναικών προκαλούσαν δάκρυα
στους αγωνιστές. Στο έργο
με τον τίτλο “Ελληνίδες
στο σκλαβοπάζαρο”, του
Stanislas-Henri-Benoit
Darondeau, αποτυπώνονται με συγκλονιστική αμεσότητα ο εξευτελισμός και
η απόγνωση της κοπέλας
στα χέρια του τρομαχτικού
δουλέμπορου. Τη βίαιη αρπαγή μιας Ελληνίδας αναπαριστά η ελαιογραφία της
Γαλλίδας Louise Vallot. Την

ίδια θεματική αποτυπώνουν αρκετά αντικείμενα,
όπως για παράδειγμα ρολόγια, πιάτα, βάζα κ.ά.
Μετά το τέλος του επαναστατικού αγώνα και τη
δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους εξακολουθούν να εμφανίζονται “Ελληνίδες” στις ευρωπαϊκές
αίθουσες εκθέσεων, αλλά
δίχως την παραμικρή νύξη
στις τραγικές στιγμές που
βίωσαν. Οι μετα-επαναστατικές “Ελληνοπούλες”
είναι ανέμελες και ποζάρουν με χάρη και ευγένεια,
ντυμένες με περίτεχνες ενδυμασίες και πλούσια κοσμήματα, σε ελαιογραφίες
και διάφορα αντικείμενα.
Επισημαίνουμε ότι, προς
τα μέσα του αιώνα, όταν
-στο πλαίσιο του ευρέως
διαδεδομένου “Ανατολισμού” Orientalisme - το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών
θα στραφεί προς μια εικονογραφία περισσότερο

εξωτική, οι “Ελληνοπούλες”
αναπαριστάνονται με προκλητικά, αιθέρια ενδύματα,
όπως η αυτάρεσκη Ελληνίδα που παίζει λαγούτο, του
Charlemagne-Oscar Guet.
Μια Ελληνοπούλα σε ιδιαίτερα αισθησιακή πόζα
βλέπουμε σε ελαιογραφία
του Giacomo Marastoni,
ενώ οι Ελληνίδες στο Χαρέμι που αναπαριστάνονται
στα βάζα έχουν μεταμορφωθεί, επιτυχώς, σε χαριτωμένες οδαλίσκες».
Ο συλλέκτης, Μιχάλης
Βαρκαράκης χαρακτηριστικά αναφέρει: «Με την
εικαστική εικονογραφία
υμνήθηκαν τα πάθη, ο
ηρωισμός, η αγάπη για
την ελευθερία, η λεβεντιά
των παλληκαριών και η
ομορφιά των Ελληνίδων.
Πιστεύω πως η φιλελληνική εικαστική τέχνη έχει τις
εξής ιδιαιτερότητες: μοναδικότητα στο παγκόσμιο
καλλιτεχνικό γίγνεσθαι,
είναι πάντοτε θετική για
την Ελλάδα και εμπεριέχει
τα μηνύματα του χριστιανισμού και του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού (αρχαιολατρεία).
Το τελευταίο αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο της συλλογής που είναι ο ερχομός
των έργων αυτών (από την
Ευρώπη που παρήχθησαν)
στην Ελλάδα, διότι έγιναν
με κύριο σκοπό να βοηθήσουν τους νεότερους
Έλληνες να αναστήσουν
την πατρίδα τους. Είναι
ευνόητο ότι η φιλελληνική
καλλιτεχνική δημιουργία
αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
και πρέπει να βρίσκεται
στα Μουσεία της Ελλάδας.
Με τη συλλογή αυτή, πιστεύω ότι η οικογένειά
μου κι εγώ εκπληρώσαμε
μέρος του χρέους που
έχουμε όλοι οι Έλληνες
προς την πατρίδα, έχοντας
το δικαίωμα να καυχόμαστε πως είμαστε απόγονοι
ενός ένδοξου γένους».
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Πρωτοβουλίας
’21, των 16 Ιδρυμάτων, για
τον εορτασμό της επετείου
των 200 χρόνων από την
Επανάσταση.

