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Ο πρωθυπουργός του Οντάριο σε μια από τις ημερήσιες ενη-
μερώσεις του κοινού της επαρχίας, για την πορεία της Παν-
δημίας συνοδευόμενος από στενούς του συνεργάτες

Ύστερα  από πέντε ολό-
κληρες δεκαετίες σκληρής 
προπαγάνδας περί των 
δήθεν Τουρκικών δικαίων 
στο Αιγαίο, και την τελεία 
αδιαφορία των υπευθύνων 
της Ελλάδας, οι οποίοι σε 
αντίθεση ακολούθησαν 
ένα πολιτικό σύνδρομο 
κάποιας “Συνωμοσίας Σιω-
πής”, τελικά ο παμπόνηρος 
ανατολίτης μπήκε στο στά-
διο των επιτελικών επιχει-
ρήσεων που διακήρυσσέ 
όλα αυτά τα χρόνια. Και 
για να γίνει ποιο πιστικός 
και να δώσει ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα των προθέσεών 
του, έστειλε μαζί με το 
ερευνητικό σκάφος του, 
να το συνοδεύσει ο μι-
σός πολεμικός στόλος της 
Τουρκίας.
Και η Αθήνα, των μεγάλων 
λόγων και υποσχέσεων και 
διαβεβαιώσεων ότι δεν 
πρόκειται να ανεχθεί σε 
καμία περίπτωση τη πα-
ραβίαση των συνόρων της, 
ούτε και να δείξει κάποια 
ανοχή σε απαράδεκτες 
ενέργειες “κακόβουλων 
γειτόνων” της, απλά αρκέ-
στηκε να παρακολουθεί 
τους επίδοξους επιδρο-
μείς, από μακριά, ίσως 
επειδή πίστεψε ότι λόγοι 
ευγένειας και καλής γει-
τονίας δεν θα επέτρεπαν 
σε κάποιο καλοθελητή να 
δημιουργήσει εμπόδια στο 

«Η Τραγωδία του να δι-
οικείς την Ελλάδα»

σοβαρό έργο των καταλυ-
τών της έννομης τάξης και 
των αρχών του διεθνούς 
δικαίου.
Έτσι, για μια ακόμα φορά, 
η  θεοφύλακτη κυβέρνη-
ση της Νέας Δημοκρατίας, 
συνεχίζοντας τις ιστορικές 
παραδόσεις εκείνων που 
κυβέρνησαν την Ελλάδα, 
με μοναδικό γνώμονα 
τις δικές τους ιδέες και 
αντιλήψεις, και οι οποίοι 
οδήγησαν τη χώρα στις 
μεγαλύτερες καταστρο-
φές,  αρνήθηκε να συγκα-
λέσει το συμβούλιο των 
αρχηγών ολόκληρου  του 
πολιτικού κατεστημένου 
της χώρας, προκειμένου 
να συμβουλευτεί ή και να 
διαβουλευτεί, να ακού-
σει τις γνώμες όλων των 
εκλεγμένων αντιπροσώ-
πων του λαού και από 
κοινού να προχωρήσει 
στη λήψη αποφάσεων, σε 
ένα τόσο σπουδαίο και 
σοβαρό θέμα.
Η όλη υπόθεση, για μια 
ακόμη φορά έρχεται να 
μας θυμίσει την τραγω-
δία του Κυπριακού, όπου 
μέσα από τους λεονταρι-
σμούς και τις μεγαλοστο-
μίες της Αθήνας, ξαφνικά 
βρήκαμε τον εχθρό μέσα 
στα κάστρα, και μάλιστα 
χωρίς την παραμικρή αξι-
όλογη ή και οργανωμένη 
αντίδραση, σε αντίθεση 

  Της Μαρίας Βουτσινά

Η  ο μ ο σ πον δ ι α κ ή  κ υ -
βέρνηση σχεδιάζει να 
μεταφέρει τους αποδέ-
κτες του έκτακτου επι-
δόματος για το κορόνα 
ιό  (CERB), στο ταμείο 
ανεργίας  (EI), καθώς το 
πρόγραμμα οικονομικής 
ενίσχυσης για το κορόνα 
ιό  ολοκληρώνεται αυτό 
το φθινόπωρο.  Μιλώ-
ντας σχετικά  ο πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τρουντό 
δήλωσε τη πρόθεση της 

Ο Τζάστιν Τρουντό, ανακοινώνει τα 
σχέδια της  κυβέρνησης  για το τερμα-
τισμό του (CERB), και την μεταβίβαση 
των δικαιούχων στο Ταμείο Ανεργίας.

κυβέρνησης να λάβει μέ-
τρα για το τερματισμό του 
προγράμματος..Η Οτάβα 
προτίθεται  επίσης να  
δημιουργήσει επίσης ένα 
«μεταβατικό, παράλληλο 
πρόγραμμα” το οποίο θα 
είναι παρόμοια με εκείνο 
του ταμείου ανεργίας για 
άτομα τα οποία δεν πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις 
λήψης για το επίδομα 
ανεργίας,  όπως οι ερ-
γαζόμενοι με σύμβαση 

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

ΟΤΤΑΒΑ – Ο ομοσπον-
διακός Πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τρουντώ, δήλωσε 
την απόλυτη εμπιστοσύνη 
του  στον υπουργό Οικο-
νομικών Μπιλλ Μορνεαύ, 
θέτοντας έτσι τέρμα στις 
διάφορες φήμες περί δι-
αφωνιών μεταξύ των δύο 
ανδρών.
Το γραφείο του Trudeau 
έκανε το ασυνήθιστο βήμα 
να εκδώσει δήλωση προς 
υποστήριξη του Morneau, 
καθώς οι φήμες για την επι-
κείμενη αποχώρηση του 
υπουργού από το κρίσιμο 
οικονομικό αξίωμα έφτα-
σαν σε έναν κορύφωμα 
στον λόφο του Κοινοβου-
λίου.

Για αρκετές εβδομάδες, τα 

Ο Trudeau δίνει πολιτική 
κάλυψη στον Υπουργό 
του των Οικονομικών, 
Bill Morneau

κόμματα της αντιπολίτευ-
σης ζητούν την παραίτηση 
του Morneau με ισχυρι-
σμούς ότι είχε σύγκρου-
ση συμφερόντων για την 
υπόθεση της Φιλανθρω-
πικής οργάνωσης «WE». 
Οι Morneau και Trudeau 
αντιμετωπίζουν αμφό-
τερες έρευνες από τον 
ομοσπονδιακό φύλακα της 
δεοντολογίας.

Ωστόσο, η είδηση αυτή 
την εβδομάδα ότι ο Μαρκ 
Κάρνεϊ, πρώην κυβερνήτης 
τόσο της Τράπεζας του Κα-
ναδά όσο και της Τράπεζας 
της Αγγλίας, συμβάλλει 
στην παροχή συμβουλών 
στον Τρουντό σχετικά με 
την μετά την πανδημία 
οικονομική ανάκαμψη πυ-
ροδότησε εικασίες ότι ο 
Μόρνεου πρόκειται να 

αντικατασταθεί ως υπουρ-
γός Οικονομικών.
Με μια δήλωση την Τρί-
τη, το Γραφείο του Πρω-
θυπουργού επαινεί το 
έργο του Μόρνεου, συ-
μπεριλαμβανομένου του 
“ηγετικού ρόλου” του στη 
δημιουργία προγραμμά-
των βοήθειας έκτακτης 
ανάγκης για να βοηθήσει 
άτομα και επιχειρήσεις να 
επιβιώσουν από το οικονο-
μικό κλείσιμο που προκλή-
θηκε από την πανδημία 
COVID-19.

“Από τότε που σχηματίσα-
με κυβέρνηση, ο υπουργός 
Morneau συνεργάστηκε 
ασταμάτητα με όλους τους 
συναδέλφους του και στε-
νά με τον πρωθυπουργό, 
για να παράσχει κριτική 
υποστήριξη στους Κανα-

δούς για την οικοδόμηση 
μιας ισχυρής και ανθεκτι-
κής οικονομίας”, ανέφερε 
μεταξύ άλλων, τονίζοντας 
το γεγονός ότι συνεχίζει 
αυτό το σημαντικό έργο 
για να βοηθήσει τους κα-
ναδούς να επιβιώσουν από 
τον οικονομικό αντίκτυπο 
της πανδημίας.

“Φυσικά ο πρωθυπουργός 
έχει πλήρη εμπιστοσύνη 
στον υπουργό Morneau 
και οποιαδήποτε αντίθετη 
δήλωση είναι ψευδής. Ο 
πρωθυπουργός γνωρίζει 
ότι ο υπουργός Morneau 
και ολόκληρη η ομάδα 
υπουργών θα συνεχίσουν 
να κάνουν το έργο στο 
οποίο βασίζονται οι Κα-
ναδοί για να τους ξεπερά-
σουν αυτή την πανδημία “

Την 1η Αυγούστου ο Peter McKay ακολουθώντας κάποιο πρόγραμμά του 
να βρεθεί πιο κοντά στις εθνικές κοινότητες του Τορόντο, επισκέφθηκε 
γνωστό εστιατόριο και συναντήθηκε με ελληνικής καταγωγής υποστηρι-
κτές του   

Ο Trudeau ζήτησε από τον Mark Carney βο-
ήθεια για την δημιουργία του προγράμματος 
αποκατάστασης COVID-19

Ο ομογενής δημοτικός σύμβουλος 
επανήλθε με απόφαση δικαστηρί-
ου στα καθήκοντά του 
Καλή επιτυχία κ. Καρύγιαννη

Ολαός των λειψάνων
    ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
                  Το πνεύμα
         και στο χώμα λάμπει
                το νιώθω.
         Με σκοτάδια μέσα μου
              παλεύει.
 
    Κ. Παλαμάς
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με ότι υποσχόταν να κάνει η κρατική 
προπαγάνδα.
Τότε, όμως, θα μου πείτε ότι είχαμε δικτα-
τορία και επομένως δεν συνέφερε στο 
“δημοκρατικό τόξο” να προστρέξει σε 
υποστήριξη των υπευθύνων τυράννων. 
Έτσι λοιπόν κατ’ ανάγκη φθάσαμε στο 
“Δεν ξεχνώ”. 

Σαράντα έξι, ωστόσο, χρόνια αργότερα, 
σήμερα, δεν φαίνεται τίποτα να μας το 
θυμίζει. Με άλλα λόγια απλά “ το ξεχάσα-
με”. Έτσι λοιπόν ο “βάρβαρος και δειλός” 
καταλύτης του διεθνούς δικαίου και νό-
μου, ξαναβρέθηκε μπροστά μας, τη φορά 
αυτή διεκδικώντας μια σειρά από νησιά, 
η Ελληνικότητα των οποίων διαφαίνεται 
από τα βάθη της ιστορίας. Η “υπερήφανη”, 
ωστόσο, κυβέρνηση του “δημοκρατικού 
τόξου”, σε καμία περίπτωση δεν φαίνε-
ται να πίστεψε στην ανάγκη της εθνικής 
ομοψυχίας, της συνεννόησης, της κοινής 
διαβούλευσης όλων των πολιτικών δυνά-
μεων του τόπου, για την αντιμετώπιση 
ενός πραγματικά σοβαρού κινδύνου, όχι 
μόνον για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαί-
ου, αλλά και αυτήν ακόμα την ύπαρξη μας 
ως ελεύθερου κράτους.

Για άλλη μια φορά, όπως φαίνεται η “υπεύ-
θυνη” κυβέρνηση της Αθήνας, στρέφεται 
προς τα έξω, ζητώντας τη στήριξη και 
προστασία της διεθνούς κοινότητας. 
Λησμονώντας ίσως τους στοίχους του 
εθνικού μας ποιητή: “Μοναχή τον δρόμο 
πήρες, και ξανάρθες μοναχή, δεν είναι 
εύκολες οι θύρες όταν η χροιά τις προ-
σκαλεί. ” Και για μια ακόμη φορά φαίνεται 
ότι το ξεχάσαμε και αυτό. Ξεχάσαμε τα 
κατοχικά στρατεύματα πάνω στα αιματο-
βαμμένα χώματα της Κύπρου. Ξεχάσαμε 
τις πρόσφατες εμπειρίες των Ιμίων. Ξεχά-
σαμε την ταπείνωση  με την μετατροπή 
της μεγάλης εκκλησιάς μας σε Τζαμί. 
Ξεχάσαμε ότι σε όλα αυτά οι “ξένες θύρες” 
δεν θέλησαν καν να ασχοληθούν, και αντί 
να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε ένα 
κάστρο εθνικής ομοψυχίας, συνεχίζουμε 
αμέριμνοι την άσκηση μιας καταστρο-
φικής πολιτικής, με μόνο λόγο και αιτία 
κάποια κομματικά οφέλη για το μέλλον.
Και η Ελλάδα; ο Ελληνικός λαός; παρα-
μένουν οι μεγάλοι δεσμώτες ανεύθυνων 
πολιτικών πειραματισμών, οι οποίοι 
εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους  όχι 
μόνον για την ελευθερία του κράτους και 
το μέλλον του έθνους, αλλά και αυτού του 
ιδίου του “δημοκρατικού τόξου”, της ίδιας 
της δημοκρατίες μας, με άλλα λόγια.

Πραγματικά η όλη υπόθεση έρχεται να 
μας υπενθυμίσει, για άλλη μια φορά την 
αθάνατη ελληνική τραγωδία. Κάτι τέτοια 
βλέπει και ο Τούρκος και παίρνει θάρρος.

“Πατρίδες"

«Η Τραγωδία του να 
διοικείς την Ελλάδα»

Παροικιακά και άλλα…
Τρείς νέοι βοηθοί επίσκοποι στην Έλ-
ληνό Ορθόδοξοι εκκλησία του Καναδά, 
σύμφωνα με ανακοίνωση της ιεράς αρχι-
επισκοπής, φαίνεται να φέρνουν ένα νέο 
κύμα οξυγόνου για ανάπτυξη και πρόοδο.
Μιλώντας, εξ άλλου, ο ίδιος ο Αρχιεπί-
σκοπος Σωτήριος, ευχήθηκε πρόοδο 
“πνευματική και υλική” για το ίδρυμα το 
οποίο πραγματικά φέρει την υπογραφή 
του, δεδομένου ότι στηρίχθηκε και γιγά-
ντωσε με τη δική τους δικούς του κόπους 
και πολύ δουλειά.
Το γεγονός έρχεται να μας διαβεβαιώσει 
ότι πράγματι η εκκλησία την οποία με 
τόσες θυσίες οικοδόμησαν και στήριξαν 
οι σκαπανείς της ομογενειακής μας πα-
ροικίας, έχει αρχίσει πλέον να ανδρώνεται 
σε ένα καθίδρυμα το οποίο εγγυάται τα 
στέρεα θεμέλια της παροικίας και την 
πρόοδο των γενεών που ακολουθούν.
Οφείλουμε, επίσης να ομολογήσουμε το 
δύσκολο έργο που αντιμετώπισε ο Αρχιε-
πίσκοπος Σωτήριος, και μολονότι πολλές 
φορές διαφωνήσαμε με τις πολιτικές που 

εφάρμοζέ, εν τούτοις το επίτευγμά του 
οφείλει να αναγνωρισθεί. Εργάσθηκε 
αδιάκοπα και ακούραστος πέτυχε να 
δημιουργήσει πραγματικούς πύργους 
προκοπής. Συγχαρητήρια. Το σημείο, δυ-
στυχώς που πάντοτε διαφωνήσαμε ήταν  
ο τρόπος της επιβολής της δεκαδικής 
φορολογίας πάνω στις διάφορες ομογε-
νειακές κοινότητες  του Καναδά, πολλές 
των οποίων αντιμετώπιζαν και αντιμετω-
πίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 
Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος για τον 
οποίο σήμερα απευθυνόμενοι στους 
τρείς νέους επισκόπους, τους παροτρύ-
νουμε να σταθούν κοντά στις κοινότητές 
μας και από κοινού να εργασθούν για το 
καλό των παροικιών μας στον Καναδά.
Δυστυχώς, πρόσφατα πληροφορηθή-
καμε ότι ιερεύς της εκκλησίας μας στο 
Καναδά, ζήτησε να μη στέλνονται ελλη-
νόφωνες εφημερίδες στην εκκλησία του, 
κατόπιν σχετικής απόφασης του. Δεν γνω-
ρίζουμε εάν η απόφαση αυτή είναι του 
ιερέα ή της ανωτέρας του αρχής, όπως 
όμως και εάν έχει το θέμα οφείλουμε 
να εκφράσουμε την απόλυτη διαφωνία 
μας. Οι εκκλησιαστικές μας κοινότητες 
στο Καναδά, αυτοκαλούνται ως Έλλη-
νό-Ορθόδοξες , και ως τέτοιες φυσικά 
έχουν υποχρέωση να προωθούν και την 
Ελληνική γλώσσα. Η απόφαση λοιπόν 
να μη δέχονται τα Ελληνόφωνα έντυπα 
πραγματικά προβληματίζει σε σχέση με 
τις παραδόσεις και τη γλώσσα. Ακόμα, 
οφείλει να γνωρίζει ο εν λόγω ιερέας 
ότι ο τύπος στις ελεύθερες δημοκρατίες 
είναι ιερός και η υπηρεσίες που προσφέ-
ρει στους ηλικιωμένους ομογενείς, εξ 
ίσου σοβαρός με τις δικές του. Θα ήταν 
δυνατόν λοιπόν σε κάποιον υπεύθυνο 
της Αρχιεπισκοπής να μας εξηγήσει που 
ακριβώς έγκειται το πρόβλημα; Καθώς 
επίσης εάν ενοχλεί την σημερινή εκκλη-
σία η χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Το Έλληνό-Καναδικό 
Κογκρέσο.
Με νέα ανακοίνωση το Έλληνό-Καναδι-
κό Κογκρέσο μας γνωστοποιεί την νέα 
απόφαση του κυρίου δικαστού  με την 
οποία καλείται ο οργανισμός να καταβά-
λει τα δικαστικά έξοδα της προσφυγής 
του επαρχιακού Κογκρέσου του Κεμπέκ 
προς τη δικαιοσύνη,  προκειμένου να 
ρυθμιστούν διαφορές μεταξύ των δύο 
ομογενειακών οργανισμών.
Το βέβαιο είναι ότι ο δικαστής προσπά-
θησε να βρει τη χρυσή τομή της λογικής 
προκειμένου να βοηθήσει τους δύο 
οργανισμούς να τα βρουν μεταξύ τους. 
Έκτοτε, ωστόσο, ελάχιστη πρόοδος 
έχει επιτευχθεί καθώς οι διαφωνούσες 
επαρχίες συνέχισαν να είναι αποκομμέ-
νες από τις εργασίες του σώματος, οι δε 
υπεύθυνοι των επαρχιακών οργανώσεων, 
δεν φρόντισαν να καταβάλουν τα ποσά 
των συνδρομών τους, όπως ακριβώς 
προέβλεψε ο  δικαστής. Πέραν αυτού, 
μέχρι σήμερα τα δύο αντίπαλα μέρη δεν 
φαίνεται να δείχνουν καμία πρόθεση για 
συμβιβασμό.
Αλλά όμως, οι δύο οργανισμοί, τόσο το 
εθνικό, όσο και τα επαρχιακά κογκρέσα 
είναι σπουδαία και απαραίτητα για την 
πρόοδο των παροικιών μας δεδομένου 
ότι εκπροσωπούν τις οργανώσεις και 
κοινότητες μας και κατ’ ακολουθίαν απο-
τελούν το κύριο αντιπροσωπευτικό σώμα 
το οποίο εργάζεται, ενεργεί και φροντίζει 
για τα δίκαια της ομογένειας έναντι της 
διοίκησης.
Όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα επα-
ναλαμβάνουμε την ανάγκη της εξεύρεσης 
λύσης μεταξύ των διαφωνούντων μερών. 
Στην ουσία, πιστεύουμε ότι είναι από-
λυτη ανάγκη να αποχωρήσουν και από 
τις δύο πλευρές οι υπεύθυνοι αυτής της 
διαφωνίας, και να προκηρυχθούν εκλο-
γές και από τους δύο οργανισμούς. Είναι 
απαραίτητο, ωστόσο, να καταβληθούν 
τα ποσά που επιδίκασε το δικαστήριο και 
οι καθυστερημένες συνδρομές. Μόνον 
έτσι θα δημιουργηθούν συνθήκες ομα-

λότητας και θα δοθεί η ευκαιρία σε μια 
νέα γενιά ομογενών να αναλάβει τα ηνία 
της ηγεσίας των τόσο σοβαρών αυτών 
οργανώσεων.
Ίδωμεν.
“Πατρίδες”

 Ο Δημήτρης Καρύ-
γιαννης δικαιώθηκε 
στο εφετείο.
Ο ομογενής δημοτικός Σύμβουλος της 
δημαρχίας του Τορόντο, της μεγαλύτε-
ρης πόλης του Καναδά, με απόφαση του 
εφετείου για το Οντάριο επανέρχεται στα 
καθήκοντά του ως Δημοτικός Σύμβουλος, 
εκπροσωπώντας την 22 δημοτική περιφέ-
ρειά της μεγαλούπολης.
Όπως έγινε γνωστό μετά τις τελευταίες 
δημοτικές εκλογές μια οργανωμένη ομά-
δα πολιτών, αντιπαλευόμενοι τον Δημή-
τρη Καρύγιαννη, άρχισαν έναν δικαστικό 
αγώνα προκειμένου να ακυρώσουν την 
εκλογική νίκη του τελευταίου, εκμεταλ-
λευόμενοι μια λάθος κίνηση του συμβού-
λου σε σχέση με το ύψος των δαπανών 
του υποψηφίου, κατά την διάρκεια   της 
προεκλογικής εκστρατείας. Με αφορμή 
δε το γεγονός ότι από λογιστικό λάθος 
παρουσιάστηκε ένα ποσόν μικρότερο 
των είκοσι πέντε χιλιάδων δολαρίων  ότι 
είχε διατεθεί πέραν του επιτρεπόμενου, 
ζήτησαν από το δικαστήριο να ακυρώσει 
την εκλογή του ομογενούς Συμβούλου. 
Έτσι ύστερα από αγώνες μηνών, το 
εφετείο  για το Οντάριο απέρριψε την 
πρόταση και δήλωσε ότι ο Δημήτρης 
Καρύγιαννης μπορεί να επανέλθει ελεύ-
θερα στην άσκηση των καθηκόντων του 
ως δημοτικός Σύμβουλος του Τορόντο.

Οι Πατρίδες εκφράζουν τα θερμά τους 
συγχαρητήρια για την θαυμάσια αυτή 
νίκη του Δημήτρη.

καθώς επίσης οι μουσικοί.

Το νέο πρόγραμμα “Θα περιλαμβάνει 
την πρόσβαση στην κατάρτιση, και θα 
δίνει την ευκαιρία εργασίας περισσοτέ-
ρων ωρών ώστε να έχουν μεγαλύτερες 
αποδοχές, ενώ παράλληλα θα συνεχί-
σουν να λαμβάνουν το επίδομα του τα-
μείου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό.

“Σκοπεύουμε να καλύψουμε κάθε Κα-
ναδό που ψάχνει για δουλειά με ένα 
καλύτερο, σύστημα για τον 21ο αιώνα.” 
Συμπλήρωσε.

Η τελευταία προγραμματισμένη περίο-
δος πληρωμής του ειδικού επιδόματος 
για τον κορόνα ιό (CERB) έχει οριστεί 
να λήξει στις 26 Σεπτεμβρίου. Το προ-
σωπικό επίδομα εισοδήματος παρέχει 

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, 
ανακοινώνει τα σχέδια της  κυ-
βέρνησης  για το τερματισμό 
του "CERB", και την μεταβίβα-
ση των δικαιούχων στο Ταμείο 
Ανεργίας.

€

€

 
 ÅôÞóéá óõíäñïìÞ ãéá
ÊáíáäÜ: $85.00 CAN.
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ ãéá

ÇÐÁ: $85.00 US
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ åêôüò

Âüñåéáò ÁìåñéêÞò:  100.00 EU

Annual subscription in
Canada: $85.00 CAN
Annual subscription

in the US: $85.00 US
Annual subscription outside
 North America:   100.00 EU
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«Λέξεις και Σκέψεις»

   Του Θωμά Σ. Σάρα
Επί τέλους ακούστηκε, 
έστω και την ύστατη στιγ-
μή, το πανάρχαιο “έλα να 
τα πάρεις, εάν μπορείς”.
 Το πλέον σημαντικό πά-
ντως,  αποτελεί το γεγο-
νός ότι η απάντηση στις 
“τρελές απαιτήσεις” του 
Τούρκου προέδρου, δό-
θηκε από τον γιό του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη και 
αδελφό της Ντόρας Μπα-
κογιάννη, δύο από τους 
πλέον ένθερμους οπαδούς 
της πολιτικής της “ Έλλη-
νό-Τουρκικής φιλίας”. Ο 
πρώτος μάλιστα είναι ο 
πρώτος που δέχτηκε να 
“τιμηθεί” με το βραβείο 
Ιππεκτσί, από κοινού με 
τον Γιώργο Παπανδρέου 
(τον Νεότερο),- το “Δού-
ρειο Ίππο” της Ελληνικής 
κοινής γνώμης- και το 
μέσον εξαπάτησης του 
Ελληνικού λαού περί δή-
θεν της μεγάλης ανάγκης 
να “παραχωρηθούν στην 
Τουρκία” τα νησιά του Ανα-
τολικού Αιγαίου και να 
αναγνωρισθεί καθεστώς 
περιορισμένης αυτονομίας 
στους μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς της Δυτικής 
Θράκης.

Ήταν μια συμφωνία, η 
οποία ουσιαστικά είχε 
επιτευχθεί με την μεσο-
λάβηση της ηγεσίας του 
ΝΑΤΟ, επί Γ. Γραμματίας 
του Λουνς,  με την σύμ-
φωνη γνώμη των ισχυρά 
πολιτικών της εποχής Κων-
σταντίνου Καραμανλή, 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 
και Ανδρέα Παπανδρέου. 
Τα γεγονότα ωστόσο που 
ακολούθησαν, φάνηκε να 
εκτροχίασαν την προδο-
τική αμαξοστοιχία, καθώς 
ύστερα από την αρθρο-
γραφία της επιθεώρησης 
τη σχετική με τα διαπλε-
κόμενα σε βάρος της Ελ-
λάδας, κανένας απολύτως 
από τους ενδιαφερόμε-
νους δεν τόλμησε, τουλά-
χιστον ανοικτά, να “τιμή-
σει” εκείνο το ατιμωτικό 
για το Ελληνικό κράτος και 
Έθνος, “non paper”.

Παρόλα αυτά  όμως τόσο 
η πολιτική, όσο και η δι-
πλωματία της Άγκυρας, 
ουδέποτε άφησαν να σβή-
σει από το τραπέζι των 
απαιτήσεών τους το Ανα-
τολικό Αιγαίο με τα νησιά 
του και η Δυτική Θράκη. Τα 
τελευταία, μάλιστα, χρόνια 
στο καλάθι αυτών των 
απαιτήσεων προστέθηκε 
και η Μακεδονία με το 
λαμπερό της μαργαριτάρι 
την Θεσσαλονίκη, για την 
οποία η Άγκυρα υποστη-

ρίζει ότι της ανή-
κει, άπαξ και είναι η 
πόλη που γέννησε 
τον “ντονμέ” Αττα-
τούρκ, δημιουργό 
της νεότερης Τουρ-
κικής “αυτοκρατορί-
ας”. Έτσι, λοιπόν, και 
για τέσσερες ολό-
κληρες δεκαετίες, 
οι διπλωμάτες της 
Τουρκίας, σε όλα 
τα πλάτη και μήκη 
της γης, όπου και 
εάν υπηρετούσαν, 
συνέχιζαν να σπέρ-
νουν το προπαγαν-

διστικό τους μήνυμα, ότι 
η Ελλάδα έχει ως στόχο 
να μετατρέψει το Αιγαίο 
πέλαγος σε “Ελληνική λί-
μνη”, εμποδίζοντας με το 
τρόπο αυτό τις αρχές της 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας, 
κάτι που στη πραγματι-
κότητα θα δημιουργούσε 
τεράστια προβλήματα στις 
διεθνείς μεταφορές. Το χει-
ρότερο είναι ότι και όταν  
επίσημοι εκπρόσωποι των 
διαφόρων κρατών, θέλανε 
να διαπιστώσουν το εάν 
και κατά πόσον ισχύουν οι 
ισχυρισμοί των διαπιστευ-
μένων διπλωματών της 
Άγκυρας, συζητώντας το 
θέμα με τους διπλωμάτες 
της Ελλάδος, οι τελευταίοι 
αντί να διαψεύσουν, απλά 
άλλαζαν κουβέντα, αφή-
νοντας έτσι να πιστευτεί 
ότι οι Τούρκοι είχαν δίκιο. 
Το αποτέλεσμα, λοιπόν 
αυτής της πολιτικής υπήρ-
ξε καταστρεπτικό, καθώς 
ένας μεγάλος αριθμός πο-
λιτικών της παγκόσμιας 
κοινότητας, άρχισε να πι-
στεύει στο δίκαιο των εστι-
άσεων των οργάνων της 
διπλωματίας της Άγκυρας. 
Παράλληλα οι υπηρεσίες 
της Άγκυρας προχώρησαν 
στην έκδοση γεωπολιτι-
κών χαρτών της Τουρκίας, 
στους οποίους συμπερι-
λαμβάνονταν μέσα στα 
εθνικά της σύνορα και 
τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου με τουρκικά ονό-
ματα. 

Τους χάρτες αυτούς, για 
τη περίπτωση που δεν είχε 
πληροφορηθεί η Αθήνα, 
φρόντισε να τους στείλει η 
επιθεώρηση με συστημένη 
αλληλογραφία σε ολόκλη-
ρη την πολιτική ηγεσία της 
Ελλάδος, αρκετές φορές 
από το 1984 μέχρι και το 
2017, χωρίς ωστόσο ποτέ 
να ακούσει τίποτα σχετικό 
από κανέναν από τους 
παραλήπτες. Ένα γεγονός 
το οποίο μάλλον ήταν ανα-
μενόμενο, λόγω προηγού-
μενης εμπειρίας και λόγω 
του ότι γνωρίζαμε το όλο 
σχέδιο της αποποίησης 
από την Αθήνα και παρά-
δοσης του Ανατολικού 
Αιγαίου και των νησιών 
του στην Άγκυρα, προ-
κειμένου να επιλυθούν οι 
διαφορές με την Τουρκία 
και να εδραιωθεί απόλυτα 
η σταθερότητα στην ανα-
τολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Μέσα, μάλιστα, σε αυτά 
τα πλαίσια, τις τελευταίες 
δεκαετίες, τόσο η Ευρώπη 
όσο και η Ουάσιγκτον, 
κατά προτροπή της ηγεσί-
ας του ΝΑΤΟ, απαιτούσαν 
από τους  ηγέτες των κομ-

ματικών παρατάξεων που 
επρόκειτο να “εκλεγούν 
στην εξουσία” να τους 
διαβεβαιώσουν ότι θα σε-
βαστούν αυτή την υπο-
χρέωση. Μάλιστα, δινόταν 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 
στα “αριστερά ή  σοσι-
αλιστικά” κόμματα που 
διεκδικούσαν την εξουσία 
στην Ελλάδα, λόγω του ότι  
μέσα στις διαγεγραμμένες 
πολιτικές τους διακηρύξεις 
συμπεριλαμβάνονταν και 
οι αρχές της διεθνοποίη-
σης και η ανάγκη της ανε-
ξαρτησίας όλων των λαών. 
Ένα στοιχείο το οποίο δι-
ευκόλυνε τα σχέδια των 
επιτελικών της Ευρώπης 
και του ΝΑΤΟ. 

Κάπως έτσι θα μπορούσαν 
να δικαιολογηθούν και 
οι επισκέψεις  του  ηγέτη 
του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στην 
Ευρώπη, όσο και την Ουά-
σιγκτον πριν ακόμα λάβει 
την εντολή από το εκλογι-
κό σώμα των Ελλήνων ψη-
φοφόρων. Έτσι, εξ άλλου, 
δικαιολογείται απόλυτα 
και το γεγονός της απο-
δοχής της ονομασίας της 
Μακεδονίας για τα Σκόπια, 
άπαξ και είχε δεσμευτεί ο 
επίδοξος ηγέτης να το τι-
μήσει, τόσο στην Ευρώπη, 
όσο και το ΝΑΤΟ και την 
Ουάσιγκτον, προκειμένου 
να λάβει την λευκή κάρτα 
αποδοχής από τους με-
γάλους και δυνατούς της 
περιόδου.

Αυτό, εξ άλλου, αποδει-
κνύεται και από το γεγονός 
του ότι μολονότι το 2007 
η κυβέρνηση των Αθηνών 
και κυρίως η υπουργός 
εξωτερικών είχαν ενημε-
ρωθεί ότι σλαβόφωνες 
οργανώσεις διοργάνωναν 
μαζικές πυρκαγιές στη 
Πελοπόννησο και κυρίως 
στη περιοχή της Ολυμπίας, 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
κατά της Ελλάδος, όχι μό-
νον δεν πήραν απολύτως 
κανένα μέτρο φύλαξης 
της περιοχής από τους 
εμπρηστές, μα ακόμα πε-
ρισσότερο σε προσωπική 
της τηλεφωνική συνομιλία 
μαζί μου η τότε υπουρ-
γός μου δήλωσε ότι “εάν 
έγραφα κάτι σχετικό τότε 
η κυβέρνηση θα φρόντιζε 
να με περιθωριοποιήσει!!!” 
Φυσικά ο ίδιος δημοσίευ-
σα στην αρθρογραφία μου 
τα σχετικά, και έδωσα την 
ευκαιρία στην κυβέρνηση 
Σαμαρά να προσπαθήσει 
να με περιθωριοποιήσει. 
Χωρίς όμως αυτό να απο-
τελέσει κάποια εξαίρεση, 
δεδομένου ότι έκτοτε σλα-
βόφωνοι πράκτορες έχουν 
κατακάψει τους ελληνικού 
κάμπους, τα βουνά και τα 
νησιά, κάτω από το βλέμ-
μα των υπευθύνων, χωρίς, 
ωστόσο, να πληροφορηθεί 
ποτέ ο δοκιμαζόμενος Ελ-
ληνικός λαός την πραγμα-
τική αιτία των δεινών του.
Πέραν όμως αυτού, για να 
επανέλθω στην γείτονα 
Τουρκία, οφείλω να τονίσω 
ότι είναι Βέβαιο  το γεγονός 
ότι η Άγκυρα ουδέποτε 
έπαψε να πιέζει για τις 
απαιτήσεις της, τις οποίες 
θεωρούσε δίκαιες, άπαξ 
και πίστευε ότι έχασε τη 

Θράκη και την Μακεδο-
νία, λόγω του ότι κατά την 
διάρκεια των μεγάλων πο-
λέμων βρέθηκε στο λάθος 
στρατόπεδο. Με δεδομένο 
το γεγονός της αποδοχής 
από ολόκληρη την μετα-
δικτατορική ηγεσία της 
Ελλάδος, τη δημιουργία 
της “ανεξάρτητης Μακε-
δονίας” και την εκχώρηση 
των νησιών του Ανατολι-
κού Αιγαίου, η κυβέρνηση 
της Άγκυρας δεν άφηνε 
ευκαιρία να υπενθυμίσει 
στους συνομιλητές της Ευ-
ρωπαίους και Νατοϊκούς, 
το ότι η ηγεσία της Αθήνας 
είχε αποδεχθεί αυτές τις 
αλλαγές.
Στο σημείο αυτό, ας μου 
επιτραπεί να υπενθυμίσω 
τα λόγια του Γεωργίου 
Παπανδρέου, του νεότε-
ρου, ο οποίος απαντώντας 
σε ερώτησή μου δήλωνε 
ότι “είναι προτιμότερο να 
έχουμε μερικά στρέμματα 
λιγότερα από ότι μας ανή-
κουν και να κοιμόμαστε 
ήσυχοι τη νύχτα, από το να 
έχουμε όλα όσα μας ανή-
κουν  και να μη μπορούμε 
να κλείσουμε μάτι από το 
φόβο κάποιου κακόπιστου 
γείτονα να μας επιτεθεί”.

Κάπως έτσι, εξ άλλου, 
φτάσαμε και στα Ίμια, επί 
Σημίτη, ο διευθυντής του 
διπλωματικού γραφείου 
του οποίου, ήταν άτομο 
αρεστό και προσηλωμένο 
στο ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα 
την αποδοχή της πολιτικής 
βούλησης του ΝΑΤΟ.

Το γεγονός αυτό επαλη-
θεύτηκε για άλλη μια φορά 
το 2015, όταν ο γενικός 
Γραμματέας της συμμαχίας 
Τζενς Στόλτενμπεργκ, κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης 
του στο CNN, έφθασε να 
υποστηρίξει ότι η Τουρ-
κία είχε κάθε δικαίωμα να 
επιτεθεί σε αεροπλάνο 
της Ρωσίας το οποίο για 
17 δευτερόλεπτα είχε πα-
ραβιάσει τα σύνορά της. 
Παρόμοιο δικαίωμα, ωστό-
σο δεν δέχθηκε για την 
Ελλάδα, σε σχέση με τις 
καθημερινές παραβιάσεις 
των Τουρκικών μαχητικών 
σε αέρα και θάλασσα. Χω-
ρίς, ωστόσο, κανένας από 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να 
προβεί στην παραμικρή 
διαμαρτυρία, αλλά μάλλον 
με την σιωπή τους έδειξαν 
ότι συμφωνούσαν με την 
ηγεσία της συμμαχίας.

Το ίδιο διάστημα, Τούρκοι 
υπουργοί και ανώτατοι 
δημόσιοι λειτουργοί της 
Άγκυρας, επανειλημμένα 
επισκέφθηκαν τη Δυτι-
κή Θράκη, μεταξύ αυτών 
και ο ίδιος ο πρόεδρος  
Ερντογάν. Όλοι αυτοί οι 
επισκέπτες μίλησαν για τα 
αλύτρωτα αδέλφια τους 
της Δυτικής Θράκης και 
κατήγγειλαν τις “παραβι-
άσεις των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων των αδελ-
φών τους της Θράκης από 
τις Ελληνικέ κυβερνήσεις”, 
χωρίς ωστόσο να ακουστεί 
η παραμικρή διαμαρτυρία 
από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, η 
υπεύθυνη ηγεσία του οποί-
ου όχι μόνον δεν έδειξε να 

ενοχλήθηκε, αλλά ακόμα 
περισσότερο ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός έφτασε 
να δηλώσει δημόσια ότι 
“η θάλασσες δεν έχουν 
σύνορα, και επομένως το 
κάθε πολεμικό σκάφος 
μπορεί να μπαίνει σε όποια 
περιοχή θέλει.” Αυτό, ίσως, 
ήταν και το πλέον ακραίο 
σημείο άρνησης των συ-
νταγματικών υποχρεώσε-
ων της κυβέρνησης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, 
ως γνωστόν, η Άγκυρα “ορ-
γώνει” στην κυριολεξία τις 
χώρες της Βόρεια Αμερι-
κής με ειδικές προπαγανδι-
στικές αποστολές, διοργα-
νώνοντας “ενημερωτικές” 
συζητήσεις γύρω από τις 
“δημοκρατικές” προσπά-
θειες της κυβέρνησης της 
Τουρκίας να επιβάλλει το 
διεθνές δίκαιο στη περι-
οχή. Το ίδιο διάστημα οι 
Τούρκο-Καναδικές κοινό-
τητες  διοργανώνουν κάθε 
χρόνο αποστολές ένδεκα 
ημερών Καναδών κυβερ-
νητικών αξιωματούχων 
τους οποίους στέλνουν 
στην Τουρκία προκειμένου 
να γνωρίσουν τη φιλοξενία 
της χώρας και τη δημο-
κρατική της κυβέρνηση. 
Μεταξύ άλλων τα άτομα 
αυτά φιλοξενούνται του-
λάχιστον για τρείς μέρες 
από Τουρκικές οικογένει-
ες και γίνεται ανταλλαγή 
δώρων μεταξύ του οικο-
δεσπότη και του φιλοξε-
νουμένου. Τα άτομα αυτά 
στην συνέχεια καλούνται 
να μαρτυρήσουν το δη-
μοκρατικό χαρακτήρα της 
κυβέρνησης καθώς επίσης 
και τον ειρηνικό και φιλό-
ξενο Τουρκικό κοινό.

Οι διάφορες “ενημερωτι-
κές”  εκδηλώσεις γίνονται 
υπό την εποπτεία και συν 
διοργάνωση των κατά τό-
πους οργανώσεων του 
ΝΑΤΟ. Προσκεκλημένοι 
ομιλητές από την Τουρκία 
είναι διπλωμάτες και ακα-
δημαϊκοί από κοινού με 
εκλεγμένα μέλη του κοι-
νοβουλίου της χώρας. Το 
ακροατήριο, είτε φοιτητές 
των διαφόρων πανεπιστη-
μίων του Καναδά και των 
ΗΠΑ, είτε εκπρόσωποι του 
πολιτικού και στρατιωτι-
κού κατεστημένου των 
δύο χωρών. Μεταξύ των 
καλεσμένων στην εκδήλω-
ση, πάντοτε θα βρεθεί και 
ένας αριθμός Κούρδων οι 
οποίοι και θα εκφράζουν 
τις ευχαριστίες τους για το 
σπουδαίο έργο που κάνει 
η Τουρκία προκειμένου να 
σταματήσει τους κουμου-
νιστές να επιβληθούν στο 
Κουρδιστάν.

Έχοντας υπόψιν τις μηνι-
άτικες αυτές συναντήσεις, 
φρόντιζα να βρίσκομαι 
εκεί και να ζητώ εξηγήσεις 
για τους λόγους και τις 
αιτίες κράτησης και εγκλει-
σμού στις φυλακές εκατο-
ντάδων δημοσιογράφων. 
Ομολογώ την κατάπληξή 
μου, για το ότι κάθε φορά 
ο παρευρισκόμενος γραμ-
ματεύς της τοπικής επιτρο-
πής του ΝΑΤΟ, προσπαθεί 
να διακόψει τη παρέμβασή 

μου, προκειμένου να βγά-
λει από τη δύσκολη θέση 
τους Τούρκους επισκέπτες 
του. Αυτός υπήρξε και ο 
λόγος που ορισμένες φο-
ρές βρεθήκαμε να διαφω-
νούμε μαζί σε σχέση με το 
κατά πόσον η κυβέρνηση 
Ερντογάν μπορεί να θεω-
ρηθεί δημοκρατική. 

Οφείλω λοιπόν να ομολο-
γήσω τη κατάπληξη μου 
για τη στάση αυτή των 
επισήμων του τοπικού ορ-
γανισμού του ΝΑΤΟ, μέχρις 
ότου πριν μερικού μήνες  
βρέθηκα καλεσμένος της 
εκπροσώπου της Βασιλίσ-
σης για το Οντάριο, όταν 
σε κάποια στιγμή συνα-
ντήθηκα με τον γραμματέα 
της τοπικής οργάνωσης 
της συμμαχίας. Βρήκα, 
λοιπόν, την ευκαιρία για 
να τον ρωτήσω ποιο είναι 
το πρόβλημά του και κάθε 
φορά εμφανίζεται λάτρης 
του Τούρκου δικτάτορα, ο 
τελευταίος με κοίταξε απο-
λογητικά και δήλωσε ότι 
ναι μεν γνωρίζει τα στραβά 
και ανάποδα της Τουρκί-
ας, πλην όμως πρόσθεσε 
“πραγματικά πρόκειται για 
μια σοβαρή δύναμη”, την 
οποία η συμμαχία θέλει να 
κρατήσει στις τάξεις των 
μελών της πάση θυσία. 
Αντιλαμβάνεσαι, μου είπε 
ότι σε καμία περίπτωση 
δεν θα αφήναμε αυτό τον 
στρατιωτικό γίγαντα να 
πέσει στην αγκαλιά της 
Μόσχας ή και του Πεκίνο. 
Και όλα αυτά που κάνει, 
πως τα δικαιολογείς δή-
λωσα. Εισέβαλε στρατιω-
τικά στην Κύπρο, όπου και 
διατηρεί για περισσότερα 
από σαράντα χρόνια χιλιά-
δες άνδρες των ενόπλων 
δυνάμεων της χώρας του. 
Εισέβαλε στο Ιράκ, στη Συ-
ρία, στη Λιβύη, παίξει τον 
καουμπόη στη Μεσόγειο, 
απειλεί την Ελλάδα, κρα-
τά στις φυλακές χιλιάδες 
αθώους πολίτες, εκατοντά-
δες δημοσιογράφους και 
ισχυρίζεται χωρίς ντροπή, 
ότι δήθεν όλοι αυτοί συ-
νελήφθησαν με βόμβες. 
Τέλος του Κούρδους, έκα-
νε τη ζωή ενός ολόκληρου 
λαού κόλαση. Αυτές είναι 
οι αρχές της συμμαχίας; 
ρώτησα. Ο συνομιλητής 
μου δεν θέλησε να απα-
ντήσει, μήνες αργότερα, 
ωστόσο, πληροφορήθηκα 
από συνάδελφο δημοσι-
ογράφο της ημερήσιας 
εφημερίδας “Globe and 
Mail” , ότι βρισκόμουν στη 
λίστα παρακολούθησης 
13 Καναδών πολιτών, της 
Πρεσβείας της Τουρκίας 
στο Καναδά. Του δήλωσα 
ότι δεν μου προξενούσε 
καμία έκπληξη. Μολονότι 
το πληροφορούμαι σήμε-
ρα από σένα, του δήλωσα, 
σε διαβεβαιώ ότι ούτε με 
τρομάζει, μήτε με φοβί-
ζει, αυτοί ας εκτελούν τις 
εντολές που τους δίνει ο 
δικτάτορας Ερντογάν, και 
εγώ θα συνεχίσω να πα-
ρεμβαίνω όπου και όπως 
μπορώ, προκειμένου να 
διαψεύδω τα αήθη ψεύδη 
τους εναντίον αθώων πο-
λιτών και δημοσιογράφων 
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αγωνιστών των δημοκρα-
τικών ιδεωδών.
Σήμερα, επιτέλους, βρέ-
θηκε και ένας Έλληνας 
πολιτικός, ο οποίος σε 
τελεία αντίθεση με όλους 
τους προηγούμενους των 
τελευταίων πενήντα χρό-
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νων, είχε το θάρρος και τη 
τόλμη να κρατήσει την Ελ-
λάδα στα πόδια της, όρθια. 
Αφήνοντας κατάπληκτο 
το “Ντονμέ” Ερντογάν για 
το ότι επιτέλους κάποιος 
τόλμησε να επαναλάβει 
εκείνο το υπέροχο “ έλα 
να τα πάρεις”.  Όσο για τον 

τύραννο της Άγκυρας θα 
μπορούσα να αναφερθώ 
στο τραγικό του τέλος, 
γνωρίζοντας ωστόσο ότι 
την επιθεώρηση την με-
λετούν και οι “τζίνιοι” δι-
πλωμάτες της Άγκυρας, 
απλά θα αρκεστώ να του 
ευχηθώ Καλή Τύχη.

$2.000 το μήνα στους 
επιλέξιμους υποψηφίους 
που έχασαν την εργασία 
ή τις εργασίες τους λόγω 
των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας 
COVID-19.

Ο πρωθυπουργός δε-
σμεύθηκε ότι τα ασφά-
λισ τρα του EI  δεν θα 
αυξηθούν «κατά τη διάρ-
κεια αυτής της δύσκολης 
περιόδου».

Ορισμένοι αμφισβητούν 
κατά πόσον οι πληρω-
μές (CERB) προσφέρουν 
αντικίνητρο για την ερ-
γασία
Σύμφωνα με το πρωθυ-
πουργό  περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με 

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ανακοι-
νώνει τα σχέδια της  κυβέρνησης  για το 
τερματισμό του "CERB", και την μεταβίβα-
ση των δικαιούχων στο Ταμείο Ανεργίας.

το «τι θα συμβεί  μετά τη 
λήξη του ειδικού επιδό-
ματος (CERB)” θα δοθούν 
σ την δημοσιότητα τις 
επόμενες  εβδομάδες. 
Πρόσθεσε δε ότι η κυ-
βέρνηση προτίθεται να 
δημιουργήσει ένα νέο 
επίδομα για τους  «ασθε-
νείς και προς όφελος των 
προσφερόντων υπηρεσί-
ες σε ασθενείς,” οι οποίοι 
έχουν ασθενήσει με τον 
ιό.  που σύμβαση του ιού 
- ή και  έχουν ένα μέλος 
της οικογένειας που αρ-
ρώστησε - και δεν έχουν 
νοσοκομειακή κάλυψη 
μέσω της εργασίας τους.

Ο πρωθυπουργός ανα-
κοίνωσε επίσης ότι  η 
Οτάβα παρατείνει το ει-
δικό επίδομα ενοικίου 
Έκτακτης Ανάγκης  του 

Καναδά για την Εμπορική 
Ενοικίαση,  για το μήνα 
Αύγουστο.

Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ι  α π ό 
700.000 εργα ζόμε νοι 
έ χο υ ν  ω φ ε λ η θ ε ί  α π ό 
α υ τ ό  τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α 
COVID-19, συμπλήρωσε 
ο πρωθυπουργός. Εν τω 
μεταξύ και σύμφωνα με 
τις πληροφορίες το ένα 
τέταρτο του προσωπικού 
των μικρών επιχειρήσε-
ων αρνείται να επιστρέ-
ψει στην εργασία του, 
κατά την διάρκεια λήψης 
του ειδικού επιδόματος.

Παράλληλα οι υπηρεσίες 
καταγγέλλουν μεγάλο 
αριθμό καταχρήσεων 
από τη πλευρά των δικαι-
ούχων του επιδόματος.

 Της Μαρίας Βουτσινά
Οι Καναδοί δεν θα πρέπει 
να αναμένουν ένα εμβό-
λιο ενάντια στο κορόνα 
ιό το οποίο θα είναι τόσο 
αποτελεσματικό όσο και  
μια   “ασημένια σφαίρα”, το 
οποίο θα δώσει ένα γρήγο-
ρο τέλος στην πανδημία 
και θα μας επιτρέψει να 
επανέλθουμε σε φυσιο-
λογικές συνθήκες ζωής, 
όπως τις γνωρίζαμε πριν 
την παγκόσμια επιδημία. 
Αυτά σύμφωνα  με την 

 Το εμβόλιο για το κορόνα ιό δεν πρόκειται είναι «ασημένια 
σφαίρα»: Σύμφωνα με την επικεφαλής της δημόσιας υγείας.

επικεφαλής της δημόσιας 
υγείας ου Καναδά. Η Δρ. 
Θερέσα Taμ, κατά την δι-
άρκεια της καθιερωμένης  
ημερήσιας ενημέρωσή της 
την περασμένη εβδομάδα  
στην Οτάβα προσπάθησε 
να μετριάσει τις προσδο-
κίες του κοινού σχετικά 
με την ταχύτητα και την 
αποτελεσματικότητα ενός 
πιθανού εμβολίου. Έδωσε 
έμφαση στη σημασία της 
φυσικής αποστασιοποίη-
σης, της σωστής υγιεινής 

των χεριών και της μά-
σκας, και προσπάθησε να 
αποτρέψει κάθε ιδέα ότι 
ένα εμβόλιο θα μπορέσει 
να επαναφέρει τον τρό-
πο  της ζωής όπως ήταν 
πριν από το ξέσπασμα της 
επιδημίας. “ Σε αυτό το 
στάδιο δεν είναι δυνατό να 
επικεντρώσουμε την προ-
σοχή μας  [σε ένα, κάποιο 
εμβόλιο] με την ελπίδα 
ότι αυτό θα αποτελέσει τη 
λύση του προβλήματος 
σαν μια “ασημένια σφαί-

ρα,» δήλωσε η Δρ. Ταμ 
και συμπλήρωσε, “θα είναι 
μια πολύ σημαντική λύση 
εάν βρεθεί ένα ασφαλές 
και αποτελεσματικό εμ-
βόλιο, αλλά θα έλεγα ότι 
τα μέτρα της δημόσιας 
υγείας που έχουμε σε ισχύ 
μέχρι σήμερα – όπως είναι 
το είδος των προσωπικών, 
καθημερινών μέτρων που 
ακολουθούμε – είναι ανά-
γκη και οφείλουν  να συνε-
χιστούν.»Η ομιλήτρια δή-
λωσε ακόμα ότι δεν είναι 
σαφές σε αυτό το στάδιο 
πόσο αποτελεσματικό θα 
είναι ένα εμβόλιο. Τόνισε 
δε ότι  βασικά ερωτήματα 
παραμένουν σχετικά με 
το βαθμό και τη διάρκεια 
της ανοσίας που θα πα-
ρέχει αυτό, καθώς και η  
δοσολογία που θα απαι-
τηθεί και αν θα μπορέσει 
να προσφέρει απόλυτη  
προστασία  στον άνθρω-
πο από τη μόλυνση  του 
κορόνα ιού,  ή απλά θα 
αποτρέψει κάποια σοβα-
ρή μορφή της ασθένειας 
η οποία προφανώς  θα 
απαιτούσε εισαγωγή σε 
κάποιο νοσοκομείο.
Περισσότερα από 150 
διαφορετικά εμβόλια την 
ώρα αυτή βρίσκονται υπό 
κατασκευή.
Σήμερα γίνεται αγώνας 
δρόμου για την κατα-
σκευή περισσότερων από 
166 εμβολίων. Η επιστη-
μονική κοινότητα βρίσκε-
ται σε διάφορα στάδια 

των ερευνών της είτε προ 
κλινικών ερευνών  είτε 
πρόκειται για επίσημες 
κλινικές δοκιμές, σε ολό-
κληρη την υδρόγειο  σε 
όλο τον κόσμο αυτή τη 
στιγμή, σύμφωνα με τον  
Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. Τόσο οι Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής 
όσο και οι Ευρωπαίοι ει-
δικοί αναφέρονται πάνω 
σε ένα αισιόδοξο σενάριο 
ότι το πρώτο από αυτά τα 
εμβόλια θα μπορούσε να 
ολοκληρώσει το στάδιο 
των δοκιμών και να λάβει 
την απαραίτητη έγκριση 
για διανομή και χρήση από 
το κοινό μέσα στο επόμενο 
έτος.       
Η Δρ. Ταμ,  προειδοποίησε 
ακόμη ότι και όταν ένα εμ-
βόλιο δοκιμάζεται και θεω-
ρείται ότι είναι ασφαλές και 
αποτελεσματικό, και πάλι 
θα υπάρξουν δυσκολίες 
σχετικές με τη διανομή 
του σε μεγάλο βαθμό, σε 
εκείνους που το έχουν 
απόλυτη ανάγκη.«Πιστεύω 
ότι δεν θα υπάρξουν αρκε-
τά εμβόλια για τον πληθυ-
σμό», δήλωσε η ομιλήτρια. 
“Για το λόγο αυτόν λοιπόν 
θα πρέπει να  υπάρξει προ-
τεραιότητα διάθεσης και 
αυτό είναι ένα σημείο που 
το μελετούμε.”Η Δρ. Ταμ, 
δήλωσε ακόμα  ότι συμφω-
νεί με τον Δρ. Αντώνη Φού-
σι, τον κορυφαίο ειδικό 
μολυσματικών ασθενειών 
των ΗΠΑ, ο οποίος δήλωσε 

πρόσφατα στο Κογκρέσο 
ότι είναι «συγκρατημένα 
αισιόδοξος»  σχετικά με 
το ότι ένα ασφαλές και 
αποτελεσματικό εμβόλιο 
θα είναι διαθέσιμο μέχρι 
τα τέλη του έτους.Παρά το 
γεγονός αυτό, δήλωσε ότι 
οι αξιωματούχοι του τμή-
ματος της δημόσιας υγείας 
σχεδιάζουν την παραμονή  
στα μέτρα που ήδη έχουν 
τεθεί σε εφαρμογή μέχρι 
σήμερα, μεταξύ αυτών  
συμπεριλαμβανομένης 
της φυσικής αποστασιο-
ποίησης και στον περιο-
ρισμό του αριθμού του 
εκάστοτε πλήθους και των 
συγκεντρώσεων, πρόσθε-
σε δε ότι αυτά θα μπο-
ρούσαν να παραμείνουν 
υποχρεωτικά, τουλάχιστον 
τα επόμενα δύο με τρία 
χρόνια.“Ένα εμβόλιο είναι 
ένα σημαντικό στρώμα 
προστασίας», δήλωσε. « 
Υπολογίζω ότι οφείλουμε 
σίγουρα να διαχειριστού-
με  την πανδημία κατά 
τη διάρκεια και του επό-
μενου έτους, πλην όμως 
παράλληλα οι σχεδιασμοί 
μας γίνονται για μια ποιο  
μακροπρόθεσμη περίοδο 
των επόμενων δύο ή τριών 
ετών κατά τη διάρκεια των 
οποίων το εμβόλιο μπορεί 
να διαδραματίσει κάποιο 
ρόλο, πλην όμως  δεν είναι 
δυνατόν να έχουμε υπ’ όψη 
μας κάτι σχετικό την ώρα 
αυτή.”Τόνισε.

Theophilos Argitis and Kait 
Bolongaro, 
Ι. Σ. Σ.
Ο Mark Carney, το μόνο 
άτομο που διοίκησε δύο 
μεγάλες κεντρικές τρά-
πεζες, βοηθά τον Justin 
Trudeau να δημιουργήσει 
τα επόμενα βήματα σε 
ένα σχέδιο για να βγάλει 
τον Καναδά από μια βαθιά 
ύφεση που προκλήθηκε 
από τον κοροναϊό.
Πέντε μήνες μετά την πα-
ραίτησή του από τη θέση 
του κυβερνήτη της Τράπε-
ζας της Αγγλίας, ο Κάρνεϊ 
έγινε άτυπος σύμβουλος 
σε θέματα πολιτικής με τον 
Καναδό πρωθυπουργό. 
Ο Trudeau μαθαίνει από 
τον πρώην τραπεζίτη της 
Goldman Sachs ως ακρο-
ατήριο για αυτό που οι αξι-
ωματούχοι χαρακτηρίζουν 
ως ένα φιλόδοξο σχέδιο 
οικονομικής ανάκαμψης, 
σύμφωνα με ένα πρόσωπο 
εξοικειωμένο με τις πρά-
ξεις εσωτερικής πολιτικής.
Το σχέδιο θα επιδιώξει να 
αντιμετωπίσει τα πάντα, 
από ελλείψεις στο δίκτυο 
κοινωνικής ασφάλειας έως 
την κλιματική αλλαγή, τις 
υποδομές και τη μετανά-
στευση. Τα πρώτα μέτρα 
πιθανότατα θα κυκλοφο-
ρήσουν σε μια ενημέρωση 
του προϋπολογισμού αυτό 
το φθινόπωρο πριν από 
ένα πιο ολοκληρωμένο 
δημοσιονομικό πακέτο 
στις αρχές του επόμενου 
έτους, σύμφωνα με έγκυ-
ρες πηγές
Η συμμετοχή του Carney 
έρχεται καθώς ο υπουργός 
Οικονομικών του Trudeau, 
Bill Morneau, φαίνεται να 
αγωνίζεται για την πολι-
τική του ζωή. Ο Morneau 
εμπλέκεται σε ένα σκάν-
δαλο για μια σύμβαση με 
φιλανθρωπική οργάνωση 
που απασχολεί μία από τις 
κόρες του και είχε καταβά-
λει 41.000 $ CUS (30.700 
US $) σε έξοδα ταξιδιού 
για την οικογένειά του για 
ταξίδια στην Κένυα και 
τον Ισημερινό. Αν και ο 
Morneau έχει εξοφλήσει τα 
χρήματα και ζήτησε συγ-
γνώμη, οι Συντηρητικοί 
της αντιπολίτευσης ζητούν 
την παραίτησή του.
Μια εκπρόσωπος του 
Carney σημείωσε ότι υπη-

ρετεί ως σύμβουλος του 
Μπόρις Τζόνσον στη δι-
άσκεψη COP26 και ως ει-
δικός απεσταλμένος των 
Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική δράση και τη 
χρηματοδότηση. «Μεταξύ 
των υποχρεώσεων του 
Μαρκ είναι η επικοινωνία 
με έναν αριθμό αρχηγών 
κρατών, αλλά δεν σχολιά-
ζουμε αυτές τις ιδιωτικές 
συνομιλίες», δήλωσε η 
εκπρόσωπος του Τζένιφερ 
Νεμέθ με ένα email. Το 
γραφείο του Trudeau δεν 
απάντησε σε αιτήματα για 
σχολιασμό.
Ο Trudeau λαμβάνει επί-
σης συμβουλές από τον 
Michael Sabia, ο οποίος 
παραιτήθηκε ως επικεφα-
λής του συνταξιοδοτικού 
ταμείου του Κεμπέκ νωρί-
τερα αυτό το έτος. Η Sabia 
ανέλαβε την προεδρία της 
Καναδικής Τραπέζης Υπο-
δομών της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης τον Απρίλιο.
Οι αυξανόμενοι ρόλοι των 
Carney και Sabia αντιπρο-
σωπεύουν μια προσπάθεια 
του Trudeau να διευρύνει 
την ομάδα συμβούλων 
του. Η ομάδα των βασικών 
υπευθύνων λήψης αποφά-
σεων του Trudeau κατά τη 
διάρκεια της κρίσης ήταν 
μικρή - εμπιστευόταν κυρί-
ως στο προσωπικό του, κα-
θώς και την αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης Chrystia 
Freeland, Morneau και 
τους στενούς αξιωματού-
χους τους. Αλλά αυτό αρ-
χίζει να αλλάζει.
Ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος Jonathan Wilkinson 
και η υπουργός Υποδο-
μών Catherine McKenna 
δραστηριοποιούνται πε-
ρισσότερο στη διαμόρ-
φωση ενός πακέτου δα-
πανών για υποδομές. Ο 
υπουργός Καινοτομίας 
Navdeep Bains είναι έτοι-
μος να εκπονήσει σχέδια 
για τη στήριξη βιομηχα-
νιών που αντιμετωπίζουν 
μακροχρόνιες ζημιές από 
την πανδημία, καθώς και 
μέτρα για να βοηθήσουν 
τομείς που θεωρούνται 
στρατηγικοί για την οι-
κονομία του έθνους. Η 
μετανάστευση, η παιδι-
κή μέριμνα και ασφάλιση 
ανεργείας είναι μεταξύ 
άλλων ζητημάτων που 

έχουν μεγάλη σημασία για 
την κυβέρνηση.

Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ ο υ 
Carney
Το να φέρεις τον Carney, 
ο οποίος έχει επιστρέψει 
στην Οττάβα, σε κάποιον 
ρόλο στην κυβέρνηση 
θα προσέθετε αξιοπιστία 
σε οποιοδήποτε σχέδιο 
Trudeau.
Πάνω από επτά χρόνια 
μετά την αναχώρησή του 
από τον Καναδά, το κα-
θεστώς του αστεριού του 
Κάρνεϊ στο στέμμα πολιτι-
κής της χώρας παραμένει 
άθικτο. Οι ομιλίες του για 
θέματα όπως η ανισότητα 
του εισοδήματος και η 
κλιματική αλλαγή έχουν 
βοηθήσει τον 55χρονο 
να φτάσει πέρα από το 
τυπικό κοινό της κεντρικής 
τράπεζας.
Ο Κάρνεϋ υπηρέτησε ως 
βοηθός σε κυβερνήσεις 
τόσο των Φιλελεύθερων 
όσο και των Συντηρητικών 
κομμάτων πριν από το δι-
ορισμό του ως κυβερνήτη 
της Τράπεζας του Καναδά 
το 2008. Η επακόλουθη 
εμφάνιση του Κάρνεϊ ως 
βασικού παράγοντα στην 
παγκόσμια απάντηση στην 
οικονομική κρίση, όταν 
έγινε πρόεδρος του Οι-
κονομικού Το Διοικητικό 
Συμβούλιο Σταθερότητας 
και τότε κυβερνήτης της 
Τράπεζας της Αγγλίας το 
2013, σταθεροποίησε την 
επιρροή του.
Υπάρχουν ακόμη και εικα-
σίες ότι ο Trudeau έχει προ-
σελκύσει το ενδιαφέρον 
του Carney να αναλάβει 
έναν πιο επίσημο ρόλο, 
σύμφωνα με δύο άλλες 
πηγές εκτός του στενού 
κύκλου του πρωθυπουρ-
γού.
Ο Κάρνεϊ εξέτασε εδώ και 
πολύ καιρό την πιθανότη-
τα ένταξης στην πολιτική 
και έχει χαρακτηριστεί 
ως πιθανός μελλοντικός 
ηγέτης των Φιλελευθέρων. 
Εργάζεται σε ένα βιβλίο 
που θα εξετάσει τρόπους 
οικοδόμησης μιας πιο πε-
ριεκτικής κοινωνίας μετά 
την πανδημία Covid-19. 
Ο Carney έφυγε από την 
Τράπεζα της Αγγλίας τον 
Μάρτιο μετά από περίοδο 
σχεδόν επτά ετών.

Ο Trudeau ζήτησε από τον Carney 
βοήθεια για την δημιουργία του προ-
γράμματος αποκατάστασης COVID-19
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Η πανδημία COVID-19 
έδωσε στους Καναδούς 
μια άνευ προηγουμένου 
ματιά στην ομοσπονδία 
μας όταν παράγει έργο. Και 
ενώ οι ομοσπονδιακές και 
επαρχιακές κυβερνήσεις 
μας έχουν εργαστεί πολύ 
καλύτερα από τις αντίστοι-
χες τους νότια των συνό-
ρων, έχουμε έναν δύσκολο 
δρόμο μπροστά μας.
Το Ομοσπονδιακό Σύστη-
μα - κοινός κανόνας μέσω 
εθνικής κυβέρνησης και 
περιφερειακή αυτοδιοί-
κηση μέσω υποεθνικών 
κυβερνήσεων - έχει ξε-
χωριστά πλεονεκτήμα-
τα σε διαφορετικές και 
εκτεταμένες χώρες όπως 
η δική μας. Πρώτον, οι 
υποεθνικές κυβερνήσεις 
είναι συχνά σε καλύτερη 
θέση για το σχεδιασμό και 
την παροχή υπηρεσιών 
και προγραμμάτων για 
την κάλυψη των τοπικών 
αναγκών.
Αλλά πρέπει να σκεφτούμε 
το  Ομοσπονδιακό Σύ-
στημα περισσότερο ως 
μέσο παρά ως αυτοσκοπό. 
Επομένως, εάν η τρέχουσα 
προσέγγιση στην ομο-
σπονδία μας μας εμπο-
δίζει να ανταποκριθούμε 
αποτελεσματικά σε μια 
πανδημία ή μια κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης για 
το κλίμα, για παράδειγμα, 
πρέπει αυτό να αμφισβη-
τηθεί.
Ο Καναδάς στο σύνολό του 
έχει μια φτωχή απόδοση 
όσον αφορά την παρα-
κολούθηση της δημόσιας 
υγείας και την ανταλλαγή 
δεδομένων. Τα δεδομένα 
για το COVID-19 δεν έχουν 
συλλεχθεί, κατηγοριοποιη-
θεί ή διαδοθεί με συνέπεια. 
Παρά όλα τα μαθήματα 
που έπρεπε να έχουμε 
διδαχθεί από το SARS, από 
τα οποία ιδρύσαμε την 
Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας 
του Καναδά, φαίνεται ότι 
χάνουμε την ομοσπονδι-
ακή-επαρχιακή-εδαφική 
συνεργασία που απαιτείται 
για τις κυβερνήσεις μας 
να αποφασίσουν σχετικά 
με τις σωστές πολιτικές 
ανοίγματος και γρήγορα 
να αντιμετωπίσουν αναπό-
φευκτα καυτά σημεία όταν 
εμφανίζονται νέα κρού-
σματα (και θα συμβούν).
Εν τω μεταξύ, στο πιο θλι-
βερό κεφάλαιο στην ιστο-
ρία της πανδημίας του 
Καναδά μέχρι στιγμής, οι 
εγκαταστάσεις μακροχρό-
νιας περίθαλψης αντιστοι-
χούν σε πάνω από το 80% 
των θανάτων από παν-
δημία. Ένας αγώνας προς 
τα κάτω που οδηγείται 
από λιτότητα σε αυτόν τον 
κυρίως επαρχιακό τομέα 
οδήγησε σε μακρές λίστες 
αναμονής για τη δημόσια 
φροντίδα και σε κερδο-
σκοπικούς φορείς που 

Η κρίση του COVID-19 είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε 
το Ομοσπονδιακό σύστημα  πιο έξυπνα, ώστε να μπορούμε 
να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις της υγειονο-
μικής περίθαλψης και της κλιματικής αλλαγής.

μπαίνουν για να προσφέ-
ρουν κρεβάτια σε όσους 
μπορούν να πληρώσουν. 
Η πανδημία είναι τώρα το 
Grim Reaper, καθώς η πλει-
ονότητα των θανάτων από 
COVID-19 προήλθαν από 
αυτές τις ιδιωτικές εγκατα-
στάσεις και από αυτήν την 
κοντόφθαλμη προσέγγιση.
Το COVID-19 έχει αποκα-
λύψει πολλές από τις αδυ-
ναμίες της ομοσπονδίας 
μας, συμπεριλαμβανο-
μένης της αποτυχίας μας 
να παράσχουμε επαρκείς 
εισοδηματικές ενισχύσεις 
και παιδική φροντίδα και 
τη θλιβερή μας προσέγ-
γιση για τη μετανάστευση 
εργασίας και την παραγω-
γή τροφίμων. Τίποτα από 
αυτά δεν είναι καινούργιο, 
αλλά δεν μπορούμε πλέον 
να κλείνουμε τα μάτια μας 
στην αστάθεια της κοι-
νωνικής και οικονομικής 
υποδομής από την οποία 
εξαρτώνται οι Καναδοί.
Εάν το Ομοσπονδιακό  σύ-
στημα πρόκειται να κινητο-
ποιηθεί για να επιτευχθούν 
επείγουσες πολιτικές λύ-
σεις, πρέπει να αμφισβητή-
σουμε τρεις λανθασμένους 
ισχυρισμούς σχετικά με 
την ομοσπονδία μας που 
ξεκινούν, ξανά και ξανά, 
για να εμποδίσουν την 
απαιτούμενη πρόοδο.
Εάν είναι επαρχιακή δι-
καιοδοσία, τότε τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει. Αυτό 
ήταν ένα ευνοημένο ρε-
φρέν ομοσπονδιακών 
αξιωματούχων και των 
μέσων ενημέρωσης, αλλά 
αυτό δεν είναι αλήθεια. Για 
παράδειγμα, σχεδόν όλοι 
οι τομείς της δημόσιας 
υγείας, της υγειονομικής 
περίθαλψης και του πε-
ριβάλλοντος εμπίπτουν 
στην κοινή δικαιοδοσία 
και των δύο επιπέδων δι-
ακυβέρνησης, ακόμη και 
αν οι επαρχίες τείνουν να 
καταλαμβάνουν αυτούς 
τους τομείς.
Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση είναι το πρόβλημα. 
Μερικοί φαίνεται να πι-
στεύουν, καθοδηγούμε-
νοι περισσότερο από την 
ιδεολογία παρά από τα 
αποδεικτικά στοιχεία, ότι 
η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση δεν είναι άξια εμπι-
στοσύνης στο να τρέξει 
οτιδήποτε. Αλλά αυτή η 
πανδημία έχει δείξει το 
αντίθετο. Οι ομοσπονδι-
ακοί δημόσιοι υπάλληλοι 
έχουν επιταχύνει για την 
παροχή επειγόντως απα-
ραίτητων προγραμμάτων 
υποστήριξης σε εργαζο-
μένους και επιχειρήσεις, 
και επιστήμονες και ειδικοί 
παρέχουν βασικές γνώσεις 
υποδομής στη γεωργία, τα 
φάρμακα, το περιβάλλον, 
την αλιεία, τη χρηματο-
δότηση, τα τρόφιμα και 
τη δημόσια υγεία, μεταξύ 
πολλών άλλων τομέων.
Οι επαρχίες είναι το πρό-
βλημα. Άλλοι υποστηρί-
ζουν ότι αφήνοντας τα 

πράγματα στις επαρχίες 
σημαίνει είτε αδράνεια 
είτε απουσία εθνικών προ-
τύπων, που οδηγεί, στην 
καλύτερη περίπτωση, μια 
πολιτική ανατροπής από 
ακτή σε ακτή. Και πάλι, η 
ανταπόκριση των περισ-
σότερων επαρχιακών κυ-
βερνήσεων στην πανδημία 
COVID-19 καταδεικνύει 
την ικανότητά τους να 
κάνουν τα πράγματα γρή-
γορα και αποτελεσματικά 
- αντανακλώντας την κα-
θημερινή διαχείριση εκα-
τοντάδων προγραμμάτων 
και υπηρεσιών για τους 
κατοίκους τους. Οι επαρ-
χίες εκτελούν πολλά προ-
γράμματα που αναπόφευ-
κτα έχουν διακυμάνσεις 
πολιτικής και χρειάζονται 
εθνική συνεργασία. Αυτά 
αντιμετωπίζονται μέσω δι-
εργασιών και οργανισμών 
επαρχιακού-εδαφικού ή 
ομοσπονδιακού-επαρ-
χιακού-εδαφικού. Όταν 
λειτουργούν καλά, κερδί-
ζουμε το καλύτερο και των 
δύο κόσμων.
Αυτά τα ψεύτικα σχετικά 
με το Ομοσπονδιακό Σύ-
στημα θρέφουν πολέμους 
και περιορίζουν τις προ-
οπτικές για το είδος της 
πανα-καναδικής δημόσιας 
πολιτικής που αποβλέπει 
στην αποστολή που δίνει 
προτεραιότητα στην υγεία 
και την ευημερία των Κα-
ναδών, των κοινοτήτων 
τους και του περιβάλλο-
ντος που τους στηρίζει.
Πώς λοιπόν μπορεί Το 
Ομοσπονδιακό  Σύστη-
μα να δημιουργήσει έναν 
ανθεκτικό Καναδά που 
μπορεί να αντέξει από την 
πίεση πανδημίας ή έκτα-
κτης ανάγκης για το κλίμα;
Πρώτον, έχει περάσει πο-
λύς καιρός να ασχοληθού-
με σοβαρά με το κλείσιμο 
των κενών στο Medicare. 
Αφού ασχολήθηκε με την 
επείγουσα επιχείρηση που 
τελικά απαιτούσε τα κοινά 
πρότυπα και τον εκσυγ-
χρονισμό των δεδομένων 
υγείας και των δοκιμών 
που λείπουν απόλυτα, η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
πρέπει αμέσως να προχω-
ρήσει στην εφαρμογή της 
εθνικής φαρμακευτικής 
φροντίδας και στον καθο-
ρισμό της μακροχρόνιας 
περίθαλψης.
Η πανδημία αποκάλυψε 
τη μακροχρόνια αδυναμία 
του συστήματος μακρο-
χρόνιας περίθαλψης που 
βασίζεται σε επαρχιακή 
βάση (LTC) και την ανάγκη 
για εθνικά πρότυπα. Όπως 
αναφέρει η έκθεση της 
Royal Society of Canada 
τον Ιούνιο, «Έχουμε κα-
θήκον φροντίδας… να 
διορθώσουμε τον τομέα 
που επέτρεψε σε αυτήν 
την κρίση να προκαλέσει 
τόσο αποφευχθείσα και 
τραγική καταστροφή». Θα 
πρέπει να συγκληθεί μια 
ανεξάρτητη επιτροπή για 

να μελετήσει και να υπο-
βάλει δημόσιες συστάσεις 
εντός ενός έτους. Χρειαζό-
μαστε μια γρήγορη αλλά 
λεπτομερή μελέτη που να 
συγκρίνει τα συστήματα 
και τις πολιτικές LTC σε δε-
κατρείς επαρχίες και περιο-
χές για να καθοδηγήσει τα 
νέα πανα-καναδικά πρότυ-
πα που θα οδηγήσουν σε 
βελτιώσεις παντού.
Εν τω μεταξύ, η επίπτωση 
από το COVID-19 - η αυξα-
νόμενη ζήτηση για θερα-
πεία, καθώς εκατομμύρια 
πολιτών χάνουν τα ιδιωτι-
κά τους σχέδια - καθιστά τη 
φαρμακευτική φροντίδα 
πιο επείγουσα από ποτέ. 
Η κυβέρνηση του Trudeau 
έχει ήδη δύο εκθέσεις, μία 
από το Κοινοβούλιο και μία 
από τη συμβουλευτική της 
επιτροπή, και οι δύο προ-
τείνουν ένα εθνικό σχέδιο 
για έναν μόνο πληρωτή. Ο 
χρόνος για τη μελέτη τελεί-
ωσε. Πρέπει να φτάσουμε 
στο τραπέζι και να ολοκλη-
ρώσουμε το σχεδιασμό 
και την παράδοση της 
εθνικής φαρμακευτικής 
φροντίδας. Η αντιμετώπι-
ση αυτών των δύο κενών 
στην Ιατρική φροντίδα 
θα ήταν ένα σημαντικό 
βήμα προόδου μετά από 
40 χρόνια ανάπαυσης στις 
δάφνες μας.
Δεύτερον, πρέπει να ση-
μειώσουμε ταχεία πρόοδο 
όσον αφορά την απελευ-
θέρωση της οικονομίας 
μας  από τους ρίπους  του 
διοξειδίου του Άνθρακα 
για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης ανάγκης για το 
κλίμα πριν είναι πολύ αργά. 
Ο Καναδάς έχει χάσει κάθε 
στόχο μείωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου που έχει 
τεθεί μέχρι σήμερα, και 
αυτή η οικονομική κρίση 
έχει αυξήσει δραματικά 
τα συμφέροντα για όσους 
εξαρτώνται από την εξό-
ρυξη άνθρακα για τα προς 
το ζην. Ένας καναδικός 
νόμος για την υπευθυνό-
τητα του κλίματος, όπως 
προτείνεται από έναν συ-
νασπισμό περιβαλλοντι-
κών ομάδων, θα θέσει έναν 
εθνικό προϋπολογισμό 

άνθρακα και θα οδηγήσει 
τις διαπραγματεύσεις για 
τη θέσπιση παρόμοιων 
προϋπολογισμών για κάθε 
επαρχία και επικράτεια. 
Η υιοθέτηση μιας τέτοιας 
νομοθεσίας θα ήταν ένα 
μεγάλο βήμα προς τη σω-
στή κατεύθυνση.
Η ισχύς του Ομοσπονδι-
ακού Συστήματος είναι η 
δυνατότητα σχεδιασμού 
πολιτικής ώστε να αντικα-
τοπτρίζει τις περιφερεια-
κές πραγματικότητες και 
να ικανοποιεί τις περιφε-
ρειακές ανάγκες. Ο καθορι-
σμός υποεθνικών προϋπο-
λογισμών για τον άνθρακα 
θα είναι προκλητικός, αλλά 
θα μας βοηθήσει να προ-
χωρήσουμε πέρα από τους 
ατελείωτους πολέμους της 
δικαιοδοσίας για την τιμο-
λόγηση του άνθρακα σε 
μια εστίαση σε μέτρα πα-
ραγωγικά και δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, όπως 
προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης και τη μετάβα-
ση στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας.
Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση μπορεί να σημειώσει 
πραγματική πρόοδο, στη-
ριζόμενη στο μοντέλο της 
απλά μεταβατικής Ομάδας 
Δράσης. Συνεργάστηκε 
άμεσα με τους εργαζο-
μένους και τις κοινότητες 
που εξαρτώνται από την 
εξόρυξη άνθρακα για να 
κατανοήσουν τις ανησυ-
χίες τους ως βάση για την 
ανάπτυξη στοχευμένων 
περιφερειακών λύσεων 
- για παράδειγμα, νέες 
γεωθερμικές μονάδες στο 
Σασκάτσουαν που ικανο-
ποιούν στόχους άνθρακα 
καθώς και τοπικές ανάγκες.
Όμως, η ικανότητα του Κα-
ναδά να κινητοποιηθεί για 
να αντιμετωπίσει μείζονες 
προκλήσεις για το κλίμα 
και την υγεία παρεμποδί-
ζεται σοβαρά από τα έντο-
να κενά στο μοντέλο της 
πολυεπίπεδης διακυβέρ-
νησής μας. Το να αφήνεις 
τους αυτόχθονες λαούς 
και τις πόλεις να είναι έξω 
και να κοιτάζουν μέσα έχει 
συμβάλει σε επικίνδυνα 
δημοκρατικά ελλείμματα 

και υποδομές. Οι δήμοι 
και οι αυτόχθονες πληθυ-
σμοί και οι κοινότητές τους 
βρίσκονται στις πρώτες 
γραμμές όσον αφορά την 
πρόληψη και την αντι-
μετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης για τη 
δημόσια υγεία. Και χωρίς 
ηγεσία από τις πόλεις μας 
σχετικά με τη δημόσια συ-
γκοινωνία, την ενεργειακή 
απόδοση και τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, οι 
κρίσιμοι στόχοι μείωσης 
του άνθρακα δεν μπορούν 
ποτέ να επιτευχθούν.
Το δημοκρατικό έλλειμμα 
της ομοσπονδίας μας, μας 
ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς 
αντιμετωπίζουμε δύσκο-
λες αποφάσεις και δρά-
σεις που απαιτούν ευρεία 
δημόσια υποστήριξη. Είτε 
φοράει μάσκες και ασκεί 
κοινωνικές αποστάσεις 
για να καταπολεμήσει μια 
πανδημία ή αντιμετωπίζει 
ισχυρά εταιρικά συμφέ-
ροντα για την εφαρμογή 
πολιτικών όπως η φαρ-
μακευτική φροντίδα ή η 
απελευθέρωση από τον 
άνθρακα μιας οικονομίας 
1,7 τρισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, η εμπιστοσύνη του 
κοινού και η συμμετοχή 
απαιτούν διαφάνεια και 
υπευθυνότητα.
Ας προχωρήσουμε με μια 
ανεξάρτητη επιτροπή που 
θα αναφέρει σε όλους τους 
Καναδούς σχετικά με το 
μέλλον της μακροχρόνιας 
περίθαλψης και με τη νο-
μοθεσία ενός καναδικού 
νόμου περί ευθύνης για 
το κλίμα. Και ας φτάσουμε 
στο τραπέζι για ανοικτές 
και διαφανείς διαπραγμα-
τεύσεις για την εφαρμογή 
Φαρμακευτικής φροντίδας 
με έναν μόνο πληρωτή και 
για τον καθορισμό προϋ-
πολογισμών άνθρακα για 
τους οποίους μπορούν να 
είναι υπεύθυνες όλες οι 
κυβερνήσεις.
Πρόκειται για μια ατζέντα 
ηγεσίας από μια ομοσπον-
διακή κυβέρνηση που εί-
ναι πρόθυμη να χρησιμο-
ποιήσει τη συνταγματική 
της εξουσία δαπανών και 
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να εφαρμόσει όρους στη 
χρηματοδότηση όπου 
απαιτείται. Είναι επίσης μια 
ατζέντα για ηγεσία σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνη-
σης. Διακυβεύεται η υγεία 
και η ευημερία όλων των 
Καναδών. Ο χρόνος για το 
Ομοσπονδιακό Σύστημα 
ως ρητορική παράσταση 

έχει περάσει.
Η κρίση COVID-19 είναι μια 
ευκαιρία να χρησιμοποιή-
σουμε το ομοσπονδιακό 
Σύστημα με πιο συνεκτικό 
και στρατηγικό τρόπο για 
την αντιμετώπιση μακρο-
χρόνιων αδυναμιών στην 
υγειονομική περίθαλψη 
και την αντιμετώπιση της 
κλιματικής πρόκλησης. 
Ο καναδικός ομοσπον-

διακός σχεδιασμός είναι 
ευέλικτος και μπορεί να 
αναδιαμορφωθεί ώστε να 
αντιμετωπίσει καλύτερα 
τα πιο επείγοντα προβλή-
ματά μας - χωρίς φόβο 
να προσβάλει το συνταγ-
ματικό καταμερισμό των 
εξουσιών.
Οι πολίτες πρέπει να απαι-
τήσουν από τις κυβερνή-
σεις τους να συνεχίσουν 
με αυτό.

Η κρίση του COVID-19 είναι μια ευ-
καιρία να προσεγγίσουμε το Ομο-
σπονδιακό σύστημα  πιο έξυπνα

Η Air Canada υπέστη ζημία 
1,75 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων το τελευταίο 
τρίμηνο, καθώς τα έσο-
δα σχεδόν εξατμίστηκαν, 
ωθώντας την αεροπορική 
εταιρεία να ανανεώσει την 
έκκλησή της προς την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση να 
αίρει τους περιορισμούς 
ταξιδιού που επιβλήθηκαν 
για το COVID-19 επειδή 
έχουν καταστρέψει τον 
κλάδο.
“Οι σημερινές αναφερθεί-
σες μειώσεις των εσόδων 
κατά περίπου 90 τοις εκατό 
και σε αντιστοιχία επιβα-
τικού κοινού άνω του 96 
τοις εκατό, θα πρέπει να 
ενισχύσουν την τεράστια 
επείγουσα ανάγκη για τις 
Καναδικές κυβερνήσεις 
να λάβουν εύλογα μέτρα 
για να ανοίξει ξανά με 
ασφάλεια η χώρα μας και 
να αποκατασταθεί η οι-
κονομική δραστηριότη-
τα”, δήλωσε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Air Canada 

Η Air Canada προειδοποιεί ότι είναι «άμεση επείγουσα ανάγκη» 
να μειωθούν οι περιορισμοί καθώς τα έσοδα βυθίζονται κατά 89%

Calin Ronvinescu σε μια 
ανακοίνωση τύπου. «Άλλες 
δικαιοδοσίες παγκοσμίως 
δείχνουν ότι είναι δυνα-
τόν να διαχειριζόμαστε 
με ασφάλεια και υπευ-
θυνότητα τις συμπληρω-
ματικές προτεραιότητες 
της δημόσιας υγείας, της 
οικονομικής ανάκαμψης 
και της διατήρησης και 
δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας».
Η με έδρα το Μόντρεαλ 
αεροπορική εταιρεία ανα-
φέρει ότι έχασε 6,44 $ ανά 
μετοχή, σε σύγκριση με 
το καθαρό εισόδημα που 
ισοδυναμούσε με 1,26 $ 
ανά μετοχή ή 343 εκατομ-
μύρια δολάρια ένα χρόνο 
νωρίτερα.
Τα έσοδα για τους τρεις 
μήνες που έληξαν στις 30 
Ιουνίου ήταν 527 εκατομ-
μύρια δολάρια, μειωμένα 
από τα 4,74 δισεκατομ-
μύρια δολάρια το δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2019. Τα 
έσοδα από τους επιβάτες 

μειώθηκαν στα 207 εκα-
τομμύρια δολάρια, ενώ τα 
έσοδα προερχόμενα από 
φορτία αυξήθηκαν κατά 
52% στα 269 εκατομμύρια 
δολάρια.
Σύμφωνα με την εταιρεία 
δεδομένων χρηματοπι-
στωτικών αγορών Refinitiv, 
η Air Canada αναμένεται 
να χάσει 1 δισεκατομμύ-
ριο δολάρια ή 3,96 $ ανά 
μετοχή με κέρδη 436,3 

εκατομμύρια δολάρια.
Η μεγαλύτερη αεροπορική 
εταιρεία της χώρας αναφέ-
ρει ότι έχει πρόσβαση σε 
μετρητά 9,12 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων μετά τη 
συγκέντρωση 5,5 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων σε 
νέα μετοχικά κεφάλαια, 
χρέος και χρηματοδότη-
ση αεροσκαφών από τον 
Μάρτιο.
Μείωσε τις δαπάνες σε 

μεγάλο βαθμό 
μειώνοντας τη 
διοίκηση και 
τους εργαζό-
μενους πρώτης 
γραμμής για να 
εξοικονομήσει 
1,3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια, 
αποσύροντας 
μόνιμα 79 αε-
ροσκάφη που 
αντιπροσωπεύ-
ουν περισσότε-
ρο από το 30% 
του συνολικού 
σ τό λ ο υ  τ η ς , 
αναστέλλοντας 

ορισμένες εσωτερικές δια-
δρομές και μειώνοντας τη 
χωρητικότητα του δικτύου 
κατά 92%.
 
«Όπως συμβαίνει με πολ-
λές άλλες μεγάλες αερο-
πορικές εταιρείες παγκο-
σμίως, τα αποτελέσματα 
του δεύτερου τριμήνου 
της Air Canada επιβεβαι-
ώνουν τις καταστροφικές 

και άνευ προηγουμένου 
επιπτώσεις της πανδη-
μίας COVID-19 και των 
ταξιδιωτικών και συνορια-
κών περιορισμών και των 
απαιτήσεων καραντίνας 
που επιβάλλονται από 
την κυβέρνηση», δήλωσε 
ο Rovinescu.
«Οι ομοσπονδιακοί και 
διαπεριφερειακοί περιο-
ρισμοί του Καναδά ήταν 
από τους πιο σοβαρούς 
στον κόσμο, κλείνοντας 
αποτελεσματικά τις περισ-
σότερες εμπορικές αερο-
μεταφορές στη χώρα μας, 
οι οποίες, μαζί με την κατά 
τα άλλα ευαίσθητη ζήτη-
ση, είχαν ως αποτέλεσμα 
η Air Canada να μεταφέρει 
λιγότερο από το 4% των 
επιβατών που μεταφέρ-
θηκαν κατά το δεύτερο 
τρίμηνο του περασμένου 
έτους.»

Γιάννης Σαραϊδάρης

Του Γιάννη Σαραϊδάρη

OTTAWA - Η Καναδική Υπη-
ρεσία Υγείας έχει εγκρίνει 
τη χρήση του remdesivir 
για τη θεραπεία ασθενών 
με σοβαρά συμπτώματα 
της COVID-19.
Η ομοσπονδιακή υπη-
ρεσία λέει ότι το αντιιικό 
φάρμακο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τη θεραπεία 

ασθενών που πάσχουν 
από πνευμονία και χρειά-
ζονται επιπλέον οξυγόνο 
για να τους βοηθήσουν να 
αναπνεύσουν.
Είναι το πρώτο φάρμακο 
που έχει εγκρίνει η Υπηρε-
σία Υγείας για τη θεραπεία 
του COVID-19. Η Καναδι-
κή Υπηρεσία ενέκρινε τη 
χρήση του σε ενήλικες και 
εφήβους.

Το Remdesivir, το οποίο 
έχει αποδειχθεί ότι μει-
ώνει την παραμονή στο 
νοσοκομείο,  χορηγεί-
ται ενδοφλεβίως και θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
ασθενείς που μπορούν να 
παρακολουθούνται στενά.
Η επικεφαλής της δημόσι-
ας υγείας του Καναδά, Δρ. 
Theresa Tam, δήλωσε ότι 
η χρήση του φαρμάκου 

Η Καναδική Υπηρεσία Υγείας έχει εγκρίνει το φάρμακο remdesivir 
για τη θεραπεία σοβαρών συμπτωμάτων του COVID-19

απαιτεί στενή ιατρική πα-
ρακολούθηση.
“Μερικές από τις διάφορες 
ανεπιθύμητες ενέργειες 
θα μπορούσαν να περι-
λαμβάνουν άλλα όργανα 
όπως το συκώτι”, δήλωσε 
ο Tam την Τρίτη.
“Η Καναδική Υπηρεσία 
Υγείας εξέτασε όλες αυ-
τές τις πληροφορίες και 
διαπίστωσε ότι τα οφέλη 
υπερτερούν του κινδύ-
νου ανεπιθύμητων ενερ-
γειών. Αλλά και πάλι δεν 
πρόκειται για φάρμακο 
που θα χρησιμοποιηθεί 
σε εξωτερικούς ασθενείς. 
Απαιτείται η παραμονή 
στο  νοσοκομείο όπου 

κάποιος μπορεί να υπάρξει 
παρακολούθηση σε όλα 
αυτά “
Μέχρι τώρα, ένας μικρός 
αριθμός ασθενών έχει υπο-
βληθεί σε θεραπεία με 
remdesivir στον Καναδά 
στο πλαίσιο ενός ειδικού 
προγράμματος πρόσβα-
σης.
Στο φάρμακο έχει επίσης 
χορηγηθεί άδεια έκτακτης 
ανάγκης ή υπό όρους στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη 
Σιγκαπούρη και την Αυ-
στραλία.
Δύο κλινικές δοκιμές που 
έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία Υγείας βρίσκο-

νται σε εξέλιξη για την 
αξιολόγηση της ασφάλει-
ας και της αποτελεσματι-
κότητας του remdesivir.
Η Tam είπε ότι η Υπηρε-
σία Δημόσιας Υγείας του 
Καναδά μιλά με τον κα-
τασκευαστή για την εξα-
σφάλιση ενός καναδικού 
εφοδιασμού, αλλά παρα-
δέχτηκε ότι “η προσφορά 
είναι πολύ περιορισμένη 
παγκοσμίως από αυτήν 
την εταιρεία.”
“Αυτές οι συζητήσεις γί-
νονται τώρα. Νομίζω ότι 
η εταιρεία θα αρχίσει να 
επιταχύνει την ικανότητά 
της, αλλά η ουσία είναι 
ότι η προσφορά δεν είναι 
άφθονη.”
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 ΝΟΤΙΟ ΜΠΡΟΥΡΛΙΝ-
ΓΚΤΟΝ, ΒΕΡΜΟΝΤ: Ο αν-
θρώπινος πολιτισμός αντι-
μετωπίζει μια μακροπρό-
θεσμη σοβαρή αναντιστοι-
χία μεταξύ των βιώσιμων 
αποδόσεων τροφίμων και 
του παγκόσμιου μεγέθους 
του πληθυσμού. Ορισμέ-
νοι ειδικοί προτείνουν ότι 
ένας πληθυσμός μεγέθους 
περίπου δύο ατόμων ανά 
καλλιεργήσιμο εκτάριο 
θα ήταν οικολογικά βιώ-
σιμος. Εάν ναι, με 1,6 εκα-
τομμύρια καλλιεργήσιμα 
εκτάρια, ο πλανήτης θα 
μπορούσε να υποστηρί-
ξει 3,2 δισεκατομμύρια 
άτομα αιωνίως. Αυτό είναι 
λιγότερο από το ήμισυ των 
σημερινών 7,8 δισεκατομ-
μυρίων.
Επιπλέον, σε μια επιχείρη-
ση ως σύνηθες σενάριο, 
μέχρι το έτος 2050 οι υπάλ-
ληλοι της Δημογραφικής 
Υπηρεσίας των Ηνωμένων 
Εθνών περιμένουν 9,7 δι-
σεκατομμύρια άνθρωποι 
να καλέσουν τη Γη ως σπίτι 
καθώς θα έχουν προστεθεί 
στον πληθυσμό. Ακριβώς 
όσον αφορά την παρα-
γωγή τροφίμων, αυτός ο 
αριθμός είναι περισσό-
τερο από τρεις φορές το 
σύνολο του ανθρώπινου 
πληθυσμού που θεωρείται 
βιώσιμο. Η τροφοδοσία 
τόσων πολλών είναι δυνα-
τή, βραχυπρόθεσμα, μέσω 
μη βιώσιμων πρακτικών, 
όπως η εξάρτηση από 
μη ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα και η υπερ 
άντληση υπόγειων υδάτων 
για άρδευση. Προειδο-
ποιήσεις για αυτό το φαι-
νόμενο, όπως αυτές που 
έθεσε ο μηχανικός Bernard 
Gilland, μεταφέρουν ένα 
απλό και άβολο μάθημα: 
ότι η ανθρωπότητα, του 
οποίου ο πληθυσμός έχει 
ήδη διπλασιαστεί από το 
1960, βρίσκεται ποσοτικά 
μεταξύ ενός βράχου και 
ενός οικολογικού σκληρού 
τόπου.
Όμως, το μέγεθος και η 
αύξηση του ανθρώπινου 
πληθυσμού δεν είναι δύ-
σχρηστα προβλήματα. Οι 
παράγοντες που οδηγούν 
στις συνεχιζόμενες αυξή-
σεις του πληθυσμού είναι 
κατανοητοί και τροποποι-
ήσιμοι. Προέρχονται από 
έναν συνδυασμό δυναμι-
κής του πληθυσμού, έν-
νοιες υψηλής επιθυμητής 
γονιμότητας σε όλο τον 
κόσμο, χαμηλή κατάσταση 
γυναικών και κοριτσιών 
και προκατάληψη κατά 
της αντισύλληψης. Το τε-
λευταίο βασίζεται κυρίως 
σε φήμες, μύθους, παρα-
πληροφόρηση και υποτα-
γή των προτιμήσεων των 
γυναικών.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει μη βιώσιμη αύξηση του πληθυσμού. Μερικοί ερευνητές προτείνουν ότι ένας πληθυσμός που βασίζεται σε δύο άτομα ανά καλλιεργήσιμο εκτάριο 
είναι βιώσιμος, και με 1,6 εκατομμύρια αρόσιμα εκτάρια, ο πλανήτης μπορεί να υποστηρίξει 3,2 δισεκατομμύρια άτομα, λιγότερο από το μισό του τρέχοντος πληθυσμού. Ο 
πληθυσμός του πλανήτη έχει διπλασιαστεί σε 50 χρόνια και θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 11 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα. «Αλλά το μέγεθος και η αύξηση 
του ανθρώπινου πληθυσμού δεν είναι αφόρητα προβλήματα», εξηγεί ο Joe Bish, διευθυντής ζητημάτων υπεράσπισης στο Κέντρο Πληθυσμού Πολυμέσων. «Οι παράγοντες 
που οδηγούν στις συνεχείς αυξήσεις του πληθυσμού είναι κατανοητοί και τροποποιήσιμοι Προέρχονται από έναν συνδυασμό δυναμικής του πληθυσμού, έννοιες υψηλής 
επιθυμητής γονιμότητας σε όλο τον κόσμο, χαμηλή κατάσταση γυναικών και κοριτσιών και προκατάληψη κατά της αντισύλληψης. “ Ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες 
του κόσμου παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά γονιμότητας, περισσότερα από επτά παιδιά ανά άτομο, ενώ οι γεννήσεις έχουν μειωθεί σε πλούσιες χώρες, σε αρκετές είναι 
χαμηλότερα από τα επίπεδα αντικατάστασης. Ο Bish υπογραμμίζει μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως εκπαίδευση, εξάρτηση από προγράμματα αντισύλληψης και οικογενει-
ακού προγραμματισμού και έμφαση στις ευκαιρίες για άτομα. - YaleGlobal

Η αντιμετώπιση της πληθυσμιακής 
πρόκλησης δεν είναι αδύνατη

Οι κοινωνίες μπορούν να αποφύγουν έναν παγκόσμιο πληθυσμό 10,8 δισεκατομμυρίων και συναφείς καταστροφές - με εκπαίδευση, αντισύλληψη και έμφαση στη βιωσιμότητα   Τζο Μπις

Μια καλή ζωή: Ο κόσμος βρίσκεται σε καλό δρόμο για περισσότερους από 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους μέχρι το τέλος του αιώνα, ακόμη και όταν η 
γονιμότητα επιβραδύνεται - το Ιράν μειώθηκε κατά το ήμισυ της γονιμότητας μέσα σε 10 χρόνια, ενώ η Αφρική θα αντιπροσωπεύει το μισό της παγκόσμιας 
αύξησης του πληθυσμού έως το 2050 (Πηγή: Reuters)

Τα ποσοστά γονιμότητας 
άνω των πέντε παιδιών 
στην υποσαχάρια Αφρική 
είναι ιδιαίτερα ενδεικτικά 
αυτής της άδικης και ανη-
συχητικής δυναμικής. Για 
παράδειγμα, μια μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε 
σε τρεις αφρικανικές χώ-
ρες διαπίστωσε ότι το 62% 
των γυναικών ερωτηθέ-
ντων στην Κένυα πίστευαν 
ότι τα αντισυλληπτικά θα 
μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε παραμορφωμένα 
μωρά. Περισσότερο από 
το 55 τοις εκατό των γυναι-
κών που ερωτήθηκαν σε 
αυτήν τη χώρα πρότειναν 
ότι τα αντισυλληπτικά θα 
μπορούσαν να προκαλέ-
σουν καρκίνο. Μια μελέτη 
στο Πακιστάν διαπίστωσε 
ότι οι γυναίκες συχνά απο-
τρέπονται από τη χρήση 
αντισύλληψης λόγω της 
πεποίθησης ότι η γονιμό-
τητα καθορίζεται από τη 
θέληση του Θεού ή ότι οι 
αποφάσεις οικογενειακού 
προγραμματισμού πρέπει 
να λαμβάνονται αποκλει-
στικά από τους συζύγους.
Σίγουρα, θα ήταν δύσκολο 
να υπερεκτιμήσουμε τους 
ρόλους των ανδρών στην 
εξιδανίκευση και φιλο-
δοξία για μεγάλα οικογε-
νειακά μεγέθη. Για παρά-
δειγμα, σε κάθε χώρα στην 
υποσαχάρια Αφρική, ο 
ιδανικός αριθμός παιδιών 
για άνδρες υπερβαίνει το 
επίπεδο γονιμότητας. Στη 
Νιγηρία, ο μέσος άντρας 
θέλει πάνω από 7 παι-
διά. Οι άνδρες στο Μάλι 
θέλουν 8,1 παιδιά. Μια 
μελέτη του 2017 έδειξε 
ότι η συνειδητοποίηση 
της ανδρικής γονιμότητας 
στην υποσαχάρια Αφρική 
ήταν πάνω από 8,5 παιδιά 
ανά άνδρα σε τουλάχιστον 
20 χώρες. Τα υψηλότερα 
επίπεδα γονιμότητας των 
ανδρών παρατηρήθηκαν 
στον Νίγηρα, σε 13,6 παι-
διά ανά άνδρα. Νότιο Σου-
δάν, 13,5 παιδιά; και Τσαντ, 
12,1 παιδιά. Αυτοί οι αριθ-
μοί υπερβαίνουν κατά 
πολύ την πραγματική γονι-
μότητα για τις γυναίκες σε 
αυτές τις χώρες. Αυτό συμ-
βαίνει επειδή, κατά μέσο 

όρο, οι άνδρες άρχισαν να 
ανατρέφουν τα παιδιά σε 
πολύ μεγαλύτερες ηλικίες 
από ό, τι οι γυναίκες, όταν 
το μέγεθος του αριθμού 
των ανδρών είναι πολύ μι-
κρότερο από αυτό των νε-
ότερων γυναικών. Σχετικά 
λίγοι πιθανοί πατέρες είναι 
διαθέσιμοι για νεότερες 
γυναίκες. Σε συνδυασμό με 
κοινωνικούς κανόνες που 
επιβάλλουν κυρώσεις στην 
πολυγαμία, διαιωνίζουν 
τον πατριαρχικό έλεγχο 
των ζωών και των σω-
μάτων των γυναικών και 
δημιουργούν προκατάλη-
ψη ενάντια στη σύγχρονη 
αντισύλληψη, είναι περίερ-
γο το γεγονός ότι από την 
αύξηση του πληθυσμού 
που αναμένεται να φτάσει 
τα 2 δισεκατομμύρια μέχρι 
το 2050, τα αφρικανικά 
έθνη θα συνδυαστούν για 
να συνεισφέρουν περισ-
σότερα από 50 τοις εκατό.
Ωστόσο, αξίζει να θυμόμα-
στε ότι είμαστε όλοι μαζί 
σε αυτό. «Το να κατηγο-
ρούμε τα θύματα» για τη 
συλλογική οικολογική μας 
κατάσταση - ειδικά γυναί-
κες και κορίτσια που έχουν 
αδυναμία και  είναι υπό κα-
ταπίεση στην Αφρική - δεν 
είναι απλώς ανήθικο, αλλά 
είναι έξω από τις πιο προ-
οδευτικές λύσεις μας. Μην 
κάνετε κανένα λάθος, με το 
να ασχοληθείτε με το ζή-
τημα του πληθυσμού τον 
21ο αιώνα σημαίνει σε με-
γάλο βαθμό να εργαστείτε 
ενάντια σε καταπιεστικές 
πολιτιστικές πρακτικές 
και κοινωνικές ασθένειες 
που συμβάλλουν στην 
υψηλή γονιμότητα. Όπου 
αναστέλλεται η κοινωνική 
δύναμη των γυναικών, 
αναστέλλεται επίσης και 
η αυτοδιάθεσή τους και η 
αληθινή επιλογή τους σε 
πόσα παιδιά θα έχουν και 
πότε θα τα έχουν.
Η επώδυνη, δυσπρόσιτη 
και βιώσιμη έκτακτη ανά-
γκη μας μπορεί να είναι 
συντριπτική για να την 
σκεφθείς. Ο κόσμος είναι 
ήδη βαθιά στην οικολο-
γική υπέρβαση, και ο πα-
γκόσμιος πληθυσμός δεν 
βρίσκεται ακόμη κοντά 

στο τέλος της ανάπτυξής 
του, για να μην πούμε τί-
ποτα για φυσικές μειώσεις. 
Ωστόσο, οι κυβερνήσεις, η 
κοινωνία των πολιτών και 
οι πολυμερείς οργανισμοί 
πρέπει να λάβουν προλη-
πτικά μέτρα και να επικε-
ντρωθούν στην υπεύθυνη 
δράση. Ευχάριστα, όλοι οι 
οδηγοί της αύξησης του 
πληθυσμού έχουν γνω-
στές λύσεις, πολλές από τις 
οποίες έχουν ήδη αναπτυ-
χθεί σε καθημερινή βάση. 
Πρέπει να δοθεί προτε-
ραιότητα στις μεγάλες 
και άμεσες επενδύσεις για 
την επίτευξη μεγαλύτερης 
κλίμακας. Είναι αλήθεια ότι 
η προοδευτική αντιμετώ-
πιση των παραγόντων της 
αύξησης του πληθυσμού 
σήμερα δεν θα δημιουργή-
σει μια βιώσιμη ανθρώπινη 
παρουσία στον πλανήτη 
αύριο, αλλά η αγκαλιάζο-
ντας τη διαγενεακή ευθύνη 
σημαίνει την αντιμετώπιση 
της δημογραφικής μοιρο-
λατρίας του Ας είναι.
Χάρη σε ένα μεγάλο μέ-
ρος στα προγράμματα 
οικογενειακού προγραμ-
ματισμού του 20ού αιώνα, 
τα ποσοστά γονιμότητας 
έχουν περιοριστεί κατά 
περισσότερο από το ήμι-
συ από έναν παγκόσμιο 
μέσο όρο άνω των πέντε 
παιδιών στα μέσα της δε-
καετίας του 1960. Κοιτάζο-
ντας πέρα από το ζήτημα 
της βιώσιμης παραγωγής 
τροφίμων, άλλες εξελίξεις 
οδηγούν επίσης σε μια πιο 
υγιή ανθρώπινη σχέση με 
τη Γη. Για παράδειγμα, η 
παραγωγή ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας αντιπρο-
σωπεύει τώρα το 25% της 
παγκόσμιας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 
δικαιώματα της φύσης 
αναγνωρίζονται επιτέλους 
στα νομικά συστήματα. Οι 
βαθιές εξάρσεις της παν-
δημίας Covid-19 έδωσαν 
την ευκαιρία στον κόσμο 
να προβληματιστεί σχε-
τικά με το τι αποτελεί μια 
αμειβώμενη, ικανοποιητι-
κή ύπαρξη στην παρέα 7,8 
δισεκατομμυρίων συντρό-
φων ανθρώπων.
Είναι σημαντικό, όταν οι 

συζητήσεις για την βιω-
σιμότητα περιλαμβάνουν 
απαραίτητα τη δυναμική 
του ανθρώπινου πληθυ-
σμού, δεν πρέπει ποτέ να 
προσδίδουν αξιοπιστία 
στην ιδέα του εξαναγκα-
σμού. Η παρουσίαση της 
πληθυσμιακής δυσχέρειας 
ως δυαδικού, όπου αυτό 
που κρίνεται απαραίτητο - 
το τέλος της αύξησης του 
πληθυσμού και η φυσική 
του μείωση - μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με εγκλήμα-
τα ή εξαναγκασμούς, είναι 
ηττημένο και παραπλα-
νητικό. Οι περισσότερες 
χώρες που έχουν επιτύχει 
μειώσεις της γονιμότητας 
το έχουν κάνει εθελοντικά, 
χρησιμοποιώντας προσεγ-
γίσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.
Το ολοκληρωμένο εθνικό 
πρόγραμμα οικογενεια-
κού προγραμματισμού 
του Ιράν είχε ως αποτέ-
λεσμα μείωση κατά 64% 
του συνολικού ποσοστού 
γονιμότητας μεταξύ 1986 
και 2000. Ο μέσος αριθμός 
γεννήσεων της Ταϊλάνδης 
ανά γυναίκα μειώθηκε 
απότομα από επτά τη δε-
καετία του 1970 σε πολύ 
χαμηλότερο από το «επί-
πεδο αντικατάστασης» του 
2,1 τη δεκαετία του 1980 . 
Αυτές οι προσπάθειες απο-
τελούν αναμφισβήτητη 
απόδειξη ότι η εξέχουσα, 
αμήχανη δημόσια συζήτη-
ση και η εκστρατεία για να 
επηρεάσουν τις τάσεις του 
πληθυσμού - σε συνδυα-
σμό με την εκπαίδευση, 
τη χειραφέτηση των γυναι-
κών και τον οικογενειακό 
προγραμματισμό πληρο-
φοριών και υπηρεσιών, 
μπορούν να αποφέρουν 
γρήγορα, ουσιαστικά απο-
τελέσματα.
Είναι ενδιαφέρον ότι, όταν 
το θέμα του εξαναγκα-
σμού εμφανίζεται, οι πε-
ρισσότεροι σκέφτονται 
αποτρόπαιες, αντι-γεννη-
τικές, πολιτικές «έλεγχος 
του πληθυσμού». Είναι 
εύκολο και σκόπιμο να 
αντιταχθούμε σε αυτές τις 
ιδιοτροπίες, όπως η τυραν-
νική τάξη, που επιβλήθη-
κε σε 300.000 Περουβια-

νούς, κυρίως γυναίκες, 
μεταξύ 1990 και 2000. Ο 
πρώην πρόεδρος Alberto 
Fujimori, φυλακίστηκε από 
το 2009 για πολλές παρα-
βιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, εφάρμοσε 
ένα πρόγραμμα αποστεί-
ρωσης - οι περισσότεροι 
από αυτούς εξαναγκάστη-
καν με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο - με το πρόσχημα 
ενός εθνικού προγράμμα-
τος οικογενειακού προ-
γραμματισμού.
Ωστόσο, η κυβερνητική 
ανάμιξη έρχεται επίσης 
στην προγεννητική φλέβα. 
Η παρότρυνση των οικογε-
νειών για να έχουν περισ-
σότερα παιδιά με ντροπή, 
παραπληροφόρηση και 
πληρωμές σε μετρητά είναι 
κοινή πρακτική. Το 2015, 
η Υπουργός Γυναικών, Οι-
κογένειας και Κοινοτικής 
Ανάπτυξης στη Μαλαισία 
είπε στο κοινοβούλιο ότι 
η πτώση της γονιμότητας 
ήταν γιατί «το υπουργείο 
ενθαρρύνει τα ζευγάρια 
να μην είναι τόσο επικε-
ντρωμένα στην ποιότητα 
ζωής, αλλά και να έχουν 
παιδιά για το μακροπρό-
θεσμο όφελος της χώρας 
“ Στη συνέχεια, έγινε η 
εκστρατεία εκστρατείας 
δημοσίων σχέσεων που 
ξεκίνησε από τη Δανία το 
2014 - «Κάντε το για τη 
Δανία!» Οι λεγόμενες προ-
σπάθειες μπόνους μωρών 
πραγματοποιήθηκαν πρό-
σφατα στη Σιγκαπούρη, τη 
Ρωσία και την Αυστραλία 
για να αναφέρουμε μόνο 
μερικές. Μια πιο στρατιω-
τική κλίση προέρχεται από 
την Τουρκία. Βλέποντας 
από μια παγκόσμια οικο-
λογική προοπτική, αυτά τα 
προγράμματα «υπέρ της 
ανάπτυξης» είναι απόλυτα 
τρέλα.
Υπάρχουν μακροπρόθε-
σμες λύσεις για τη σημερι-
νή παγκόσμια αύξηση του 
πληθυσμού.
Πρώτον, η δυναμική του 
πληθυσμού μπορεί να με-
τριαστεί από τη «γονιμό-
τητα υποκατάστασης», 
την οποία έχουν ήδη επι-
τύχει 110 χώρες σε όλο 
τον κόσμο. Η Ιαπωνία, η 
Ιταλία, η Πορτογαλία και η 
Πολωνία - όλα με ποσοστά 
γονιμότητας κάτω από 1,5 
παιδιά ανά γυναίκα - είναι 
πέρα από τις επιπτώσεις 
της δυναμικής του πληθυ-
σμού και επί του παρόντος 
αντιμετωπίζουν μειώσεις 
του φυσικού πληθυσμού. 
Κανένας δεν έχει σταμα-
τήσει να λειτουργεί ούτε 
υπέστη υπαρξιακή κατα-
στροφή. Πράγματι, είναι η 
πρωτοπορία για αυτό που 
τελικά θα γίνει ένα παγκό-
σμιο φαινόμενο.
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Γιάννης Σαραϊδάρης
TORONTO - Η κυβέρνηση 
του Οντάριο ανακοίνωσε 
ένα επανασχεδιασμένο 
μοντέλο χρηματοδότησης 
που θα οδηγήσει στην 
κατασκευή πρόσθετων, 
σύγχρονων σπιτιών μα-
κροχρόνιας φροντίδας 
που θα παρέχουν στους 
ηλικιωμένους την ποιοτική 
φροντίδα που τους αξίζει. 
Αυτή η νέα προσέγγιση θα 
βοηθήσει στην κατάρρευ-
ση των ιστορικών φραγ-
μών και θα επιταχύνει την 
κατασκευή επειγόντως 
απαραίτητων προγραμμά-
των μακροχρόνιας φροντί-
δας και νέων και αναδια-
μορφωμένων κλινών. Κατά 
τα επόμενα πέντε χρόνια, η 
κυβέρνηση επενδύει 1,75 
δισεκατομμύρια δολάρια 
σε μακροχρόνιες μονάδες 
φροντίδας. Επίσης, αλλάζει 
τα πρότυπα σχεδίασης 
ώστε να συμπεριληφθεί 
κλιματισμός για οποιαδή-
ποτε νέα και ανακαινισμέ-
νη κατοικία για το άμεσο 
μέλλον. 
Σε συνέντευξη τύπου δό-
θηκαν επεξηγηματικές 
πληροφορίες από τον 
πρωθυπουργό Doug Ford, 
την Christine Elliott, ανα-
πληρωτή πρωθυπουργό 
και υπουργό Υγείας, και 
την Merrilee Fullerton, 
υπουργό μακροχρόνιας 

περίθαλψης.
«Αφού κληρονόμησε 15 
χρόνια υποεπενδύσεων 
στη μακροχρόνια περί-
θαλψη και μια μαζική λίστα 
αναμονής για ηλικιωμέ-
νους, η κυβέρνησή μας 
προτείνει τολμηρές νέες 
λύσεις που θα επιταχύνουν 
την ανάπτυξη κλινών μα-
κροχρόνιας φροντίδας σε 
ολόκληρη την επαρχία και 
θα διασφαλίσουν ότι οι 
πιο ευάλωτοι πολίτες μας 
μπορούν να ζήσουν σε ένα 
σύγχρονο περιβάλλον “, 
δήλωσε ο Πρωθυπουργός 
Ford. “Γι ‘αυτό το νέο μας 
μοντέλο χρηματοδότησης 
όχι μόνο θα ενθαρρύνει 
την κατασκευή νέων κλι-
νών ταχύτερα, αλλά και θα 
αναβαθμίσει τα υπάρχοντα 

παλαιότερα σπίτια ώστε 
να ανταποκρίνονται στα 
υψηλά ποιοτικά πρότυπα 
σχεδίασης, με χαρακτη-
ριστικά όπως κλιματισμό 
και ιδιωτικά ή ημι-ιδιωτικά 
δωμάτια. Οι ηλικιωμένοι 
μας δεν αξίζουν τίποτα 
λιγότερο. “
Το νέο μοντέλο χρημα-
τοδότησης θα βοηθήσει 
στην επιτάχυνση της κα-
τασκευής με:
Τη δημιουργία τεσσάρων 
νέων περιφερειακών κα-
τηγοριών με βάση τη γεω-
γραφική τοποθεσία, καθε-
μία με ένα συγκεκριμένο 
μέγεθος σπιτιού: μεγάλο 
αστικό, αστικό, μεσαίου 
μεγέθους και αγροτικό. 
Μια αύξηση της επιδότη-
σης χρηματοδότησης για 

Το Οντάριο Επιταχύνει την ανάπτυξη των 
Οίκων μακροχρόνιας φροντίδας

Η νέα προσέγγιση θα οδηγήσει σε πιο σύγχρονες και 
αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις με κλιματισμό

την κατασκευή 
του οικοδομή-
ματος (CFS) θα 
προσαρμοστεί 
σ ε  κ α θ ε μ ί α 
από αυτές τις 
τέσσερις κατη-
γορίες, επιτρέ-
ποντας στην 
κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει 
τα εμπόδια και 
τ ι ς  α ν ά γ κ ε ς 
των διαφόρων 
κοινοτήτων.
Με την παροχή 
αναπτυξιακών 
επιχορηγήσε-
ων, μεταξύ του 

10 τοις εκατό και 17 τοις 
εκατό ανάλογα με την πε-
ριφερειακή κατηγορία, για 
την κάλυψη προκαταβολι-
κών δαπανών, όπως έξοδα 
ανάπτυξης, γης και άλλα 
κατασκευαστικά έξοδα.
Βοηθώντας τους μικρούς 
φορείς εκμετάλλευσης 
στις αγροτικές κοινότητες 
να κατανοήσουν το υψηλό 
κόστος ανάπτυξης, καθώς 
διασφαλίζει ταυτόχρονα 
ότι τα μεγαλύτερα αστικά 
κέντρα θα εξασφαλίσουν 
τα δάνεια και τα ακίνητα 
που χρειάζονται. και
Αύξηση χρηματοδότησης 
για την παροχή κινήτρων 
για την κατασκευή βασι-
κών καταλυμάτων και τη 
συνεχή ανανέωση για μι-

κρές και μεσαίες κατοικίες.
Λαμβάνοντας αυτά τα βή-
ματα, η κυβέρνηση κα-
θιστά πιο ελκυστική την 
ιδέα για τους χρήστες να 
κατασκευάζουν σπίτια 
μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης και να επιδιορθώνουν 
παλιά οικοδομήματα με 
αίθουσες 3-4 ατόμων στα 
πρότυπα του μοντέρνου 
σχεδιασμού. Επί του πα-
ρόντος, περισσότερα από 
38.000 άτομα βρίσκονται 
στη λίστα αναμονής για 
πρόσβαση σε έναν χώρο 
μακροχρόνιας περίθαλψης 
και οι νέες κατασκευές 
μονάδων μακροχρόνιας 
φροντίδας δεν συμβαδί-
ζουν με τις ανάγκες. Το 
προηγούμενο μοντέλο 
χρηματοδότησης “one-
size-fits-all” δεν ώθησε 
την ανάπτυξη ούτε έδωσε 
λύση στον τρόπο με τον 
οποίο οι περιφερειακές 
διαφορές επηρεάζουν το 
κόστος γης, κατασκευής 
και άλλων αναπτυξιακών 
δαπανών.
Σε συνεργασία με τον το-
μέα της μακροχρόνιας 
περίθαλψης, η κυβέρνηση 
θα καθιερώσει χρηματο-
δότηση για να εξασφα-
λίσει ότι οι πάσχουσες 
μακροχρόνιες μονάδες 
φροντίδας διαθέτουν λει-
τουργικό κλιματισμό - ένα 
μέτρο που θα έπρεπε να 

έχει εφαρμοστεί πριν από 
πολλά χρόνια.
Με την κατασκευή χιλιά-
δων νέων και αναδιαμορ-
φωμένων μονάδων, η κυ-
βέρνηση πρόκειται επίσης 
να αλλάξει κανονισμούς 
της μακροχρόνιας περί-
θαλψης και τα πρότυπα 
σχεδίασης ώστε να δια-
σφαλίσει ότι όλα τα νέα 
κτίρια μακροχρόνιας φρο-
ντίδας και οι αναδιαρθρώ-
σεις έχουν την υποχρέωση 
να διαθέτουν κλιματισμό.

“Αυτό το πρόσφατα σχεδι-
ασμένο μοντέλο είναι ένα 
χαρακτηριστικό στοιχείο 
του σχεδίου της κυβέρ-
νησής μας για την αντι-
μετώπιση της ικανότητας 
μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης”, δήλωσε η υπουρ-
γός Φούλερτον. Αυτό το 
τολμηρό νέο σχέδιο θα 
μας επιτρέψει να εκσυγ-
χρονίσουμε ένα σύστη-
μα που είχε παραμεληθεί 
για χρόνια, να μειώσουμε 
τη λίστα αναμονής και 
να διασφαλίσουμε ότι οι 
ηλικιωμένοι ζουν σε ένα 
περιβάλλον που είναι σύγ-
χρονο, καθαρό και άνετο. 
Επιπλέον, αυτή η νέα επέν-
δυση θα δημιουργήσει 
θέσεις εργασίας και θα 
συμβάλει στην οικονομική 
μας ανάκαμψη. “

16 άτομα έχουν νοσηλευ-
τεί. Δεν υπάρχουν θάνατοι.

Λεζάντα: Οι υγειονομικές 
αρχές προειδοποιούν τους 
καταναλωτές στον Κεντρι-
κό και Δυτικό Καναδά να 
αποφύγουν την κατανά-
λωση κόκκινων κρεμμυ-
διών που εισάγονται από 
τις ΗΠΑ και οποιωνδήπο-
τε προϊόντων διατροφής 
που ενδέχεται να περιέ-
χουν εισαγόμενα κόκκινα 
κρεμμύδια, επειδή έχουν 
συνδεθεί με ένα ξέσπασμα 
σαλμονέλας. (Larry Crowe 
/ The Canadian Press)
Αξιωματούχοι υγείας έχουν 
εντοπίσει ένα ξέσπασμα 
σαλμονέλας στον Καναδά 
που αναφέρθηκε νωρίτε-
ρα αυτή την εβδομάδα σε 
κόκκινα κρεμμύδια που 
εισήχθησαν από τις Ηνω-
μένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Υπηρεσίας Δημόσιας 
Υγείας του Καναδά, υπήρ-
ξαν 55 επιπλέον ασθένειες 
στον Καναδά από τότε που 
το ξέσπασμα ανακοινώ-
θηκε για πρώτη φορά για 
συνολικά 114 περιπτώ-
σεις σαλμονέλας σε πέντε 
επαρχίες.

Δεκαέξι άτομα έχουν νο-
σηλευτεί. Κανείς δεν πέ-

θανε.

Ζητείται από τους αν-
θρώπους στη Βρετανική 
Κολομβία, την Αλμπέρ-
τα, το Σασκάτσουαν, τη 
Μανιτόμπα και το Οντά-
ριο να μην τρώνε κόκκινα 
κρεμμύδια που εισάγονται 
στον Καναδά από τις ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων διατροφής 
που περιέχουν κόκκινα 
κρεμμύδια, έως ότου γί-
νουν περισσότερα για το 

ξέσπασμα.

Ένας κάτοικος του P.E.I. 
επίσης αρρώστησε, αλλά 
αυτό μετά το ταξίδι στην 
Αλμπέρτα.

Όσοι αρρώστησαν κα-
τανάλωναν τα κόκκινα 
κρεμμύδια σε σπίτια, εστι-
ατόρια και κατοικίες μα-
κροχρόνιας φροντίδας.
Ο Καναδικός Οργανισμός 
Επιθεώρησης Τροφίμων 
εξέδωσε ανάκληση για τα 
κόκκινα κρεμμύδια που 

εισήχθησαν στον Καναδά 
από τη Sysco. Τα κόκκινα 
κρεμμύδια που καλλιερ-
γούνται στον Καναδά δεν 
εμπλέκονται σε αυτήν την 
ανάκληση.

Οποιοσδήποτε μπορεί να 
πάρει λοίμωξη από σαλμο-
νέλα, αλλά παιδιά ηλικίας 
πέντε ετών και κάτω, ηλι-
κιωμένοι ενήλικες, έγκυες 
γυναίκες ή άτομα με εξα-
σθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

σοβαρών περιπτώσεων 
της νόσου.

Τα συμπτώματα περιλαμ-
βάνουν:
Πυρετός.
Κρυάδα.
Διάρροια.
Κοιλιακές κράμπες.
Πονοκέφαλο.
Ναυτία.
Έμετος.
Ο οργανισμός δημόσιας 
υγείας προτείνει να λάβετε 
τις ακόλουθες προφυλά-
ξεις για να αποτρέψει να 
αρρωστήσει από μολυσμέ-
νο κόκκινο κρεμμύδι.
Εάν έχετε κόκκινα κρεμμύ-
δια στο σπίτι:
Αναζητήστε μια ετικέτα 
που δείχνει πού μεγάλω-
σε το κόκκινο κρεμμύδι. 
Μπορεί να εκτυπωθεί στη 
συσκευασία ή σε αυτοκόλ-
λητο.
Εάν η συσκευασία ή το 
αυτοκόλλητο δείχνει ότι 
προέρχεται από τις ΗΠΑ, 
μην το φάτε. Πετάξτε το 
και πλύνετε τα χέρια σας.
Εάν δεν φέρει ετικέτα, μην 
το φάτε. Πετάξτε το και 
πλύνετε τα χέρια σας.
Εάν δεν γνωρίζετε εάν 
το κόκκινο κρεμμύδι που 
βρίσκεται σε μια προκα-
τασκευασμένη σαλάτα, 
σάντουιτς, περιτύλιγμα ή 
βουτιά περιέχει κόκκινο 

κρεμμύδι από τις ΗΠΑ, μην 
το φάτε. Πετάξτε το και 
πλύνετε τα χέρια σας.
Πλύνετε και απολυμάνετε 
συρτάρια ή ράφια σε πε-
ριοχές (όπως ψυγεία και 
ντουλάπια) όπου αποθη-
κεύονταν κόκκινα κρεμ-
μύδια.
Εάν αγοράζετε κόκκινα 
κρεμμύδια σε κατάστημα:
Αναζητήστε μια ετικέτα 
που δείχνει πού μεγάλω-
σε το κόκκινο κρεμμύδι. 
Μπορεί να είναι εκτυπω-
μένο στη συσκευασία ή σε 
αυτοκόλλητο.
Εάν η συσκευασία δείχνει 
ότι προέρχεται από τις 
ΗΠΑ, μην την αγοράσετε.
Εάν πρόκειται για μη συ-
σκευασμένο προϊόν ή δεν 
φέρει ετικέτα, ρωτήστε τον 
πωλητή λιανικής εάν το 
κόκκινο κρεμμύδι προέρ-
χεται από τις Η.Π.Α.
Εάν δεν μπορείτε να επι-
βεβαιώσετε ότι το κόκκινο 
κρεμμύδι στα καταστήμα-
τα δεν προέρχεται από τις 
ΗΠΑ, μην το αγοράσετε.
Συνιστάται σε εστιατό-
ρια και λιανοπωλητές να 
ελέγχουν την ετικέτα σε 
σακούλες ή κουτιά κόκ-
κινων κρεμμυδιών ή να 
ρωτούν τους προμηθευτές 
τους σχετικά με την πηγή 
των κόκκινων κρεμμυδιών 
τους.

Το ξέσπασμα της σαλμονέλας στον Καναδά συνδέεται 
με αμερικανικά κόκκινα κρεμμύδια

Λεζάντα: Άτομα στη Βρετανική Κολομβία, την Αλμπέρτα, το Σασκάτσουαν, τη Μα-
νιτόμπα και το Οντάριο πλήττονται από το ξέσπασμα, το οποίο έχει κάνει περισσό-
τερους από 100 ανθρώπους να αρρωσταίνουν μέχρι στιγμής και οδήγησε σε 16 
νοσοκομειακές κλινικές, αλλά χωρίς θανάτους. Ένα άτομο στο P.E.I. που ταξίδεψε 
στην Αλμπέρτα υπέστη επίσης το σφάλμα. (Elaine Thompson / Associated Press)
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Από τον Glen Pearson

Ο διορισμός του Bob Rae 
για να γίνει πρεσβευτής 
αυτής της χώρας στα Ηνω-
μένα Έθνη είχε νόημα για 
τους περισσότερους. Ως 
Καναδός με πολιτική προ-
σωπικότητα και πολιτικός, 
ο Rae τυχαίνει να είναι 
άτομο με μεγάλα ενδιαφέ-
ροντα και εμπειρίες σε όλο 
τον κόσμο - μια ποιότητα 
που ταιριάζει στη θέση 
κάποιου που σήμαινε ότι 
όχι μόνο να εκπροσωπήσει 
τον Καναδά στον κόσμο, 
αλλά και να ευαισθητο-
ποιήσει τις κυβερνήσεις, 
τους θεσμούς και πολίτες 
σε μια μεγαλύτερη πα-
γκόσμια αφήγηση που θα 
επηρεάσει αναπόφευκτα 
την εγχώρια ατζέντα μας.
Οι προκλήσεις του είναι 
πολλές και περίπλοκες. 
Ένας ανεπανόρθωτος γεί-
τονας στο νότο, η αυξα-
νόμενη διαμάχη τόσο της 
Ρωσίας όσο και της Κίνας, 
εμπορικά προβλήματα, 
πιθανό κύμα πανδημιών, 
κλιματική αλλαγή - αυτά τα 
αρχεία θα τον περιμένουν 
προς εξέταση τη στιγμή 
που θα εισέλθει στο γρα-
φείο του στον ΟΗΕ την 
πρώτη ημέρα.
Αλλά υπάρχει ένα ολοένα 
και πιο έντονο πρόβλημα 
που θα μπορούσε σύντο-
μα να φορολογήσει τις 
ικανότητες του έμπειρου 
ανθρώπου: την παγκόσμια 
μετανάστευση. Αυτό που 
υπήρξε μια αυξανόμενη 
πραγματικότητα είναι έτοι-
μο να εκραγεί στην παγκό-
σμια σκηνή με τρόπο που 
θα μπορούσε να αλλάξει 
μεγάλο μέρος της παγκό-
σμιας αφήγησης.
Η κλιματική αλλαγή προ-
καλεί τώρα εκατομμύρια 
άτομα και οικογένειες να 
σκεφτούν να κάνουν την 
κίνηση πέρα από τα παρα-
δοσιακά σπίτια και τα σύ-

Η μεγαλύτερη πρόκληση του Πρέσβη του ΟΗΕ Μπομπ Ράι
νορά τους. Η κατοικήσιμη 
γη συρρικνώνεται σε ολό-
κληρο τον κόσμο εδώ και 
δεκαετίες. Ενώ μόνο το 1% 
του κόσμου είναι σχεδόν 
βιώσιμο σήμερα, αυτός 
ο αριθμός θα αυξηθεί σε 
σχεδόν 20 τοις εκατό σε 50 
χρόνια. Και αυτοί που ζουν 
σε αυτές τις περιοχές είναι 
δισεκατομμύρια άνθρωποι 
που βρίσκονται στη διαδι-
κασία να ξανασκεφτούν 
το μέλλον τους και το πού 
θα ζουν.
 Ο Abrahm Lustgarten, 
ανώτερος περιβαλλοντι-
κός δημοσιογράφος της 
ProPublica, μόλις δημο-
σίευσε μια σημαντική ερ-
γασία που έρχεται με λίγη 
ελπίδα για αλλαγή. Η μετα-
νάστευση που προέρχεται 
από την κλιματική αλλαγή 
πρόκειται να εκραγεί, κα-
θώς δισεκατομμύρια σε 
περιοχές όπως η Αφρική, 
η Ινδία, η Νοτιοανατολι-
κή Ασία και η Κεντρική 
Αμερική αρχίζουν να σκέ-
φτονται να φύγουν και να 
μεταναστεύσουν σε πιο 
ευημερούσες περιοχές του 
κόσμου. Ιδιαίτερα μια ιδέα 
είναι το αστείο:
 «Ο κόσμος μπορεί τώρα 
να αναμένει ότι με κάθε 
βαθμό αύξησης της θερ-
μοκρασίας, περίπου ένα 
δισεκατομμύριο άνθρωποι 
θα ωθηθούν έξω από το 
εύρος της θερμοκρασίας 
στην οποία οι άνθρωποι 
έχουν ζήσει για χιλιάδες 
χρόνια. Μέχρι το τέλος 
του αιώνα, τα κύματα θερ-
μότητας και η υγρασία θα 
γίνουν τόσο ακραία που 
οι άνθρωποι χωρίς κλιμα-
τισμό απλά θα πεθάνουν. “
Και έχει να κάνει με κάτι πε-
ρισσότερο από τη ζέστη. 
Οι καλλιέργειες αποτυγ-
χάνουν ετησίως, η στάθμη 
της θάλασσας, ειδικά στη 
Νοτιοανατολική Ασία αυ-
ξάνεται σε ανησυχητικά 
επίπεδα, οι βροχοπτώσεις 
έχουν γίνει απρόβλεπτες 

και η ξηρασία έχει γίνει 
μόνιμη πραγματικότητα. 
Οι άνθρωποι των εκατομ-
μυρίων θα μετακινηθούν 
σύντομα σε πόλεις που 
ήδη πιέζονται υπό το φορ-
τίο της ανθρωπότητας.
Αυτή είναι η αλλαγή του 
κλίματος, αλλά τι γίνεται 
με το COVID’19; Ο Rae γνώ-
ριζε ότι ήταν μια αναδυό-
μενη κρίση όταν ανέλαβε 
τη δουλειά, αλλά σίγουρα, 
όπως όλοι οι άλλοι, δεν 
γνωρίζει λίγα πράγματα 
για το πώς θα καταλήξει. 
Δέκα από τις 12 κορυφαίες 
χώρες που πλήττονται πε-
ρισσότερο από νέα κρού-
σματα ιού βρίσκονται σε 
μέρη όπως η Βραζιλία, το 
Περού, η Χιλή, η Ρωσία και 
πολλά από τα φτωχότερα 
έθνη όπου η κλιματική αλ-
λαγή έχει ήδη προκαλέσει 
το χάος της.
Πολλοί ειδικοί πίστευαν 
ότι ο αναπτυσσόμενος 

κόσμος διέφυγε μεγά-
λο μέρος της ζημιάς του 
COVID-19, αλλά αυτό ήταν 
ένα όνειρο. Μόλις αγκυ-
ροβοληθεί σε μια φτωχή 
χώρα, ο κοραναϊός μπορεί, 
και θα μαίνεται σαν πυρκα-
γιά. Μια τραγική έλλειψη 
υποδομής υγειονομικής 
περίθαλψης, πολιτικοί ηγέ-
τες που δεν ενδιαφέρο-
νται πραγματικά για τους 
πολίτες τους, δεν έχουν 
ικανότητα να δοκιμάσουν, 
να εντοπίσουν ή ακόμη και 
να ξεχωρίσουν τον ιό από 
τις πολλές άλλες ασθένειες 
που αφθονούν σε τέτοιες 
περιοχές, τη μαζική μετα-
κίνηση εσωτερικά εκτοπι-
σμένων πληθυσμών - αυτά 
είναι γεγονότα της ζωής σε 
έναν κόσμο που δεν είναι 
τόσο προετοιμασμένος για 
ασθένειες ή περιβαλλοντι-
κή κρίση.
Για κάποιο διάστημα, ορι-
σμένοι είχαν την άποψη 
ότι η αργή ανάπτυξη του 

COVID-19 στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες οφείλεται 
στην έλλειψη ταξιδιών 
μεταξύ του πληθυσμού, 
εμποδίζοντας έτσι την 
εξάπλωση του ιού. Αυτό 
τώρα αλλάζει δραματικά.
Αλλά τι συμβαίνει όταν 
αυτοί ταξιδεύουν, όταν 
επιδιώκουν να μετακι-
νηθούν σε κάποιο μέρος 
καλύτερο και με περισ-
σότερη ελπίδα; Πρόκειται 
να μάθουμε, εκατομμύρια 
φορές. Είναι αναπόφευκτο 
ότι εκατομμύρια στα όρια 
της πείνας, που ζουν με 
λιγότερο από 2 $ την ημέ-
ρα, θα είναι επεκτάσιμα τη 
στιγμή που η κυβέρνησή 
τους επιλέγει να κλείσει 
τις οικονομίες τους για να 
καταπολεμήσει τον ιό. Η 
μόνη εναλλακτική λύση 
τότε για τους πιο περιθω-
ριοποιημένους είναι να 
παραμείνει και να πεθάνει 
ή να απομακρυνθεί και να 
ελπίζει.

Το σύστημα προσφύγων 
του κόσμου προσπαθεί 
απεγνωσμένα να προετοι-
μαστεί για την επίθεση και 
ότι ένα διεθνές ίδρυμα που 
κοίταξε περισσότερο από 
τον κόσμο για να αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα είναι 
το ίδιο το σημείο όπου ο 
Μπομπ Ράι πρόκειται να 
εγκατασταθεί: τα Ηνωμένα 
Έθνη.

Η παγκόσμια μετανάστευ-
ση και η δραματική αύ-
ξηση του αριθμού των 
προσφύγων έχουν ήδη 
αναγκάσει πολλά πλού-
σια έθνη στην Ευρώπη 
και τη Βόρεια Αμερική να 
κλείσουν τα σύνορά τους 
ή ακόμη και να κατασκευ-
άσουν τείχη. Εάν διατηρή-
σουν αυτήν την προσέγ-
γιση, εκατομμύρια, ίσως 
δεκάδες εκατομμύρια, θα 
χαθούν με λίγη ελπίδα για 
δυτική βοήθεια.

Αυτός είναι ο άγριος σύγ-
χρονος κόσμος που πρέ-
πει να διαπραγματευτεί ο 
νεότερος εκπρόσωπος του 
ΟΗΕ. Θα απαιτήσει κάθε 
γνώση και πειθώ που δι-
αθέτει για να υπενθυμίσει 
στα Ηνωμένα Έθνη ότι τα 
ίδια τα θεμέλιά του στη-
ρίχτηκαν στην ελπίδα και 
την ένταξη, όπως και του 
Καναδά.
Ο Glen Pearson ήταν επαγ-
γελματίας επαγγελματίας 
πυροσβέστης και ήταν 
πρώην βουλευτής του νο-
τιοδυτικού Οντάριο. Αυτός 
και η σύζυγός του υιοθέτη-
σαν τρία παιδιά από το Νό-
τιο Σουδάν και διαμένουν 
στο Λονδίνο, Οντάριο. 
Διετέλεσε συν-διευθυντής 
της London Food Bank για 
32 χρόνια. Γράφει τακτικά 
για το London Free Press 
και μοιράζεται επίσης τις 
απόψεις του σε ένα blog 
με τίτλο «Το Παράλληλο 
Κοινοβούλιο». 

Της Μαρίας  Βουτσινά
 
Σχολιάζοντας τις πολιτικές 
εξελίξεις μετά την απόφα-
ση του προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, να επιβά-
λει δασμούς σε Καναδικά 
αγαθά από αλουμίνιον 
που εισάγονται στις ΗΠΑ, η 
αντιπρόεδρος της Κυβέρ-
νησης του Καναδά Χρίστια 
Φριλαντ, δήλωσε ότι και 
ο Καναδάς προτίθεται να 
επιβάλλει φορολογία σε 
αμερικανικά προϊόντα, σε 
αντίποινα της πολιτικής 
της αμερικανικής διοίκη-
σης, ύψους 3,6 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την αντιπρό-
εδρο της Κυβέρνησης του 
Καναδά η Οτάβα προτίθε-
ται να επιβάλει δασμούς 
ίσους με κάθε δολάριο που 
η Ουάσιγκτον επιβαρύνει 
πάνω στα Καναδικά αγαθά. 
Οι νέοι δασμοί ύψους τις 

τάξης του δέκα τις εκατό 
που επιβάλει η Ουάσιγκτον 
στο ακατέργαστο αλουμί-
νιο θα ισχύσουν από τις 16 
Αυγούστου.
Αιτιολογώντας την επιβο-
λή των νέων δασμών ο 

πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυ-
ρίζεται ότι ο Καναδάς αθέ-
τησε μια υπόσχεση που 
είχα δώσει να μην υπερ-
φορτώσει την αμερικανική 
αγορά με αλουμίνιο, ένας 
ισχυρισμός που τόσο η 

ομοσπονδιακή κυβέρνη-
ση του Καναδά όσο και 
οι παραγωγοί αλουμίνιο 
διαψεύδουν.

“Τα πρώτα θύματα αυτής 
της πολιτικής των νέων 

δασμών πρόκειται να είναι 
οι ίδιοι οι Αμερικανοί, και 
αυτό είναι ένα πραγμα-
τικό ατύχημα”, σύμφωνα 
με την αντιπρόεδρο της 
Καναδικής κυβέρνησης. 
Η αντιπρόεδρος δήλωσε 
ακόμα ότι η Οτάβα έχει 
έναν μεγάλο κατάλογο 
αμερικανικών προϊόντων  
τα οποία περιέχουν αλου-
μίνιο και αυτά προφανώς 
θα μπορούν να συμπερι-
ληφθούν στα Καναδικά 
αντίποινα, συμπεριλαμβα-
νομένων των πλυντηρίων, 
εξοπλισμού άσκησης και 
λοιπά. Πρόσθεσε ακόμα 
ότι τις επόμενες τριάντα 
μέρες η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει σε διαβου-
λεύσεις με την εγχώρια 
βιομηχανία για να καθο-
ρίσει ποια προϊόντα του 
καταλόγου θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν  στην νέα 
φορολογία των δασμών. 
Στόχος της κυβέρνησης 

Τρία δισεκατομμύρια, εξακόσια εκατομμύρια σε δασμούς στα 
Αμερικανικά προϊόντα, επιβάλλει ο Καναδάς σε αντίποινα για 
εκείνους της διοίκησης Τράμπ.
               

είναι οι νέοι δασμού  να 
προκαλέσουν τη μικρότε-
ρη ζημία για τον Καναδά, 
ενώ θα πρέπει να προκα-
λέσουν ισχυρό αντίκτυπό 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το ίδιο είχε συμβεί, εξ άλ-
λου και προηγουμένως 
όταν η Ουάσιγκτον είχε 
επιβάλει τον ίδιο δασμό 
μεταξύ του Ιουνίου του 
2018 μέχρι και τον Μάιο 
του 2019, από κοινού με 
έναν εισαγωγικό δασμό 
25 τις εκατό στο Καναδικό 
χάλυβα.

Και τότε όμως η κυβέρνη-
ση του Καναδά ανταπέδω-
σε με δασμούς 16,6 δισε-
κατομμυρίων στα αμερικα-
νικά προϊόντα, μεταξύ των 
οποίων ήταν το κέτσαπ, τα 
στυλό γραφής, η γλυκόρι-
ζα, οι χυμοί πορτοκαλιού, 
το ουίσκι, το χαρτί υγείας 
και άλλα αγαθά.
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Του Γιάννη Σαραϊδάρη

Οττάβα, Οντάριο
Καθώς σταδιακά ξεκινάμε 
πάλι την οικονομία και 
παίρνουμε τα αρχικά βή-
ματα για να ανακάμψουμε 
από τις επιπτώσεις του 
COVID-19, η κυβέρνηση 
του Καναδά συνεχίζει να 
συνεργάζεται με τις επαρ-
χίες και τις περιοχές για να 
διασφαλίσει ότι οι Καναδοί 
παραμένουν ασφαλείς 
και υγιείς και έχουν την 
υποστήριξη που χρειάζο-
νται σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές.
Ο πρωθυπουργός, Justin 
Trudeau, ανακοίνωσε σή-
μερα μια ομοσπονδιακή 
επένδυση άνω των 19 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων 
για να βοηθήσει τις επαρχί-
ες και τις περιοχές να απο-
τελματώσουν με ασφάλεια 
τις οικονομίες τους και να 
κάνουν τη χώρα μας πιο 
ανθεκτική στα πιθανά μελ-
λοντικά κύματα του ιού.
Αυτή η επένδυση, μέσω 
της συμφωνίας ασφαλούς 
επανεκκίνησης, θα βοηθή-
σει στην αντιμετώπιση των 
βασικών προτεραιοτήτων, 
που συμφωνήθηκαν από 
τους πρώτους υπουργούς 
του Καναδά, για την ασφα-
λή επανεκκίνηση της οικο-
νομίας του Καναδά τους 
επόμενους έξι έως οκτώ 
μήνες. Θα υποστηρίξει 
μέτρα για την αύξηση των 
δοκιμών και τον εντοπισμό 
επαφών του ιού για την 
προστασία των Καναδών 
από μελλοντική εστία, και 
θα υποστηρίξει την ικα-
νότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών για άτομα 
που αντιμετωπίζουν προ-
κλήσεις ψυχικής υγείας. 

Η Συμφωνία της Ασφαλούς Επανεκκίνησης προσφέρει στους 
Καναδούς περισσότερη υποστήριξη 

Θα βοηθήσει επίσης με 
την προμήθεια ατομικού 
προστατευτικού εξοπλι-
σμού για να βοηθήσει τους 
βασικούς εργαζομένους 
μας και στην προστασία 
των πιο ευάλωτων, όπως 
οι ηλικιωμένοι μας.
Η συμφωνία θα βοηθή-
σει επίσης στη γρήγορη 
χρηματοδότηση στους 
δήμους, ώστε να μπορούν 
να παρέχουν βασικές υπη-
ρεσίες στις οποίες βασί-
ζονται οι Καναδοί καθη-
μερινά, όπως η δημόσια 
συγκοινωνία. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει δράσεις 
για να βοηθήσουν τους 
Καναδούς εργαζόμενους 
κατά τη διάρκεια αυτής 
της δύσκολης περιόδου, 
όπως η εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας ασφαλούς 
παιδικής φροντίδας για να 
βοηθήσουν τους γονείς να 
επιστρέψουν στην εργα-
σία τους και την παροχή 
εισοδηματικής στήριξης 
σε άτομα που δεν έχουν 
δικαίωμα άδειας ασθενεί-
ας από την εργασία τους, 
ώστε όλοι οι Καναδοί να 
μπορούν να παραμείνουν 
υγιείς.
Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου αβεβαιότητας, η 

κυβέρνηση του Καναδά 
τοποθετεί τους Καναδούς 
πρώτους καθώς συνεργά-
ζεται με τους επαρχιακούς 
και εδαφικούς εταίρους 
μας για να θέσουν τα θεμέ-
λια για να διατηρήσουν τις 
κοινότητές μας ισχυρές και 
υγιείς και να διασφαλίσουν 
ότι η οικονομία μας είναι 
ανθεκτική.

Αποσπάσματα
«Με τους Καναδούς να 
κάνουν το ρόλο τους και 
ακολουθώντας τις οδηγίες 
για τη δημόσια υγεία, είμα-
στε σε θέση να επανεκκι-
νήσουμε σταδιακά και με 
ασφάλεια την οικονομία 
μας. Καθώς συνεχίζουμε 
να αντιμετωπίζουμε τις 
επιπτώσεις του ιού, δε-
σμευόμαστε να συνεργα-
στούμε με τις επαρχίες και 
τις επικράτειες για να πα-
ράσχουμε την υποστήριξη 
που χρειάζονται για να βο-
ηθήσουν τους Καναδούς 
να περάσουν από αυτήν 
την κρίση. Μαζί, προτε-
ραιότητά μας είναι να δι-
ατηρούμε τους Καναδάς 
ασφαλείς και υγιείς, ενώ 
χτίζουμε έναν ισχυρότερο, 
πιο ανθεκτικό Καναδά για 

όλους ».
Ο  R t . H o n . 
Justin Trudeau, 
πρωθυπουρ-
γός του Κανα-
δά

«Οι επενδύσεις 
που ανακοινώ-
θηκαν σήμερα 
θα βοηθήσουν 
στην ασφαλή 
επανεκκίνηση 
της οικονομίας 
μας τους επό-
μενους έξι έως 
οκτώ μήνες. 
Από την αρχή 
της πανδημί-

ας, έχουμε συνεργαστεί 
με επαρχίες και περιοχές 
για να διατηρήσουμε τους 
Καναδάς ασφαλείς και να 
στηρίξουμε την οικονο-
μία, και αυτό ακριβώς θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε 
μέσω μιας προσέγγισης 
του Team Canada. “

Η Hon. Chrystia Freeland, 
Αντιπρόεδρος της Κυβέρ-
νησης του Καναδά
Γρήγορα γεγονότα
Η νέα ομοσπονδιακή χρη-
ματοδότηση θα αφορά 
επτά τομείς προτεραιό-
τητας:
Βελτιωμένη ικανότητα δο-
κιμών, παρακολούθησης 
επαφών και διαχείρισης 
δεδομένων και ανταλλα-
γής πληροφοριών για τον 
μετριασμό των μελλοντι-
κών εστιών.
Επενδύσεις σε υγειονομική 
περίθαλψη για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της υποστήριξης για τους 
Καναδούς που αντιμετωπί-
ζουν προκλήσεις με χρήση 
ουσιών, ψυχική υγεία ή 
έλλειψη στέγης.
Υποστήριξη για τους ευά-
λωτους Καναδούς - συμπε-

ριλαμβανομένων εκείνων 
που είναι σε μακροχρόνια 
περίθαλψη, κατ ‘οίκον φρο-
ντίδα και παρηγορητική 
φροντίδα - που διατρέχουν 
τον κίνδυνο σοβαρότερων 
περιπτώσεων COVID-19.
Χρηματοδότηση για την 
εξασφάλιση μιας αξιόπι-
στης πηγής ατομικού προ-
στατευτικού εξοπλισμού 
και για την ανάκτηση κά-
ποιου από το κόστος από 
προηγούμενες επενδύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν 
από επαρχιακές και εδα-
φικές κυβερνήσεις.
Υποστήριξη για να δια-
σφαλιστεί ότι διατίθενται 
ασφαλείς και επαρκείς 
χώροι παιδικής μέριμνας 
για την υποστήριξη της 
σταδιακής επιστροφής 
των γονέων στην εργασία.
από κοινού χρηματοδό-
τηση με τις επαρχίες και 
τα εδάφη για τη στήριξη 
των δήμων στις πρώτες 
γραμμές της επανεκκίνη-
σης της οικονομίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της 
θέσπισης προφυλάξεων 
για δημόσιους χώρους και 
βασικές υπηρεσίες για τη 
μείωση της εξάπλωσης του 
ιού, καθώς και μια ειδική 
ροή χρηματοδότησης για 
τη δημόσια συγκοινωνία .
ένα προσωρινό πρόγραμ-
μα στήριξης εισοδήμα-
τος που θα παρέχει στους 
εργαζόμενους που δεν 
έχουν άδεια ασθενείας 
με πρόσβαση έως και10 
ημέρες άδειας μετ ‘αποδο-
χών που σχετίζονται με το 
COVID-19.
Για να αποκτήσει πρόσβα-
ση στη χρηματοδότηση, 
κάθε επαρχία και επικρά-
τεια θα πρέπει να παρου-
σιάσει πώς θα επενδυθούν 
αυτά τα κεφάλαια.
Νέες ομοσπονδιακές επεν-
δύσεις για την ασφαλή 

επανεκκίνηση της οικο-
νομίας μας είναι επιπλέον 
της προηγούμενης χρημα-
τοδότησης που δόθηκε σε 
επαρχίες και περιοχές και 
Καναδούς, καθώς αντιμε-
τωπίζουμε τις επιπτώσεις 
του COVID-19. Αυτές πε-
ριλαμβάνουν:
Το Καναδικό αντιμετώπι-
σης έκτακτης ανάγκης, το 
οποίο βοήθησε περισσό-
τερα από 8 εκατομμύρια 
Καναδούς να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς τους 
και να βάλουν φαγητό στο 
τραπέζι κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.
Η Καναδική Επιδότηση Μι-
σθών Έκτακτης Ανάγκης, 
η οποία έχει διατηρήσει 
περίπου 3 εκατομμύρια 
Καναδάς στη μισθοδοσία.
500 εκατομμύρια δολά-
ρια για τις επαρχίες και 
τις περιοχές για κρίσιμες 
ανάγκες συστήματος υγει-
ονομικής περίθαλψης και 
υποστήριξη για προσπά-
θειες μετριασμού, συμπε-
ριλαμβανομένης της πρό-
σβασης σε δοκιμές, την 
απόκτηση εξοπλισμού και 
την ενισχυμένη επιτήρηση 
και παρακολούθηση.
Πάνω από 129 εκατομμύ-
ρια δολάρια για την αντι-
μετώπιση των αναγκών 
υγείας, οικονομικών και 
μεταφορών στο Βορρά.
Υποστήριξη για την εφαρ-
μογή της βοήθειας έκτα-
κτης ανάγκης στον Καναδά 
για μικρές επιχειρήσεις, η 
οποία βοήθησε πάνω από 
29.000 μικρές επιχειρήσεις 
να μειώσουν το ενοίκιο 
κατά 75%.
Έως και 3 δισεκατομμύρια 
δολάρια για να βοηθή-
σουν τις επαρχίες και τις 
περιοχές να αυξήσουν 
τους μισθούς των βασικών 
εργαζομένων χαμηλού 
εισοδήματος.

TORONTO - Ο πρωθυπουρ-
γός Doug Ford και ο Vic 
Fedeli, Υπουργός Οικονο-
μικής Ανάπτυξης, Δημι-
ουργίας Θέσεων Εργασίας 
και Εμπορίου, εξέδωσαν 
την ακόλουθη δήλωση 
σχετικά με τους δασμούς 
που επέβαλαν οι ΗΠΑ 
στις καναδικές εισαγωγές 
αλουμινίου:

«Είμαστε απογοητευμένοι 
που οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ 
νέου δασμούς στις εισαγω-
γές προϊόντων αλουμινίου 
από τον Καναδά, ιδιαίτερα 
σε μια εποχή που η εμπο-
ρική μας συνεργασία θα 
είναι απαραίτητη για την 
οικονομική ανάκαμψή μας. 
Αυτή οι Δασμοί υπονομεύ-
ουν τα οφέλη της πολύ 
ολοκληρωμένης εμπορι-
κής σχέσης ΗΠΑ-Οντάριο 
που πρόκειται να συνε-
χιστούν βάσει της νέας 
συμφωνίας Καναδά-Ηνω-
μένων Πολιτειών-Μεξικού 
(CUSMA).

Το Οντάριο κάνει 390 δισε-

κατομμύρια δολάρια CAD 
σε αμφίδρομη συναλλαγή 
με τις ΗΠΑ κάθε χρόνο. 
Είμαστε ο κορυφαίος πε-
λάτης από 19 πολιτείες 
των ΗΠΑ και ο δεύτερος 
κορυφαίος πελάτης σε 11 
άλλες. Πέρυσι, το Οντάριο 
αγόρασε 2,3 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια CAD σε προϊ-
όντα αλουμινίου μόνο από 
τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας 
εκατοντάδες αμερικανι-
κές θέσεις εργασίας και 
επιχειρήσεις. Ως ένας από 
τους κορυφαίους πελάτες 
των ΗΠΑ,( θα παρατηρή-
σουμε ότι) αυτοί οι δασμοί 
βλάπτουν την αμοιβαία 
ευημερία και ασφάλεια 
που έχει ωφελήσει τα δύο 
έθνη μας για αιώνες.

Ενώ αυτοί οι εκ νέου επι-
βληθέν τες δασμοί θα 
έχουν επιζήμια επίδραση 
στις επιχειρήσεις, τους 
εργαζόμενους και τους 
καταναλωτές του Οντά-
ριο, θα πλήξουν επίσης τις 
αμερικανικές επιχειρήσεις 
και τους καταναλωτές. 

Σύμφωνα με το Εμπορικό 
Επιμελητήριο των ΗΠΑ, 
«η επαναφορά αυτών των 
δασμών θα ήταν σαν μια 
ταινία κακού τρόμου. Το 
μεγαλύτερο μέρος του 
αμερικανικού τομέα αλου-
μινίου τους αντιτίθεται και 
θα βλάψουν τους Αμερικα-
νούς κατασκευαστές που 
χρησιμοποιούν το αλου-
μίνιο ως είσοδο ». Αυτό το 
συναίσθημα επαναλήφθη-
κε από την Ένωση Αλουμι-
νίου, η οποία εκπροσωπεί 
περισσότερες από 120 
αμερικανικές εταιρείες σε 
ολόκληρη την αλυσίδα 
αξίας της βιομηχανίας, λέ-
γοντας «αυτή η δυναμική 
πλήττει τους εργαζόμε-
νους αλουμινίου σήμερα» 
και «οι προσπάθειες« να 
κατηγορήσουν τον Κανα-
δά »χάνουν το σήμα».
Χαιρετίζουμε τη δέσμευση 
της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης να υπερασπιστεί 
τα συμφέροντα του κλά-
δου του αλουμινίου του 
Οντάριο και των επιχειρή-
σεων στον Καναδά και τις 

ΗΠΑ. Τους παροτρύνουμε 
να πιέσουν την αμερικανι-
κή κυβέρνηση για άμεση 
και μόνιμη κατάργηση 
των δασμολογίων της για 
το καναδικό αλουμίνιο και 
για να διασφαλίσει ότι δεν 
θα υπάρχουν άλλα εμπό-
δια στο εμπόριο καθώς 
εισάγονται ποσοστώσεις. 
Το Οντάριο θα συνεχί-
σει τη συνεργασία του με 
τους ομοσπονδιακούς και 
πολιτειακούς εταίρους 
μας από τις ΗΠΑ για να 
επιστήσει την προσοχή 
στις αρνητικές επιπτώσεις 
των τιμολογίων, καθώς 
και να τονίσει τα αμοιβαία 
οφέλη του ελεύθερου και 
ανοιχτού εμπορίου.

Η  ο ι κον ο μ ι κ ή  ύ φ ε σ η 
που προκύπτει από το 
COVID-19 είναι ένα ακόμη 
μεγαλύτερο κίνητρο για 
τη διατήρηση των μακρο-
χρόνιων και θετικών εμπο-
ρικών μας σχέσεων και για 
τη διασφάλιση της πρό-
σβασης των επιχειρήσεων 
του Οντάριο στις παγκό-

σμιες αγορές. Η επιβολή 
δασμών από τις ΗΠΑ στις 
εισαγωγές από τον Καναδά 
θα επηρεάσει αρνητικά τις 
προσπάθειες οικονομικής 
ανάκαμψης και θα πλήξει 
τους εργαζόμενους στις 
ΗΠΑ και τον Καναδά. Με 
την ενίσχυση της μοναδι-
κής εμπορικής συνεργα-
σίας μας θα διασφαλιστεί 
μόνο ότι οι καθημερινοί 
καταναλωτές, οι εργαζό-
μενοι και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να εμφανισθούν 
από αυτήν την περίοδο 
οικονομικής αβεβαιότητας 
σε θέση ισχύος. “
Γρήγορα γεγονότα
Οι εξαγωγές πρώτης ύλης 
αλουμινίου και προϊόντων 
αλουμινίου στο Οντάριο 
ανήλθαν σε περίπου 2,6 
δισεκατομμύρια δολάρια 
CAD το 2019, εκ των οποί-
ων το 94% εξήχθη στις 
ΗΠΑ.

Οι παγκόσμιες εισαγωγές 
αλουμινίου στο Οντάριο 
ανήλθαν σε 3,3 δισεκα-

τομμύρια δολάρια CAD 
το 2019, εκ των οποίων το 
72% προήλθε από τις ΗΠΑ.
Οι παγκόσμιες χρήσεις 
αλουμινίου το 2018 περιε-
λάμβαναν: αυτοκίνητα και 
μεταφορές (24 τοις εκατό), 
κατασκευές (23 τοις εκα-
τό), καταναλωτικά αγαθά 
(14 τοις εκατό), αλουμινό-
χαρτο και συσκευασίες (13 
τοις εκατό), ηλεκτρολογία 
και ηλεκτρονικά (11 τοις 
εκατό) ), μηχανήματα και 
εξοπλισμός (9 τοις εκατό) 
και άλλες εφαρμογές (6 
τοις εκατό).

Σχεδόν μία στις πέντε θέ-
σεις εργασίας στο Οντάριο 
εξαρτάται από το εμπόριο 
και περίπου 400 δισεκα-
τομμύρια δολάρια CAD 
στο εμπόριο εμπορευ-
μάτων ταξιδεύουν στα 
σύνορα ΗΠΑ και Καναδά 
στο Οντάριο κάθε χρόνο.

Γιάννης Σαραϊδάρης

Το Οντάριο αντιτίθεται στην νέα Δασμολόγηση των ΗΠΑ 
στις εισαγωγές αλουμινίου
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Σοφία Βούλτεψη

Ένας εμφύλιος πόλεμος 
που κράτησε 15 ολόκληρα 
χρόνια, βομβαρδισμοί, 
εισβολές, εθνοθρησκευ-
τικές συγκρούσεις, 1,7 εκ. 
πρόσφυγες από τη Συρία 
και την Παλαιστίνη, ακυ-
βερνησία, διαδηλώσεις, 
θηριώδης πληθωρισμός, 
πείνα. Και παντού το μα-
κρύ χέρι της Χεζμπολάχ. 
Εδώ και πάνω από μισό 
αιώνα ο Λίβανος παθαίνει 
πνευμονία αμέσως μόλις 
ξεροβήξει οποιοσδήποτε 
στην περιοχή.
Μια ματιά στην μεταπο-
λεμική Ιστορία της χώρας 
αρκεί για να καταλάβει κα-
νείς τα αίτια και αυτής της 
καταστροφής. Στην πραγ-
ματικότητα δεν χρειάζεται 
καν έρευνα. Δεν χρειά-
ζονται ούτε το κλιμάκιο 
της Ιντερπόλ, που έφθασε 
εκεί μετά από αίτημα των 
λιβανικών αρχών, ούτε 
ο Στρατός, στον οποίο η 
Χεζμπολάχ ζήτησε να ανα-
τεθεί η έρευνα (προφανώς 
επειδή τον ελέγχει), ούτε ο 
διεθνής έλεγχος, που ζή-
τησε ο Πρόεδρος Μακρόν 
και αρνήθηκε ο Λιβανέζος 
Πρόεδρος Μισέλ Αούν, 
διότι, όπως είπε, θα απέ-
κρυπτε την αλήθεια.

Την ξέρει την αλή-
θεια ο Αούν. Η αλή-
θεια είναι εκεί – αρκεί 
να θέλει κάποιος να 
την δει. Και η αλή-
θεια αυτή είναι πολύ 
πικρή:

Ό,τι κι’ αν συμβεί στην 
περιοχή, την πληρώνει ο 
Λίβανος. Σε όλους τους 
αραβοϊσραηλινούς πολέ-
μους βρέθηκε ανάμεσα σε 
διασταυρούμενα πυρά και 
μετατράπηκε σε αιματηρό 
πεδίο αντιποίνων. «Μαύ-
ρος Σεπτέμβρης» στην 
Ιορδανία; Την πληρώνει 
ο Λίβανος. Πόλεμος στη 
Συρία; Πάλι ο Λίβανος την 
πληρώνει. Προσφυγικό 
πρόβλημα στην περιοχή; 
Πάλι ο Λίβανος υφίσταται 
τις συνέπειες.
Με λίγα λόγια, κάθε πρό-
βλημα που ξεσπά εκτός 
συνόρων, μεταφέρεται 
στον Λίβανο και οδηγεί 
στον επόμενο εμφύλιο 
σπαραγμό, καθώς η χώρα 
παραμένει βαθιά διχα-
σμένη.
Λες και η υφήλιος ολόκλη-
ρη έχει αποφασίσει πως 
ο Λίβανος είναι μια χώρα 
στιγματισμένη από την 
σκληρή μοίρα.
Και μόνο ως ειρωνεία – και 
προσπάθεια απόσεισης 
ευθυνών – μπορούν να 
εκληφθούν οι συλλήψεις 
τελωνειακών και λιμενι-
κών, όταν στην δύσμοιρη 
χώρα ουδείς είναι σε θέση 
να γνωρίζει τι συμβαίνει 
στο έδαφός της.

Τι να ελέγξουν μέσα 
στο χάος;

Τι να ελέγξουν δηλαδή 
τώρα, όταν ο Μπάντρι 

Ντάχερ, γενικός διευθυ-
ντής των Τελωνείων του 
Λιβάνου, αποκάλυψε πως 
τα τελωνεία είχαν στείλει, 
το 2014, το 2015, το 2016 
και το 2017, έξι έγγραφα 
στην Δικαιοσύνη προει-
δοποιώντας ότι το υλικό 
συνιστούσε απειλή; Όταν 
εδώ και έξι μήνες οι λιμε-
νικοί προειδοποιούσαν 
πως αν το νιτρικό αμμώνιο 
δεν μετακινείτο θα ανα-
τινασσόταν ολόκληρη η 
Βηρυτός;
Τι χρεία άλλων αποδείξεων 
έχουμε για τα πραγματικά 
αίτια της καταστροφής, 
όταν ο Λίβανος μαστίζεται 
από τους πολέμους εδώ 
και πάνω από μισό αιώνα;
Όταν λόγω των πολέμων 
χρειάστηκε να αναβάλει 
τρεις εκλογικές αναμε-
τρήσεις στη σειρά και οι 
εκλογές του 2018 ήταν 
οι πρώτες μετά από δέκα 
χρόνια;
Όταν για να εκλέξει Πρό-
εδρο χρειάστηκε να ανα-
βάλουν… 20 φορές την 
ψηφοφορία και τελικά 
Πρόεδρος εξελέγη ενάμι-
ση χρόνο αργότερα;

Όταν πρωθυπουργοί 
σκοτώνονται σε βομ-
βιστικές επιθέσεις;

Όταν πρωθυπουργοί πα-
ραιτούνται ο ένας μετά τον 
άλλο και μέχρι να εκλεγεί ο 
επόμενος περνάνε μήνες;
Όταν σε μια χώρα με λιγό-
τερες από 7 εκατομμύρια 
ψυχές έχουν συρρεύσει 1,7 
εκ. πρόσφυγες των οποίων 
η διαβίωση κοστίζει σχε-
δόν 5 δις δολάρια;
Όταν η οικονομία έχει κα-
ταρρεύσει, αθετούνται 
πληρωμές χρέους και το 
φάσμα της πείνας έχει 
εγκατασταθεί στα μισά 
νοικοκυριά;
Και κυρίως, όταν η Χεζ-
μπολάχ με το πολιτικό 
της σκέλος μετέχει στην 
κυβέρνηση και με το στρα-
τιωτικό της παίρνει μέρος 
σε πολεμικές επιχειρήσεις 
– πότε στη Συρία και πότε 
σε επιχειρήσεις κατά του 
Ισραήλ;
Συγγνώμη, αλλά χρειαζό-
μαστε άλλες αποδείξεις; 
Ήταν δυνατόν μέσα σ’ αυτό 
το χάος, μέσα σ’ αυτήν την 
απόλυτη διάλυση να ασχο-
ληθεί κανείς με το φονικό 
φορτίο στο λιμάνι; Ο ίδιος 
ο Πρόεδρος Αούν είπε πως 

ενημερώθηκε μόλις στις 20 
Ιουλίου και επικοινώνησε, 
όπως είπε, με τον γενικό 
γραμματέα του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Άμυνας για να 
πράξει τα δέοντα. Και πως 
δεν αποκλείει να υπήρξε 
κάποια εξωτερική ανάμιξη.
Άλλος το έλεγε στη Δικαιο-
σύνη, άλλος στον Στρατό. 
Αλλά ποιος ελέγχει την Δι-
καιοσύνη και τον Στρατό; 
Ποιος ελέγχει το Κράτος, 
όταν στην κυβέρνηση με-
τέχει η Χεζμπολάχ;
Ακριβώς γι’ αυτό η ακραία 
αυτή οργάνωση με τα δύο 
πρόσωπα, αυτό του κυ-
βερνητικού εταίρου και 
αυτό του πολέμαρχου της 
ερήμου, αισθάνθηκε την 
ανάγκη να ανακοινώσει 
πρώτον ότι δεν είχε απο-
θήκη όπλων στο λιμάνι 
– αλήθεια πού τα έχει τα 
όπλα της; - και ότι απαιτεί-
ται ενότητα και ψυχραιμία 
και… όχι πολιτικοποίηση 
του θέματος!
Προφανώς, κατά την Χεζ-
μπολάχ, δεν υπάρχουν 
πολιτικές ευθύνες, αλλά 
φταίνε οι τελωνειακοί και 
οι λιμενικοί που δεν… 
ήπιαν το νιτρικό αμμώνιο 
για να το εξαφανίσουν!

Από τον Μαύρο 
Σεπτέμβρη ως την 
συριακή κατοχή

Και όμως! Το πρόβλημα 
είναι καθαρά πολιτικό! Και 
ιδού οι αποδείξεις:
Με πληθυσμό λιγότερο 
από 7 εκατομμύρια (από 
τα οποία το 54% μουσουλ-
μάνοι, το 40,5% Χριστιανοί 
και με άλλα 16 αναγνωρι-
σμένα θρησκευτικά δόγ-
ματα) και έκταση μόλις 
10.452 τετραγωνικά χιλιό-
μετρα, η Χώρα των Κέδρων 
δεν έχει στιγμή ησυχάσει 
από το 1944 που απέκτησε 
την ανεξαρτησία της από 
τη Γαλλία.
Μια πονεμένη λωρίδα γης 
με αρχαίες ρίζες, ταξιδεμέ-
νη με τα πλοία των Φοινί-
κων, τμήμα του βασιλείου 
των Σελευκιδών, επιγόνων 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
γνώρισε κάθε λογής κα-
τακτητές – Ρωμαίους, Βυ-
ζαντινούς, Άραβες, Τούρ-
κους, αποικιοκρατία. Και 
το δράμα της συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα.
Στο στόχαστρο κατά τον 
Αραβοϊσραηλινό Πόλεμο 
του 1967, ένας δεκαπεντά-

χρονος εμφύλιος πόλεμος 
που κράτησε από το 1975 
ως το 1990 με 120.000 
νεκρούς και βιβλικές κατα-
στροφές, εισβολή Ισραηλι-
νών το 1982 που αποχώ-
ρησαν από το μέχρι τότε 
κατεχόμενο νότιο τμήμα 
το 2000, υπό συριακή κα-
τοχή ως το 2005.
Στην πραγματικότητα, ο 
Λίβανος υπήρξε πάντα το 
μεγάλο θύμα του Μεσανα-
τολικού Ζητήματος. Μετά 
τον «Μαύρο Σεπτέμβρη» 
του 1970 και την εκδίωξη 
των Παλαιστινίων από την 
Ιορδανία, στον Λίβανο με-
ταφέρθηκε το γενικό στρα-
τηγείο της Οργάνωσης για 
την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης. Αμέσως, όλα 
τα παλαιά πάθη αναζωπυ-
ρώθηκαν, με αποτέλεσμα 
πέντε χρόνια αργότερα 
να ξεσπάσει ο εμφύλιος, 
στη διάρκεια του οποίου οι 
συμμαχίες άλλαξαν πολλές 
φορές.
Το 1976 στη χώρα εισέ-
βαλε η Συρία, το 1978 
το Ισραήλ κατέλαβε μια 
«ζώνη ασφαλείας» στο 
νότιο τμήμα της, προκειμέ-
νου να προστατευθεί από 
τις επιθέσεις των Παλαιστι-
νίων, ενώ το 1982 πραγμα-
τοποιήθηκε η ισραηλινή 
εισβολή που ονομάσθηκε 
«Επιχείρηση Γαλιλαία». Οι 
Σύροι αναγκάσθηκαν να 
αποσυρθούν στην Kοι-
λάδα Mπεκάα και οι Πα-
λαιστίνιοι να μεταφέρουν 
το στρατηγείο τους στην 
Tύνιδα.
Σ’ όλο αυτό το διάστημα, 
διαρκούσε και ο εμφύλι-
ος που έληξε δεκαπέντε 
χρόνια αργότερα με την 
εθνική συμφιλίωση που 
επέβαλε η Συμφωνία του 
Tαΐφ. Αλλά η χώρα είχε 
ουσιαστικά μεταβληθεί σε 
προτεκτοράτο της Συρίας.

Παραιτήσεις και δο-
λοφονίες με τη Χεζ-
μπολάχ να κινεί τα 
νήματα

Στο μεταξύ, όμως, είχε 
γεννηθεί μια νέα εξτρε-
μιστική φιλοϊρανική και 
φιλοσυριακή οργάνωση, 
η Χεζμπολάχ, της οποίας 
ήδη από το 1992 η κυ-
βέρνηση του Λιβάνου είχε 
ζητήσει από το Ιράν την 
χαλιναγώγηση. Όλα τα 
επόμενα χρόνια, η Χεζ-

μπολάχ συνέχιζε τις επιθέ-
σεις κατά του Ισραήλ από 
το έδαφος του Λιβάνου, 
εμποδίζοντας στην πράξη 
την αποχώρηση των ισ-
ραηλινών στρατευμάτων 
από τον Νότιο Λίβανο, που 
τελικά συνέβη τον Μάιο 
του 2000. Αλλά τότε, ακό-
μη και ο πρωθυπουργός 
του Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι 
συμφωνούσε με την δρά-
ση της Χεζμπολάχ, η οποία 
συνέχισε τις επιθέσεις με 
ορμητήριο τον Λίβανο και 
μετά την αποχώρηση των 
Ισραηλινών.
Φιλοσυριακές τότε οι κυ-
βερνήσεις της χώρας, λάμ-
βαναν κατασταλτικά μέτρα 
εναντίον όσων αντιτίθεντο 
στη συριακή κατοχή, που 
υπέθαλπε την Χεζμπολάχ, 
η οποία αποθρασύνθηκε 
τόσο, ώστε ακόμη και ο Ρα-
φίκ Χαρίρι οδηγήθηκε σε 
παραίτηση τον Οκτώβριο 
του 2004, με τον πρόεδρο 
Εμίλ Λαχούντ να δίνει την 
εντολή στον Ομάρ Καρά-
με.
Στις  14 Φεβρουαρίου 
2005, ο Χαρίρι και άλλοι 
δύο πρώην πρωθυπουργοί 
έπεφταν νεκροί, θύματα 
μιας μεγάλης βομβιστικής 
επίθεσης, για την οποία 
ενοχοποιήθηκε η Χεζμπο-
λάχ. Οι δρόμοι της Βηρυ-
τού πλημμύρισαν από δε-
κάδες χιλιάδες διαδηλωτές 
με κεντρικό σύνθημα «Έξω 
η Συρία»!
Η δολοφονία οδήγησε σε 
παραίτηση τον πρωθυ-
πουργό Καράμε και τον 
Μάιο στην χώρα επέστρε-
ψε με τιμές ήρωα ο εξό-
ριστος στρατηγός Μισέλ 
Αούν. Αυτός που τώρα 
καθυβρίζεται από τους 
συμπολίτες του!
Τον ίδιο μήνα ολοκληρώ-
θηκε η αποχώρηση των 
συριακών στρατευμάτων. 
Άφησαν, όμως, πίσω τους 
την Χεζμπολάχ και τον ηγέ-
τη της Χασάν Νασράλα, ο 
οποίος κρύβεται μετά τον 
πόλεμο του 2006.

Δεν άφηναν κυβέρ-
νηση να στεριώσει

Τότε, τον Ιούλιο του 2006, 
η απαγωγή εκ μέρους της 
Χεζμπολάχ δύο Ισραηλι-
νών στρατιωτών προκά-
λεσε την επέμβαση του 
Ισραήλ και σφοδρούς βομ-
βαρδισμούς από αέρος, 
ξηράς και θαλάσσης, που 
κράτησαν 34 μέρες, με το 
κόστος των καταστροφών 
να φθάνει τα 3,6 δις δολά-
ρια! Τον Αύγουστο εκείνης 
της χρονιάς, η υφήλιος 
έστελνε πάλι ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στον πολύπα-
θο Λίβανο…
Αλλά ακόμη και τότε, ο 
πρωθυπουργός Φουάντ 
Σινιόρα συνέχιζε να υπε-
ρασπίζεται την Χεζμπολάχ, 
αρνούμενος την πρόταση 
του Ισραήλ για άμεση δι-
εξαγωγή ειρηνευτικών 
συνομιλιών. Τον Νοέμβριο 
του 2006, οι φιλοσυριακές 
οργανώσεις Χεζμπολάχ 
και Αμάλ απέσυραν τους 
υπουργούς τους από την 
κυβέρνηση. Στις 22 Νοεμ-
βρίου 2006, η δολοφονία 

του Λιβανέζου αντι-σύρου 
υπουργού Πιέρ Τζεμάγιελ 
συγκλόνιζε την χώρα.
Έπρεπε να φθάσουμε στον 
Μάρτιο του 2008 για να 
καταγγείλει ο πρωθυπουρ-
γός Σινιόρα την ανάμιξη 
της Συρίας και να διατάξει 
έρευνα για τα δίκτυα της 
Χεζμπολάχ. Αν και η από-
φαση 1701 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
έβαλε τέλος στον πόλεμο 
με το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ 
συνέχισε τις επιθέσεις της 
και το 2009, προκαλώντας 
τα ισραηλινά αντίποινα.
Παράλληλα, εμπόδιζε και 
τον σχηματισμό κυβέρ-
νησης. Ο Σαάντ Χαρίρι, 
γιος του δολοφονημένου 
Ραφίκ, κέρδισε τις εκλογές 
τον Ιούνιο του 2009, αλλά 
η χώρα παρέμενε επί μήνες 
χωρίς κυβέρνηση. Μια κυ-
βέρνηση εθνικής ενότητας 
σχηματίστηκε τελικά στα 
τέλη του χρόνου, για να κα-
ταρρεύσει στις αρχές του 
2011, μετά τη νέα παραί-
τηση των υπουργών της 
Χεζμπολάχ, που δυνάμωνε 
συνεχώς.
ταν τότε που ξεκινούσε 
τις εργασίες του το Ειδικό 
Δικαστήριο για τον Λίβανο, 
με την Χεζμπολάχ να καλεί 
κατ’ επανάληψη τον Χαρίρι 
να μην αναγνωρίσει τη 
δικαιοδοσία του συγκεκρι-
μένου δικαστηρίου, κάτι 
που ο ίδιος είχε αρνηθεί 
να πράξει.
Τις δυο πλευρές χώριζε 
πάντα αβυσσαλέο μίσος, 
καθώς η Χεζμπολάχ έχει 
φωτογραφηθεί ως υπεύ-
θυνη για την δολοφονία, 
το 2005, του Ραφίκ Χαρίρι, 
πατέρα του πρώην πρωθυ-
πουργού, σε βομβιστική 
επίθεση.

Σημειώστε ότι μετά την 
καταστροφική έκρηξη στο 
λιμάνι της Βηρυτού, το 
Ειδικό Δικαστήριο για τον 
Λίβανο ανέβαλε την έκδο-
ση της απόφασης που είχε 
προγραμματιστεί για τις 7 
Αυγούστου και η έκδοσή 
της αναμένεται στις 18 του 
μήνα.
Τον Ιούνιο του 2011, μετά 
από πολύμηνες σκληρές 
διαπραγματεύσεις, σχη-
ματίστηκε η κυβέρνηση 
Νατζίμπ Μικάτι. Η Χεζμπο-
λάχ εξασφάλισε 19 χαρτο-
φυλάκια, ενώ τα υπόλοιπα 
11 μοιράστηκαν ανάμεσα 
στους υποστηρικτές του 
Προέδρου της χώρας, Μι-
σέλ Σουλεϊμάν, του μέχρι 
τότε εντολοδόχου πρωθυ-
πουργού Νατζίμπ Μικάτι 
(που είχε διοριστεί χάρη 
στην υποστήριξη των βου-
λευτών της Χεζμπολάχ) 
και του ηγέτη των Δρού-
ζων Ουαλίντ Τζουμπλάτ. 
Ο πρώην πρωθυπουργός, 
ο Σαάντ Χαρίρι βρέθηκε 
στην αντιπολίτευση.
Με λίγα λόγια, ο Λίβανος 
παραμένει για δεκαετίες 
βυθισμένος σε βαθιά πολι-
τική και οικονομική κρίση, 
καθώς μετά το τέλος του 
εμφυλίου, η Χεζμπολάχ 
υπήρξε η μοναδική πολι-
τοφυλακή που αρνήθηκε 
να διαλυθεί – με αποτέ-
λεσμα να συνεχίζονται οι 

Το μίσος, ο θρήνος και η πικρή αλήθεια για τον Λίβανο
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συνέχεια από τη σελίδα 11
επιθέσεις κατά του Ισραήλ. 
Στις 7 Αυγούστου, μετά την 
έκρηξη δηλαδή, το Ισραήλ 
ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 
drone προερχόμενο από 
τον Λίβανο.
Τον Φεβρουάριο του 2014, 
μετά από εμπλοκή σχεδόν 
ενός χρόνου, η χώρα απέ-
κτησε μια κυβέρνηση συμ-
βιβασμού υπό τον Ταμάμ 
Σαλάμ, στην οποία έλαβαν 
μέρος όλες οι πλευρές. Ο 
Σαλάμ είχε λάβει εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης 
τον Απρίλιο του 2013, μετά 
την παραίτηση της κυβέρ-
νησης του Νατζίμπ Μικάτι, 
όταν η Χεζμπολάχ είχε δι-
αφωνήσει στη δημιουργία 
εποπτικού μηχανισμού για 
την διενέργεια εκλογών.

Είκοσι ψηφοφορίες 
για να εκλέξουν Πρό-
εδρο!

Για χρόνια η χώρα αδυνα-
τούσε να εκλέξει Πρόεδρο 
(1988, 2007-2008 και 2014- 
Οκτώβριος 2016, οπότε 
και εξελέγη ο Χριστιανός 
απόστρατος στρατηγός 
Μισέλ Αούν). Τον Μάρτιο 
του 2015, το κοινοβούλιο 
είχε αποτύχει να εκλέξει 
πρόεδρο για… 20ή συνε-
χόμενη φορά – και ενώ η 
θητεία του προηγούμενου 
προέδρου, Μισέλ Σουλε-
ϊμάν είχε λήξει από τον 
Μάιο του 2014!
Για να αποκτήσει ο Λίβα-
νος πότε Πρόεδρο και 
πότε κυβέρνηση, έπρεπε 
να κινητοποιηθεί η διεθνής 
κοινότητα και να υπογρα-
φούν συμφωνίες μεταξύ 
των αντιπάλων στρατοπέ-
δων (Συμφωνία του Κατάρ 
και Συμφωνία της Ντό-
χα), ενώ η χώρα παρέμενε 
βαθιά διχασμένη μεταξύ 
της Συμμαχίας της 14ης 
Μαρτίου (που υποστηρί-
ζεται από τις ΗΠΑ και την 
Σαουδική Αραβία) και της 
Χεζμπολάχ.

Ο Σαάντ Χαρίρι ορκίστη-
κε τελικά πάλι πρωθυ-
πουργός, επικεφαλής μιας 
«κυβέρνησης εθνικής συ-
νεννόησης», στην οποία 
μετείχαν όλοι πλην των 
Φαλαγγιτών, στις 19 Δε-
κεμβρίου 2016. Σφοδρός 
αντίπαλος του συριακού 
καθεστώτος, ο Χαρίρι επα-
νερχόταν στην εξουσία 
μετά πέντε χρόνια, περι-
λαμβάνοντας στην κυβέρ-
νησή του δύο υπουργούς 
από την Χεζμπολάχ, μέλη 
της οποίας κατηγορούνταν 
ήδη ενώπιον του Ειδικού 
Δικαστηρίου για τον Λί-
βανο ότι σχεδίασαν την 
δολοφονία του πατέρα 
του Ραφίκ.

Τον Νοέμβριο του 2017 
και ενώ βρισκόταν στην 
Σαουδική Αραβία ο Χα-
ρίρι είχε παραιτηθεί και 
αναθεώρησε μόνο όταν 
έλαβε την διαβεβαίωση 
των πολιτικών δυνάμεων 
– κυρίως της Χεζμπολάχ – 
πως θα τηρήσουν αποστά-
σεις από τις περιφερειακές 
κρίσεις. Ως γνωστόν, την 
ώρα που η Χεζμπολάχ 

βρίσκεται σταθερά στην 
κυβέρνηση, μαχητές της 
συνεχίζουν να πολεμούν 
στη Συρία στο πλευρό 
του Άσαντ. Παράλληλα, το 
Ισραήλ καταγγέλλει πως 
η Χεζμπολάχ ελέγχει τον 
στρατό του Λιβάνου.
Άλλωστε, τον Ιούλιο του 
2017, η Χεζμπολάχ είχε 
ανακοινώσει πως ξεκίνησε 
μια επιχείρηση εναντίον 
«ενόπλων τρομοκρατών», 
προκειμένου να τους εκδι-
ώξει από μια περιοχή στα 
σύνορα με τη Συρία.

Εκλογές μετά από 
δέκα χρόνια!

Η οργάνωση βγήκε ενι-
σχυμένη (για την ακρίβεια 
πρώτη σε έδρες μαζί με 
τους συμμάχους της, αφού 
κέρδισαν τις 70 από τις 128 
έδρες) και στις εκλογές του 
Μαΐου 2018, τις πρώτες 
μετά από δέκα χρόνια στη 
χώρα – οι εκλογές είχαν 
αναβληθεί τρεις φορές 
λόγω του πολέμου στη 
Συρία - και με ισχνή συμ-
μετοχή των πολιτών (κάτω 
του 50%).
Τις θέσεις του προέδρου 
(Ναμπίχ Μπέρι, έκτη θη-
τεία) και του αντιπροέδρου 
της Βουλής κατέλαβαν 
πολιτικοί προσκείμενοι 
στη Χεζμπολάχ. Ο Μπέρι 
προέρχεται από το «κίνημα 
των στερημένων» Αμάλ 
που είχε ιδρυθεί από τον 
πολύ γνωστό σιίτη ιμάμη, 
Μούσα Σαντρ.
Σημειώστε ότι στον Λί-
βανο ο πρόεδρος είναι 
απαραίτητα χριστιανός, ο 
πρωθυπουργός σουνίτης 
μουσουλμάνος και ο πρό-
εδρος της Βουλής σιίτης 
μουσουλμάνος.
Έτσι, ο Χαρίρι, έχοντας χά-
σει το ένα τρίτο των εδρών 
του, βρέθηκε επικεφαλής 
μιας κυβέρνησης συνασπι-
σμού – αφού η Χέζμπολαχ 
δεν επιδιώκει την πρωθυ-
πουργία, κάτι που θα δη-
μιουργούσε προβλήματα 
στη χρηματοδότηση της 
χώρας από το εξωτερικό. 
Δηλαδή, κυβερνούν από 
το παρασκήνιο και όλοι κο-
ροϊδεύονται μεταξύ τους.

Άλλωστε, η Χεζμπολάχ 
στέκεται πάντα εμπόδιο 
σε κάθε προσπάθεια της 
χώρας να δημιουργήσει 
σοβαρές συμμαχίες. Το 
2007 η Κύπρος υπέγραψε 
με τον Λίβανο για οριοθέ-
τηση ΑΟΖ. Αλλά όταν η Κύ-
προς υπέγραψε ανάλογη 
συμφωνία με το Ισραήλ (το 
2010), η Χεζμπολάχ απο-
φάσισε να εμποδίσει την 
επικύρωση της συμφωνίας 
Λιβάνου – Κύπρου από την 
λιβανική Βουλή.

Κάθε άλλο παρά τυχαία, 
στις 7 Μαρτίου 2019 ο 
Λίβανος προειδοποίησε με 
επιστολές ΟΗΕ, ΕΕ, Κύπρο, 
Ελλάδα και Ιταλία πως ο 
σχεδιαζόμενος αγωγός 
αερίου EastMed από το 
Ισραήλ προς την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση δεν πρέπει να 
παραβιάσει δικαιώματα 
του Λιβάνου μέσα στη θα-
λάσσια περιοχή την οποία 
διεκδικεί ως Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη του.

Από τις 17 Οκτωβρίου 
του 2019, ο Λίβανος συ-
γκλονιζόταν από συνε-
χείς διαδηλώσεις κατά της 
κυβέρνησης του Σαάντ 
Χαρίρι, ο οποίος τελικά πα-
ραιτήθηκε στις 29 Οκτω-
βρίου 2019. Δηλαδή, η 
Χεζμπολάχ πέτυχε τελικά 
την εκδίωξη του Χαρίρι.

Είχαν προηγηθεί σφοδρές 
μάχες μεταξύ της αστυνο-
μίας και υποστηρικτών της 
Χεζμπολάχ και του σιιτικού 
κινήματος Αμάλ, οι τράπε-
ζες έκλεισαν, ο πρόεδρος 
του κοινοβουλίου Ναμπίχ 
Μπέρι, άνθρωπος όπως 
είπαμε της Χεζμπολάχ, 
δήλωνε πως «ο Λίβανος 
μοιάζει με πλοίο που βυθί-
ζεται», οι διαδηλωτές χτυ-
πούσαν κατσαρόλες και 
τηγάνια έξω από τα σπίτια 
των πρώην υπουργών, 
η Δικαιοσύνη ξεκινούσε 
έρευνες για διαφθορά, οι 
μαθητές αρνούνταν να 
επιστρέψουν στα μαθή-
ματά τους και ο ίδιος ο 
Νασράλα καλούσε τους 
οπαδούς του σε αποχή 
από τις διαδηλώσεις, επι-
σείοντας τον κίνδυνο ενός 
νέου εμφυλίου.

H χώρα βρισκόταν επί μή-
νες στο ίδιο έργο θεατής. Ο 
σημερινός πρωθυπουργός 
Χασάν Ντίαμπ, καθηγητής 
πανεπιστημίου και πρώην 
υπουργός Παιδείας, έλα-
βε εντολή σχηματισμού 
κυβέρνησης στις 19 Δε-
κεμβρίου του 2019, με τη 
στήριξη της Χεζμπολάχ και 
των πολιτικών της συμμά-
χων, περιλαμβανομένου 
του Ελεύθερου Πατριωτι-
κού Κινήματος που ιδρύ-
θηκε από τον πρόεδρο 
Μισέλ Αούν. Πλην όμως, 
όπως και το 2011, χωρίς 
την στήριξη του Χαρίρι.

Καταγγελίες για «μα-
ριονέτες»

Στα μέσα Ιανουαρίου 2020, 
οι διαδηλωτές επέστρε-
ψαν στους δρόμους, με 
αίτημα τον σχηματισμό 
κυβέρνησης τεχνοκρατών. 
Ο Χαρίρι παρέμενε υπη-
ρεσιακός πρωθυπουργός, 
η Βηρυτός συγκλονιζόταν 
από βίαια επεισόδια και η 
μεγάλη οικονομική κρίση 
οδηγούσε στην επιβολή 
κεφαλαιακών ελέγχων.

Τελικά, στις 21 Ιανουαρίου 
2020, ο Λίβανος αποκτού-
σε κυβέρνηση υπό τον 
Χασάν Ντιάμπ, έπειτα από 
συμφωνία του ισχυρού 
σιιτικού κινήματος Χεζ-
μπολάχ και των συμμάχων 
του για τα μέλη του υπουρ-
γικού συμβουλίου – όλοι 
τους γνωστοί πολιτικοί.

Ωστόσο, η ανακοίνωση 
των ονομάτων των 20 
υπουργών δεν ικανοποί-
ησε τον κόσμο, που απαι-
τούσε απομάκρυνση του 
συνόλου της πολιτικής 
τάξης - την οποία κατη-
γορούν για κακοδιαχεί-
ριση και διαφθορά - και 
σχηματισμό κυβέρνησης 

τεχνοκρατών.

Την επομένη είχαμε νέες 
διαδηλώσεις, με τον κό-
σμο να καταγγέλλει ότι 
οι υπουργοί επιλέχθηκαν 
από τα μεγάλα πολιτικά 
κόμματα, όπως η Χεζμπο-
λάχ και οι σύμμαχοί της 
- το κίνημα Αμάλ και τον 
πρόεδρο Μισέλ Αούν.

«Είναι μαριονέττες της 
Χεζμπολάχ και του Αούν», 
έλεγαν στους δημοσιογρά-
φους. «Δεν εκπροσωπούν 
όλους τους Λιβανέζους».

Στις 11 Φεβρουαρίου, ο κό-
σμος βγήκε και πάλι στους 
δρόμους, προκειμένου να 
εμποδίσει τους βουλευτές 
να φθάσουν στο κοινοβού-
λιο και να δώσουν ψήφο 
εμπιστοσύνης στη νέα 
κυβέρνηση. Οι δυνάμεις 
ασφαλείας τους αντιμε-
τώπισαν με δακρυγόνα και 
αντλίες νερού.

Θηριώδης πληθωρι-
σμός και συγκρού-
σεις με τον Στρατό

Στις 7 Μαρτίου, ο Λίβα-
νος βρέθηκε για πρώτη 
φορά στην ιστορία του 
σε αδυναμία καταβολής 
υποχρεώσεων. Υπό το βά-
ρος ενός χρέους 92 δις 
δολαρίων (170% του ΑΕΠ), 
ο πρωθυπουργός Ντιάμπ 
ανακοίνωσε ότι η χώρα 
δεν θα πληρώσει οφειλή 
1,2 δις χρέους.

Έκτοτε, η οικονομική κρί-
ση βαδίζει παράλληλα με 
την υγειονομική. Στις 6 
Απριλίου ο Ντιάμπ εξέπεμ-
ψε σήμα κινδύνου ενώπιον 
των πρεσβευτών της διε-
θνούς ομάδας υποστήρι-
ξης του Λιβάνου (GIS).

Το 45% του πληθυσμού ζει 
κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας και στα τέλη Απριλί-
ου οι συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας στη Βηρυτό και 
στην Τρίπολη του Βορείου 
Λιβάνου, πάντα εν μέσω 
κρίσης του κορωνοϊού, 
είχαν πια ως αντικείμενο 
την επιδείνωση της οικο-
νομικής κατάστασης με 
την ραγδαία αύξηση του 
πληθωρισμού και την άνευ 
προηγουμένου υποτίμηση 
του εθνικού νομίσματος. 
Ένας διαδηλωτής έχασε 
τη ζωή του, άλλοι τραυμα-
τίστηκαν, μαζί και στρατι-
ώτες, αφού η κυβέρνηση 
κατέβασε στους δρόμους 
και τον Στρατό.

Στην Τρίπολη (του Λιβά-
νου), εκατοντάδες δια-
δηλωτές λεηλάτησαν και 
πυρπόλησαν περίπου έξι 
τράπεζες, έσπασαν τις πλά-
κες του πεζοδρομίου για 
να τις ρίξουν εναντίον του 
στρατού και πυρπόλησαν 
δύο στρατιωτικά οχήματα.

Ο ίδιος ο υπουργός Οικο-
νομίας Ραούλ Νεχμέ έκα-
νε λόγο για αύξηση κατά 
55% των τιμών, ενώ μέσα 
σε μερικές εβδομάδες η 
λιβανέζικη λίρα είχε χάσει 
περισσότερο από το 150% 

της αξίας της και πλέον στη 
μαύρη αγορά ένα δολάριο 
κόστιζε ήδη από τον Απρί-
λιο 4.000 λίρες.

Η χώρα, που κάποτε ήταν 
η μεγαλύτερη σιτοπαρα-
γωγός χώρα της ανατολι-
κής Μεσογείου, σήμερα 
βρίσκεται αντιμέτωπη με 
το φάσμα της πείνας. Τα 
αποθέματα σιτηρών θα 
εξαντληθούν μέσα σε ένα 
μήνα. Και σύμφωνα με 
την οργάνωση «Save the 
Children», περισσότερα 
από μισό εκατομμύριο παι-
διά στη Βηρυτό μάχονται 
για την επιβίωσή τους.

Από τον Σεπτέμβριο του 
2019 οι τιμές των προϊό-
ντων έχουν αυξηθεί κατά 
169% και η ανεργία κατά 
35%. Σε δραματική κατά-
σταση βρίσκονται 1,5 εκ. 
Σύροι πρόσφυγες και περί-
που 180.000 Παλαιστίνιοι.

Δεν είναι να απορεί κανείς: 
Ο Λίβανος φιλοξενεί τον 
μεγαλύτερο αριθμό προ-
σφύγων παγκοσμίως σε 
σχέση με τον πληθυσμό 
του. Αλλά όταν το 2018 ξε-
κίνησε ένα πρόγραμμα επι-
στροφής προσφύγων στη 
Συρία ή αλλού, όρμησαν 
όλοι – ΜΚΟ και δυτικές κυ-
βερνήσεις - να τους φάνε 
ζωντανούς, ουσιαστικά 
επιβάλλοντάς τους να… 
πεινάνε όλοι μαζί! Ήδη από 
το 2014 η κεντρική τράπε-
ζα του Λιβάνου είχε ανα-
κοινώσει ότι οι πρόσφυγες 
στοιχίζουν τη χώρα 4,5 δις 
δολάρια τον χρόνο!

Εμφύλιος και για την 
Συρία

Και την ίδια ώρα σημειώ-
νονταν αιματηρές εμφύ-
λιες συγκρούσεις, καθώς 
ο λαός του Λιβάνου έχει 
διχαστεί σε υποστηρικτές 
και αντιπάλους του Άσαντ. 
Μάλιστα, τον Δεκέμβριο 
του 2013 ο στενός σύμ-
βουλος του Χαρίρι και 
αντίπαλος του συριακού 
καθεστώτος Μοχάμαντ 
αλ-Σάταχ, σκοτώθηκε σε 
μεγάλη βομβιστική επίθε-
ση, όπου έχασαν τη ζωή 
τους συνολικά επτά άτομα. 
Για τη φονική έκρηξη ο 
Χαρίρι είχε καταγγείλει την 
Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα, στις 19 Νοεμ-
βρίου 2013, είχε σημειωθεί 
διπλή βομβιστική επίθε-
ση έξω από την ιρανική 
πρεσβεία στη Βηρυτό, με 
πάνω από είκοσι νεκρούς. 
Και ακόμη πιο πριν, στις 
23 Αυγούστου 2013, πάνω 
από 40 νεκροί και 500 
τραυματίες ήταν ο απολο-
γισμός από τις δύο επιθέ-
σεις σε σουνιτικά τεμένη 
στην Τρίπολη. Άλλοι τριά-
ντα είχαν σκοτωθεί τον ίδιο 
μήνα σε βομβιστική επίθε-
ση σε συνοικία προπύργιο 
της Χεζμπολάχ, στα νότια 
της Βηρυτού. Και άλλοι 
πενήντα σε άλλη έκρηξη 
σε σιιτικό προάστιο της 
Βηρυτού.

Τον Ιούλιο του 2013, η 
ΕΕ είχε συμπεριλάβει στη 

«λίστα των τρομοκρατικών 
οργανώσεων» τη στρατιω-
τική πτέρυγα της Χεζμπο-
λάχ. Εκείνη την χρονιά, ο 
Λίβανος βρέθηκε ανάμεσα 
στις ρουκέτες που έπεφταν 
από την πλευρά της Συρίας 
και στις απαντήσεις του Ισ-
ραήλ. Οι συνέπειες από την 
συμμετοχή της Χεζμπολάχ 
στις μάχες υπέρ του Άσαντ 
υπήρξαν δραματικές. Οι 
μάχες μεταξύ υποστηρι-
κτών και αντιπάλων του 
Άσαντ διεξάγονταν όλο το 
2013 μέσα στις λιβανικές 
πόλεις.

Δέκα χρόνια μετά, στις 
27 Ιουλίου 2020, ο ισρα-
ηλινός στρατός ανέφερε 
ότι απέτρεψε «μια από-
πειρα διείσδυσης ενός 
τρομοκρατικού πυρήνα» 
στα βόρεια σύνορά του 
με τον Λίβανο, καθώς και 
«εν εξελίξει μάχες» στη 
διαφιλονικούμενη περιοχή 
Μοντ Ντοβ στα βόρεια σύ-
νορα με τον Λίβανο. Πρό-
κειται για μια πλαγιά του 
Όρους Ερμών , στον ορει-
νό όγκο του Αντιλιβάνου, 
την οποία διεκδικεί και ο 
Λίβανος, αποκαλώντας τη 
«αγροκτήματα Σεμπάα». 
Ωστόσο, σύμφωνα με τον 
ΟΗΕ, αποτελεί μέρος των 
κατεχόμενων από το Ισρα-
ήλ Υψωμάτων του Γκολάν.

Θρήνος πάνω σε πα-
λιά και νέα ερείπια

Όταν στις 4 Αυγούστου ση-
μειώθηκε η φονική έκρη-
ξη στο λιμάνι της πόλης 
που κάποτε άκουγε στο 
όνομα «Παρίσι της Μέσης 
Ανατολής», όλα έμοιαζαν 
με αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία.

Η τραγωδία, αυτή που 
ξεκίνησε δεκαετίες πριν, 
όταν οι επιθέσεις με ΑΝΦΟ, 
το πανίσχυρο εκρηκτικό 
από λίπασμα και πετρέλαιο 
έπαιρνε το όνομα «γλυκό 
της Βηρυτού», είχε πια 
κορυφωθεί.

Η μοναχική συναυλία της 
Φιλαρμονικής του Λιβάνου 
από τα ρωμαϊκά ερείπια 
της Κοιλάδας Μπααλμπέκ, 
έγινε θρήνος πάνω από τα 
καινούργια ερείπια της πιο 
βασανισμένης χώρας του 
μεταπολεμικού κόσμου.

Θρήνος πάνω από ερεί-
πια επί ερειπίων για έναν 
πόλεμο που δεν σταματά 
ποτέ και όπου η αλήθεια 
του ενός είναι το ψέμα του 
άλλου.

Ακριβώς όπως το είχε πε-
ριγράψει ο Λιβανέζος συγ-
γραφέας Ράουι Χαζ, στο 
βιβλίο του για τον εμφύλιο: 
«Ο πόλεμος σπέρνει τη 
σιωπή, κόβει γλώσσες, 
λειαίνει τις πέτρες»…

* Η Σοφία Βούλτεψη εί-
ναι Βουλευτής Β3 Νοτί-
ου Τομέα Αθηνών, Ν.Δ., 
πρώην υφυπουργός παρά 
τω πρωθυπουργώ και κυ-
βερνητική εκπρόσωπος, 
δημοσιογράφος

Το μίσος, ο θρήνος και η πικρή αλήθεια για τον Λίβανο
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John Ivison:
Φαίνεται αδιανόητο ότι το 
Φιλελεύθερο Κόμμα θα 
προχωρήσει στις επόμενες 
εκλογές με την ίδια σειρά 
ανώτερων στελεχών και 
υπουργών που έχουν κάνει 
σοβαρά λάθη τόσο συχνά

Ο Jean Chrétien έλεγε στο 
γραφείο του μια λαϊκή αλ-
ληγορία που υποδηλώνει 
πώς θα χειριζόταν την 
υπόθεση WE.
Ένας αγρότης καλύπτε-
ται από κοπριά αγελάδας, 
αλλά ξέρει ότι αν προσπα-
θήσει να σκουπίσει την 
κοπριά ενώ είναι φρέσκια, 
θα την απλώσει παντού 
και θα την κάνει χειρότερη. 
Περιμένει λοιπόν μέχρι να 
στεγνώσει και στη συνέ-
χεια την καθαρίζει.

Κατανοητό ίσως, αλλά έτσι 
επέζησε στην πολιτική για 
40 χρόνια.
Ο Justin Trudeau υιοθέτη-
σε μια διαφορετική προ-
σέγγιση, συμφωνώντας 
να εμφανιστεί ενώπιον της 
επιτροπής οικονομικών 
της Βουλής, ενώ η λάσπη 
είναι ακόμα υγρή.
Κανένας πρωθυπουργός 
στις δύο σχεδόν δεκαε-
τίες μου στον λόφο του 
Κοινοβουλίου δεν εμφανί-
στηκε ενώπιον επιτροπής 
του Σώματος (ο Stephen 
Harper κάποτε κατέθεσε 
ενώπιον επιτροπής της Γε-
ρουσίας για το νομοσχέδιο 
μεταρρύθμισής του)
Οι πιο πανούργοι χειρι-
στές γνώριζαν ότι δεν θα 
μπορούσε να προκύψει 
κανένα καλό από το να 
επιτρέψουν στους βουλευ-
τές της πενιχρής αντιπο-
λίτευσης ένα δώσουν ένα 
ελεύθερο λάκτισμα στον 
πρωθυπουργό.
Ως αμυντικός ελιγμός, δεν 
είναι αποδεδειγμένος.
Όμως, είναι ένα μέτρο που 
δείχνει του πόσο προβλη-
ματική είναι η κυβέρνηση 
του Trudeau στο ότι πί-
στευε ότι μόνο θα μπορού-
σε να φτάσει στην απελευ-
θέρωσή του. Τι αυτοπεποί-
θηση. Τι αλαζονεία.
Όμως οι Φιλελεύθεροι 
χρειάζονται ένα παιχνίδι 
αλλαγής, και ο Trudeau 
πίστευε σαφώς ότι θα μπο-
ρούσε να είναι.
Η ερώτηση είναι ακόμη 
κατά πόσο τα κατάφερε να 
πετύχει, αλλά εμφανίστηκε 
από τα 90 λεπτά του ενώ 
η επιτροπή οικονομικών 
ήταν σχετικά άθικτη. Είναι 
πιθανό μάλιστα να πείσει 
μερικούς ανθρώπους για 
τη δική του αθωότητα, 
πέρα από την αποτυχία να 

Είτε η μαρτυρία του Trudeau δούλεψε είτε όχι, οι 
άνεμοι της αλλαγής φυσούν για τους Φιλελεύθερους

απαλλαγεί από την ανάθε-
ση μιας προσοδοφόρας 
συμφωνίας συνεισφοράς 
στο WE Charity.
 «Δεν έκανα τίποτα για να 
το επηρεάσω - ούτε καν 
ήξερα ότι είχε γίνει μέχρι 
τις 8 Μαΐου», είπε, οπότε 
η δημόσια υπηρεσία είχε 
ήδη προτείνει τη WE.
Ένας πρωθυπουργός που 
έμοιαζε με λαγωνικό, είπε 
ότι απέσυρε τη σύμβαση 
WE από την ατζέντα του 
υπουργικού συμβουλίου 
στις 8 Μαΐου, επειδή ήξε-
ρε ότι θα υπήρχαν ερω-
τήσεις σχετικά με τους 
συνδέσμους του με την WE 
(τελικά πήγε στο υπουρ-
γικό συμβούλιο στις 22 
Μαΐου). Αλλά επέμεινε ότι 
δεν λάβαμε προτιμησιακή 
μεταχείριση.
Από μόνος του, ο Trudeau 
μπορεί να είναι σε θέση να 
ξεφορτωθεί την υπόθεση 
WE χωρίς να διασκορπι-
στεί πάρα πολύ.
Αλλά οι πολιτικές αμαρτίες, 
όπως τα ιδρωμένα πόδια, 
σπάνια έρχονται μόνα.
Υπάρχουν βασικά επεισό-
δια στη ζωή κάθε κυβέρ-
νησης από την οποία η 
ανάκαμψη αποδεικνύεται 
αόριστη.
Ο βουλευτής του NDP 
Charlie Angus επεσήμανε 
ότι ο Trudeau έχει κριθεί 
ένοχος για παράβαση του 
Νόμου περί Συγκρούσεων 
Συμφερόντων ήδη δύο 
φορές και οι σύνδεσμοι της 
οικογένειάς του με τους 
αδελφούς Kielburger της 
WE δίνουν στο κοιν ό την 
εντύπωση ότι δεν πιστεύει 
ότι ισχύουν γι ‘αυτόν οι 
νόμοι που ορίζουν την 
πολιτική συμπεριφορά.
Το σχόλιο του Angus τό-
νισε το γεγονός ότι τα 
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η κυβέρνηση του 
Trudeau είναι σωρευτικά.
Όπως έγραψε ο Βρετανός 
συγγραφέας και δημο-
σιογράφος, Christopher 
Booker πριν από 50 χρόνια, 
έρχεται μια στιγμή που 
τα πράγματα αρχίζουν 
να στρέφονται εναντίον 
οποιουδήποτε κόμματος 
στην εξουσία. «Μέχρι εκεί-
νη τη στιγμή, όσο πολλά 
λάθη κάνει, όσο καταδικά-
ζει την κριτική που μπορεί 
να γίνει εναντίον του, όσο 
δημοφιλής και αν γίνει, 
μπορεί να ταξιδέψει γα-
λήνια», έγραψε στο βιβλίο 
του The Neophiliacs. «Αλλά 
μετά από εκείνη τη στιγμή, 
κάθε λάθος που κάνει γίνε-
ται μεγεθυντικό, πράγματι 
οι αδυναμίες πολλαπλασι-
άζονται, σαν να τρέφονται 
με τον εαυτό τους και τόσο 

προς τα έξω όσο και προς 
τα μέσα η κυβέρνηση εμ-
φανίζεται στο έλεος κάθε 
ανέμου».
Ο Trudeau μπορεί να έχει 
πείσει αυτούς που εξα-
κολουθούν να είναι πρό-
θυμοι να του δώσουν το 
όφελος της αμφιβολίας. 
Αλλά υπάρχουν λιγότεροι 
και λιγότεροι από αυτούς 
τους ανθρώπους
Ισχυρίζομαι ότι το έπος του 
SNC ήταν εκείνη τη στιγμή 
για αυτήν την φιλελεύθερη 
κυβέρνηση και ότι, παρά 
τη νίκη του στις εκλογές 
του 2019, το κόμμα του 
Trudeau δεν έχει ποτέ ανα-
κάμψει πραγματικά.
Οι Αυτάρεσκοι Φιλελεύθε-
ροι προτείνουν ιδιωτικά 
ότι, έχοντας ξεπεράσει το 
SNC, το χειρότερο είναι 
πίσω τους. Αυτός ο υβρι-
στής τους έπεισε να κυβερ-
νήσουν σαν να εξακολου-
θούν να κυβερνούν την 
πλειοψηφία - πώς αλλιώς 
να εξηγηθεί η νομοθετική 
υπέρβαση που εθεάθησαν 
να κάνουν υποβάλλοντας 
νομοσχέδιο τον Μάρτιο 
για να ξοδέψουν και να 
δανειστούν χωρίς κοινο-
βουλευτική έγκριση έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2021;
Ωστόσο, οι Καναδοί έδει-
ξαν ξεκάθαρα την ανυπο-
μονησία τους με αυτή την 
αλαζονεία όταν μείωσαν 
τους Φιλελεύθερους σε 
μειονοτική κυβέρνηση - 
μια κατάσταση στην οποία 
κυριαρχούν οι κοινοβου-
λευτικές επιτροπές από 
βουλευτές της αντιπολί-
τευσης που έχουν τη ρητή 
πρόθεση να μειώσουν τη 
δημόσια θέση του πρω-
θυπουργού σε εκείνη ενός 
διασκεδαστή παιδιών.

Η φιλελεύθερη αυθάδεια 
ενθαρρύνθηκε με δημο-
σκοπήσεις στις πρώτες 
μέρες της πανδημίας που 
τους είδε να ανεβαίνουν 
πάνω από το 40% της υπο-
στήριξης. Αλλά όπως είπε 
ένας έξυπνος Φιλελεύθε-
ρος, αυτός ο αριθμός «γε-
μίστηκε με ήλιο», καθώς οι 
Καναδοί συσπειρώθηκαν 
γύρω από την κυβέρνη-
σή τους κατά τη διάρκεια 
μιας κρίσης. Έκτοτε οι 
συντηρητικοί φόβοι για 
αιφνιδιάστηκες εκλογές 
το φθινώπορο μειώθηκαν 
, καθώς η υπόθεση WE 
έχει επιβαρύνει τη φιλε-
λεύθερη υποστήριξη. Ο 
Abacus Data πρότεινε ότι 
οι Φιλελεύθεροι είναι τώρα 
συνδεδεμένοι με το Bloc 
Québécois στο Κεμπέκ και 
με τους αποτελεσματικά 
ηγέτες Tories στο Οντάριο. 
Οι δημοσκοπήσεις έχουν 
γυρίσει και η έγκριση της 
κυβέρνησης έχει μειω-
θεί κατά 14 βαθμούς από 
τον Μάιο λόγω του WE. 
Οι προσωπικοί αριθμοί 
του Trudeau έχουν επίσης 
μειωθεί.
Αυτό είναι ένα παράδειγμα 
προβλημάτων που τρέφο-
νται με τον εαυτό τους. Οι 
τραγωδίες του Trudeau 
προφανώς έπεισαν ορι-
σ μ έ ν ο υ ς  φ ι λό δ ο ξ ο υ ς 
υπουργούς ότι, αν και θα 
ήταν δύσκολο να βαδίσεις 
χωρίς αυτόν, ίσως να προ-
σπαθήσουν.
Η αίσθηση της αλληλεγ-
γύης που χαρακτήρισε τα 
πρώτα τέσσερα χρόνια 
στην κυβέρνηση έχει φύ-
γει κατά πολύ. Οι γνώστες 
μιλούν για διαμάχες και 
φιλοδοξίες. Η αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης 
Chrystia Freeland θεω-

ρείται ευρέως ότι θα το-
ποθετηθεί ως ο επόμενος 
υπουργός Οικονομικών, 
σε περίπτωση που ο Μπιλ 
Μόρνου υποχρεωθεί να 
αφιερώσει περισσότερο 
χρόνο σε ταξίδια στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο με 
την οικογένειά του. Αυτό, 
τουλάχιστον στα μάτια της, 
θα ήταν απλώς ένα σκαλο-
πάτι, δεδομένου ότι μόνο 
το 65% των φιλελεύθερων 
ψηφοφόρων πιστεύουν 
ότι ο Trudeau θα πρέπει 
να οδηγήσει το κόμμα στις 
επόμενες εκλογές, σύμφω-
να με μια νέα δημοσκόπη-
ση του Abacus Data.
Υπότιτλος: Η Katie Telford, 
αρχηγός προσωπικού του 
πρωθυπουργού Justin 
Trudeau, καταθέτει ενώπι-
ον της επιτροπής χρημα-
τοδότησης της Βουλής των 
Κοινοτήτων την Πέμπτη 
30 Ιουλίου 2020. PARLVU.
PARL.GC.CA
Ο  F r a n ç o i s - P h i l i p p e 
Champagne, υπουργός 
παγκόσμιων υποθέσεων, 
λέγεται ότι σημείωσε την 
απαλότητα της υποστήρι-
ξης του Trudeau και άφησε 
να γλιστρήσει τις δικές 
του ηγετικές φιλοδοξίες. 
Η υπεράσπισή του έναντι 
του πρωθυπουργού όταν 
ρωτήθηκε για την υπόθε-
ση WE θα μπορούσε δικαι-
ολογημένα να περιγραφεί 
ως μισή καρδιά - ή ίσως 
ενός τέταρτου.
Στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχουν αληθινοί φίλοι 
στην πολιτική.
Στο κέντρο αυτής της 
δίνης βρίσκεται το γρα-
φείο του πρωθυπουργού, 
με επικεφαλής την Katie 
Telford, η οποία εμφανί-
στηκε επίσης ενώπιον της 
επιτροπής οικονομικών 

την Πέμπτη. Λέγεται ότι 
υπάρχει ένταση μεταξύ 
του PMO και του γραφεί-
ου του Morneau για την 
επιμονή του τελευταίου να 
διορίσει τον Tiff Macklem 
(έναντι της προτίμησης της 
Telford, Carolyn Wilkins) ως 
κυβερνήτη της Τράπεζας 
του Καναδά.
Είναι καθήκον του επικε-
φαλής του προσωπικού 
να κρατήσει το αφεντικό 
της από προβλήματα όταν 
πρόκειται για συγκρούσεις 
συμφερόντων, αλλά αυτή 
είναι η τρίτη περίπτωση 
που ο Trudeau έχει υπο-
βληθεί σε έρευνα από τον 
επίτροπο δεοντολογίας 
με την  Telford να παρακο-
λουθεί.
Φαίνεται αδιανόητο ότι το 
Φιλελεύθερο Κόμμα θα 
προχωρήσει στις επόμενες 
εκλογές με την ίδια σειρά 
ανώτερων υπαλλήλων και 
υπουργών που έχουν κάνει 
λάθος τόσο συχνά και άφη-
σαν το κόμμα στο έλεος 
των αντιπάλων τους.
Η υπόθεση WE είναι πε-
ρίπλοκη σε ένα επίπεδο. 
Ήταν πραγματικά ο μόνος 
οργανισμός που θα μπο-
ρούσε να διαχειριστεί το 
πρόγραμμα; Αλλά η ουσία 
του είναι απλή - πιστεύουν 
οι ψηφοφόροι την άποψη 
του Trudeau, ότι δεν συνέ-
βη τίποτα απογοητευτικό 
και η κυβέρνηση απλώς 
ενέκρινε ένα πρόγραμμα 
εθελοντισμού που συνιστά 
η δημόσια υπηρεσία. ή τον 
ισχυρισμό της αντιπολί-
τευσης ότι μια φιλανθρω-
πική οργάνωση με στενούς 
δεσμούς με τον πρωθυ-
πουργό και τον υπουργό 
Οικονομικών διασώθηκε 
από την κυβέρνηση.
Σε αυτό το σημείο, η πλει-
οψηφία - το 57 τοις εκατό, 
σύμφωνα με το Άβακους 
- πιστεύει ότι οι Φιλελεύ-
θεροι χρησιμοποίησαν 
δημόσια χρήματα για να 
ανταμείψουν τους φίλους 
τους.
Ο Trudeau μπορεί να έχει 
πείσει αυτούς που εξα-
κολουθούν να είναι πρό-
θυμοι να του δώσουν το 
όφελος της αμφιβολίας. 
Αλλά υπάρχουν λιγότεροι 
και λιγότεροι από αυτούς 
τους ανθρώπους.
Ο Καναδός γεννημένος 
ο ι κον ο μ ο λ όγ ο ς  J o h n 
Kenneth Galbraith κάποτε 
ισχυρίστηκε ότι όλες οι 
επιτυχημένες επαναστά-
σεις είναι το λάκτισμα μιας 
σάπιας πόρτας.
Αυτό μοιάζει με μια κυ-
βέρνηση που αρχίζει να 
διαλύεται και να χωρίζεται.

Ο ομογενής δημοτικός 
Σύμβουλος της δημαρχίας 

του Τορόντο, της με-
γαλύτερης πόλης του 
Καναδά, με απόφαση 
του εφετείου για το 
Οντάριο επανέρχεται 
στα καθήκοντά του 
ως Δημοτικός Σύμ-
βουλος, εκπροσωπώ-
ντας την 22 δημοτική 

περιφέρειά της μεγαλού-

πολης.

Όπως έγινε γνωστό μετά 
τις τελευταίες δημοτικές 
εκλογές μια οργανωμένη 
ομάδα πολιτών, αντιπα-
λευόμενοι τον Δημήτρη 
Καρύγιαννη, άρχισαν έναν 
δικαστικό αγώνα προκει-
μένου να ακυρώσουν την 
εκλογική νίκη του τελευ-

ταίου, εκμεταλλευόμε-
νοι μια λάθος κίνηση του 
συμβούλου σε σχέση με 
το ύψος των δαπανών του 
υποψηφίου, κατά την δι-
άρκεια   της προεκλογικής 
εκστρατείας. Με αφορμή 
δε το γεγονός ότι από λογι-
στικό λάθος παρουσιάστη-
κε ένα ποσόν μικρότερο 
των είκοσι πέντε χιλιάδων 

δολαρίων  ότι είχε διατε-
θεί πέραν του επιτρεπό-
μενου, ζήτησαν από το 
δικαστήριο να ακυρώσει 
την εκλογή του ομογενούς 
Συμβούλου. 
Έτσι ύστερα από αγώνες 
μηνών, το εφετείο  για το 
Οντάριο απέρριψε την 
πρόταση και δήλωσε ότι 
ο Δημήτρης Καρύγιαν-

 Ο Δημήτρης Καρύγιαννης δικαιώθηκε στο εφετείο.
νης μπορεί να επανέλθει 
ελεύθερα στην άσκηση 
των καθηκόντων του ως 
δημοτικός Σύμβουλος του 
Τορόντο.

Οι Πατρίδες εκφράζουν τα 
θερμά τους συγχαρητήρια 
για την θαυμάσια αυτή 
νίκη του Δημήτρη.
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Τορόντο - Η κυβέρνηση 
του Οντάριο, σε συνεργα-
σία με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, παρέχει έως 
και 4 δισεκατομμύρια δο-
λάρια με μια επειγόντως 
αναγκαία εφάπαξ βοήθεια 
στους 444 δήμους του 
Οντάριο. Αυτή η χρημα-
τοδότηση θα βοηθήσει 
τις τοπικές κυβερνήσεις 
να διατηρήσουν τις κρίσι-
μες υπηρεσίες στις οποίες 
βασίζονται οι άνθρωποι 
κάθε μέρα, συμπεριλαμ-
βανομένης της δημόσιας 
συγκοινωνίας, τους επό-
μενους έξι έως οκτώ μήνες. 
Λεπτομέρειες σχετικά με 
συγκεκριμένες κατανομές 
θα δοθούν τις επόμενες 
εβδομάδες. Αυτή η χρημα-
τοδότηση είναι μέρος του 
προπαρασκευασμένου 
σχεδίου της επαρχίας για 
ανανέωση, ανάπτυξη και 
οικονομική ανάκαμψη.

Η ανακοίνωση έγινε σήμε-
ρα από τον πρωθυπουργό 
Doug Ford, την Christine 
Elliott, αναπληρωτή πρω-
θυπουργό και υπουργό 
Υγείας, τον Rod Phillips, 
Υπουργό Οικονομικών, 
τον Steve Clark, Υπουργό 
Δημοτικών Υποθέσεων και 
Στέγασης, και την Caroline 
Mulroney, Υπουργό Μετα-
φορών.
«Συνεργαζόμενοι, ενώ-
νουμε τη χώρα ενόψει των 
τεράστιων προκλήσεων 

που έθεσε το COVID-19 και 
εξασφαλίσαμε μια ιστορι-
κή συμφωνία με την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση για 
να διασφαλιστεί μια ισχυ-
ρή ανάκαμψη για το Οντά-
ριο και για τον Καναδά», 
δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Ford. «Θέλω να ευχαρι-
στήσω τους 444 τοπικούς 
ηγέτες του Οντάριο που 
μας υποστήριξαν μέσω 
των διαπραγματεύσεών 
μας με την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση και σε κάθε 
στάδιο της επανεκκίνη-
σης. Θα συνεχίσουμε να 
είμαστε υπερασπιστές των 
δημοτικών εταίρων μας 
καθώς ανοίγουν ξανά τις 
κοινότητές τους με ασφά-
λεια και διασφαλίζουν ότι 
οι άνθρωποι μπορούν να 
επιστρέψουν στην εργασία 
τους.»
Ο Πρωθυπουργός Ford 
συνεργάστηκε με τους 
δημοτικούς εταίρους, 
τους πρωθυπουργούς 
των επαρχιών, τον πρω-
θυπουργό Trudeau και 
την αναπληρωτή πρωθυ-
πουργό Freeland για την 
επίτευξη αυτής της ιστο-
ρικής συμφωνίας, η οποία 
περιλαμβάνει 777 εκατομ-
μύρια δολάρια από την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
και 1,22 δισεκατομμύρια 
δολάρια από την επαρχία 
για τη στήριξη των δήμων. 
Το Οντάριο θα συνεχίσει 
να συνεργάζεται στενά με 

τους δημοτικούς εταίρους 
του για να διασφαλίσει ότι 
αυτή η χρηματοδότηση 
παρέχει την υποστήριξη 
που χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση των ελλεί-
ψεων του προϋπολογι-
σμού που σχετίζονται με 
το COVID-19.
“Οι δήμοι του Οντάριο 
αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά της μεγάλης επαρχίας 
μας”, δήλωσε ο υπουργός 
Κλαρκ. “Η κυβέρνησή μας 
έχει δεσμευτεί να συνερ-
γαστεί με τους δημοτικούς 
εταίρους μας για να τους 
βοηθήσει να αναδειχθούν 
πιο δυνατοί και να τους 
επιτρέψουν να οδηγήσουν 
την οικονομική ανάκαμψη 
σε κάθε κοινότητα. Και 
η χρηματοδότηση που 
ανακοινώνουμε σήμερα 
θα διαδραματίσει κρίσιμο 
ρόλο σε αυτό.”
“Οι δήμοι του Οντάριο μας 
είπαν ότι αντιμετωπίζουν 
έλλειμμα 4 δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων ως αποτέ-
λεσμα του COVID-19”, δή-
λωσε ο υπουργός Φίλιπς. 
“Η αποτυχία παρέμβασης 
θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε περικοπές υπηρεσιών 
και υψηλότερους φόρους. 
Γι ‘αυτό, υπό την ηγεσία 
του Πρωθυπουργού Ford, 
το Οντάριο ήταν ισχυρός 
υποστηρικτής στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύ-
σεων για να εξασφαλίσει 
ότι οι δήμοι και τα συ-

Με μια ιστορική συμφωνία διοχετεύονται έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια 
για την υποστήριξη των δήμων και των συγκοινωνιών της επαρχίας

στήματα διαμετακόμισης 
υποστηρίζονται ως μέρος 
της συμφωνίας ασφαλούς 
επανεκκίνησης. Αυτό είναι 
ένα ιστορικό επίπεδο υπο-
στήριξης που παρέχεται σε 
πρωτοφανείς καιρούς. “
Η ηγεσία του Οντάριο, 
διασφάλισε επίσης μια 
συμφωνία για τη χρημα-
τοδότηση των δημόσιων 
συγκοινωνιών ως μέρος 
της ομοσπονδιακής-επαρ-
χιακής συμφωνίας. Ένα 
ποσόν που θα φθάνει τα 2 
δισεκατομμύρια δολάρια 
θα μοιραστεί εξίσου με-
ταξύ του Οντάριο και της 
ομοσπονδιακής κυβέρ-
νησης. Οι υπεύθυνοι των 
συγκοινωνιών που έχουν 
δει τα έσοδά τους να μειώ-
νονται απότομα θα λάβουν 
την υποστήριξη που χρει-
άζονται για να βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση των 
οικονομικών επιπτώσεων 
του COVID-19 και να συνε-
χίσουν τις δραστηριότητές 
τους με ασφαλή τρόπο.
“Οι υπεύθυνοι των συ-
γκοινωνιών σε ολόκληρο 
το Οντάριο έχουν πραγ-
ματοποιήσει ένα απίστευ-
το έργο καθώς διασφά-
λισαν ότι τα άτομα που 
πρέπει να μετακινηθούν, 
συμπεριλαμβανομένων 
των εργαζομένων μας στις 
πρώτες γραμμές αντιμε-
τώπισης της πανδημίας, 
έχουν ασφαλή και αξιό-
πιστη υπηρεσία διαμετα-

κόμισης κατά τη διάρκεια 
της επιδημίας”, δήλωσε ο 
υπουργός Mulroney. “Αυτή 
η χρηματοδότηση θα βοη-
θήσει να διασφαλιστεί ότι 
οι υπηρεσίες διαμετακόμι-
σης θα συνεχίσουν να είναι 
εκεί, ώστε οι άνθρωποι να 
μπορούν να φτάσουν εκεί 
που πρέπει να πάνε καθώς 
η επαρχία μας ανοίγει ξανά 
και οι άνθρωποι επιστρέ-
φουν στη δουλειά.”
Η συμφωνία ασφαλούς 
επανεκκίνησης θα βοηθή-
σει στην εξασφάλιση μιας 
ισχυρής και ασφαλούς 
ανάκαμψης για το Οντάριο 
μέσω επενδύσεων σε δο-
κιμές, εντοπισμό επαφών 
και διαχείριση δεδομένων. 
ικανότητα υγειονομικής 
περίθαλψης και ψυχική 
υγεία · την προστασία 
ευάλωτων πληθυσμών, 
συμπεριλαμβανομένων 
ατόμων που αντιμετω-
πίζουν έλλειψη στέγης 
και ηλικιωμένων σε εγκα-
ταστάσεις μακροχρόνιας 
περίθαλψης · εξασφάλιση 
προσωπικού προστατευ-
τικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) · 
παιδική φροντίδα για τους 
εργαζόμενους που επι-
στρέφουν · και υποστήριξη 
για δήμους και συστήματα 
δημόσιων συγκοινωνιών.
Σύντομα Στοιχεία.
Το Οντάριο έχει επενδύσει 
περίπου 350 εκατομμύρια 
δολάρια για να υποστη-
ρίξει δήμους και φορείς 

κοινωνικών υπηρεσιών, 
όπως προσωρινή στέγαση 
και τράπεζες τροφίμων, 
καθώς και άτομα που λαμ-
βάνουν κοινωνική βοήθεια 
και εκείνους που δεν είναι 
επιλέξιμοι να λάβουν ομο-
σπονδιακή υποστήριξη.
Το Οντάριο επένδυσε 100 
εκατομμύρια δολάρια για 
να στηρίξει το έκτακτο κό-
στος δημόσιας υγείας που 
προέκυψε για την καταπο-
λέμηση του ξεσπάσματος 
του COVID-19 και για την 
προστασία των κατοίκων 
του Οντάριο.
Καθ ‘όλη τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19, η 
κυβέρνηση του Οντάριο 
συνεργάστηκε με τους 
δήμους για να τους πα-
ρέχει τα εργαλεία και τις 
υποστηρίξεις που χρειά-
ζονται, συμπεριλαμβανο-
μένης της δυνατότητάς 
τους να πραγματοποιούν 
συνεδριάσεις εικονικού 
συμβουλίου και τοπικών 
συμβουλίων κατά τη δι-
άρκεια έκτακτων περιστα-
τικών και να παρατείνουν 
προσωρινά τους ισχύοντες 
κανονισμούς αναπτυξια-
κής επιβάρυνσης για να 
διασφαλίσουν ότι θα μπο-
ρούσαν να συνεχιστούν να 
συλλέξει αυτή τη ζωτική 
πηγή εσόδων.

Η συμφωνία ασφαλούς επανεκκίνησης σηματοδοτεί νέα χρηματοδότηση για πολλά προγράμματα προτεραιότητας στο Οντάριο

Από τον Glen Pearson - 
Οι κοινότητες σε ολόκληρο 
τον Καναδά κρατούν τη 
συλλογική τους αναπνοή 
αναμένοντας τη λήξη του 
Καναδικού όφελους έκτα-
κτης ανάγκης (CERB). Ο 
λόγος είναι απλός: αυτό 
που  ακολουθεί μετά είναι 
ασαφές.
Για σημαντικές περιόδους 
κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, το CERB ήταν τόσο 
σωτήριο όσο και συναι-
σθηματική ώθηση σε μια 
εποχή βαθιάς ανησυχίας. 
Ολοκληρώθηκε με επιτυ-
χία από τα σκληρά άκρα 
του COVID 19, παρέχοντας 
στους Καναδούς που έκα-
ναν αίτηση με 2.000 $ κάθε 
μήνα. Έχει νόημα, δεδο-
μένου ότι οι μακροχρόνι-
ες περίοδοι ανεργίας και 
κλεισίματος επιχειρήσεων 
ήταν μια πραγματικότητα.
Αλλά όταν ανακοινώθηκε 
πριν από εβδομάδες ότι 
το CERB θα τερματιστεί 
και θα μεταναστεύσει στην 
Ασφάλιση Εργασίας (EI), 
ήταν αναπόφευκτο ότι η 
σύγχυση θα έθετε πολ-
λούς Καναδούς σε κίνδυ-
νο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τις γυναίκες που προ-
σπαθούν ήδη να κάνουν 
ταχυδακτυλουργίες με 
πολλές ευθύνες, μεταξύ 
των οποίων η ασφάλεια 
των παιδιών τους.
Δεν αποτελεί εγγύηση ότι 
όσοι μετακινούνται από το 

CERB στο EI θα μπορούν 
στην πραγματικότητα να 
διατηρήσουν τη δουλειά 
τους. Πολλοί έχουν ήδη 
ενημερωθεί να μην τους 
απασχολεί η επιστροφή 
στη δουλειά. Οι τράπεζες 
τροφίμων προετοιμάζο-
νται ήδη για την αύξηση 
του αριθμού που ζητούν 
τη βοήθειά τους μόλις απο-
συρθούν οι κυβερνητικές 
ενισχύσεις - τοπικές, επαρ-
χιακές, ομοσπονδιακές. 
Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 
εκατομμύρια Καναδοί δεν 
εργάζονται και ανησυχούν 
για το τι θα συμβεί τους 
επόμενους μήνες.
Το πρόβλημα για τις κυ-
βερνήσεις σε όλα τα επί-
πεδα είναι έντονο. Οι επι-
χειρήσεις ενθαρρύνονται 
να ανοίγουν σε ορισμένες 
περιοχές, αλλά ισχύουν 
πρότυπα υγείας όπως η 
κοινωνική απόσταση και 
η κάλυψη και δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση ότι τέτοια 
ιδρύματα μπορούν να 
προστατεύσουν πλήρως 
το προσωπικό και τους 
θαμώνες τους. Και θα έρ-
θουν οι πελάτες όπως  έχει 
σχεδιασθεί; Κανείς δεν 
ξέρει με βεβαιότητα. Και 
οι ειδήσεις στα νότια των 
συνόρων δεν είναι ενθαρ-
ρυντικές. Η ανακάλυψη ότι 
οι νέοι βρίσκονται τώρα 
στην πρώτη γραμμή της 
μετάδοσης ιών θέτει σε 
ανοιχτή αμφιβολία εάν τα 

σχολεία μπορούν ενδε-
χομένως να παρέχουν τις 
απαραίτητες προστασίες 
καθώς ανοίγουν τις πόρτες 
τους τον επόμενο μήνα.
Όπως πάντα, οι απόψεις 
είναι παντού ως προς το τι 
πρέπει να γίνει, αφήνοντας 
την ίδια την πολιτική στα 
πρόθυρα της ανατροπής 
να περάσει σε ώριμη κομ-
ματισμό προκειμένου να 
εκμεταλλευτεί την κατά-
σταση για να εξασφαλί-
σει υποστήριξη. Υπάρχει 
μια νέα αίσθηση επείγο-
ντος σε τέτοιες απόψεις, 
ωστόσο, η ποικιλία και 
η ποιότητα τους απλώς 
δείχνουν το έθνος προς 
μια νέα κατεύθυνση. Οι 
εθνικές και επαρχιακές 
μας πρωτεύουσες έχουν 
σχεδιαστεί για εξουσία. 
Όροι όπως «δημοκρατία», 
«λαός», «ελευθερία» και 
«δικαιοσύνη» ζουν και πε-
θαίνουν εκεί καθημερινά 
επειδή κατασκευάζονται 
από μερικούς ανθρώπους 
που αναζητούν την εξου-
σία και τη διατηρούν αντί 
της ισότητας και την επι-
τυγχάνουν.
Αλλά για πρώτη φορά σε 
ίσως δεκαετίες, φωνές από 
έξω από τέτοιους διαδρό-
μους δωρεών ζυγίζουν σε 
δημόσιο διάλογο με τόσο 
διορατικότητα και κοινή 
λογική που έχουν γίνει 
μια εύγλωττη προειδο-
ποιητική ιστορία σχετικά 

με την «κυβέρνηση ως 
συνήθως». Μιλούν σαν 
αυτές οι πολύτιμες στιγμές 
καθώς αναδύουμε από το 
COVID να είναι οι τελευ-
ταίες, καλύτερη ευκαιρία 
για να αποκτήσουμε την 
αποτελεσματική ισορρο-
πία μεταξύ οικονομίας και 
κοινωνίας, ακριβώς πριν οι 
δυνάμεις μιας αναγεννημέ-
νης ιστορίας μας πνίξουν 
στον ελιτισμό, τον ρατσι-
σμό, το μίσος και, Θεέ μου, 
από τη βία .
Ένα αισιόδοξο σημάδι 
εμφανίστηκε χθες όταν το 
BNN Bloomberg ανέφερε 
ότι ο Mark Carney, πρώην 
επικεφαλής της Τράπε-
ζας του Καναδά και της 
Τράπεζας της Αγγλίας, θα 
διοριστεί επικεφαλής του 
σχεδίου οικονομικής ανά-
καμψης του πρωθυπουρ-
γού Trudeau. Με την πά-
ροδο των ετών, ο Carney 
αποδείχθηκε ότι δεν εί-
ναι απλώς φορέας νερού 
για εταιρικά συμφέροντα, 
αλλά μια εκπληκτικά προ-
φητική φωνή της οικονο-
μικής μεταρρύθμισης υπό 
το φως της πλησιάζουσας 
ερήμωσης της κλιματικής 
αλλαγής. Το κάλεσμά του 
για τις επιχειρήσεις και 
την παγκόσμια χρηματο-
δότηση να ξυπνήσουν και 
να ηγηθούν της αλλαγής 
σε μεγάλο απογοητευτικό 
βαθμό του στέρησε τον 
σεβασμό σε αυτές τις κοι-

νότητες, αλλά με ελάχιστο 
αποτέλεσμα καθώς δεν 
άλλαξε απόψεις.
Αυτή είναι η περιβαλλοντι-
κή πρόκληση, αλλά τι γίνε-
ται με την απασχόληση; Σε 
αυτό, πολλοί υποστηρικτές 
χρησιμοποιούν την παύση 
της πανδημίας για να υπεν-
θυμίσουν στους Καναδούς 
ηγέτες την ανάγκη για απο-
τελεσματική αντικατάστα-
ση του CERB, την ανάγκη 
να θέσουν τους ανθρώπι-
νους πόρους πάνω από τα 
κέρδη και, πάνω απ ‘όλα, 
να βάλουν επιτέλους έναν 
αποτελεσματικό φακό φύ-
λου στα προβλήματα που 
έχουν ιστορικά οι γυναίκες 
αντιμέτωποι στο χώρο ερ-
γασίας και οι οποίοι, ίσως 
συντριπτικά, απειλούν την 
ικανότητά τους να παρέ-
χουν τις οικογένειές τους 
σε περίπτωση που η αντι-
κατάσταση του CERB πάει 
τρομερά λάθος.
Σε όλα τα ζωτικά ζητήματα 
που αντιμετώπισε αυτή 
η χώρα πολύ πριν από το 
COVID 19 - την αντιμετώ-
πιση ιστορικών φυλετικών 
προκαταλήψεων και ρα-
τσισμού, συμπεριλαμβα-
νομένων των αυτόχθονων 
κοινοτήτων, της περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης, 
μιας αναποτελεσματικής 
και διχαστικής κομματικής 
πολιτικής, της έλλειψης 
υποστήριξης για πόλεις 
και δήμους, περιφερειακές 

εντάσεις, ανισότητα των 
φύλων, η φθηνότητα του 
δημόσιου χώρου και των 
θεσμών, η υποβάθμιση 
των υποδομών - δεν υπάρ-
χει ακόμη αποτελεσματική 
αποκατάσταση.
Αυτό που έχουμε είναι μια 
διακοπή υπό την αιγίδα 
της κυβέρνησης που έχει 
κρατήσει τις καναδικές 
γραμμές σωτηρίας ενώ δεν 
αλλάζει απαραίτητα την 
κατεύθυνση τους. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει, διαφο-
ρετικά το μέλλον μας θα 
μοιάζει με μεγάλο μέρος 
του παρελθόντος μας - μια 
συνθηκολόγηση που θα 
φέρει μόνο περισσότερες 
φωνές για αποτελεσματι-
κή μεταρρύθμιση. Αυτό 
που θα αποφασιστεί αυτές 
τις επόμενες εβδομάδες 
θα μπορούσε κάλλιστα 
να σημάνει τη διαφορά 
μεταξύ της αποτελεσματι-
κής μεταρρύθμισης ή της 
οργισμένης επανάστασης.
Ο Glen Pearson ήταν επαγ-
γελματίας πυροσβέστης  
καριέρας και ήταν πρώην 
βουλευτής του νοτιοδυτι-
κού Οντάριο. Αυτός και η 
σύζυγός του υιοθέτησαν 
τρία παιδιά από το Νότιο 
Σουδάν και διαμένουν 
στο Λονδίνο, Οντάριο. 
Διετέλεσε συν-διευθυντής 
της London Food Bank για 
32 χρόνια. Γράφει τακτικά 
για το London Free Press 

Ο τρόπος που χειριζόμαστε το τέλος 
του CERB θα καθορίσει το μέλλον μας
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Η αίθουσα ηχούς της κα-
ναδικής πολιτικής αντή-
χησε με κάποια ιδιαίτερα 
ζουμερά σκάνδαλα την 
περασμένη εβδομάδα. Ο 
Mark Carney ήταν έτοι-
μος να ανακοινώσει ως 
φιλελεύθερος υποψήφιος 
και να γίνει υπουργός Οι-
κονομικών του Καναδά, 
ακούστηκε και ειπώθηκε.
Το εντελώς φανταστικό 
ανέβηκε στο επίπεδο του 
σίγουρου, χάρη σε δύο γε-
γονότα. Πρώτον, ο γνωστός 
βουλευτής του York Center 
Liberal Michael Levitt ανα-
κοίνωσε την παραίτησή 
του για να γίνει πρόεδρος 
των Καναδών Φίλων του 
Simon Wiesenthal Center 
for Holocaust Studies. 
Η εκλογική περιφέρεια 
στην περιοχή του Τορόντο 
ήταν συντηρητική μόλις το 
2015, αλλά ήταν ιστορικά 
εξίσου ασφαλής με μια 
φιλελεύθερη έδρα, όπως 
θα μπορούσε να επιθυμεί 
κάθε προσωπικότητα για 
να διαφυλάξει την διεθνή 
του φήμη.
Η δεύτερη εκδήλωση ήταν 
η επιστροφή του Carney 
και της οικογένειάς του 
στον Καναδά, μετά από 
επτά χρόνια στο Λονδίνο 
ως κυβερνήτης της Τράπε-
ζας της Αγγλίας.
Οι εύθυμες εικασίες στρο-
βιλίστηκαν ότι αγόραζε 
ένα σπίτι στην πολυτελή 
γειτονιά Forest Hill του 
Τορόντο, ως προετοιμασία 
για τις εκλογές του York 
Center. Η πραγματικότητα 
θεωρείται ότι είναι πιο πε-
ρήφανη - συμμορφώνεται 
με την περίοδο απομόνω-
σης 14 ημερών στο σπίτι 
ενός φίλου της πόλης.
Οι φιλελεύθεροι ήταν ιδιαί-
τερα εμπύρετοι για την επι-

στροφή. Πάντα επιρρεπείς 
σε πολιτική ψευδαίσθηση, 
έβλεπαν τον Κάρνεϊ ως 
τον Μεσσία, του οποίου η 
άφιξη θα εξαλείψει τις συσ-
σωρευμένες αμαρτίες της 
κυβέρνησης του Trudeau 
συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσφατης σύγκρου-
σης συμφερόντων.
Για λόγους δικαιοσύνης, 
υπάρχουν λόγοι για τέτοια 
ονειροπόληση. Το περα-
σμένο καλοκαίρι, οι Φιλε-
λεύθεροι πλησίασαν έναν 
αριθμό πεφωτισμένων 
για να συμμετάσχουν στις 
εκλογές του 2019 με το 
δικό τους σχήμα, συμπερι-
λαμβανομένου του Carney 
και του πρώην εθνικού αρ-
χηγού της Συνέλευσης των 
Πρώτων Εθνών, Shawn 
Atleo.
Ο συγχρονισμός δεν λει-
τούργησε για κανέναν 
άντρα - ο Κάρνεϋ είχε συμ-
φωνήσει να παρατείνει το 
χρόνο του ως κυβερνήτης 
τράπεζας στο Λονδίνο έως 
ότου το Brexit έγινε πραγ-
ματικότητα. Αλλά καμία 
πλευρά δεν είπε οριστικά 
όχι.
Η τιμή όλων γίνεται αξία 
όλων
Ο Carney σκέφθηκε να 
βάλει υποψηφιότητα για 
την ηγεσία των Φιλελευ-
θέρων το 2012, προτού 
καταστεί προφανές ότι ο 
Trudeau θα τελματώσει 
όλους τους ερχόμενους, 
χάρη στα εκτεταμένα κοι-
νωνικά μέσα ενημέρωσής 
του. Η σκέψη του εκείνη 
τη στιγμή ήταν να τρέξει 
στην Οττάβα-Βανίερ, την 
εκλογική περιφέρεια όπου 
εξακολουθεί να έχει σπίτι. 
Λέγεται ότι αυτή η περιοχή 
παραμένει στην προτίμη-
σή του. Το πρόβλημα είναι 
ότι η περιφέρεια δεν είναι 
κενή και η κατεστημένη, 

υφυπουργός Οικονομι-
κών Mona Fortier, δεν έχει 
δείξει ότι είναι έτοιμη να 
παραιτηθεί από την έδρα.
Η ομάδα του Trudeau έχει 
αποδεχτεί προφανώς ότι οι 
προοπτικές του Carney για 
τους επόμενους εκλογές 
είναι μικρές, οπότε έχουν 
καταλήξει σε ένα σχέδιο Β.
Το BNN Bloomberg ανέ-
φερε τη Δευτέρα ότι ο 
Trudeau προτίθεται να 
διορίσει τον Carney ως 
σύμβουλο οικονομικής 
ανάκαμψης.
 «Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για να εξυπηρετήσεις τη 
χώρα σου χωρίς να θυσι-
άζεις την ευτυχία για το 
καθήκον», είπε μια πηγή.
Ο Κάρνεϋ πέρασε για με-
γαλύτερο χρονικό διά-
στημα στο Λονδίνο από 
ό, τι είχε αρχικά προβλε-
φθεί και δαιμονοποιήθηκε 
από τους θυμωμένους 
λαϊκιστές στην εκστρατεία 
«Φεύγω» κατά τη διάρκεια 
του Brexit.
Ήταν τέτοια η αντιπάθεια 
προς τους ειδικούς που 
δύο ηλικιωμένοι από το 
Bognor Regis που πήραν 
συνέντευξη από το BBC 

Newsnight ένιωσαν ότι εί-
χαν άδεια να αποπέμψουν 
το διδακτορικό οικονομι-
κών του Carney, 13 χρό-
νια εμπειρίας επενδυτικής 
τραπεζικής και πλοήγηση 
δύο κεντρικών τραπεζών 
της G7. “Δεν ξέρει τίποτα 
περισσότερο από εμάς, 
έτσι δεν είναι;” είπε μια 
κυρία.
Τέτοιες δυσάρεστες συ-
ναντήσεις με το κοινό θα 
έπρεπε να έχουν κατα-
στείλει κάθε όρεξη του να 
συμμετάσχει σε εκλεγμένη 
πολιτική - και μπορεί να το 
είχε κάνει για τη σύζυγό 
του, Ντιάνα, συνάδελφο 
οικονομολόγο που γνώ-
ρισε στο Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Ωστόσο, 
περιμένω απόλυτα να θέ-
σει υποψηφιότητα για δη-
μόσιο αξίωμα μια μέρα 
- είναι μια φιλοδοξία που 
παραμένει ανεκπλήρωτη 
και δεν μπορεί να έχει 
πολλές από αυτές.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
για να εξυπηρετήσετε τη 
χώρα σας χωρίς να θυ-
σιάσετε την ευτυχία για 
καθήκον

Πού είναι ο Mark Carney;
 Χωρίς κατάλληλη κενή θέση στην Οττάβα, θα υπηρετήσει τη χώρα ως σύμβουλος οικονομικής ανάκαμψης

Οι φιλελεύθεροι ήταν ιδιαίτερα εμπύρετοι για την 
επιστροφή. Πάντα επιρρεπείς σε πολιτική ψευδαί-
σθηση, έβλεπαν τον Κάρνεϊ ως τον Μεσσία του 
οποίου η άφιξη θα εξαφάνιζε τις συσσωρευμένες 
αμαρτίες της κυβέρνησης του Τρουντού

Εν τω μεταξύ, 
είναι εξαιρε-
τ ικά ικανός 
να προσφέρει 
σ υ μ β ο υ λ έ ς 
για τα επό-
μενα βήματα 
του Καναδά 
προς την ανά-
καμψη.
Έ ν α  ά ρ θ ρ ο 
σ τ ο  T h e 
E c o n o m i s t 
του Απρίλιου 
παρουσίασε 
τις  απόψεις 
του σχετικά 
με την οικο-
νομία μετά το 
COVID - βα-
σικά, σχετικά 
με το ενδεχό-
μενο να μειω-
θεί το χάσμα 
μεταξύ των 
α γ ο ρ α ί ω ν 

αξιών και της τιμής των 
ανθρώπων.

Η κρίση θα επιταχύνει τον 
κατακερματισμό της πα-
γκόσμιας οικονομίας, είπε, 
με τα ταξίδια να περιορίζο-
νται έως ότου βρεθεί και 
εφαρμοστεί ένα εμβόλιο.

Το χρέος θα εμποδίσει 
την ικανότητα εταιρικής 
ανάπτυξης και ο ιδιωτικός 
δυναμισμός θα μπορούσε 
να συγκρατηθεί από πολύ 
βαθιά σχέση με το κράτος.
Το COVID ενίσχυσε το 
μάθημα της οικονομικής 
κρίσης του 2008 ότι η αν-
θεκτικότητα θα εκτιμηθεί.
Θα υπάρξουν μόνιμες συ-
νέπειες για τομείς που βα-
σίζονται στον επιθετικό 
δανεισμό των νοικοκυριών 
ή σε μια ακμάζουσα αγορά 
κατοικιών.
Κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι έχουμε μετακινηθεί 
από μια οικονομία της 
αγοράς σε μια κοινωνία 
της αγοράς, όπου ένα πε-
ριουσιακό στοιχείο πρέπει 
να βρίσκεται σε μια αγο-
ρά για να αποτιμηθεί (για 
παράδειγμα, η Amazon 

η εταιρεία έχει μια αξία · 
Amazon η περιοχή δεν, 
έως ότου μπορεί να είναι 
μέχρι να εκτραφεί).
 «Η τιμή όλων γίνεται αξία 
όλων. Η κρίση θα μπορού-
σε να βοηθήσει στην αντι-
στροφή αυτής της σχέσης 
», έγραψε, αναφέροντας 
την κλιματική αλλαγή ως 
τη μεγαλύτερη δοκιμασία 
αυτής της νέας ιεραρχίας 
αξιών.
Πόση επιρροή θα έχουν 
αυτές οι απόψεις στην κυ-
βερνητική πολιτική μένει 
να δούμε.
Υπάρχουν δικαιολογη-
μένες ανησυχίες ότι η 
κυβέρνηση του Trudeau 
στερείται στόχου και κα-
τεύθυνσης όταν πρόκειται 
να αναδυθεί από την κρίση 
COVID. Ορισμένοι ανώτε-
ροι Φιλελεύθεροι πιστεύ-
ουν ότι ο Carney πρέπει να 
είναι σχεδιαστής και οδη-
γός αυτού του σχεδίου ως 
υπουργός Οικονομικών.
Στην υπνηλία του καλο-
καιριού, υπάρχει ένας πει-
ρασμός να πιστεύουμε ότι 
το χειρότερο της κρίσης 
είναι το παρελθόν. Αλλά 
μια κρίση έρχεται καθώς 
οι Καναδοί βγαίνουν από 
το CERB και οι αναβολές 
υποθηκών τρέχουν.
Ο Κάρνεϊ απέδειξε την αξία 
του σε μια κρίση, όταν ως 
κυβερνήτης της Τράπε-
ζας του Καναδά, μείωσε 
το επιτόκιο μίας ημέρας 
κατά 50 μονάδες βάσης 
σε μια εποχή που άλλες κε-
ντρικές τράπεζες αύξησαν 
τα επιτόκια. Η καναδική 
οικονομία στη συνέχεια 
ξεπέρασε τους συναδέλ-
φους της, καθιστώντας το 
πρώτο έθνος της G7 που 
είδε τα επίπεδα του ΑΕΠ 
και της απασχόλησης να 
ανακάμπτουν σε επίπεδα 
πριν από την κρίση.
Ίσως εις βάρος όλων των 
Καναδών, παρόμοια ευ-
αίσθητες, δυνητικά επι-
σφαλείς αποφάσεις δεν 
μπορούν να ληφθούν με 
μισθωμένο όπλο.

Μια έρευνα μεταξύ Κα-
ναδών δείχνει ότι ένας 
ανησυχητικός αριθμός 
ευκολόπιστων είναι πιο 
πιθανό να αγνοήσει τις 
προτεινόμενες συμπε-
ριφορές υγείας. Οι συ-
νέπειες θα μπορούσαν 
να είναι καταστροφικές.

Dominik Stecula, Mark 
Pickup, Clifton van der 
Linden

Η παγκόσμια πανδημία 
του COVID-19 συνοδεύτη-
κε από μια τρομακτική σει-
ρά από αβάσιμες εικασίες 
σχετικά με την προέλευσή 
της. Οι αβέβαιες στιγμές 
αποτελούν γόνιμο έδαφος 
για παραπληροφόρηση 
και οι θεωρίες συνωμο-
σίας μπορούν να έχουν 
σοβαρές συνέπειες - όχι 
μόνο για άτομα που τα 

πιστεύουν, αλλά και για τη 
δημόσια υγεία γενικά.
Δυστυχώς, υπάρχει μόνο 
μια αραιή δημοσκόπηση 
για τον βαθμό στον οποίο 
οι Καναδοί είναι ευάλω-
τοι σε θεωρίες συνωμοσί-
ας που σχετίζονται με το 
COVID-19.
Για να κατανοήσουμε κα-
λύτερα τη διείσδυση και 
τις συνέπειες των θεωριών 
συνωμοσίας COVID-19 
στον Καναδά, πραγμα-
τοποιήσαμε μια μεγάλη, 
εθνική αντιπροσωπευτική 
έρευνα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας Vox Pop 
Labs COVID-19 Monitor 
(πίνακας 1). Ερευνήσαμε 
2.271 ενήλικες σε ολόκλη-
ρο τον Καναδά μεταξύ 24 
και 28 Απριλίου και σταθμί-
σαμε τα αποτελέσματα για 
να διασφαλίσουμε ότι είναι 
αντιπροσωπευτικοί του 
καναδικού πληθυσμού.

Εξετάσαμε την αντιληπτή 
νομιμότητα έξι θεωριών 
συνωμοσίας που κυκλο-
φορούν στα μέσα ενημέ-
ρωσης και στο Διαδίκτυο. 
Τα ευρήματά μας δείχνουν 
ότι δεν είναι όλες οι συ-
νωμοσίες που σχετίζονται 
με το COVID-19 τόσο δι-
αδεδομένες μεταξύ των 
Καναδών. Η πιο δημοφιλής 
πεποίθηση συνωμοσίας 

σχετίζεται με μια θεωρία 
που έλαβε εκτεταμένη 
κάλυψη από τα μέσα ενη-
μέρωσης: ότι ο κοροναϊός 
δραπέτευσε από ένα ερ-
γαστήριο στο Wuhan της 
Κίνας. Ένας μεγάλος αριθ-
μός (1 στους 4) Καναδών 
πιστεύει ότι υπάρχει του-
λάχιστον κάποια αλήθεια 
σε αυτόν τον ισχυρισμό. 
Οι επιστήμονες φαίνεται 

να συμφωνούν ότι είναι 
εξαιρετικά απίθανο, αλλά 
υπάρχουν κάποιες περι-
στασιακές ενδείξεις ότι 
είναι τουλάχιστον δυνατό, 
κάτι που μπορεί να βοη-
θήσει στην εξήγηση της 
δημοτικότητας αυτής της 
άποψης.
Η δεύτερη πιο δημοφιλής 
θεωρία συνωμοσίας είναι 
ότι η κινεζική κυβέρνηση 

δημιούργησε τον κορα-
ναϊό σε ένα εργαστήριο, 
το οποίο πιστεύουν σχε-
δόν 1 στους 5 Καναδούς. 
Και σχεδόν 1 στους 10 
Καναδούς πιστεύει ότι η 
πανδημία COVID-19 είναι 
ένας τρόπος για τον δι-
σεκατομμυριούχο Μπιλ 
Γκέιτς να φυτέψει μικρο-
τσίπ στους ανθρώπους. Οι 
άλλες συνωμοσίες είναι πιο 
περιθωριακές: μόνο το 6% 
των Καναδών πιστεύουν 
ότι η φαρμακευτική βιο-
μηχανία εμπλέκεται στην 
εξάπλωση του ιού, ενώ το 
4% των Καναδών πιστεύ-
ουν στη σχέση μεταξύ της 
τεχνολογίας 5G και του ιού 
ή ότι ο στρατός των ΗΠΑ 
ανέπτυξε τον κοραναϊό ως 
ένα βιολογικό όπλο.
Οι Καναδοί που πιστεύουν 
σε αυτές τις συνωμοσίες 
διαφέρουν κατά κάποιο 

Ποιος πιστεύει στις συνωμοσίες του 
covid19 και γιατί έχει σημασία

συνέχεια στη σελίδα 23
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Πολλοί άνθρωποι έρχονται 
να επισκεφθούν την Ελλά-
δα έχοντας κατά νου μια 
επιθυμία - να επισκεφθούν 
τον Όλυμπο, το βουνό των 
αρχαίων Ελλήνων θεών - 
και να περιηγηθούν στην 
κοντινή πόλη του Λιτόχω-
ρου και τα κοντινά αξιο-
θέατα.
Ο Όλυμπος είναι ένας από 
τους μεγάλους θησαυ-

Boissonnas και Daniel 
Baud-Bovy με την καθο-
δήγηση του ντόπιου Χρή-
στου Κάκαλου. Ο Χρήστος 
Κάκαλος ήταν ο επίσημος 
οδηγός των αναρριχητι-
κών ομάδων του βουνού 
έως και τον θάνατό του το 
1976. Κάθε χρόνο χιλιά-
δες επίδοξοι αναρριχητές 
ταξιδεύουν στην Ελλάδα 
με τελικό προορισμό το 

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Ολύμπου, 
του βουνού των Ελλήνων θεών

με την ανέγγιχτη φύση της 
περιοχής.
 Οι επισκέπτες μένουν 
συχνά στο Λιτόχωρο, κα-
θώς σχεδόν όλα τα μονο-
πάτια αναρρίχησης για 
τον Όλυμπο ξεκινούν στο 
νοτιοδυτικό τμήμα αυτής 
της πόλης. Μια δημοφιλής 
πεζοπορία είναι μεταξύ 
των Πριονιών και του Λιτό-
χωρου. Έχει πολλές διαβά-

ρούς της Ελλάδας. Είναι 
διάσημος όχι μόνο λόγω 
της ελληνικής μυθολογίας, 
αλλά λόγω της μεγάλης 
ομορφιάς του και τις δυ-
σκολίες της  αναρρίχησης 
που προσφέρει στους λά-
τρεις τις περιπέτειας. Για 
αμέτρητες χιλιάδες χρόνια, 
έχει εμπνεύσει εκατοντά-
δες ιστορίες και μύθους.
Η κορυφή του Ολύμπου 
πατήθηκε πρώτη φορά 
στις 2 Αυγούστου του 1913 

βουνό του Ολύμπου και 
την αναρρίχησή του. 
Εκτιμάται ότι περίπου 
10.000 άνθρωποι ανεβαί-
νουν τον Όλυμπο κάθε 
χρόνο, με τους περισσότε-
ρους να φτάνουν μόνο σε 
μια από τις δευτερεύουσες 
κορυφές του, που ονομά-
ζεται Skolio.
Πέρα από την αναρρίχηση 
τα ατέλειωτα μονοπάτια 
του Ολύμπου προσφέρο-
νται για πεζοπορία όπου 

από την  Ελβετική ομάδα 
αναρριχητών των Frédéric 

κάποιος έχει την δυνατό-
τητα της άμεσης επαφής 

σεις ποταμών, γέφυρες και 
ανέγγιχτη φύση.

Καταρράκτες του Ορλιά.

Λιτόχωρο

Υπάρχουν και πολλά άλλα 
αξιοθέατα για να επισκε-
φθείτε κοντά στο Λιτόχω-
ρο, όπως οι Καταρράκτες 
του Ορλιά. Αυτοί οι ήσυχοι, 
δροσεροί καταρράκτες 
είναι το ιδανικό μέρος για 
να δροσιστείτε μέσα στο 
φόντο των πεύκων, των 
κέδρων και των έλατων 
των δασών του Ολύμπου.
Η Πλάκα Λιτόχωρου στις 
ακτές της Πιερίας με τα 
καθαρά γαλάζια νερά προ-
σφέρει την δική της ξεκού-
ραστη ομορφιά

Αν πηγαίνετε στην παρα-
λία και κολυμπάτε σε καθα-
ρά, λαμπερά γαλάζια νερά 
ακούγεται χαλαρωτικό για 
εσάς, τότε ρίξτε μια ματιά 
στην παραλιακή περιοχή 

από τους Ναζί κατά τη δι-
άρκεια του Β ‘Παγκοσμίου 
Πολέμου το 1943
Ένα άλλο ενδιαφέρον γε-
γονός είναι ότι η πρώτη 
καταγεγραμμένη αναφορά 
για την πόλη του Λιτόχω-

που είναι γνωστή ως Πλά-
κα ή Πλάκα Λιτόχωρο, η 
οποία βρίσκεται ακριβώς 
ανατολικά της πόλης του 
Λιτόχωρου.
Εάν ενδιαφέρεστε για την 
ιστορία του Λιτόχωρου, 
επισκεφθείτε την Παλιά 
Μονή του Αγίου Διονύσου. 
Αυτό το ελληνικό ορθόδο-
ξο μοναστήρι στις πλαγιές 
του Ολύμπου περιλαμβά-
νει ερείπια του αρχικού 
μοναστηριού, το οποίο 
ιδρύθηκε για πρώτη φορά 
το 1542.
Καταστράφηκε πολλές 
φορές, την τελευταία φορά 

ρου αναφέρεται σε μια 
επίσκεψη του Αγίου Διο-
νύσιου στον Όλυμπο τον 
16ο αιώνα.
Μπορείτε να επισκεφθείτε 
το μοναδικό εκκλησάκι 
του Αγίου Διονυσίου, το 
οποίο βρίσκεται περίπου 
20 λεπτά από το μοναστή-
ρι κατά μήκος του ποτα-
μού Ενιπέα.
Επίσης, μην παραλείψετε 
να επισκεφθείτε δύο σημα-
ντικούς αρχαίους χώρους 
στο Λιτόχωρο: το Δίον για 
το αρχαιολογικό πάρκο 
και το μουσείο του, και τη 
Λειβίθρα, με την ακρόπολη 
και το Πάρκο Λειβίθρας.
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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
_____________________

K E R K I S

G r e e k  T a v e r n a

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

Δημήτριος Νατσιός

Βλέποντας και ακούγο-
ντας, στην Αγιά Σοφιά, αυ-
τόν τον αχρείο ισλαμιστή, 
με το λευκό “σεμεδάκι” 
στην παλαβή κεφάλα του, 
τον Ερντογάν, να είναι γο-
νατιστός, να διαβάζει προ-
σευχές και να συμμετέχει 
με την γνωστή, μωαμεθα-
νική ψευτοκατάνυξη, στο 
ανόμημά του, σκέφτηκα 
το πώς αντιμετωπίζουν 
οι ημέτεροι πολιτικοί την 
μόνη αληθινή Πίστη μας.

(Και πόση διαφορά παρα-
τηρείς στα πρόσωπα των 
οπαδών του Μωάμεθ και 
των πιστών του Χριστού! 
Από την μια, στην “προ-
σευχή” της Παρασκευής, 
κατάρες, βλοσυρό, γεμάτο 
μίσος βλέμμα και τρίξιμο 
δοντιών και από την άλλη 
“αγαπάτε τους εχθρούς 
ημών”, πρόσωπα, μετά την 
Θεία Λειτουργία, χαρούμε-
να, με ξεχείλισμα αγάπης. 
Στο τζαμί ο ιμάμης, να 
αφιονίζει τους οπαδούς, 
ανεμίζοντας το ξίφος του 
Ισλάμ. Στο ναό ο ιερέας, να 

στην δοξολογία, 
με τις καραμούζες 
και τα τύμπανα – εν 
χορδαίς και οργά-
νοις – να ωρύονται, 
αναγγέλλοντας την 
άφιξή τους, και με 
την ασθμαίνουσα 
κουστωδία τους να 

συμπεριφέρεται λες και 
βρίσκεται σε κέντρο δια-
σκεδάσεως. Ποτέ!!

Δεν είδα ποτέ Έλληνα πρω-
θυπουργό ή και υπουργό 
να κάνει μετάνοιες σε μια 
εικόνα της Παναγίας ή σε 
μια λειψανοθήκη αγίου. 
Ποτέ!!

Ντρέπονται, δεν πιστεύουν 
σ’ αυτό που είναι καύχημα 
και απαντοχή μας: η Εκ-
κλησία του Χριστού. Είναι 
άθεοι, μασόνοι ή αδιάφο-
ροι λόγω διαφθοράς και 
ηθικής κατάπτωσης.

Βλέπουν την πίστη του 
λαού σαν ένα μουσειακό 
κατάλοιπο, μια αξιοπερί-
εργη, γραφική εμμονή στο 
παρελθόν. Η Ορθοδοξία γι’ 
αυτούς είναι θρησκοληψία 
και σκοταδισμός, όταν κυ-
βερνά η αριστερόμυαλη 
ασημαντότητα ή κρατική 
επιχείρηση που φέρνει 
έσοδα, όταν προϊσταται ο 
νεοφιλελεύθερος κοτζα-
μπασιδισμός.

για την πίστη τους. Γι’ αυτό 
επέζησε για τόσους αιώ-
νες, θαύμα πραγματικό, η 
αυτοκρατορία. ” Σταυρός 
νικά”, διαλαλούσαν στις 
μάχες και συνέτριβαν στα 
στίφη των ασεβών.

Στην μόνη σωζομένη υπο-
γραφή του τελευταίου, 
μαρτυρικού αυτοκράτορα, 
Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου, διαβάζουμε: “Κων-
σταντίνος, εν Χριστώ τω 
Θεώ, πιστός βασιλεύς και 
αυτοκράτωρ των Ρωμαί-
ων, ο Παλαιολόγος”. Έτσι 
υπέγραφαν όλοι οι αυτο-
κράτορες. Πρώτα ομολο-
γία πίστεως στον Χριστό 
και κατόπιν το περίοπτο 
αξίωμα.

Γράφει ο Κόντογλου: ” 
Απάνω στο Βυζάντιο ήταν 
γραμμένος ο λόγος του 
Παύλου: ο καυχώμενος, 
εν Κυρίω καυχάσθω. Όλες 
οι καρδιές, από τον βα-
σιλιά ως τον πιο φτωχό 
καντηλανάφτη ή βαρκάρη 
ή στρατιώτη ή ξωχάρη, 
αυτά τα λόγια είχανε μέσα. 
Η προσευχή ήτανε η ζωή 
τους....

Ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε 
κάθε μέρα την προσευχή 
του και στον πόλεμο φο-
ρούσε από μέσα, κάτω από 
τον θώρακά του, ένα παλι-
όρασο του θείου του Γεωρ-

γίου του εν 

κάθε Κυριακή και ο γιος 
του Κωνσταντίνος εφι-
λοτέχνησε τα Εξαποστει-
λάρια”. (“Μυστικά άνθη”, 
σελ.97-98, εκδ.”ΑΣΤΗΡ”). 
Ο Ιουστινιανός έγραψε 
τον θεολογικότατο ύμνο “ο 
μονογενής Υιός και Λόγος 
του Θεού”. Ενώ είχε ιδρύσει 
67 μοναστήρια μόνο μες 
στην Πόλη, γιατί ορθόδο-
ξος σημαίνει φιλομόναχος 
και φιλακόλουθος. Έχουμε 
αυτοκράτορες αγίους και 
πάνω από 10 αυτοκρατό-
ρισσες, αυγούστες, που κο-
σμούν το Συναξάρι της Εκ-
κλησίας. Στην Αγιά Σοφιά 
πήγαιναν για προσευχή 
όταν κινδύνευε η αυτοκρα-
τορία και όχι στην Μέρκελ 
ή στην διεθνή κοινότητα 
οι κυβερνήτες των Ελλή-
νων της Ρωμανίας. (Και η 
παρακμή ξεκίνησε όταν 
άρχισαν οι συμμορίες του 
Πάπα να λεηλατούν και να 
καταστρέφουν... σταυρο-
φορικώς. Μετά το 1204, 
πάλεψε η αυτοκρατορία 
μας, αλλά την έπνιξαν οι 
αντίχριστοι από Δύση και 
Ανατολή).

Στην νεότερη ιστορία μας 
να μνημονεύσουμε τον 
Καποδίστρια, που τον 
δολοφόνησαν έξω από 
τον ναό του αγίου Σπυ-
ρίδωνος στο Ναύπλιο, 
ώρα 6:35 π.μ. Διάβαζε τον 
Εξάψαλμο ο κυβερνήτης, 
εκκλησιαζόταν συνεχώς, 
αληθής Ορθόδοξος Έλλη-
νας. “Ο μόνος αντίπαλος 
που δύσκολα ηττάται είναι 
ο απόλυτα έντιμος άν-
θρωπος και τέτοιος είναι 
ο Καποδίστριας ” έλεγε 
ο Μέτερνιχ. Το 1811- ως 
ακόλουθος της ρωσικής 
πρεσβείας – ολόκληρη 
η αυστριακή αστυνομία 
τον παρακολουθεί μήπως 
ανακαλύψουν σκάνδαλα. 
Εις μάτην, γιατί ενώ οι άλ-
λοι διπλωμάτες έτρεχαν 
σε διασκεδάσεις και χα-
μαιτυπεία, ο Καποδίστριας 
πήγαινε σε ορθόδοξους 
ναούς να προσευχηθεί. Γι’ 
αυτό τον σκότωσαν....Ο 
Καποδίστριας ήταν “βυζα-
ντινός”, ταίριαζε απόλυτα 
στην απαρίθμηση του Κό-
ντογλου με τους πιστούς 
αυτοκράτορες. Μετά από 
αυτόν ήρθε η ζοφώδης ξε-
νοκρατία, κομματοκρατία 
και υποτέλεια που συνεχί-
ζεται και έχει ενταθεί στις 
μέρες μας.

Και ας το γνωρίζουμε αυτό 
“Θεού πρόσωπο” το κρά-
τος μας δεν θα δει, αν δεν 
αποκτήσει κυβερνήτες 
πιστούς εν Χριστώ τω Θεώ. 
Η Πατρίδα θα λάμψει, όταν 
ακούσουμε πρωθυπουργό 
της Ελλάδος, να ζητά ένα, 
και συγγνώμη για την φρά-
ση, ένα άγιο...ρουσφέτι. 
Ποιο; “Ταις πρεσβείες της 
Θεοτόκου, Σώτερ σώσον 
ημάς” και την Πατρίδα μας.

Δημήτρης Νατσιός

δάσκαλος- Κιλκίς – Μέλος 
ΙΗΑ

Ένα άγιο...ρουσφέτι. Ποιο;  «Ταις πρε-
σβείες της Θεοτόκου, Σώτερ σώσον 
ημάς» και την Πατρίδα μας.

ευλογεί τους πιστούς, με 
τον σταυρό του Χριστού).

Δεν θυμάμαι ποτέ να άκου-
σα Έλληνα πρωθυπουργό, 
να ομολογήσει ότι είναι 
Χριστιανός Ορθόδοξος. 
Να εκστομίσει στο βήμα 
της Βουλής μια φράση 
που ακούς από απλούς 
ανθρώπους, όταν τους κυ-
κλώνουν, “ώσπερ μέλισσαι 
κηρίον”, οι κίνδυνοι και οι 
δυσκολίες της ζωής. “Έχει 
ο Θεός”. “Η Παναγία να 
βάλει το χέρι της”. “Με την 
βοήθεια του Θεού θα τα 
καταφέρουμε”. Ποτέ!!

Δεν είδα ποτέ Έλληνα πρω-
θυπουργό ή υπουργό, να 
προσέρχεται στην Θεία 
Λειτουργία, τις επετειακές 
ημέρες του Ευαγγελισμού 
ή του εορτασμού του “ΟΧΙ”, 
από νωρίς, όρθρου βαθέ-
ως, να εκκλησιαστεί σαν 
χριστιανός. Καταφθάνουν 

Άκουγα αυτές τις ημέρες 
τα σπαραξικάρδια, φαρι-
σαϊκά μυξοκλάματα των 
τηλεοπτικών καναλιών 
για την “ιεροσυλία στην 
Αγιά Σοφιά”. Μάλιστα. Μα 
η Μεγάλη Εκκλησία πα-
ραπέμπει στο Βυζάντιο, 
στην αυτοκρατορίας της 
Νέας Ρώμης – Κωνσταντι-
νουπόλεως. Άρα, εφ’ όσον 
κλαίνε με μαύρο δάκρυ, 
παραδέχονται ότι είμαστε 
απόγονοι των Βυζαντινών, 
δικά μας ήταν για χρόνους 
και καιρούς τα κλέη των 
βυζαντινών. Δεν γίναμε 
κράτος και μετά έθνος, το 
Εικοσιένα, όπως διατείνε-
ται η νεοταξική λέπρα των 
πανεπιστημίων. Οπότε...

Για χίλια εκατό χρόνια 
ακούγονταν στον ναό ψαλ-
μωδίες και ύμνοι προς την 
Σοφία τους Θεού. Γιατί; Δι-
ότι είχε αυτοκράτορες πι-
στούς, Χριστιανούς Ορθο-
δόξους, που καμάρωναν 

Μαλεώ, που 
είχε αγιάσει, 
γ ια  να τον 
φυλάγει .  Ο 
Αλέξιος Κο-
μνηνός, όπο-
τε ήταν να 
πάγει σε καμ-
μιά εκστρα-
τεία έβαζε τα 
πολεμικά του 
σχέδια κάτω 
από την αγία 
τράπεζα της 
Αγιά- Σοφιάς 
και όλη την 
νύχτα προ-
σ ε υ χ ό τ α ν ε 
γονατισ τός 
απάνω στα 

σκαλοπάτια του ιερού και 
το πρωί έπαιρνε το σχέδιο 
που έβγαινε κάτω από 
το σκέπασμα της αγίας 
τράπεζας, γιατί πίστευε 
πως του το έδινε ο αρχάγ-
γελος Μιχαήλ. Ο Ιωάννης 
Τσιμισκής γονάτιζε σαν 
παιδί μπροστά στην αγία 
τράπεζα της Αγιά-Σοφιάς, 
παρακαλώντας με δάκρυα 
να του δώσει ο Θεός έναν 
φύλακα άγγελο, που να τον 
φωτίζει κατά τον πόλεμο. 
Όσο σφίγγεται το Βυζάντιο 
από τους βαρβάρους, κι 
όσο η ψυχή υποφέρνει 
και πονά, τόσο γυρίζει τα 
μάτια κατά τον ουρανό. Ο 
βασιλιάς Θεόδωρος Δού-
κας ο Λάσκαρις, συνέθεσε 
τον Μέγα Παρακλητικό 
Κανόνα στην Παναγία, που 
είναι γεμάτος από συντρι-
βή, ταπείνωση και πίστη. 
Ο Λέων ο Σοφός εποίησε 
τα εξαίσια Εωθινά, που 
ψάλλονται στον Όρθρο 
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συνέχεια στη σελίδα 20

Γιώργος Παπανικολάου
gpap@euro2day.gr

« S i  v i s  p a ce m ,  p a ra 
bellum». 
Αν θέλεις ειρήνη, ετοιμά-
σου για πόλεμο. Αυτό το 
λατινικό απόφθεγμα, που 
φαίνεται να προέκυψε περί 
το 500 μ.Χ., δείχνει να «ξε-
χάστηκε» για σημαντικό 
χρονικό διάστημα συνο-
λικά στη Δύση, σε μεγάλο 
βαθμό και στην Ελλάδα. 
Με την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης και την 
ανάδειξη αμερικανικής 
μονοκρατορίας, κάποιοι 
έσπευσαν να μιλήσουν για 
«το τέλος της Ιστορίας», 
δίνοντας ώθηση σε μια 
οικονομική παγκοσμιοποί-
ηση, που -θεωρητικά- θα 
εδραίωνε σταδιακά σε όλα 
τα μήκη και τα πλάτη της 
Γης, φιλελεύθερες δημο-
κρατικές αρχές, μέσω της 
αύξησης της ευμάρειας.
Δεν είναι τυχαίο ότι στη 
διάρκεια αυτής της περι-
όδου, Ελλάδα και Τουρ-
κία ήρθαν πιο κοντά, με 
αποκορύφωμα ίσως την 
περίοδο κατά την οποία η 
Eθνική Tράπεζα εξαγόρα-
σε το 2006 και λειτούργησε 
μια από τις μεγαλύτερες 
τράπεζες της Τουρκίας. 
Ούτε είναι βέβαια τυχαίο 
ότι οι αμυντικές δαπάνες 
της χώρας μας μειώθηκαν 
στο διάστημα 2009-2015 
κατά πάνω από 50%, ως 
αποτέλεσμα και της μεγά-
λης οικονομικής κρίσης.
Προς το παρόν, όμως, η 
ιστορία όχι απλώς συνε-
χίζεται αλλά διαψεύδει 
οικτρά αυτές τις θεωρίες.
Μεγάλος κερδισμένος της 
παγκοσμιοποίησης ανα-
δείχθηκε η Κίνα, η δεύτερη 
πλέον υπερδύναμη της 
εποχής μας και οι Αμερι-
κανοί, αφού κατάλαβαν 
το λάθος τους, πασχίζουν 
τώρα να μαζέψουν την 
«καλούμπα», στο πλαίσιο 
ενός νέου ψυχρού πολέ-
μου. Οι συρράξεις ανά τον 
κόσμο δεν έχουν μειωθεί, 
αντίθετα επιστρέφει η επο-
χή της «διπλωματίας των 
κανονιοφόρων», ενώ τα 
απολυταρχικά καθεστώτα 
αυξάνονται.

Από την προσπάθεια ενα-
γκαλισμού της Ρωσίας και 
της «ειδικής σχέσης» με το 
ΝΑΤΟ, το 2010, περάσαμε 
στην εισβολή στην Ουκρα-
νία και την προσάρτηση 
της Κριμαίας το 2014. Κι 
από τα ζεϊμπέκικα και τις 
κουμπαριές με την τουρ-
κική ηγεσία, στη σχεδόν 
μόνιμη πλέον απειλή θερ-
μού επεισοδίου.

Η αφελής αντίληψη των 
δημοκρατικών ηγεσιών 
της Δύσης ότι οι διασυνο-
ριακές οικονομικές σχέσεις 
και το εμπόριο θα οδηγή-
σουν περίπου σε εξάλειψη 
των αναμετρήσεων (σ.σ. με 
ποιους δηλαδή συναλλάσ-

σονταν πριν το 1914 οι με-
γάλες ευρωπαϊκές χώρες 
που βρέθηκαν αντίπαλες 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο;) διαψεύστηκε οικτρά, 
καθώς χώρες όπως η Κίνα 
και η Ρωσία ενσωμάτωσαν 
τα στοιχεία του καπιταλι-
σμού που έκριναν ότι χρει-
άζονται, δημιουργώντας 
δικά τους κοινωνικοοικο-
νομικά μορφώματα, που 
όμως υποτάσσουν τα επι-
χειρηματικά συμφέροντα 
απολύτως στο στρατηγικό 
κρατικό συμφέρον.
Βούτυρο και σπατάλες 
εμείς… κανόνια οι Τούρκοι
Η σύγκριση της πορείας 
Ελλάδας και Τουρκίας, το 
προηγούμενο διάστημα, 
είναι ενδεχομένως ακόμη 
χειρότερη. Ενόσω η χώρα 
μας ζούσε την περίοδο της, 
σε μεγάλο βαθμό επίπλα-
στης, ευμάρειας, αγνοώ-
ντας τα ελαττώματα ενός 
καταστροφικού οικονομι-
κού μοντέλου, σπαταλώ-
ντας παντού κι εν συνεχεία 
καταρράκωνε τον αμυντι-
κό προϋπολογισμό (σε συ-
νεργασία βεβαίως με τους 
Ευρωπαίους εταίρους της), 
η Τουρκία του Ερντογάν, 
εκμεταλλευόμενη τους 
δικούς της αναπτυξιακούς 
ρυθμούς, έστηνε τα θεμέ-
λια της ανάδειξής της ως 
ισχυρής περιφερειακής 
δύναμης, δημιουργώντας 
και μεγάλη αμυντική βι-
ομηχανία, την ώρα που 
εμείς διαλύαμε σχεδόν 
πλήρως τη δική μας.

Μικρή παρηγοριά, το γεγο-
νός ότι σήμερα η οικονομία 
της βρίσκεται κι αυτή σε 
κρίση, όταν ήδη ναυπηγεί 
και ελαφρύ αεροπλανοφό-
ρο, αντίστοιχο αυτών που 
διαθέτουν μόνο μεγάλες 
Δυτικές δυνάμεις, ενώ πολ-
λοί φοβούνται ότι μέσω 
Ρωσίας, με τη βοήθεια της 
οποίας κατασκευάζει πυ-
ρηνικό σταθμό, επιδιώκει 
και την ανάπτυξη πυρηνι-
κών όπλων. (https://www.
inss.org.il/publication/
e r d o g a n s - t h r e a t - o n -
nuclear-militarization/)
Ποιοι αλήθεια ήταν εκείνοι 
που ενήργησαν τα προη-
γούμενα χρόνια ωσάν η 
Ελλάδα να συνόρευε με 
το… Λουξεμβούργο, ξε-
χνώντας την άμυνα; Το ρη-
τορικό αυτό ερώτημα έχει 
σημασία σήμερα, όχι μόνο 
διότι σχετίζεται με την 
κατάσταση που αντιμετω-
πίζουμε πλέον, αλλά και 
διότι ορισμένοι εξ αυτών 
το παίζουν «τουρκοφάγοι» 
και υπερπατριώτες.

Η παγίδα της ευμά-
ρειας

Οι ίδιοι πάντως αν ερωτη-
θούν τώρα, θα δείξουν την 
οικονομική κρίση αλλά και 
προς τη μεριά των «εταί-
ρων» μας. Κι εν μέρει, θα 
έχουν κάποιο δίκιο. Διότι 

ιδίως πριν ξεσπάσει το 
προσφυγικό, η προσπά-
θεια να «ενσωματωθεί» 
η Τουρκία στην ΕΕ ήταν 
απολύτως διαδεδομένη 
πρακτική -και η πίστη στα 
απαραβίαστα «ευρωπα-
ϊκά σύνορα» (παρότι δεν 
υπήρχε ούτε υπάρχει ευ-
ρωπαϊκός στρατός να τα 
φυλάξει) σχεδόν απόλυτη, 
εντός αλλά και εκτός Ελ-
λάδας.

Αυτή η αντίληψη, την 
οποία αποκαλώ «παγίδα 
της ευμάρειας», η πίστη 
δηλαδή ότι η «κοινή ευμά-
ρεια» προστατεύει από τις 
διεκδικήσεις (αγνοώντας 
ότι τα κράτη έχουν αντι-
κρουόμενα συμφέροντα, 
ότι η συμπεριφορά τους 
καθορίζεται από ισορρο-
πίες στρατιωτικής και μη 
ισχύος, ότι εμπεριέχουν 
σοβινιστικά και εθνικιστι-
κά στοιχεία) έχει και δεύ-
τερη όψη.

Η οποία αφορά το πολιτικό 
κόστος που επιφέρουν οι 
υψηλές αμυντικές δαπά-
νες, σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, συνηθισμένη 
σε μακροχρόνια ειρήνη, 
που επιδιώκει τη διαρκή 
αύξηση του βιοτικού της 
επιπέδου, σχεδόν πάση 
θυσία.

Το τίμημα αυτό πληρώ-
νει άλλωστε σήμερα η 
Ευρώπη, εν μέσω της 
σταδιακής αμερικανικής 
απαγκίστρωσης. Καλυμ-
μένα επί δεκαετίες από την 
πυρηνική και συμβατική 
ισχύ της «ομπρέλας» των 
ΗΠΑ, τα ευρωπαϊκά κράτη 
άφησαν τους αμυντικούς 
τους προϋπολογισμούς να 
ατροφήσουν τόσο, που να 
μην είναι σήμερα σε θέση 
να προβάλλουν αποτε-
λεσματικά την ισχύ τους 
σε περιοχές όπου θα το 
επιθυμούσαν. Αφέθηκαν 
να γίνουν κομπάρσοι και 
παραμένουν. Τουλάχιστον 
μέχρι να αποφασίσουν 
να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους, πράγμα που μπορεί 
να επιθυμεί πλέον και ο 
γαλλογερμανικός άξονας 
αλλά, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, θα απαιτήσει 
μεγάλο χρόνο.

Πέραν αυτού όμως, η παγί-
δα της ευμάρειας εξηγεί τη 
διαχρονική απροθυμία της 
ΕΕ να εμπλακεί σε οτιδήπο-
τε θυμίζει αναμέτρηση, κι 
ακόμη περισσότερο, τη δι-
αφαινόμενη αδυναμία της 
να αντιληφθεί πλήρως τις 
αλλαγές που συμβαίνουν 
στο γεωπολιτικό περιβάλ-
λον, αλλά και στον τρόπο 
με τον οποίο κινούνται 
αρκετές χώρες, περιλαμ-
βανομένης της Τουρκίας, 
που ξεκάθαρα επιδιώκει να 
μεγεθύνει με κάθε τρόπο, 
περιλαμβανομένης της 
στρατιωτικής ισχύος, τη 
σφαίρα επιρροής της.

Το «κενό ισχύος» 
λόγω ΗΠΑ, ο Πούτιν 
και ο Ερντογάν

Υπάρχουν πολλοί λόγοι 
που οδηγούν στη συρ-
ρίκνωση του ρόλου των 
ΗΠΑ ως «παγκόσμιου χω-
ροφύλακα». Κάποιοι έχουν 
να κάνουν με τον Τραμπ, 
κάποιοι με μια ευρύτερη 
στροφή, κάποιοι με τις 
διαταραχές στην ισορ-
ροπία δυνάμεων με την 
Κίνα (πρωτίστως) και τη 
Ρωσία (δευτερευόντως). 
Ορισμένοι δείχνουν ανα-
πόδραστοι, τουλάχιστον 
μακροχρόνια.
Εκείνο που έχει σημασία 
για την Ελλάδα είναι ότι 
το κενό ισχύος που προ-
κύπτει, εκμεταλλεύονται 
κατεστημένες και αναδυ-
όμενες δυνάμεις, προκει-
μένου να εδραιώσουν τη 
δική τους θέση. Αυτός είναι 
ο παράγοντας που αυξάνει 
τις εντάσεις και οδηγεί σε 
φαινόμενα που κάποιοι 
πίστευαν ότι ανήκουν στο 
παρελθόν.

Στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, πρωταγω-
νιστικό ρόλο διεκδικεί πλέ-
ον η Ρωσία του Πούτιν και 
αναδύεται η Τουρκία του 
Ερντογάν, από τη Συρία 
ως τη Λιβύη. Το χειρότερο, 
δε, είναι ότι παρά τις κατά 
καιρούς συγκρούσεις στη 
Συρία και την υποστήριξη 
αντίπαλων δυνάμεων στη 
Λιβύη, η Τουρκία φαίνεται 
να συνεργάζεται άψογα με 
τη Ρωσία. Και σε ορισμένα 
θέματα (όπως η αγορά των 
πυραύλων S-400 και η Συ-
ρία) να λειτουργεί ακόμη 
και ως «δούρειος ίππος» 
του Πούτιν μέσα στο ΝΑΤΟ.
Εντούτοις, ακόμη και στο 
περιστατικό που συνέβη 
μεταξύ Τουρκίας και Γαλ-
λίας κατά τον υποτιθέμενο 

ναυτικό αποκλεισμό της 
Λιβύης (και οδήγησε σε 
έκρηξη οργισμένων δη-
λώσεων από τη Γαλλία), 
μόνον οκτώ από τις 30 
χώρες-μέλη πήραν θέση 
υπέρ της Γαλλίας. Μεταξύ 
αυτών, δεν περιλαμβάνο-
νταν ούτε οι ΗΠΑ ούτε η 
Μεγάλη Βρετανία!

Ακριβώς επειδή αμφότε-
ρες εμφανίζονται να θε-
ωρούν ως «χρήσιμο ατζέ-
ντη» την Τουρκία, στην 
περιοχή. Όσο κυνικό δε 
κι αν ακούγεται, η «προ-
θυμία» του Ερντογάν να 
προβάλει ισχύ, να απειλή-
σει, αλλά και να εμπλακεί 
στρατιωτικά, όπως έκανε 
και εξακολουθεί να κά-
νει στη Συρία, στο Ιράκ, 
στη Λιβύη, τον καθιστά 
«παίκτη με επιρροή» στο 
φλερτάρισμά του με Δύση 
και Ανατολή.

Το ρευστό σκηνικό 
των συμμαχιών και 
η αποτρεπτική ισχύς

Όσο αυξάνει η «πολυμέ-
ρεια» σε επίπεδο ισχυρών 
δυνάμεων, οι ξεκάθαροι 
διαχωρισμοί της εποχής 
του ψυχρού πολέμου και 
τα σχετικώς απλά διλήμ-
ματα της Pax Americana 
μπαίνουν στο χρονοντού-
λαπο. Οι σύμμαχοι του 
σήμερα μπορεί να γίνουν 
εχθροί του αύριο, κι ακόμη 
περισσότερο, παρατηρού-
με φαινόμενα χωρών που 
συνεργάζονται και αναμε-
τρώνται, ανάλογα με τον 
τρόπο που συναντώνται 
τα συμφέροντά τους, ακό-
μη και στην ίδια χρονική 
περίοδο.
Μέσα σε αυτό το σύνθετο 
τοπίο, με τις ΗΠΑ σε τροχιά 
αποδρομής, το ΝΑΤΟ διαι-
ρεμένο να αναζητεί ρόλο 
ενώ η Ευρώπη βρίσκεται 
σε εμβρυακά στάδια όσον 

Πώς οι διαφορετικές πορείες που ακολούθησαν Ελλάδα 
και Τουρκία σημαδεύουν τώρα τις ισορροπίες ισχύος.

Η στρατηγική παγίδα στη Δύση και τα λάθη της Ευρώπης. 
Ο «χρήσιμος» Ερντογάν, το ρευστό σκηνικό των συμμαχιών 
και οι περιορισμένες επιλογές της χώρας μας.

αφορά στην κοινή άμυνα 
και εξωτερική πολιτική, 
αλλά και με συχνά αντι-
κρουόμενα συμφέροντα 
στην περιοχή (χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αυτή 
την περίοδο η Ιταλία και η 
Γαλλία, που υποστηρίζουν 
αντίπαλους παίκτες στη 
Λιβύη), οι επιλογές της 
χώρας μας εμφανίζονται 
πολύ συγκεκριμένες.
Η αναζήτηση συμμαχιών 
στην ευρύτερη περιοχή 
αλλά και στις προαναφερ-
θείσες μεγάλες δυνάμεις 
αποτελεί αναγκαία αλλά 
όχι ικανή συνθήκη. Ο δο-
μημένος διάλογος με την 
Τουρκία επί συγκεκριμέ-
νων θεμάτων (ΑΟΖ – υφα-
λοκρυπίδα), επίσης. Όμως 
η στάση της Τουρκίας, το 
δόγμα επέκτασης που έχει 
καλλιεργήσει επί δεκαετίες 
-και είναι αμφίβολο αν θα 
αλλάξει, ακόμη κι όταν ο 
Ερντογάν φύγει από το 
προσκήνιο-, απαιτεί επι-
πλέον προσαρμογές και 
θυσίες από πλευράς μας, 
που μπορεί να είναι επώ-
δυνες οικονομικά, αποδει-
κνύονται όμως διαχρονικά 
απαραίτητες.
Πρέπει να βγούμε από 
την παγίδα της ευμάρειας 
και να επανεξετάσουμε 
συνολικά την ισορροπία 
ανάμεσα «στο βούτυρο 
και στα κανόνια». Πρέπει 
να ξαναδούμε τάχιστα και 
ολιστικά τις αμυντικές μας 
δυνατότητες (και δαπά-
νες), πριν να είναι πολύ 
αργά. Πρέπει να αλλάξου-
με επίσης και νοοτροπία 
ως προς το μέγεθος της ξε-
κάθαρης απειλής που αντι-
μετωπίζουμε σήμερα και 
τις δυσάρεστες προβολές 
για το μέλλον. Η ενίσχυση 
της αποτρεπτικής ισχύος 
είναι ίσως το πιο κρίσιμο 
στοιχείο.
Διότι, φευ, αν χρειαστεί, 
πολύ δύσκολα θα έρθει κά-
ποιος άλλος να πολεμήσει 
για μας.

Κάποιος Ιμπραχίμ (από 
το βιβλικό Αβραάμ βε-
βαίως), το φερέφωνο του 
Ερντογάν, δήλωσε, μεταξύ 
άλλων αθλίων,  πρόσφατα 
ότι  “Οι Έλληνες δεν έχουν 
καμμία σχέση με τους αρ-
χαίους Έλληνες και τους 
βυζαντινούς”. 

Το πρώτο που έχουμε να 
πούμε είναι ότι οι Τούρκοι  
σίγουρα είναι γνήσιοι από-
γονοι των προγόνων τους, 
των αιμοσταγών, μογγο-

λικών στιφών που 
έ σ π ε ρ ν α ν  - κ α ι 
σπέρνουν- τον θά-
νατο και την κατα-
στροφή, από όπου 
περνούσαν. Ίδιοι 
και απαράλλακτοι 
αιώνες τώρα.

Το δεύτερο είναι το εξής: 
Όλοι οι όμοροι μας λαοί, 
Αλβανοί, Βούλγαροι, Τούρ-
κοι, Σέρβοι, καυχώνται για 
την απευθείας καταγωγή 
τους από τους “αρχαίους” 
προγόνους τους και ουδείς 
ποτέ το αμφισβήτησε. Οι 
μόνοι που δεν έχουν δικαί-
ωμα να υπερηφανεύονται 
για την άμεση καταγωγή 
τους από τους προγόνους 
τους, αρχαίους... μεσαίους 
και νεότερους, είμαστε 

εμείς οι Έλληνες. Γιατί; Δι-
ότι έχουμε ζηλευτή ιστο-
ρία, η λέξη Έλληνας είναι 
ταυτόσημο του πολιτι-
σμού, της ομορφιάς, της 
αρχοντιάς, της ανδρείας 
και της λεβεντιάς. Και δεν 
χρειάζεται να παραθέσω 
τα όσα έχουν γράψει όλα 
τα μεγάλα πνεύματα της 
ανθρωπότητας, ανά τους 
αιώνες, για τους Έλληνες.( 
“Δεν υπάρχει ιδιότης τιμι-
ωτέρα” από το να είσαι Έλ-
ληνας, έλεγε ο Καβάφης).

Στην παράθεση των γειτο-
νικών λαών δεν ανέφερα 
τους σκοπιανούς. Δεν είναι 
λαός, είναι τεχνητό κατα-
σκεύασμα. Ποια ιστορία 
έκλεψαν; Της Μακεδονίας, 
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την ελληνική και βρέθηκαν 
οι προδότες, πρώην και 
νυν, που νομιμοποίησαν 
και αποδέχονται  το ανο-
σιούργημα. Το περίεργο 
είναι πως όλοι οι γείτονες, 
κατά καιρούς ορέγονται 
μια ελληνική περιοχή, ένα 
περίοπτο και τρανό όνο-
μά μας. Οι Αλβανοί επο-
φθαλμιούν την Ήπειρο, οι 
Βούλγαροι την Θράκη, οι 
Τούρκοι ονομάζουν τον 
Όμηρο, Ομέρ και αυτοα-
νακηρύσσονται συνεχι-
στές του Βυζαντίου, ενώ 
ταϊζουν τα κοπάδια τους 
με ονειροφαντασιώσεις 
του τύπου πως “είμαστε οι 
γεννήτορες της ανθρωπό-
τητας” και είναι “ευτυχία να 
είσαι Τούρκος”. Και εμείς; 
“Οι νοσούντες εξ ελαφρό-
τητος”(Παπαδιαμάντης), 
οι της αψόγου στάσεως 
υποστηρικτές; Εμείς έχου-
με τα γνωστά σκύβαλα και 
περιτρίμματα της ιστορι-
ογραφικής τσαρλατανιάς, 
που παρεισέφρησαν στα 
πανεπιστήμια και δηλητη-
ριάζουν χρόνια και χρόνια 
τον λαό με ιδεοληψίες 
πως πρώτα γίναμε κρά-
τος- κάποια απολειφάδια 
Σλάβων, Τούρκων και Αλ-

βανών επαναστάτησαν 
το Εικοσιένα- και μετά 
έθνος. Όλοι επιβίωσαν στις 
εθνικές τους περιπέτειες, 
μόνο οι Έλληνες εξαφανί-
στηκαν. Αυτές βέβαια οι 
“βλαμμένες” ιδέες δεν είναι 
καινούργιες. Είναι η γνω-
στή θεωρία του απατεώνα 
Φαλμεράυρερ, που του 
οφείλουμε χάριτες γιατί 
ενεργοποίησε σπουδαί-
ους ιστορικούς (Παπαρ-
ρηγόπουλος, Ζαμπέλιος), 
λαογράφους (Ν. Πολίτης), 
γλωσσολόγους (Βερναρ-
δάκης, Χατζηδάκις), ποι-
ητές και πολλούς άλλους 
ειδήμονες, επιστήμονες 
και λογοτέχνες που ανέ-
δειξαν την συνέχεια του 
ελληνικού έθνους.

Τέλος πάντων για όλα 
αυτά την απάντηση την 
βρίσκουμε στον Μακρυ-
γιάννη, με την απλοϊκά 
μεγαλοπρεπή του φράση: 
“Ότι αρχή και τέλος, όλα 
τα θερία πολεμούν να μας 
φάνε και δεν μπορούνε. 
Τρώνε από μας και μένει 
και μαγιά”. (Αν και ο Σεφέ-
ρης, αηδιασμένος από την 
βλακεία, την μωρία, την 
εγωπάθεια και την γενική 
αναπηρία της ηγετικής τά-

ξης, θα γράψει παραφρά-
ζοντας τον Μακρυγιάννη: 
“Ως τώρα όλοι βαλθήκαμε 
να καταβροχθίσουμε την 
Ελλάδα. Η στάθμη αυτής 
της τροφοδοσίας ολοένα 
κατεβαίνει. Σε λίγο θα αρ-
χίσει να μας τρώει εκείνη”).

Όσο για τις τουρκικές 
ανοησίες την καλύτερη 
απάντηση για το ποιόν 
των Ελλήνων και το μέγα 
χάσμα που μας χωρίζει 
από την βαρβαρότητα των 
μεμέτηδων, παραπέμπω 
σε ένα παλιό κείμενο. Το 
εντόπισα στα άπαντα του 
εθνικού μας ποιητή Αρι-
στοτέλη Βαλαωρίτη, (εκδ, 
“Μέρμηγκας”, σελ.155, τόμ 
3ος), του «φυλάκτορα του 
Γένους», όπως τον ονο-
μάζει ο Παλαμάς σ’ ένα 
ποίημά του. Είναι γράμμα 
που έστειλε στις 31 Μαρτί-
ου του 1860 στον Ανδρέα 
Λασκαράτο. Το γεγονός το 
χαρακτηρίζει «ανέγδοτο».

Το 1822 ο αθάνατος Οδυσ-
σέας Ανδρούτσος, το λιο-
ντάρι της Ρούμελης, πολι-
ορκεί την Ακρόπολη των 
Αθηνών “όπου ευρίσκοντο 
κλεισμένοι οι Τούρκοι”. 
Διαβάζω και αγαλλιώ:
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«Εξύπνησαν κάποια παλ-
ληκάρια του Οδυσσέως, 
πρωί πρωί και από το πρώ-
το γλυκοχάραμα έμειναν 
εκστατικά, βλέποντας τους 
Τούρκους ανεβασμένους 
επάνω εις τον Παρθενώ-
να και εργαζόμενους με 
μεγάλη βία να χαλούν τα 
ωραία εκείνα μνημεία. 
Τόσο παράξενη και ακατα-
νόητη τους εφάνη τέτοια 
ανωφελής βαρβαρότης, 
οπού έτρεξαν αμέσως να 
ειδοποιήσουν τον Οδυσ-
σέα. Αφού ο στρατηγός 
εβεβαιώθηκε με τα μάτια 
του απόλυσε τρία τέσσερα 
από τα παλληκάρια του 
να πλησιάσουν εις την 
Ακρόπολη και να ερωτή-
σουν τους Τούρκους, διατί 
έδειχναν τέτοια αγριότητα 
με μάρμαρα, τα οποία δεν 
τους επροξενούσαν καμ-
μία βλάβη. Επέταξαν με 
μιας οι γενναίοι και ύστερα 
από λίγη ώρα έφεραν εις 
τον στρατηγό την από-
κριση ότι οι Τούρκο,ι μην 
έχοντας άλλο μολύβι διά 
να χύσουν βόλια και ξανοί-
ξαντες ότι μέσα εις εκείνα 
τα μάρμαρα ευρίσκεται 
τούτο το μέταλλο, χυμέ-
νο επίτηδες διά να δίδη 

δύναμη και σταθερότητα, 
είχαν αποφασίσει να προ-
στρέξουνε εις εκείνο το χα-
λασμό διά να δυνηθούνε 
να εξακολουθήσουνε τον 
πόλεμο.

Τέτοια απόκρισι επροξέ-
νησε μεγάλη απελπισία 
εις τους Έλληνες και αφού 
εστοχάστηκαν τι να πρά-
ξουν διά να σώσουν από 
τον όλεθρο τα μνημεία 
του μεγαλείου των, όλοι 
με μια φωνή αποφάσισαν 
να μηνύσουν εις τους απο-
κλεισμένους να παύσουν 
την καταστροφή και ήσαν 
έτοιμοι να τους προμη-
θεύσουν όσο μολύβι τους 
εχρειάζετο για την υπερά-
σπισή τους. Ούτω και εγέ-
νετο. Έστερξαν οι Τούρκοι, 
και οι Έλληνες εξαγόρασαν 
με το αίμα τους -δίδοντες 
εις τους εχθρούς βόλια διά 
να τους σκοτώσουν- τα πο-
λύτιμα εκείνα μάρμαρα, τα 
οποία ήσαν προωρισμένα 
να ζήσουν διά να ίδουν πά-
λιν αναστημένο ολόγυρά 
τους εκείνο το έθνος, το 
οποίο από τόσους αιώνας 
εφαίνετο βυθισμένο εις 
λήθαργο. Αξιοθαύμαστο 
παράδειγμα αρετής, γεν-
ναιότητος και ζήλου προς 

την πατρίδα!».( Εκπληκτικό 
γεγονός!!).

Αυτή είναι η διαφορά μας 
με τους γενοκτόνους μας 
Τούρκους.  Εμείς είμαστε 
(ήμασταν; τι να πω;) ένας 
λαός “που άφησε τα βήμα-
τα και τα χνάρια του πάνω 
στη γη. Για να τα κοιτάζει 
η ιστορία και να βρίσκει 
τον εαυτό της, ένας λαός 
που έμαθε να χτίζει και 
να χαμογελά”. Ένας λαός 
χτίστης της οικουμένης. 
Και αυτοί, ένας λαός “που 
γέμισε πληγές το χώμα...
Ένας λαός που χαλά, γιατί 
δεν μπορεί να χτίσει. Που 
ιεροσυλεί (Αγιά Σοφιά), 
γιατί δεν μπορεί να σε-
βαστεί. Και καταστρέφει, 
γιατί δεν μπορεί να δη-
μιουργήσει”. Ένας λαός 
μάστιγα της οικουμένης. 
(Άνθος Λυκαύγης, “Απ’ εδώ 
πέρασαν εκείνοι”, “Κυπρι-
ακό ανθολόγιο για παιδιά 
του δημοτικού”, Λευκωσία 
1994).

Νατσιός Δημήτρης

δάσκαλος-Κιλκίς Μέλος 
του ΙΗΑ

Του Κώστα Ράπτη
Η συνυπογραφή συμφωνί-
ας (μερικής) οριοθέτησης 
των θαλάσσιων δικαιοδο-
σιών Ελλάδας και Αιγύ-
πτου, η οποία προέκυψε 
από την αιφνιδιαστική 
επίσκεψη του Νίκου Δέν-
δια στο Κάιρο, μετά από 
αρκετές εβδομάδες επίπο-
νων διαπραγματεύσεων, 
συνεχίζει, όπως είχε προα-
ναγγείλει ο επικεφαλής της 
ελληνικής διπλωματίας την 
προσπάθεια που είχε ανα-
ληφθεί με την συνυπογρα-
φή αντίστοιχης συμφωνίας 
με την Ιταλία – αλλά ο 
πραγματικός αποδέκτης 
του μηνύματος βρίσκεται 
πολύ ανατολικότερα.
Η συμφωνία με το Κάιρο εί-
ναι μερική, διότι η αιγυπτι-
ακή πλευρά αποδέχθηκε 
την οριοθέτηση μόνο στα 
σημεία που την αφορούν 
αποκλειστικά, αποφεύ-
γοντας την επέκτασή της 
προς περιοχές όπου η δι-
απραγμάτευση θα πρέπει 
να είναι τριμερής: δηλαδή 
τόσο προς τα δυτικά, όπου 
εκκρεμούν διαφορές με 
τη Λιβύη, όσο και προς 
τα ανατολικά, όπου και 
οι τουρκικές αμφισβητή-
σεις ως προς την επήρεια 
του Καστελόριζου στη 
διαμόρφωση θαλάσσιων 
δικαιοδοσιών.
Ειδικότερα, η οριοθέτηση 
σταματά στον 28ο μεσημ-
βρινό, ο οποίος τέμνει τη 
Ρόδο και αποτελούσε (του-
λάχιστον μέχρι τη συνυπο-
γραφή του τουρκολιβυκού 
μνημονίου) το νοητό όριο 
των τουρκικών διεκδι-
κήσεων στην ανατολική 
Μεσόγειο. Ως προς αυτό, 

η Αίγυπτος δεν είχε λόγο 
να επιδεινώσει περαιτέρω 
τις εντάσεις στις σχέσεις 
της με την Τουρκία – πόσω 
μάλλον που η τουρκική 
εκδοχή των πραγμάτων 
“προικίζει” την αιγυπτιακή 
πλευρά με μεγαλύτερη 
θαλάσσια δικαιοδοσία.
 Άλλωστε και η πρόσφατη 
ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών της Αιγύ-
πτου, με την οποία καταγ-
γέλθηκε ως παραβίαση της 
αιγυπτιακής δικαιοδοσίας 
η τουρκική ναυτική οδηγία 
για τις έρευνες του “Ορούτς 
Ρέις”, προϋποθέτει ακρι-
βώς αυτή την εκδοχή περί 
μειωμένης επήρειας του 
Καστελόριζου.
Επιπλέον, σύμφωνα με 
πληροφορίες που ενισχύ-
ονται από τον ανεπίσημο 
χάρτη της ελληνο-αιγυ-
πτιακής συμφωνίας, η επι-
τευχθείσα οριοθέτηση 
παρεκκλίνει της αρχής της 
“μέσης γραμμής”, κατά 
το ότι ευνοεί την Αίγυπτο 
σε αναλογία 55%-45%, 
ψαλιδίζοντας κατά τι την 
επήρεια της Κρήτης και 
των νησίδων που την πε-
ριβάλλουν. Με αυτή την 
έννοια, επαναλαμβάνεται 
επίσης το προηγούμενο 
της ελληνο-ιταλικής συμ-
φωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ, 
η οποία πατώντας στην 
αντίστοιχη οριοθέτηση 
υφαλοκρηπίδας του 1977 
(πριν δηλαδή την υιοθέτη-

ση της Διεθνούς Σύμβασης 
του Montego Bay το 1982), 
περιορίζει την επήρεια 
του συμπλέγματος των 
Οθωνών.
Και στις δύο περιπτώσεις, 
η ελληνική πλευρά εμφα-
νίζεται να αντιμετωπίζει 
με ευελιξία τις γεωγραφι-
κές ιδιαιτερότητες προ-
κειμένου να κατοχυρώ-
σει το μείζον. Και αυτό εν 
προκειμένω είναι η ίδια 
η σταδιακή υλοποίηση 
της ανακήρυξης ΑΟΖ, η 
εξασφάλιση εταίρων-συ-
νομιλητών στην περιοχή 
και κυρίως η ακύρωση 
του τουρκολιβυκού μνη-
μονίου.
Σε μία συγκυρία κατά την 
οποία ο διεθνής παρά-
γοντας ενθαρρύνει την 
έναρξη διαλόγου με την 
Τουρκία, η Αθήνα έκρινε 
επείγον και αναγκαίο να 
είναι σε θέση να προσέλ-
θει στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με μία 
συμβολική “ισοπαλία”. Το 
γεγονός ότι η Άγκυρα απά-
ντησε στην ελληνοαιγυπτι-
ακή συμφωνία με δική της 
NAVTEX και με αναβολή 
της προγραμματισμένης 
επανέναρξης των ελληνο-
τουρκικών διερευνητικών 
επαφών δείχνει ότι η τουρ-
κική πλευρά εννοεί την 
διαπραγμάτευση σε αυτή 
τη φάση μόνο με όρους 
καταστατικά ετεροβαρείς.

Με «ιταλική συνταγή»η συμφω-
νία Ελλάδας – Αιγύπτου

Η αντίδραση του Ταγίπ 
Ερντογάν και της κυβέρ-
νησής του στην συνυπο-
γραφή της ελληνο-αιγυπτι-
ακής συμφωνίας (μερικής) 
οριοθέτησης θαλάσσιων 
δικαιοδοσιών αποπνέει 
πλεονεξία, αλλά και έναν 
ορισμένο αιφνιδιασμό. 
Πλεονεξία, διότι αδυνατεί 
να αντιληφθεί ότι ο προα-
ναγγελθείς ελληνο-τουρκι-
κός διάλογος προϋπέθετε 
μια σχέση τυπικής ισότη-
τας (αυτήν που επιδίωξε 
η Αθήνα απευθυνόμενη 
στην Αίγυπτο) και όχι απλή 
κατοχύρωση του τετελε-
σμένου του ευφάνταστου 

γκελα Μέρκελ κατά τη 
μεσολαβητική της προ-
σπάθεια η οποία εκτόνωσε 
τις εντάσεις που πρόσφα-
τα προκάλεσε η τουρκι-
κή ναυτική οδηγία για τις 
έρευνες του “Ορούτς Ρεϊς”. 
Μεσολαβητική προσπά-
θεια που κεντρική της 
ιδέα είχε το εκατέρωθεν 
“πάγωμα” των ενεργειών 
που κινδύνευαν να κλι-
μακώσουν την ένταση. 
Προφανώς για την Αθήνα 
το “πάγωμα” αφορά μόνο 
το επιχειρησιακό πεδίο, 
ενώ για την Άγκυρα και το 
διπλωματικό.
Με αυτή την έννοια, ο 
μεσολαβητικός ρόλος της 

τίζει αποκαλυπτικά την 
παρεμβολή των ΗΠΑ, οι 
οποίες ενθάρρυναν κατα-
λυτικά την συνυπογραφή 
της ελληνο-αιγυπτιακής 
συμφωνίας, όπως αποκα-
λύπτει η παραδοχή του 
Έλληνα υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Δένδια ότι 
ούτε ο ίδιος δεν γνώριζε 
μεταβαίνοντας στο Κάιρο 
ότι τα πράγματα θα οδη-
γηθούν σε αίσια κατάληξη, 
την οποία επιτάχυνε το 
τηλεφώνημα του επικεφα-
λής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
Μάικλ Πομπέο προς τους 
Αιγύπτιους οικοδεσπότες.
Χρειάζεται ένας νέος γύ-
ρος έντασης για να επιβε-
βαιωθεί η αλλαγή “διαιτη-

τή” - από την 
φιλόδοξη όσο 
κ α ι  ά τ ο λ μ η 
Γερμανία στην 
περισσότερο 
ασκημένο σε 
αυτό τον ρόλο 
για την περι-
οχή μας Αμε-
ρική;
Ίσως αυτό να 
εξηγεί και την 
α μ φ ί σ η μ η 
πρώτη αν τί -
δ ρ α σ η  τ ο υ 
Ύ π α τ ο υ  Ε κ-
προσώπου της 

Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ στο 
άκουσμα της συνυπογρα-
φής της ελληνο-αιγυπτι-
ακής συμφωνίας, ο οποί-
ος, ενώπιον του Τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
ανέφερε ότι η κατάσταση 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
απαιτεί “σταθερή αποκλι-
μάκωση, συγκεκριμένη 
δράση και εργασία με καλή 

Αλλαγή «διαιτητή» στην 
ανατολική Μεσόγειο

Του Κώστα Ράπτη

τουρκο-λιβυκού μνημονί-
ου. Αλλά και αιφνιδιασμό, 
σαν να μην ήταν οι ελλη-
νο-αιγυπτιακές διαπραγ-
ματεύσεις μια διαδικασία 
με παρελθόν, η οποία και 
εντατικοποιήθηκε το τε-
λευταίο διάστημα.
Ο Τούρκος ηγέτης δεν το 
κρύβει ποια είναι η πηγή 
του αιφνιδιασμού του: εί-
ναι οι διαβεβαιώσεις που 
φέρεται να έλαβε από την 
Γερμανίδα καγκελάριο Άν-

Μέρκελ έχει πλέον “καεί”. 
Στον νέο γύρο έντασης 
που προοιωνίζεται η από-
φαση του Ταγίπ Ερντογάν 
να επαναλάβει τις έρευ-
νες του “Ορούτς Ρεϊς”, με 
την απαραίτητη συνοδεία 
τουρκικών πολεμικών σκα-
φών, δεν είναι η καγκελά-
ριος η οποία δύναται να 
ελέγξει την κατάσταση 
με την τηλεφωνική της 
διπλωματία.
Και το γεγονός αυτό φω-
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Ως μία μεγάλη μεταρρύθ-
μιση με στόχο τη στήρι-
ξη των επενδύσεων, την 
προστασία της ιδιοκτη-
σίας αλλά και του περι-
βάλλοντος χαρακτήρισε 
ο Κωστής Χατζηδάκης το 
νέο νομοσχέδιο για τον 
εκσυγχρονισμό της χωρο-
ταξικής και πολεοδομικής 
νομοθεσίας, που τίθεται 
σε δημόσια διαβούλευση.

Από τις προβλέψεις του 
νομοσχεδίου ξεχωρίζουν η 
απαγόρευση των οικοδο-
μικών αδειών σε Μύκονο 
και Σαντορίνη για διά-
στημα 1,5 έτους μέχρι να 
εγκριθεί ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός με σκοπό να 
μπει «φρένο» στην οικο-
δομική δραστηριότητα 
των κορεσμένων περιοχών 
και να υπάρξουν ξεκάθα-
ροι κανόνες με βάση τη 
φέρουσα ικανότητα των 
νησιών.

Επίσης, θεσμοθετούνται τα 
πρόστιμα για τους αμελείς 
του εθνικού κτηματολο-
γίου, τα οποία θα κυμαί-
νονται από 300 έως 2.000 
ευρώ και θα είναι συνάρ-
τηση όχι μόνο της αξίας 
του ακινήτου αλλά και της 
καθυστέρησης, η οποία θα 
προσαυξάνει το ύψος τους.

Παρουσιάζοντας το νέο 
χωροταξικό νομοσχέδιο, 
ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε 
πως αυτό θα «στηρίξει την 
εθνική προσπάθεια για 
ανάπτυξη και επενδύσεις, 
με μέτρα όπως ο εκσυγ-
χρονισμός του καθεστώ-
τος των χρήσεων γης και 
η ενθάρρυνση ανάπτυξης 
επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας σε οργανωμένα 
επιχειρηματικά πάρκα».

Τόνισε ακόμη πως το νο-
μοσχέδιο συνδυάζει τον 
προηγούμενο στόχο με 
την προστασία του περι-
βάλλοντος, καθώς περιο-
ρίζει την εκτός σχεδίου δό-
μηση και διευκολύνει την 
απόδοση κοινόχρηστων 
χώρων στους πολίτες. Πα-
ράλληλα, προστατεύει το 
δικαίωμα της ιδιοκτησίας 
με παρεμβάσεις όπως η 
μεταφορά του συντελεστή 
δόμησης και η διευκρίνιση 
του καθεστώτος των ρυμο-
τομικών απαλλοτριώσεων.

Επίσης επιταχύνει και εκ-
συγχρονίζει τον χωροταξι-
κό σχεδιασμό με εργαλεία 
όπως οι πιστοποιημένοι 
ιδιώτες μηχανικοί για την 
αξιολόγηση των πολεοδο-
μικών μελετών και η από-
συρση ορόφων σε κτίρια.

Οι 11 σημαντικό-
τερες αλλαγές που 
«φέρνει» το νομο-
σχέδιο:

1. Επιταχύνεται ο χωρικός 
σχεδιασμός και συγκε-
κριμένα η κατάρτιση των 
τοπικών και των ειδικών 
πολεοδομικών σχεδίων, 
και μέσω αυτών τον κα-
θορισμό χρήσεων γης. 
Μειώνεται ο χρόνος εκπό-

νησης και έγκρισης των 
πολεοδομικών σχεδίων 
από 12-15 χρόνια σε περί-
που 2,5 χρόνια. 

2. Περιορίζεται η εκτός 
σχεδίου δόμηση με στόχο 
να προστατευθεί το πε-
ριβάλλον και το φυσικό 
τοπίο.

• Συγκεκριμένα, μειώνο-
νται κατά 10% (κατά μέσο 
όρο) οι συντελεστές δό-
μησης στην εκτός σχεδίου 
δόμηση. Ειδικά στη βιο-
μηχανία, η μείωση αυτή 
ανέρχεται στο 33%

• Αλλάζει το καθεστώς με 
τις παρεκκλίσεις αρτιότη-
τας. Μέχρι την οριστική κα-
τάργησή τους θα ισχύσουν 
μόνο για τα επόμενα δυο 
χρόνια, για λόγους αποφυ-
γής αιφνιδιασμών. Εντός 
αυτού του διαστήματος 
οι ιδιοκτήτες οφείλουν να 
έχουν λάβει οικοδομική 
άδεια.

• Ορίζεται επίσης ότι για 
κάθε άδεια σε εκτός σχε-
δίου περιοχή, ένα ποσοστό 
5% του κόστους της άδειας 
θα καταβάλλεται στο Πρά-
σινο Ταμείο και θα προορί-
ζεται για την αντιμετώπιση 
των παρενεργειών της 
άναρχης εκτός σχεδίου 
δόμησης.

• Ο περιορισμός της εκτός 
σχεδίου δόμησης, συν-
δυάζεται με σημαντική 
ενίσχυση της οργανωμέ-
νης χωροθέτησης. Τόσο 
στα επιχειρηματικά πάρκα 
για τη βιομηχανία όσο 
και στους οργανωμένους 
υποδοχείς που αφορούν 
άλλες δραστηριότητες 
(εφοδιαστική, τουρισμό 
κλπ.) αυξάνονται αισθητά 
οι συντελεστές δόμησης. 
Πρόκειται για μια πρακτική 
που εφαρμόζεται σε όλο 
τον κόσμο και δημιουργεί 
σημαντικές συνέργειες και 
προστιθέμενη αξία για την 
οικονομία, αλλά και περι-
βαλλοντικά οφέλη.

3. Στη Μύκονο και την 
Σαντορίνη αναστέλλεται 
η έκδοση οικοδομικών 
αδειών για τα τουριστικά 
καταλύματα –εκτός των 
οικισμών- μέχρι την έγκρι-
ση πολεοδομικών σχεδίων, 
δηλαδή για ένα διάστημα 

περίπου ενάμιση έτους. 
Στόχος είναι να μπει ένα 
φρένο στην οικοδομική 
δραστηριότητα αυτών 
των κορεσμένων περιοχών 
μέχρι να μπουν ξεκάθαροι 
κανόνες συμβατοί με τη 
φέρουσα ικανότητα. Οι 
κανόνες αυτοί θα μπουν με 
ειδικά πολεοδομικά σχέδια 
για τα δύο νησιά, που ανα-
τίθενται στο άμεσο μέλλον 
από το ΥΠΕΝ.

4. Τίθενται οι βάσεις για την 
απλοποίηση των χρήσεων 
γης, με στόχο την καταπο-
λέμηση της γραφειοκρα-
τίας και την ενίσχυση της 
ανάπτυξης.

• Με Προεδρικό Διάταγμα 
που θα προωθηθεί αμέ-
σως μετά την ψήφιση του 
νέου νόμου, μειώνονται οι 
γενικές χρήσεις, ώστε το 
σύστημα να είναι πιο ευέλι-
κτο, και να διευκολύνει τις 
μικτές χρήσεις γης, όπως 
γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 

• Με το ίδιο ΠΔ καθιερώ-
νεται η Εθνική Ονοματο-
λογία Χρήσεων Γης που 
θα εφαρμόζεται σε όλα τα 
είδη σχεδίων χρήσεων γης 
με ενιαίο τρόπο.

• Αντιστοιχίζονται  οι χρή-
σεις γης με τους σχετικούς 
ΚΑΔ (Κωδικούς Αριθμούς 
Δραστηριότητας) και με τις 
κατηγορίες της περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης. 
Στόχος είναι να υπάρχει 
μια ‘κοινή γλώσσα’ μεταξύ 
χωροταξίας, περιβαλλο-
ντικής πολιτικής και οικο-
νομίας, για να ξέρουν οι 
πολίτες και οι επενδυτές 
πού μπορούν να χτίσουν 
τι, χωρίς να χάνονται στο 
λαβύρινθο των διαφορετι-
κών όρων και συστημάτων 
αδειοδότησης.

5. Ενεργοποιείται η με-
ταφορά συντελεστή δό-
μησης με εφαρμογή της 
σχετικής νομολογίας του 
Συμβουλίου της Επικρα-
τείας.

• Προσδιορίζονται οι προ-
ϋποθέσεις για τη χωρο-
θέτηση των Ζωνών Υπο-
δοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). 
Η μεταφορά συντελεστή 
δόμησης δεν θα γίνεται 
άναρχα, αλλά μόνο σε συ-
γκεκριμένες περιοχές και 

με ξεκάθαρους κανόνες. 
Παράλληλα, αποκλείεται 
η νομιμοποίηση αυθαιρέ-
των μέσω της μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης.

• Δημιουργείται η Ψηφι-
ακή Τράπεζα Γης, που θα 
επιτρέπει την αποδοχή 
και προσφορά συντελε-
στή δόμησης ψηφιακά, 
γρήγορα και απρόσωπα, 
χωρίς αυτός να γίνεται 
αντικείμενο συναλλαγής.

• Με τις ρυθμίσεις του νο-
μοσχεδίου θα υλοποιηθεί  
η δυνατότητα αποζημίω-
σης των ιδιοκτητών διατη-
ρητέων κτιρίων. 

• Τίθενται οι βάσεις για να 
δημιουργηθούν οι προ-
βλεπόμενοι από τα πολε-
οδομικά σχέδια κοινόχρη-
στοι χώροι. 

• Γίνεται πλέον δυνατή η 
υλοποίηση των προβλε-
πόμενων από τα πολεο-
δομικά σχέδια για τους 
κοινόχρηστους χώρους 
προς όφελος του αστικού 
περιβάλλοντος και χωρίς 
να δεσμεύεται για πολλά 
χρόνια η περιουσία των 
πολιτών στους οποίους 
ανήκουν σήμερα τα οικό-
πεδα στα οποία προβλέ-
πονται οι εν λόγω χώροι.

• Όποιος αγοράζει συντε-
λεστή, θα οφείλει να κα-
ταβάλει στον δήμο ένα 
επιπλέον 5% που θα προ-
ορίζεται για τη δημιουργία 
κοινόχρηστων χώρων.

6. Επιταχύνεται η έκδοση 
οικοδομικών αδειών και 
ενισχύεται η ηλεκτρονική 
διαδικασία έκδοσης. Πλέ-
ον το σύνολο των οικο-
δομικών αδειών εκδίδεται 
αυτόματα ύστερα από την 
ηλεκτρονική υποβολή του 
φακέλου με τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά και τις 
αναγκαίες εγκρίσεις.

• Στην περίπτωση των οι-
κοδομικών αδειών κατη-
γορίας 1 και 2 θεσμοθε-
τούμε ελαφριά διαδικασία 
υποχρεωτικής προέγκρι-
σης. Κατά τη διαδικασία 
αυτή η υπηρεσία ελέγχει 
κάποια βασικά στοιχεία 
της άδειας και στη συνέ-
χεια η άδεια εκδίδεται –με 
ευθύνη φυσικά του μηχα-

νικού- με το πάτημα ενός 
κουμπιού.

7. Εισάγονται καινοτόμα 
πολεοδομικά εργαλεία 
στο πλαίσιο του νέου Οι-
κοδομικού Κανονισμού. 
Δίνονται στους ιδιοκτήτες 
κίνητρα για «απόσυρση» 
κτιρίων προκειμένου να 
ανανεωθεί το κτιριακό 
δυναμικό, ενώ το κράτος 
αποκτά τη δυνατότητα 
απαλλοτρίωσης ορόφων. 

8. Εξορθολογίζεται το σύ-
στημα ρυμοτομικών απαλ-
λοτριώσεων, με στόχο την 
προστασία της περιουσίας 
των πολιτών που παρα-
μένει σήμερα όμηρος της 
γραφειοκρατίας.

9. Κτίρια που κατασκευ-
άζονται με υψηλές προ-
διαγραφές ενεργειακής 
απόδοσης θα δικαιού-
νται επιπλέον συντελεστή 
δόμησης. Η παρέμβαση 
αυτή συνδυάζεται με άλ-
λες πρωτοβουλίες του 
ΥΠΕΝ που προωθούν την 
πρόληψη της κλιματικής 
αλλαγής και την ενεργεια-
κή εξοικονόμηση.

10. Ορίζεται ότι το πρό-
στιμο που θα πληρώνει 
κάποιος για εκπρόθεσμη 
δήλωση ακινήτου στο Κτη-
ματολόγιο θα εξαρτάται 
πλέον όχι μόνο από την 
αξία του ακινήτου, αλλά 
και από το χρόνο της κα-
θυστέρησης. Το ύψος του 
εν λόγω προστίμου θα 
κυμαίνεται από τα 300 στα 
2000 ευρώ ανάλογα με την 
αξία του ακινήτου και θα 
προσαυξάνεται ανάλογα 
με τη χρονική καθυστέρη-
ση της δήλωσης. Είναι ένα 
μέτρο για να ολοκληρωθεί 
επιτέλους η κτηματογρά-
φηση στη χώρα μας.

11. Δίνονται κίνητρα για 
ενίσχυση της προσβασι-
μότητας των κτιρίων για 
τους συνανθρώπους μας 
με αναπηρίες. Σε αυτό το 
πλαίσιο προβλέπουμε τη 
δυνατότητα εγκατάστασης 
κατασκευών, όπως ειδικές 
ράμπες εκτός της ρυμοτο-
μικής γραμμής, αλλά και 
την προσθήκη ανελκυστή-
ρων σε κτίρια, όπου δεν 
υπήρχε σχετική πρόβλεψη 
στην αρχική οικοδομική 
άδεια. Ακόμη, κατασκευές 
που εξυπηρετούν άτομα 
με ειδικές ανάγκες (πλατύ-
σκαλα, ανελκυστήρες) δεν 
προσμετρώνται στον συ-
ντελεστή δόμησης. Αυτές 
οι ρυθμίσεις εντάσσονται 
στη γενικότερη προσπά-
θεια του ΥΠΕΝ να καλύψει 
η χώρα μας το χαμένο έδα-
φος σε αυτόν τον τομέα 
και να εξασφαλίσει ότι κα-
νένας συμπολίτης μας δεν 
θα νιώθει αποκλεισμένος 
στην καθημερινότητά του.

Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  Η 
εφαρμογή του νό-
μου θα είναι άμεση

Ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος και Χωροταξίας 
κ. Δημήτρης Οικονόμου 

ανέφερε ότι «με τον εκσυγ-
χρονισμό της χωροταξικής 
και πολεοδομικής νομο-
θεσίας, επιχειρείται η επι-
τάχυνση και βελτίωση του 
χωρικού σχεδιασμού. Δεν 
πρόκειται για ένα νομο-
σχέδιο που θα μείνει στα 
χαρτιά, όπως μέχρι σήμε-
ρα έχει συμβεί με πλήθος 
παλαιότερων διατάξεων 
της πολεοδομικής νομο-
θεσίας. Είμαστε έτοιμοι με 
την ψήφισή του να βάλου-
με αμέσως μπροστά».

Στο πλαίσιο της βελτίωσης 
του σχεδιασμού, τα Τοπικά 
και Ειδικά Πολεοδομικά 
Σχέδια εμπλουτίζονται 
με νέα αντικείμενα, προ-
σαρμόζοντας την ελληνι-
κή νομοθεσία σε βασικές 
προτεραιότητες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και σε 
κεντρικές δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης, όπως η προ-
σαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή και η πρόβλεψη 
και αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών.

Επιπλέον, ο κ. Οικονόμου 
ανέφερε ότι καθιερώνεται 
ένα ενιαίο καθεστώς ορι-
οθέτησης των οικισμών 
με απλούστερη από τη 
σημερινή διαδικασία και 
με όλα τα θεσμικά και πε-
ριβαλλοντικά εχέγγυα.

Βασικές προβλέψεις του 
νομοσχεδίου θα ενεργο-
ποιηθούν άμεσα, μέσα από 
συγκεκριμένα προγράμ-
ματα, που έχουν ήδη δια-
μορφωθεί και έχει εξασφα-
λιστεί χρηματοδότηση. 
Πέρα από το πρόγραμμα 
εκπόνησης των Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, 
που έχει ήδη ανακοινωθεί, 
θα τρέξει ένα πρόγραμμα 
ταχύρρυθμου καθορισμού 
ορίων οικισμών, καθώς κι 
ένα αντίστοιχο πρόγραμμα 
για δημοτικούς δρόμους.

Ο κ. Οικονόμου επισή-
μανε πως «ως σημαντι-
κό εργαλείο επιτάχυνσης, 
εισάγεται ο θεσμός του 
μητρώου πιστοποιημένων 
ιδιωτών αξιολογητών των 
πολεοδομικών και χω-
ροταξικών σχεδίων, που 
θα μειώσει κατακόρυφα 
τους τεράστιους χρόνους 
που απαιτούνται σήμερα, 
φτάνοντας τα 12-15 χρόνια 
και καθιστώντας τελικά τα 
σχέδια ανεπίκαιρα».

«Για πρώτη φορά μετά 
από 60 χρόνια, βάζουμε 
φρένο στην εκτός σχεδίου 
δόμηση. Σήμερα, δίνεται 
δυνατότητα οικοδόμησης 
σε περιοχές χωρίς σχέδια 
χρήσεων γης και με συ-
ντελεστές συχνά πιο ευ-
νοϊκούς από ότι συμβαίνει 
στα σχέδια πόλης και τις 
άλλες οργανωμένες μορ-
φές ανάπτυξης», τόνισε ο 
κ. Οικονόμου.

liberal.gr

Τι αλλάζει σε πολεοδομικό, χρήση γης και 
εκτός σχεδίου δόμηση

Ελλάδα
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πίστη, σύμφωνα με τη δι-
εθνή νομιμότητα”, καθώς 
και την αποφυγή μονομε-
ρών κινήσεων. Σε κατοπινή 
δήλωσή του πάντως ήταν 
σαφέστερος αναφέρο-
ντας ότι “τα θαλάσσια όρια 
πρέπει να καθοριστούν 
μέσω διαλόγου και δια-
πραγματεύσεων, όχι μέσω 
μονομερών δράσεων και 
κινητοποίησης ναυτικών 
δυνάμεων”.
Σε κάθε περίπτωση, η 
παρεμβολή Πομπέο δεν 
θα πρέπει να ερμηνευθεί 

Αλλαγή «διαιτητή» στην 
ανατολική Μεσόγειο

υπό το πρίσμα μιας μο-
νοσήμαντης αντιπαλό-
τητας προς την Τουρκία. 
Σε μία συγκυρία κατά την 
οποία, όπως το δείχνει και 
η αποσταθεροποίηση του 
Λιβάνου, κλιμακώνεται 
η αντιπαράθεση της Δύ-
σης με τις δυνάμεις τόσο 
του αυτοαποκαλούμενου 
“άξονα της Αντίστασης” 
(Ιράν-Συρία-Χεζμπολλάχ) 
όσο και της “ευρασιατι-
κής ολοκλήρωσης” (η Κίνα 
είχε δείξει ενδιαφέρον να 
επενδύσει στο λιμάνι της 
Βηρυτού και συνολικά στη 

χώρα ως φυσική έξοδο της 
“οδού του μεταξιού”) οι 
γεωπολιτικές “μετοχές” της 
Άγκυρας ανεβαίνουν και 
τα σημεία επαφής με την 
υπερατλαντική υπερδύ-
ναμη πληθαίνουν. Απλώς, 
η οποία προσέγγιση θα 
πρέπει να “πλαισιωθεί” 
κατά τη Ουάσιγκτον, ιδίως 
προκειμένου περί ενός 
εταίρου τόσο “δύσκολου” 
όπως ο Ερντογάν) και από 
μοχλούς πίεσης και ελέγ-
χου, τόσο σε οικονομικό 
όσο και σε γεωπολιτικό 
επίπεδο. 

συνέχεια από τη σελίδα 20

του Δρος. Δημήτρη Ρο-
μποτή*

Χωρίς αμφιβολία τις προ-
ηγούμενες μέρες η πτωχή 
πλην τιμία Ελλάς κατήγα-
γε μία ακόμη νίκη στον 
ακήρυχτο πόλεμο με την 
Τουρκία. Η πρώτη ήταν τον 
Φεβρουάριο στον Εβρο. 
Οσο …κώλο κι’αν έδωσε 
η Μέρκελ, ό,τι κι’αν είπαν 
οι Αμερικανοί ήταν η τα-
χεία και έξυπνη ανάπτυξη 
των ελληνικών ενόπλων 
δυνάμεων που έκανε την 
Τουρκία να μην προχωρή-

ση σε έρευνες εντός της 
μη ανακηρυχθείσης ελλη-
νικής ΑΟΖ. Αυτή τη νίκη 
δικαιούται να πιστωθή εκ 
νέου και η ελληνική κυβέρ-
νηση και δεν το λέω αυτό 
για να χαϊδέψω αυτιά, αλλά 
επειδή πρέπει να αποδί-
δωμε τα του Καίσαρος τω 
Καίσαρι. Κι’άλλη κυβέρνη-
ση να ήταν στη θέση της αν 
είχε κάνει το ίδιο, τα ίδια θα 
έλεγα. Υπάρχει ωστόσο μία 
σκιά την οποία η κυβέρνη-
ση οφείλει να παραμερίση 
το ταχύτερο. Οι Τούρκοι 
είπαν ότι συμφωνήθηκε, 

κατά κάποιο 
τρόπο και προ-
κειμέ νου να 
κάνουν πίσω, 
ότι τόσο η Αθή-
να όσο και η 
Αγκυρα δεν θα 
προχωρήσουν 
σ ε  έ ρ ε υ ν ε ς 
για έναν μήνα 
έστω. Εάν αυτό 
ισχύη, τότε δεν 
πρόκειται για 
γίνη της Ελ-
λάδος,  αλλά 
της Τουρκίας! 
Προκειμένου 
λοιπόν να δια-

λυθούν οι παρεξηγήσεις, 
η Αθήνα πρέπει να προχω-
ρήση στην αδειοδότηση 
και γιατί όχι απαρχή των 
ερευνών στα οικόπεδα νο-
τίου της Κρήτης, τα οποία 
δεν αμφισβητούνται, επι-
σήμως τουλάχιστον, από 
κανέναν! Και είναι ακρι-
βώς αυτό που δεν θέλει 
η Τουρκία γιατί τα εκεί 
κοιτάσματα εφόσον τύ-
χουν εκμεταλλεύσεως, θα 
άρουν την Ελλάδα από τον 
κατάλογο των πτωχών και 
τιμίων χωρών στη θέση 
των πλουσίων κρατών 

Στη …Χάγη και στη φέξη!
με πολύ μεγαλύτερες δυ-
νατότητες επιρροής και 
πολιτικών διευκολύνσε-
ων. Μ’άλλα λόγια η χώρα 
θα κάνη άλμα προς τα 
εμπρός και οι δυνατότη-
τες θα είναι απεριόριστες 
εφόσον κινηθή σωστά και 
με στρατηγική. Εάν γίνη 
κάτι τέτοιο, ανατρέπονται 
άρδην και οι εις βάρος μας 
ισορροπίες σε σχέση με 
την Τουρκία. Μια τοπική 
οικονομική υπερδύναμη 
είναι αυτό που η Αγκυρα 
φοβάται περισσότερο, 
πόσο μάλλον που ή ίδια 
θα είναι απέξω και με χίλια 
δυο προβλήματα στον 
οικονομικό τομέα, απο-
τέλεσμα της ύφεσης που 
έφερε η υπερανάπτυξη. 
Επαναλαμβάνω, πρέπει η 
Ελλάς το ταχύτερο να προ-
χωρήση στα κοιτάσματα 
νοτίου της Κρήτης και στο 
Ιόνιο. Ας αφήσουμε το 
Αιγαίο για αργότερα, μας 
συμφέρει να κερδίσουμε 
χρόνο, εφόσον δεν κά-
νουμε παραχωρήσεις στην 
κυριαρχία μας.

Οσον αφορά τώρα στην 
υποτιθέμενη προσφυγή 
ενώπιον του Διεθνούς Δι-
καστηρίου της Χάγης, και 
εκεί χρειάζεται προσοχή 
και οπωσδήποτε πρέπει να 
πάμε με “μαξιμαλιστικές” 
θέσεις εφόσον μας καλύ-
πτει πλήρως το διεθνές 
δίκαιο. Εάν το δικαστήριο 
αποφασίση περιορισμένη 
επήρεια σε κάποια νησιά 
του ευρύτερου Αιγαίου, so 
be it! Αλί και τρισαλί όμως 
αν πάμε σε διάλογο ή σε 
δίκη με αυτό ως δεδομέ-
νο! Τότε θα χάσουμε πολύ 
περισσότερα και καλά θα 
πάθουμε! Τώρα, για να 
φτάσουμε στη Χάγη κά-
ποτε θα πρέπη να συντα-
χθή συνυποσχετικό με την 
Τουρκία και προκειμένου 
να καταλήξουμε σ’αυτό 
πάλι θα πρέπη να γίνη 
διάλογος μεταξύ των δύο 
πλευρών. Κανένα πρόβλη-
μα, εφόσον ο διάλογος 
αφορά στην ΑΟΖ και μόνο, 
όχι στο πακέτο που προβά-
λει η Αγκυρα. Εάν επιμείνη 
σ’αυτό, είναι απαραίτητο 
η Ελλάς, στα πλαίσια των 
ανεπίσημων επαφών, να 
εγείρη δικά της θέματα 
ώστε κι’αν επισημοποιηθή 
ο διάλογος να διεκδικούμε 
κι’όχι μόνο να αμυνόμαστε 

για τα δικά μας. Τα νησάκια 
και οι βραχονησίδες τρία 
μίλια από τις τουρκικές 
ακτές είναι μια καλή αρχή. 
Αυτά σύμφωνα με τη Συν-
θήκη της Λωζάννης είναι 
δικά μας, άσχετα αν έχουμε 
αφήσει την κυριαρχία στην 
Τουρκία. Αυτονομία της 
Ιμβρου, ένα ακόμη μεγάλο 
θέμα. Αποζημιώσεις στους 
εκδιωχθέντες Ρωμιούς 
Κωνσταντινούπολης και 
Σμύρνης είναι εκ των ουκ 
άνευ και με τον νέο νόμο 
που πέρασε ο Ερντογάν 
για τα Βακούφια ανοίγεται 
ο δρόμος των διεκδικήσε-
ων κι’από πλευράς Οικου-
μενικού Πατριαρχείου. Και 
φυσικά οι ελληνόφωνοι 
μουσουλμάνοι του Πόντου 
οι οποίοι καταπιέζονται 
έως την σήμερον. Οι ειδικοί 
μπορούν να βρουν κι΄άλ-
λα, αυτοί ξέρουν. Μόνο 
έτσι μπορεί να γίνη διά-
λογος.

Στο σημείο αυτό να πω 
κάτι και προς τους αφε-
λείς, κατά τη γνώμη μου, 
Ελληνες που κόπτονται 
για το πιθανό “κλείσιμο” 
της Τουρκίας εάν η Ελλάς 
επεκτείνη σε δώδεκα μίλια 
τα χωρικά της ύδατα και τα 
νησιά λάβουν πλήρη ΑΟΖ 
– δεν θεωρώ προδότη ή 
μειοδότη οποιονδήποτε 
έχει οποιαδήποτε άποψη 
στα εθνικά θέματα, ίσα ίσα 
που επιβάλλεται η παρου-
σίαση και προβολή τους 
διότι εμπλουτίζεται ο εσω-
τερικός διάλογος και εν-
δέχεται να αποφευχθούν 
ολέθρια λάθη, όπως ήταν 
η Μικρασιατική Καταστρο-
φή. Η Τουρκία είναι μια 
ηπειρωτική όχι θαλάσσια 
χώρα, καταλαμβάνει όλο 
το μακρυνάρι της Μικράς 
Ασίας. Τη γεωγραφία δεν 
τη φτιάξαμε εμείς. Η Ελλάς 
είναι θαλασσινή χώρα, έχει 
τεράστειο εύρος ακτών 
και αμέτρητα νησιά. Με τη 
λογική των Τούρκων που 
ζητούν θάλασσα πέρα από 
τα όριά τους και η Ελλάς 
μπορεί να απαιτήση έδα-
φος της Μικράς Ασίας γιατί 
έχει πολύ μικρότερο ηπει-
ρωτικό όγκο. Η διεκδίκηση 
της Τουρκίας για το μισό 
Αιγαίο είναι χιτλερικής 
υφής και εδράζεται στην 
ολέθρια θεωρία περί “ζωτι-
κού χώρου” που ο κόσμος 

πλήρωσε πανάκριβα. Ούτε 
είναι πρόβλημα της Ελλά-
δος ο υπερπληθυσμός της 
Τουρκίας που κοπανάνε 
σε κάθε περίπτωση. Ας 
κάνουν λιγότερα παιδιά, 
δεν θα πληρώσουμε εμείς 
τη δική τους ανευθυνότη-
τα. Ο Ατατούρκ, μεταφέ-
ροντας την πρωτεύουσα 
στην Αγκυρα, διείδε τη 
μελλοντική ανάπτυξη της 
Τουρκίας μέσα από τον 
εδαφικό της όγκο, όπως 
και έγινε. Αν θέλουν πε-
ρισσότερα νερά έχουν 
τη Μαύρη Θάλασσα. Σε 
καμμία περίπτωση δεν θα 
πρέπη να αισθανόμαστε 
ενοχές για τα αποτελέσμα-
τα της γεωγραφίας, καθότι 
δεν φέρουμε την παραμι-
κρή ευθύνη. Αυτοί πήραν 
στεριά και εμείς θάλασσα. 
Δεν μας τρίβουν συνέχεια 
στη μούρη ότι το ’23 μας 
πετάξανε στη θάλασσα; Τί 
θέλουν τώρα;;;

(Εάν δεν επιθυμήτε να 
λαμβάνετε το πόνημά μου, 
παρακαλώ ενημερώστε με 
και θα σας αφαιρέσω από 
τη λίστα.)

*Ο Δρ. Δημήτρης Ρομπο-
τής ήταν δημοσιογράφος, 
έγινε εκδότης και τώρα δη-
λώνει πολιτικός μηχανικός/
οδοντίατρος με ειδίκευση 
στις …γέφυρες και έδρα τη 
Νέα Υόρκη. Είναι δε τελειό-
φοιτος …Δικτατορικού, 
αλλά δεν έχει λάβει πτυχίο 
για οικονομικούς λόγους, 
από τη Μεγάλη του Γένους 
…Χολή!

ΥΓ: 1) Τα πανηγύρια είναι 
υπαρξιακό θέμα για τους 
Ελληνες, αφού είμαστε για 
τα πανηγύρια!

2) Η καταστροφή στο Μάτι 
έγινε γιατί έπνεε …Δούρει-
ος άνεμος!

3) Να περιμένουμε …προ-
βοκάτσικα σε βραχονη-
σίδες!

4) Η ψυχή, όπως και η κου-
ράδα, άμα έχει μαλακώσει 
βγαίνει πιο εύκολα…

5) Κρίσις στο Αιγαίο: μη-
δένα προ του τέλους …
μαρκάριζε!

του Δρος. Δημήτρη Ρο-
μποτή*

Εκεί όπου η Ελλάς ευρίσκε-
το σε χειμερία νάρκη για 
καμμιά 50αριά χρόνια, ξύ-
πνησε απότομα κι’άρχισε 
να παράγη αποτελέσματα 
σε θέματα ΑΟΖ τα οποία 
έως πρότινος ήταν θεω-
ρητικού κυρίως περιεχομέ-
νου. Βέβαια, όταν κοιμάσαι 
επί μακρόν και προσπαθής 
τελευταία στιγμή να βρης 
λύσεις, δεν μπορεί αυτές 
να είναι τέλειες – δεν θα 
μπορούσαν να είναι ούτως 
ή άλλως. Μετά τη συμφω-
νία με την Ιταλία λοιπόν, 
η Ελλάς κατέληξε σε μνη-
μόνιο με την Αίγυπτο για 
μερική διευθέτηση ΑΟΖ. Η 
εξέλιξη είναι άκρως θετική 
για τα ελληνικά συμφέ-
ροντα από όποια πλευρά 
και να τη δη κανείς. Προς 
αποφυγήν παρεξηγήσεων, 
δεν έχω καμμία διάθεση 
να συνηγορήσω υπέρ της 
παρούσης ή άλλων κυβερ-
νήσεων. Εγώ είμαι πάντα 
απέναντι σε κάθε εξουσία 
γιατί αυτό επιβάλλει το κα-
θήκον μου ως αδέκαστου 
– και αδέκαρου – κριτή! 
Η συμφωνία λοιπόν είναι 
θετική γιατί επίσημα πλέον 
καθιστά το τουρκολυβικό 
μνημόνιο παράνομο – αν 
και όχι άκυρο, ενώ παράλ-
ληλα φέρνει την Ελλάδα 
να κατοχυρώνη ένα μέρος 
της τεράστιας ΑΟΖ που δι-
καιούται και μέχρι τη διευ-
θέτηση με την Ιταλία ήταν 
απλά δικαίωμα (όπως τα 12 
μίλια χωρικά ύδατα). Τώρα, 
επειδή και τα δύο μνημό-
νια, με Ιταλία και Αίγυπτο, 
έγιναν υπό πίεση, δεν θα 
μπορούσαμε να πάρουμε 
100% από ό,τι δικαιούμα-
στε. Ακόμη όμως κι’αν δεν 
πιεζόμασταν, πάλι θα κά-
ναμε υποχωρήσεις, αφού 

οι άλλες δύο χώρες δεν 
βιάζονταν να συμφωνή-
σουν όπως έδειξε και η 
μακροχρόνια διαδικασία 
που δεν είχε καταλήξει 
πουθενά. Η πολιτική είναι 
η τέχνη του εφικτού πόσο 
μάλλον όταν έχης ανάγκη! 
Η Αίγυπτος πήρε χοντρικά 
το 55% και εμείς το 45% 
από κάτι που δεν είχαμε 
ούτως ή άλλως. Να μην 
ξεχνάμε όμως ότι αν το 
Κάιρο είχε συμφωνήσει σε 
ΑΟΖ με την Τουρκία, όπως 
προσπάθησε και πρόσφα-
τα να κάνη ο Ερντογάν, η 
Αίγυπτος θα έπαιρνε πολύ 
μεγαλύτερη ΑΟΖ από ό,τι 
τώρα και σε εμάς θα μένα-
νε τα …αποφάγια! Εκτός 
κι’αν κάποιος πιστεύη ότι 
θα πηγαίναμε σε πόλεμο 
με Τουρκία και Αίγυπτο 
για να υπερασπίσουμε 
κυριαρχικά δικαιώματα 
που δεν έχουμε καν ανα-
κηρύξει!

Οπως παρατήρησαν εμπει-
ρότεροι εμού, υπάρχει ένα 
σοβαρό πρόβλημα επειδή 
στην Κρήτη, νησί μεγαλύ-
τερο από το νησιωτικό σύ-
μπλεγμα της Μάλτας, δεν 
δόθηκε πλήρη επήρεια. 
Πράγματι, αυτό το σημείο 
του πακέτου αδυνατίζει 
κάπως τη θέση μας σε 
μια μελλοντική διαπραγ-
μάτευση με την Τουρκία. 
Ωστόσο, η Ελλάς δεν είναι 
νησιωτική χώρα, ας έχη χι-
λιάδες νησιά, και η ΑΟΖ της 
δεν πρέπει να θεωρηθή 
κομματιαστά αλλά συνο-
λικά (παρά τα επιμέρους 
τα οποία δεν μπορούν να 
γίνουν κανόνας. Τα νησιά 
βρίσκονται σε άμεση συ-
νέχεια με την ηπειρωτική 
χώρα, δεν είναι στην …
Πολυνησία!), άσχετα αν 
η παρούσα συμφωνία εί-
ναι τμηματική. Κάποτε 

θα γίνη συνολική, αυτό 
υποδηλώνει το τμηματικό 
του χαρακτήρα της, απλά 
η Αίγυπτος στην παρούσα 
φάση, παρά την ουσια-
στική υπηρεσία που μας 
προσφέρει, δεν θέλησε 
να φτάση στα άκρα με την 
Τουρκία. Κάτι τέτοιο όμως 
μπορεί να γίνη εφόσον η 
Αγκυρα επιτεθή στη Σύρ-
τη. Τότε θα είναι η Ελλάς σε 
θέση ισχύος αναφορικά με 
την Αίγυπτο και θα μπορή 
να διεκδικήση καλύτερη 
συμφωνία για την υπόλοι-
πη ΑΟΖ. Το θέμα δεν έχει 
τελειώσει και δεν ξέρουμε 
και τις ακριβείς λεπτομέ-
ρειες του πακέτου. Οσον 
αφορά στο κοίτασμα του 
Ηροδότου, μπορεί η Αθή-
να να υποχώρησε κάπως, 
εξακολουθεί όμως να έχη 
ένα μεγάλο κομμάτι. Σε 
καμμία περίπτωση δεν 
πρόκειται για εθνική ήττα, 
αλλά για επιτυχία, χωρίς 
θριαμβολογίες βέβαια, δι-
ότι έτσι φαινόμαστε απελ-
πισμένοι – και είμασταν, 
αφού για μια ακόμη φορά 
…ενεργηθήκαμε αντιδρα-
στικά σε σχέση με την 
Τουρκία. Ηταν ο φόβος του 
τουρκολιβυκού μνημονίου 
που μας ξύπνησε γιατί μας 
έφερε σε πολύ δυσχερή 
θέση. Επί του παρόντος 
προέχει η συμφωνία να 
επικυρωθή από τα δύο 
κοινοβούλια το ταχύτερο 
ώστε η κοινοποίηση του 
ΟΗΕ να την περιλάβη μαζί 
με το τουρκολιβυκό μνη-
μόνιο για να δηλώνεται η 
έμπρακτη πολιτική αμφι-
σβήτησή του.

Οπως προείπα το θέμα δεν 
έχει τελειώσει. Η Τουρκία 
το αμέσως επόμενο χρο-
νικό διάστημα θα προ-
σπαθήση να αμφισβητήση 
έργοις την ελληνική ΑΟΖ, 

Επιτυχία η συμφωνία με την 
Αίγυπτο!
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Το Σάββατο 1 Αυγούστου 
2020 στην εφημερίδα «Τα 
Νέα» ο αγωνιστής της 
Αριστεράς κ. Παναγιώτης 
Λαφαζάνης δημοσίευσε 
το αξιόλογο άρθρο «Η 
Αριστερά και η εθνική κρί-
ση» που ευρίσκεται στον 
παρακάτω σύνδεσμο. 
Συμφωνώ απόλυτα τόσο 
με τις θέσεις όσο και με 
τα ερωτήματα που θέτει 
για τις δυνατότητες της 
σημερινής Αριστεράς, όχι 
κατ’ ανάγκη τα υπάρχοντα 
πολιτικά σχήματά της, να 
τροφοδοτήσει μεγάλες 
αναγεννητικές πολιτικο-
κοινωνικές διαδικασίες, 
χωρίς όμως να έχει συγκε-
κριμένες προτάσεις.  Σε 
ένα πράγμα ας μου επι-
τρέψει ο κ. Π. Λαφαζάνης 
να διαφωνήσω μαζί του 
και αυτό είναι η χρήση 
του όρου Αριστερά για 
την απόδοση των ενυπαρ-
χουσών δημιουργικών, 
αντισυστημικών, πραγ-
ματικά προοδευτικών και 
πατριωτικών δυνάμεων 
ενός λαού που με τόλμη 
και αυτοθυσία  μπορεί να 
μπει στη πρώτη γραμμή 
σε ένα μεγάλο ενωτικό 
πατριωτικό αγώνα, για να 
σπάσει τον ραγιαδισμό και 
τον φόβο, να ανακόψει την 
πορεία εκχώρησης κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων και 
να προασπίσει την  ακεραι-
ότητα του τόπου, με όραμα 
την εθνική ανεξαρτησία, 
και την παραγωγική και οι-
κονομική ανασυγκρότηση 
με όρους κοινωνικής δικαι-
οσύνης όπως λέει ο ίδιος.

Οι όροι δεξιά και αριστερά 
είναι αμετάβλητοι τοπο-
γραφικοί όροι και κατα-
χρηστικώς χρησιμοποι-
ούνται για μεταβλητές 
πολιτικές αντιστοιχίες που 
χονδρικά ανταποκρίνονται 
δήθεν στους πλούσιους 
και τους  φτωχούς ή τάχα 

Ο Λαός, ή, η  Αριστερά;

στους εργοδότες και στους 
εργάστες ενώ οι όροι αυτοί 
προέκυψαν από την θέση 
των ‘αντιπροσώπων’ του 
λαού μέσα σε ένα χώρο 
αν τιπαράθεσης ξένον 
προς την λειτουργία της 
πραγματικής Δημοκρα-
τίας. Όλοι διεκδικούν τον 
τίτλο του προοδευτικού, ο 
καθένας από την δική του 
οπτική γωνία καθώς και 
τον τίτλο του ‘ραγιά πατρι-
ώτη’ που η κάθε παράταξη 
τον θεωρεί υποτελή σε 
διαφορετικές δυνάμεις 
ξένες προς τα ελληνικά 
συμφέροντα.

Οι όροι δεξιός και αρι-
στερός χρησιμοποιού-
νται κατά κόρον για την 
παραπλάνηση και τον 
αποπροσανατολισμό του 
λαού εκ μέρους αντιπάλων 
πολιτικών δυνάμεων με 
διαφορετικές τάχα ιδε-
ολογίες που ουσιαστικά  
έχουν στόχο την λοιμική 
της εξουσίας, εξυπηρετώ-
ντας πρωτίστως κομματικά 
συμφέροντα ενώ για τα 
εθνικά θέματα υπακούν 
στις εντολές των ξένων 
υποστηρικτών τους.

Αυτοί οι ξένοι υποστηρι-
κτές ήταν και η αιτία του 
εμφυλίου, δεν άφησαν 
την Ελλάδα να αναπτυ-
χθεί μετά τον πόλεμο και 
αποβιομηχανοποίησαν 
την χώρα με την μεταπο-
λίτευση και τα μνημόνια. 
Σε αυτούς υπάκουσαν και 
οι δικοί μας πολιτικοί όταν 
είπαν ότι ́η Κύπρος είναι 
μακράν’, ή,  έδωσαν το 
όνομα της Μακεδονίας 
σε Σλάβους και Αλβανούς 
ενώ ετοιμάζονται να παρα-
χωρήσουν κυριαρχικά μας 
δικαιώματα στο Αιγαίο και 
να αντικαταστήσουν τον 
πληθυσμό της Ελλάδος με 
αλλόθρησκους εισβολείς. 
Πολλοί μάλιστα υποστη-
ρίζουν ότι δεν υπάρχουν 
θαλάσσια σύνορα χωρίς 
να τους καταλογιστεί προ-
δοσία την στιγμή που οι 
Τούρκοι διεκδικούν τις 
θάλασσες και τον υποθα-
λάσσιο πλούτο μας.

Για να μπορέσει αυτός ο 
λαός, ό αποκαλούμενος 
Αριστερά, να επιτύχει τους 
στόχους, για την επίτευξη 
των οποίων διερωτάται ο 
κ. Π. Λαφαζάνης, θα πρέπει 

να υπάρξουν ορισμένες 
απαραίτητες προϋποθέ-
σεις  όπως:

Να αποκτήσει εθνική συ-
νείδηση και αγάπη προς 
την πατρίδα η οποία έχει 
τόσο υποβαθμιστεί από 
την εθνομηδενιστική προ-
παγάνδα τόσο του κομ-
μουνιστικού διεθνισμού 
όσο και αυτού της νέας τά-
ξης πραγμάτων την στιγμή 
μάλιστα, όπως παραδέχε-
ται και ο κ. Π.Λαφαζάνης,  ο 
σημερινός κόσμος γίνεται 
όλο και πιο πολυκεντρικός 
και νέες δυνάμεις ανα-
δύονται στην παγκόσμια 
σκηνή.
Να αποκαταστήσει το χα-
μένο αίσθημα δικαιοσύνης 
και εμπιστοσύνης προς τις 
αρχές που έχει ατονήσει 
από τα διαδραματιζόμενα 
στην διαχείριση τόσο των 
οικονομικών όσο και των 
εθνικών θεμάτων. Υπάρχει 
ατιμωρησία των οικονο-
μικών απατεώνων, των 
εθνικών προδοτών καθώς 
και  των παραβατών, του 
έστω και κουτσουρεμένου, 
Συντάγματος της χώρας. 
Μεγάλη ευθύνη έχουν οι 
λειτουργοί της Δικαιοσύ-

νης που αποδείχθηκε ότι 
χειραγωγούνται από την 
Εκτελεστική εξουσία η 
οποία μάλιστα έχει ουσι-
αστικά υποτάξει και την 
Νομοθετική εξουσία με 
έκδηλο το φαινόμενο της 
αλλαγής στρατοπέδου 
πολλών Βουλευτών σε 
κρίσιμες αποφάσεις για 
οικονομικά και εθνικά θέ-
ματα όπως η ψήφιση των 
μνημονίων με απώλεια 
της εθνικής ανεξαρτησίας 
της χώρας και η ψήφιση 
της προδοτικής συμφωνί-
ας των Πρεσπών. Να μην 
μας διαφεύγουν και οι 
κραυγαλέες παραβιάσεις 
του Συντάγματος όπως η 
ατιμωρησία του Γ.Α. Πα-
πανδρέου, όταν μας έβα-
λε στα μνημόνια έχοντας 
εξαπατήσει το εκλογικό 
σώμα λέγοντας ότι ‘λε-
φτά υπάρχουν’ και του Α. 
Τσίπρα όταν σε μία νύκτα 
αλλοίωσε σε ΝΑΙ το βρο-
ντερό ΟΧΙ που αναφώνησε 
ο λαός στο δημοψήφισμα 
του 2015. Ελπίζουμε ότι η 
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας προερχόμενη από το 
δικαστικό σώμα, δοθείσης 
της ευκαιρίας, θα αποκα-
ταστήσει εμπράκτως την 
τιμή και την αρμόζουσα 
αξιοπρέπεια της Δικαιο-
σύνης.
Αυτός ο λαός θα πρέπει 
να αποκτήσει παραγωγική 
συνείδηση που να στηρίζε-
ται στην αναγνώριση των 
ρόλων σε μία παραγωγική 
διαδικασία, να αποδεχθεί 
ένα δίκαιο σύστημα αξιο-
κρατίας που θα καθορίζει 
τον ρόλο ενός εκάστου 
στην εργασία από τον επι-
χειρηματία, τον διευθυντή, 
τον επιστάτη μέχρι τον 
εργάτη ή τον απλό υπάλ-
ληλο που να στηρίζεται 
στην αντικειμενική κρίση, 
στον ορθολογισμό και 
όχι στο ρουσφέτι και την 
κομματική τοποθέτηση. 
Να ελεγχθεί το κόστος της 

διοίκησης του κράτους 
ώστε να μην είναι δυσα-
νάλογο του εθνικού προϊ-
όντος και να μην υπάρχουν 
διακρίσεις στις αμοιβές 
και την εξέλιξη των αν-
θρώπων μεταξύ ιδιωτικού 
και δημοσίου τομέα όπως 
συμβαίνει σήμερα με την 
προνομιακή μεταχείριση 
των κομματανθρώπων 
όλων των πολιτικών πα-
ρατάξεων.
Τέλος για να μπορέσει ο 
λαός αυτός να ορθοποδή-
σει και να επανεύρει τον 
ρόλο του στο ιστορικό 
γίγνεσθαι θα πρέπει να 
επιστρέψει στις αρχές που 
διέκριναν τους προγόνους 
του, για τους οποίους θέλει 
να υπερηφανεύεται αλλά 
όχι και να ακολουθεί τις 
αρχές τους. Πρέπει να απο-
βάλει τον ατομοκεντρισμό, 
τον αμοραλισμό και τον 
μιμητισμό ξένων τρόπων 
ζωής που του διδάσκουν 
τα τελευταία χρόνια και να 
καλλιεργήσει την αλληλεγ-
γύη, την αγάπη προς τον 
πλησίον και την αυτοθυσία 
που τόσο έχουν εκλείψει 
από την καθημερινότητα 
μας. Πως είναι δυνατόν 
να διαμαρτυρόμαστε για 
την μετατροπή της Αγίας 
Σοφίας σε τζαμί όταν αγνο-
ούμε τις δικές μας ευθύνες; 
Πως μπορούμε να επικα-
λούμαστε την βοήθεια 
της Υπεραγίας Θεοτόκου 
με τις παρακλήσεις του 
δεκαπενταύγουστου όταν 
αρνούμαστε την χάρι και 
το φως της Αγίας Τριάδος 
ζώντας στο σκοτάδι του 
υλισμού και την στειρότη-
τα της αυταρέσκειας;
 
Καθ. Ηλίας Σταμπολιάδης
Μηχανικός Μεταλλείων 
Μεταλλουργός
Μέλος του Ι.Η.Α.
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τρόπο από εκείνους που 
τις απορρίπτουν. Ένα πρό-
τυπο στα δεδομένα μας εί-
ναι ότι οι άνδρες είναι πολύ 
πιο πιθανό να δέχονται σαν 
πραγματικότητα αυτές τις 
θεωρίες παρά οι γυναίκες. 
Για παράδειγμα, σχεδόν 
διπλάσιοι άνδρες από τις 
γυναίκες πιστεύουν ότι ο 
ιός διέφυγε από ένα εργα-
στήριο Wuhan. Οι άνδρες 
είναι επίσης πιο πιθανό να 
πιστεύουν ότι η κινεζική 
κυβέρνηση δημιούργησε 
τον ιό και ότι ο Μπιλ Γκέ-
ιτς τον χρησιμοποιεί ως 
τέχνασμα για μικροτσίπ 
σε όλο τον κόσμο. Για πα-
ράδειγμα, 12 τοις εκατό 
των ανδρών πιστεύουν 
στη συνωμοσία του Μπιλ 
Γκέιτς, σε σύγκριση με το 7 
τοις εκατό των καναδικών 
γυναικών.

Διαπιστώνουμε επίσης 
ότι εκείνοι οι άνθρωποι 
που δεν λαμβάνουν ειδή-
σεις για το COVID-19 σε 

πλατφόρμες κοινωνικών 
μέσων όπως το Facebook, 
το Twitter, το YouTube, το 
Reddit και άλλοι, είναι λιγό-
τερο πιθανό να πιστέψουν 
σε θεωρίες συνωμοσίας 
από εκείνους που λαμ-
βάνουν σημαντικές ειδή-
σεις με αυτόν τον τρόπο. 
Για παράδειγμα, σχεδόν 
1 στους 3 Καναδούς που 
λαμβάνει ειδήσεις COVID 
στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης πιστεύει ότι ο 
κοροναϊός δραπέτευσε 
από ένα εργαστήριο στο 
Γουχάν, ενώ μόνο 1 στους 
5 που δεν λαμβάνουν τα 
νέα τους στα κοινωνικά 
μέσα μοιράζονται αυτήν 
την άποψη.

Είναι σημαντικό ότι τα πο-
λιτικά προφίλ των οπαδών 
του σεναρίου της συνω-
μοσίας του COVID διαφέ-
ρουν από εκείνους που τα 
απορρίπτουν. Με εξαίρεση 
τη θεωρία που συνδέει τη 
φαρμακευτική βιομηχανία 
με το COVID-19, είναι οι 
υποστηρικτές του Συντη-

ρητικού Κόμματος του Κα-
ναδά που είναι πιο πιθανό 
να υποστηρίξουν αυτές 
τις θεωρίες συνωμοσίας. 
Για παράδειγμα, σχεδόν 
οι μισοί ψηφοφόροι του 
Συντηρητικού Κόμματος 
(42 τοις εκατό) πιστεύουν 
ότι ο κοροναϊός δραπέ-
τευσε από ένα εργαστήριο 
Wuhan, σε σύγκριση με το 
13% των φιλελεύθερων 
ψηφοφόρων και το 10% 
των ψηφοφόρων του Νέου 
Δημοκρατικού Κόμμα-
τος. Ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός Συντηρητικών 
πιστεύει επίσης ότι η κινε-
ζική κυβέρνηση ανέπτυξε 
τον κοραναϊό σε ένα εργα-
στήριο (34 τοις εκατό) και 
ότι ο Μπιλ Γκέιτς χρησιμο-
ποιεί τον κοραναϊό για να 
ωθήσει ένα εμβόλιο με ένα 
μικροτσίπ ικανό να εντο-
πίσει ανθρώπους (18 τοις 
εκατό). Συγκριτικά, μόνο 
το 5% των ψηφοφόρων 
του NDP και το 4% των 
φιλελεύθερων πιστεύουν 
ότι είναι συνωμοσία του 
Μπιλ Γκέιτς.

Συνοψίζοντας, τα αποτε-
λέσματά μας δείχνουν ότι 
αν και η συντριπτική πλει-
οψηφία των Καναδών δεν 
πιστεύουν στις συνωμοσί-
ες του COVID-19, ένας ανη-
συχητικά μεγάλος αριθμός 
έχει μερικές από αυτές τις 
πεποιθήσεις. Αυτό ανη-
συχεί γιατί αυτές οι από-
ψεις μπορούν εύκολα να 
συνδεθούν με τη δράση. 
Υπήρξαν ήδη άνθρωποι 
που συνελήφθησαν στο 
Κεμπέκ επειδή έβαλαν 
φωτιά σε πύργο κινητών 
τηλεφώνων επειδή πιστεύ-
ουν ότι το 5G έχει συνδεθεί 
με την εξάπλωση της νό-
σου. Σημαντικό, ωστόσο, 
δεν πρόκειται μόνο για 
μια ομολογουμένως μικρή 
χούφτα ανθρώπων που 
θα κάψουν έναν πύργο 
κινητών τηλεφώνων. Η 
συνωμοσία έχει συνδεθεί 
με άλλες συμπεριφορές, 
ιδιαίτερα με συμπεριφορές 
υγείας. Στην έρευνά μας, 
εξετάσαμε επτά συμπερι-
φορές που συνιστούσαν 
αξιωματούχοι δημόσιας 

υγείας για την καταπολέ-
μηση της εξάπλωσης του 
COVID-19: πλύσιμο των χε-
ριών πιο συχνά, αποφυγή 
κοινών χαιρετισμών όπως 
χειραψία, αποφυγή συγκε-
ντρώσεων περισσότερων 
από 5 ατόμων, καθαρισμός 
και απολύμανση επιφανει-
ών πιο συχνά, χρησιμοποι-
ώντας Απολυμαντικά με 
βάση το αλκοόλ πιο συ-
χνά, ασκώντας κοινωνικές 
αποστάσεις και φορώντας 
μάσκα.
Κατά μέσο όρο, όσοι πι-
στεύουν ότι οι συνωμοσί-
ες που σχετίζονται με το 
COVID είχαν 6 ποσοστιαίες 
μονάδες λιγότερο πιθανό 
να ασκήσουν αυτές τις συ-
μπεριφορές. Για παράδειγ-
μα, εκείνοι που πιστεύουν 
ότι η πανδημία COVID-19 
είναι ένας τρόπος για τον 
Μπιλ Γκέιτς στους ανθρώ-
πους με μικροτσίπ να είναι 
17 ποσοστιαίες μονάδες 
λιγότερο πιθανό από εκεί-
νους που δεν πιστεύουν 
ότι αυτή η συνωμοσία 
πλένει τα χέρια τους πιο 

Ποιος πιστεύει στις συνωμοσίες του 
covid19 και γιατί έχει σημασία

συχνά. 

Αυτό τονίζει ότι αυτές δεν 
είναι απλώς ακίνδυνες, πε-
ριθωριακές πεποιθήσεις. 
Έχουν συνέπειες για το πώς 
τα άτομα ανταποκρίνονται 
στην πανδημία. Αυτές οι 
ατομικές συμπεριφορές, 
με τη σειρά τους, έχουν συ-
νέπειες για τον μεγαλύτερο 
πληθυσμό. Οι μη ασφαλείς 
ατομικές συμπεριφορές 
προάγουν την εξάπλωση 
του κοροναϊού με κατα-
στροφικές συνέπειες για 
τη δημόσια υγεία και την 
οικονομία. Αυτές οι συνω-
μοσίες ενδέχεται να απο-
τρέψουν τους πιστούς να 
εμβολιαστούν εάν / όταν 
αναπτυχθεί ένα ασφαλές 
εμβόλιο COVID-19. Αυτό 
μπορεί να αποτρέψει την 
κάλυψη εμβολίων από το 
επίπεδο που απαιτείται 
για την προστασία του 
μεγαλύτερου πληθυσμού.

συνέχεια από τη σελίδα15
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όπως και την αιγυπτια-
κή πλέον. Ο χώρος γύρω 
της όμως στενεύει και τα 
πράγματα δεν θα είναι 
καθόλου εύκολα για την 
ίδια. Αφήστε που δεν θα 
μιλάμε για θεωρητικά δι-
καιώματα, αλλά για διακη-
ρυγμένα. Εάν θα συνεχίση 
τον δρόμο της πειρατείας, 
η Ελλάς θα πρέπη να είναι 
έτοιμη να απαντήση και 
στρατιωτικά αν χρειαστή. 
Οπως έδειξε η ελληνική 
απάντηση στην πρόσφατη 
τουρκική Νάφτεξ, αυτή τη 
γλώσσα την καταλαβαίνη 
η Αγκυρα και τη φοβάται. 
Επί του παρόντος προέχει 
η όσο το δυνατόν αμεσότε-
ρη και πληρέστερη ενίσχυ-
ση των ενόπλων δυνάμεων 
όπως και η τελική ανάθεση 
σε εταιρίες των οικοπέδων 
νοτίως της Κρήτης ώστε 
να αρχίσουν οι έρευνες το 
συντομότερο δυνατόν.

Πολλοί λένε ότι με τη συμ-
φωνία ενταφιάστηκε και 
η προοπτική να συνδεθή 
η ΑΟΖ της Ελλάδος με 

Επιτυχία η συμφωνία με την 
Αίγυπτο!

αυτή της Κύπρου. Να μην 
ξεχνάμε όμως ότι αυτό το 
ενδεχόμενο κινείται μάλ-
λον στη σφαίρα του ονεί-
ρου επειδή φροντίσαμε εξ 
εγκληματικής αμελείας να 
μείνη η Στρογγύλη ακατοί-
κητη. Σ’αυτό δεν μας φταί-
νε οι Τούρκοι ούτε οι Αι-
γύπτιοι, αλλά η ανυπαρξία 
εθνικής πολιτικής. Ακόμη 
όμως και με κάποιες εκ-
πτώσεις, αν ποτέ η Τουρκία 
αποφασίση να συζητήση 
εποικοδομητικά, θα είναι 
πολύ μεγάλη επιτυχία αν 
με βάση τη μέση γραμμή, 
η Ελλάδα πάρη 45% και η 
Τουρκία το 55%! Επανα-
λαμβάνω, με βάση τη μέση 
γραμμή και το κλείσιμο 
των κόλπων, δεν μιλάω 
για διαμοιρασμό της ΑΟΖ 
που επιδιώκει η Αγκυρα. 
Και ο μόνος τρόπος να 
συνετιστή η Τουρκία, είναι 
αν στριμωχθή πανταχόθεν 
και αντιληφθή ότι κινδυ-
νεύει να μείνη τελείως 
εκτός!

(Εάν δεν επιθυμήτε να 
λαμβάνετε το πόνημά μου, 

παρακαλώ ενημερώστε με 
και θα σας αφαιρέσω από 
τη λίστα.)

*Ο Δρ. Δημήτρης Ρομπο-
τής ήταν δημοσιογράφος, 
έγινε εκδότης και τώρα δη-
λώνει πολιτικός μηχανικός/
οδοντίατρος με ειδίκευση 
στις …γέφυρες και έδρα τη 
Νέα Υόρκη. Είναι δε τελειό-
φοιτος …Δικτατορικού, 
αλλά δεν έχει λάβει πτυχίο 
για οικονομικούς λόγους, 
από τη Μεγάλη του Γένους 
…Χολή!

ΥΓ: 1) Ελαβα ένα δέμα από 
τη Σκύρο και μου κόστισε 
10.000 δολάρια σε με-
ταφορικά! Ητανε λέει …
σκυρόδεμα!

2) Αλλο βασιλομήτωρ 
κι’άλλο μήτηρ της Βασί-
λως!

3) Καταπιέζονται οι Μα-
πούτσες στη Χιλή και έχουν 
εξεγερθεί! Μόνο στη Χιλή;;;

4) Οι Ελληνες γέννησαν τη 
δημοκρατία, όχι η Ελλάς!
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Του Στέλιου Φενέκου
υποναυάρχου ε.α.
προέδρου Κοινωνίας Αξι-
ών

Η συμφωνία για την υφα-
λοκρηπίδα με την Ιταλία 
είχε υπογραφεί το 1977 
όταν δεν είχαν ακόμη εντα-
χθεί οι ιδέες της ΑΟΖ στο 
υπό διαμόρφωση (τότε) 
διεθνές δίκαιο για τη Θά-
λασσα.

Συνεπώς δεν μιλούσαμε 
για επήρεια των νήσων 
στην οριοθέτηση ΑΟΖ, 
αφού η ΑΟΖ δεν υπήρ-
χε καν ως έννοια. Τελικά 
υπογράφηκε η UNCLOS το 
1992 που περιελάμβανε τις 
νέες ρυθμίσεις.

Είναι γεγονός ότι η οιαδή-
ποτε διαπραγμάτευση για 
ΑΟΖ, αν και αναγκαστικά 
θα λάμβανε υπ΄όψη την 
συμφωνία για την υφαλο-
κρηπίδα του 1977, εν τού-
τοις έθετε νέα ζητήματα 
στο τραπέζι.

Ήταν όμως αναγκαία η 
οριοθέτηση ΑΟΖ με την 
Ιταλία, από την στιγμή 
που αναγκαζόμασταν να 
αποδεχθούμε μειωμένη 
επήρεια στην οριοθέτηση 
για Διαπόντια και Στρο-
φάδες, πράγμα που θα το 
βρίσκαμε μπροστά μας 
ως παραβίαση των μέχρι 
τώρα αρχών μας στην εξω-
τερική πολιτική;

Φυσικά όχι

Και θα εξηγήσω γιατί (όπως 
το είχα εξηγήσει αμέσως 
τότε που υπογράφηκε η 
συμφωνία)

1. Η ΕΕ παρότρυνε τις χώ-
ρες της να εγκαθιδρύσουν 
ζώνες προστασίας αλιείας, 
μία πρακτική που έχουν 
ακολουθήσει οι ευρωπαϊ-
κές χώρες της Μεσογείου 
και δεν έχουν οριοθετήσει 
ΑΟΖ (γιατί δεν θέλουν να 
εμπλακούν σε αδιέξοδες 
διαπραγματεύσεις, προ-
στατεύοντας ταυτόχρονα 
τα δικαιώματα αλιείας).

2. Στις ζώνες αυτές αλιείας, 
όπως και στις ΑΟΖ των χω-
ρών μελών της ΕΕ, μπορεί 
να αλιεύσει κάθε χώρα μέ-
λος της. Συνεπώς ο χώρος 
της ΑΟΖ θεωρείται ενιαίος 
χώρος για την αλιεία από 
τις χώρες μέλη της ΕΕ.

3. Η υφαλοκρηπίδα είναι 
ισχυρότερη νομικά έννοια 
και οπωσδήποτε καλύπτει 
πλήρως τα ζητήματα του 
βυθού και των ερευνών 
κάτω από αυτόν (για υδρο-
γονάνθρακες, ορυκτά κλπ). 
Άρα είχαμε κάθε δικαίωμα 
να κάνουμε έρευνες και 
εξόρυξη με βάση την συμ-
φωνία του 1977, που μας 
κάλυπτε πλήρως. (Και εδώ 
πάλι έρχεται η ευρωπαϊκή 
πολιτική για την ενέργεια 
- έχουμε εκχωρήσει το 
δικαίωμα- για να εφαρ-
μόσει κοινή ευρωπαϊκή 
πολιτική).

4. Η μόνη ζώνη κυριαρχίας 
(πλήρους και αδιαμφι-
σβήτητης), την οποία δεν 
μπορεί να παραβιάσει οι-
αδήποτε άλλη χώρα, είτε 
είναι μέλος της ΕΕ είτε όχι, 
είναι η χωρική θάλασσα 
(αιγιαλίτιδα ζώνη) που 
μπορεί να φθάσει μέχρι τα 

12 νμλ.

5. Η Ιταλία, επικαλούμενη 
το διεθνές δίκαιο, μιλάει 
για παραδοσιακά δικαι-
ώματα να αλιεύει μέχρι 
τα 6 νμλ στις θάλασσες 
μας, και εκεί στηρίχθηκε 
η αποδοχή από εμάς στην 
συμφωνία για να μπορεί 
να συνεχίζει να αλιεύει 
στο διηνεκές, ακόμη και 
αν κάνουμε την χωρική 
μας θάλασσα 12 νμλ. στο 
μέλλον.

6. Όμως εάν πριν οιαν-
δήποτε συμφωνία με την 
Ιταλία είχαμε επεκτείνει 
την χωρική μας θάλασσα 
στα 12 νμλ (αναγκαστική 
πρόβλεψη του ΔΔΘ που 
δεν μπορεί να αμφισβη-
τηθεί από κανένα), τότε η 
Ιταλία δεν θα μπορούσε 
να παραβιάσει την χωρική 
μας θάλασσα για αλιεία, ει 
μη μόνο εάν της δίναμε την 
άδεια εμείς (αποδεχόμενοι 
την έννοια του παραδοσια-
κού χώρου αλιείας), με την 
καταβολή όμως κάποιου 
σημαντικού ή συμβολικού 
αντιτίμου.

7. Και στη συνέχεια θα 
μπορούσαμε να κάνουμε 
ζώνη προστασίας αλιείας 
(όπως έχουν κάνει και άλ-
λες χώρες της ΕΕ) μέχρι τα 
όρια της συμφωνίας για 
την υφαλοκρηπίδα του 
1977, χωρίς να χρειαστεί 
να κάνουμε οιαδήποτε δια-
πραγμάτευση με την Ιταλία 
(που να μας αναγκάζει να 
αναγνωρίσουμε μειωμένη 
επήρεια στην οριοθέτηση 
ΑΟΖ για τα νησιά. Η ζώνη 
προστασίας για την αλιεία 
φυσικά θα αφορούσε κυρί-

ως τρίτες χώρες (εκτός της 
ΕΕ) και δεν θα επηρέαζε 
την Ιταλία, αφού σύμφω-
να με την κοινή αλιευτική 
πολιτική όλες οι χώρες 
μέλη της ΕΕ μπορούν να 
ψαρεύουν ελεύθερα στην 
κοινή Ευρωπαϊκή αλιευ-
τική περιοχή (εφόσον βέ-
βαια σέβονται τις κοινές 
ευρωπαϊκές ρυθμίσεις)

Συνεπώς τι κερδίσαμε από 
την συμφωνία με την Ιτα-
λία για την ΑΟΖ;
Μαθηματικώς τίποτε,

Αντιθέτως δεν κάναμε 12 
νμλ χωρική θάλασσα, ανα-
γνωρίσαμε δικαιώματα 
αλιείας στην Ιταλία στο 
διηνεκές μέσα στα χωρικά 
μας ύδατα (ζώνη 6-12), 
χωρίς κανένα αντάλλαγμα 
και ακυρώσαμε μόνοι μας 
την πάγια θέση της εθνικής 
εξωτερικής πολιτικής, που 
αναγνωρίζει την πλήρη 
ύπαρξη υφαλοκρηπίδας 
και ΑΟΖ για όλα τα νησιά 
που μπορούν να συντηρή-
σουν οικονομική ζωή.

Προσέξτε, αυτό μάλιστα 
το αποδεχθήκαμε μόνοι 
μας, χωρίς να υπάρχει από-

φαση κάποιου Διεθνούς 
Δικαστηρίου για τα νησιά 
μας και την επήρρεια τους 
στην οριοθέτηση.

Απλά οι έχοντες την ευ-
θύνη της εξωτερικής μας 
πολιτικής έγιναν δικαστές 
και έκαναν αξιολόγηση της 
νομολογίας μόνοι τους, 
(και δεν βασίσθηκαν στην 
σταθερή πρόβλεψη της 
UNCLOS).
Έγιναν δηλαδή οι ίδιοι 
δικαστές και έβγαλαν από-
φαση μόνοι τους για να 
συμβιβαστούν, χωρίς καν 
να υπάρχει ανάγκη γι αυτό, 
χωρίς καν να προσπαθή-
σουν να πολεμήσουν μια 
καλύτερη λύση σε Διεθνές 
Δικαστήριο, όπως εδώ και 
καιρό προτείνω να προ-
σφύγουμε εμείς η Κύπρος 
και η Αίγυπτος (γεγονός 
που θα είχε μεγαλύτερη 
ισχύ από οιαδήποτε άλλη 
συμφωνία, και θα ανάγκα-
ζε την Τουρκία να τοποθε-
τηθεί).

Και όλα αυτά τα βρίσκουμε 
μπροστά μας σήμερα στην 
συμφωνία με την Αίγυπτο 
και θα τα ξαναβρίσκουμε 
συνεχώς μπροστά μας από 

«Μείναμε κυρίαρχοι των υδάτων»: Μόνοι μας 
ακυρώσαμε την πάγια θέση μας για τα νησιά

Μέχρι να δημοσιευθεί επίσημα το κείμενο της συμφωνίας Ελλάδος - Αιγύπτου, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την συμφωνία, ας κάνουμε 
μία ψυχρή αποτίμηση της συμφωνίας Ελλάδος Ιταλίας που παρουσιάζεται ως θρίαμβος της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα.

εδώ και πέρα (ήδη κάναμε 
πίσω για το Καστελόριζο, 
αποκόπτωντας το από 
την συνολική ρύθμιση και 
έμμεσα από την Ελληνική 
ζώνη κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων.

Αφήστε λοιπόν τις θριαμ-
βολογίες και κοιτάξτε πως 
θα διορθώσετε τις βιαστι-
κές και επιπόλαιες επιλογές 
“προσωπικών κομματικών 
θριάμβων”.

Και κλείνω την αποτίμηση, 
αναφερόμενος σε μία χα-
ρακτηριστική περίπτωση 
κενής θριαμβολογίας του 
Ιταλού ναυάρχου Persano, 
ο οποίος όταν τελείωσε η 
ναυμαχία της Lissa (1886, 
Αδριατική, Vis-Croatia), 
ανήγγειλε στην Ρώμη ότι ο 
πολύ μικρότερος εχθρικός 
στόλος του Αυστριακού 
ναυτικού υπό τον Αντι-
πλοίαρχο Tegetthoff, ο 
οποίος εν τω μεταξύ του 
είχε βυθίσει τα μισά πλοία, 
επέστρεψε στις βάσεις του, 
με την παρακάτω ιστορική 
φράση:

“Μείναμε κυρίαρχοι των 
υδάτων”

Κωσταντίνος Μαριόλης

Η ραγδαία και βίαιη υποτί-
μηση της τουρκικής λίρας 
έναντι του δολαρίου και 
του ευρώ (με το δολάριο 
να φτάνει πάνω από τις 
7 λίρες προχθές και το 
ευρώ πάνω από 8,2 λίρες) 
επαναφέρει τον κίνδυ-
νο να ξεσπάσει μια νέα 
νομισματική κρίση στην 
Τουρκία, στο χειρότερο 
δυνατό σημείο για τον 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
την τουρκική οικονομία, 
λόγω του κορονοϊού και 
της αμφισβήτησης που δέ-
χεται ο Τούρκος πρόεδρος 
εξαιτίας της κόντρας με 
την Ευρώπη για την Αγία 
Σοφία και το Αιγαίο.

Η τουρκική λίρα έχει υποτι-
μηθεί άνω του 20% έναντι 
του δολαρίου και του ευρώ 
μόνο το τελευταίο 12μηνο, 
ενώ έχει χάσει το 60% της 
αξίας της έναντι των δύο 
νομισμάτων από το κα-

λοκαίρι του 2016. Αυτό 
σημαίνει ότι την τελευταία 
τετραετία οι Τούρκοι έχουν 
γίνει πολύ φτωχότεροι, 
καθώς έχουν χάσει μεγάλο 
μέρος της αγοραστικής 
τους δύναμης και παράλ-
ληλα έχουν αυξηθεί τα 
χρέη τους. 

Με φόντο όλα αυτά καθώς 
και τις πολιτικές επιλογές 
του Ερντογάν, η BlackRock, 
ο μεγαλύτερος διαχειρι-
στής κεφαλαίων στον κό-
σμο, με assets ύψους 7,4 
τρις. δολαρίων, παρομοι-
άζει τα προβλήματα της 
τουρκικής οικονομίας με 
αυτά του Λιβάνου. Σύμ-
φωνα με το τουρκικό μέσο 
Ahval, ο Αμέρ Μπισάτ, 
στέλεχος της BlackRock 
και γενικός διευθυντής του 
τμήματος Sovereign and 
Emerging Markets Alpha, 
εκτιμά ότι σε επίπεδο μά-
κρο η Τουρκία μοιάζει 
τρομερά με τον Λίβανο 
και αυτή η κατάσταση δεν 

μπορεί να έχει 
αίσιο τέλος.

Στη χώρα της 
Αν α τολι κ ή ς 
Μ ε σ ο γ ε ί ο υ 
ε π ι κ ρ α τ ε ί 
χάος και το 
ΔΝΤ βρίσκε-
ται προ των 
π υ λ ώ ν .  Ο ι 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε -
ρες περιοχές 
έχουν ρεύμα 
τρεις φορές 
την εβδομά-
δα ενώ σύμ-
φωνα με την 
Washington 

Post, πρόσφατα ένα αε-
ροπλάνο ματαίωσε την 
προσγείωσή του στο αε-
ροδρόμιο της Βηρυτού 
γιατί έσβησαν τα φώτα του 
διαδρόμου προσγείωσης. 
Οι καταθέτες δεν έχουν 
πλήρη πρόσβαση στις κα-
ταθέσεις σε ξένο νόμισμα 
εξαιτίας των ανεπίσημων 
capital controls που εφαρ-
μόζουν οι τράπεζες, οι 
τιμές των περισσοτέρων 
αγαθών έχουν πολλαπλα-
σιαστεί μέσα στον Ιούλιο 
με τον πληθωρισμό να 
χτυπάει… κόκκινο στο 
200% σε επίπεδο μήνα 
και η λίρα του Λιβάνου 
έχει υποτιμηθεί κατά 60% 
τον τελευταίο μήνα και 
80% από τον Οκτώβριο, 
με αποτέλεσμα η χώρα να 
βρίσκεται σε πλήρη οικο-
νομική παράλυση.

Στην Τουρκία, μία τουρ-
κική επιχείρηση που το 

BlackRock: Τουρκία, 
όπως Λίβανος
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Η «ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕ-
ΜΟΥ», Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ http://wp.me/
p3OlPy-1cH

Παναγιώτης Ηφαιστος

Η ανάλυση της διεθνούς 
πολιτικής, έγραψε ο μεγά-
λος Δάσκαλος της επιστη-
μονικής μελέτης της διε-
θνούς πολιτικής Kenneth 
Waltz, είναι το αντίστοιχο 
της ιατρικής. Πρέπει κά-
νουμε σωστή διάγνωση 
των αιτίων των ασθενειών. 
Στο επίπεδο του πολιτικού 
συστήματος φαίνεται πως 
δεν υπάρχει πλέον ελπίδα 
γιατί η εκλόγιμη ξενοκρα-
τούμενη ιδεολογικοκομ-
ματική ολιγαρχία πέρασε 
όλες τις κόκκινες γραμμές.

Μπροστά σε μια αδίστακτη 
θηριώδη αναθεωρητική 
περιφερειακή δύναμη αντί 
να αναπτύξει μια σιδερένια 
αποτρεπτική στρατηγική, 
κατευνάζει επί μακρόν και 
τώρα υποχωρεί άτακτα εν 
μέσω ανυπόστατων θριαμ-
βολογιών.

Μετά το παράνομο, πρω-
τοφανές και ακραία επιθε-
τικό casus belli της Τσιλέρ 
του 1995, το Ελληνικό κρά-
τος αντί να αντιτάξει μια 
σιδερένια αποτρεπτική 
στρατηγικής εκπλήρω-
σης των προνοιών του 
διεθνούς δικαίου της θά-
λασσας που περίπου θα δι-
πλασίαζε –νόμιμα, θεμιτά 
και νομιμοποιημένα– την 
Ελληνική Επικράτεια, επί 
δεκαετίες κατηφορίζαμε 
και τώρα απλά πιάσαμε 
πάτο:

· Επί δεκαετίες με βάθυνση 
του πελατειακού κράτους,
· παγκοσμιοποιήσεις που 
θα εξαφάνιζαν το κράτος,
· ΜΚΟ που θα κυβερνού-
σαν τον πλανήτη,
· έθνη τα οποία δεν υπάρ-
χει λόγος να διαιωνίζονται 
(με πρώτο βεβαίως το Ελ-
ληνικό),
· «”ιδρυματικές” “καζανο-
αποστολίδικες”» μυστικές 
και μετά ολίγον θεατές 
πλην αγνώστου σκοπού 
κατευναστικές συνομιλίες 
με την Άγκυρα,
· πρωθυπουργό άριστο 
στα ζεϊμπέκικα μπροστά 
στα αδηφάγα θηρία της 
Άγκυρας,
· ο Ερντογάν που προικί-
στηκε με κουμπάρο Έλλη-
να πρωθυπουργό και
· ποικίλες συναντήσεις και 
συνομιλίες μετά από τις 
οποίες όμως ποτέ η Ελλη-
νική κοινωνία δεν έτυχε 
ενημέρωσης τι ακριβώς 
γίνεται και ποιος είναι ο 
σκοπός;
· Βέβαια είναι και η Κυ-
πριακή Δημοκρατία όπου 
ζουν εκατοντάδες χιλιάδες 
Έλληνες,
· είναι το σημαντικότερο 
γεωπολιτικό σημείο του 
πλανήτη,
· το ποιος ελέγχει την Με-
γαλόνησο έχει σχέση με τα 

θαλάσσια σύνορα και όχι 
μόνο και
· βρίσκεται στην υποθα-
λάσσια πάμπλουτη Ανατο-
λική Μεσόγειο.
· Μακριά, κείται, όμως 
στα όμματα των Ελλή-
νων καρεκλοκένταυρων 
των οποίων ο αναγνώστης 
αντιλαμβάνεται πως ούτε 
καν τα ονόματα δεν κατα-
δέχομαι να αναφέρω.

Τέλος, μετά από μεγά-
λες προσπάθειες για την 
τριπλή στρατηγική και 
τον μεγάλου κόστους για 
εμάς αγώνα - [που δόθη-
κε με εκατοντάδες άρ-
θρα, βιβλία και μνημόνια 
σε αρμόδιους: 1. ισχυρή 
αποτροπή στο κεντρικό 
μέτωπο, 2. διπλωματική 
ενίσχυση με ένταξη της 
Κυπριακής Δημοκρατί-
ας στην νομικά ισχυρή 
ΕΕ –σίγουρα πολιτικά και 
στρατηγικά νάνος είναι και 
το λέγαμε πλην το νομικό 
σκέλος μας ενδιέφερε– και 
Ενιαίος Αμυντικός Χώρος 
για στρατηγική σύζευξη 
της κατά τα άλλα εγγυή-
τριας Ελλάδας με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία] - η 
«Μητρόπολη» διολίσθησε 
ξανά στο μηδέν συμπα-
ρασύροντας και την «κο-
ρούλα της Μεγαλόνησο 
Κύπρο».

Επιπλέον:
· Καμιά νομική εκμετάλλευ-
ση της ένταξης της Κύπρου 
στην ΕΕ,
· εκατοντάδες επιθετικά 
άρθρα καζαν-καζαναν-
θρώπων ειδικών σε προ-
τάσεις κακής πολιτικής 
(τις έχω όλες σε μερικές 
κάσες και θα αναρτηθούν 
το συντομότερο σκαναρι-
σμένες, δημόσια κείμενα 
είναι),
· εγκατάλειψη του Ενιαίου 
Αμυντικού Δόγματος και
· τα δέκα τελευταία χρόνια 
η λογική απόληξη τα επά-
ρατα μνημόνια.
Μετά την απίστευτη τετρα-
ετία με πρωθυπουργό που 
διερωτώταν αν υπάρχουν 
θαλάσσια σύνορα, υπουρ-
γούς που θαύμαζαν τα με-
γάλα τουρκικά θαλάσσια 
σύνορα ενώ είναι πολύ 
μικρότερα των Ελληνικών 
και υπουργούς που ήθελαν 
να εκπληρώσουν τα όνειρα 
δεκάδων εκατομμυρίων 
πακιστανών λαθρομετα-
ναστών, είχαμε τελευταία
· καζάν-καζάν συμβου-
λάτορες στο υψηλότερο 
επίπεδο,
· επιτροπές για να μας επι-
βάλουν την ανιστόρητη 
άποψη ότι είμαστε «κρατι-
κοί Έλληνες» των τελευταί-
ων 200 χρόνων Βαυαρικού 
κράτους.

Η ετοιμότητα για «συνομι-
λίες» δεν κρύβονταν [αλ-
λοίμονο όταν προπάτορας 
δήλωσε: ««Οι βασικές πα-
ράμετροι μιας συμφωνίας 
είναι απλές, πολύ απλές. 
Η υφαλοκρηπίδα θα μοι-
ραστεί λογικά. Εμείς θα 
πάρουμε το μεγάλο μέρος, 
οι Τούρκοι θα πάρουνε 

το μικρό. Και περίπου θα 
έχουμε συμφωνήσει και 
θα αφήσουμε το Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης 
να χαράξει τη γραμμή. 
Ο εναέριος χώρος, τα 10 
μίλια, είναι τρέλα, ελληνική 
τρέλα. Δεν έχουμε κανέ-
ναν λόγο. Όσον αφορά 
τα σχέδια πτήσεως, είναι 
αστείο να λέμε ότι ζητούμε 
από τους Τούρκους σχέδια 
πτήσεως όταν οι Αμερικα-
νοί δεν δίνουν. Κανένας 
δεν δίνει. Γιατί να δίνουν 
οι Τούρκοι δηλαδή; Δεν 
το καταλαβαίνω. Και γιατί 
πρέπει εμείς να σταματού-
με τα τουρκικά αεροπλάνα; 
Είναι τρελό αυτό που κά-
νουμε, είναι εγκληματικό 
αυτό που κάνουμε. Υπάρ-
χει μεγάλη δυνατότητα 
να συμφωνήσουμε. Δεν 
υπάρχουν διαφορές».»] 
Ναι έτσι κατανοούν την 
κρατική κυριαρχία που 
ορίζουν οι Συνθήκες και το 
διεθνές δίκαιο ευρύτερα 
οι Κύριοι που έχουν την 
εξουσία επί 200 χρόνια 
μετά την δολοφονία του 
Καποδίστρια.

Ας μου επιτραπεί να κάνω 
σαφές ότι δεν γνωρίζω 
άλλο κράτος (τουλάχιστον 
βιώσιμο) στο οποίο οι κα-
τέχοντες την εξουσία έτσι 
μιλούν και έτσι σκέπτονται 
για την κρατική κυριαρχία.
Λογικό ήταν λοιπόν να 
αρχίσει η μεθοδευμένη, 
επικοινωνιακά εξεζητημέ-
νη και υπερβολικά μεταμ-
φιεσμένη με θριάμβους 
διάσχιση της κόκκινης 
γραμμής που οδηγεί ανα-
πόδραστα όχι απλά στην 
απώλεια κυριαρχίας αλλά 
αναπόδραστα και στην 
μετατροπή του νεοελλη-
νικού κράτους σε ένα συρ-
ρικνωμένο περιφερειακό 
κρατίδιο υπό την Τουρκική 
ηγεμονική επικυριαρχία 
που υποβοηθείται στην 
εκπλήρωση της «Γαλάζιας 
πατρίδας». Εδώ ως κά-
ποιος με ισχυρή παρουσία 
στην διεθνή βιβλιογραφία 
για τα μεταπολεμικά γεω-
πολιτικά δρώμενα οφείλω 
να υπενθυμίσω ότι πολλοί 
από τις δεκάδες (ασφαλώς 
όχι όλοι) που επικαλού-
νται την γεωπολιτική σε 
πλήθος παραθύρων δεν 
κατανοούν το Αλφαβητά-
ριο της γεωπολιτικής όταν 
συμπλέουν με τις προπα-
γάνδες με αποτέλεσμα να 
μην κατανοούν την “ανα-

πόδραστη” κατάληξη που 
μόλις υπαινιχθήκαμε.

Οι Ανανάνθρωποι και οι 
καζανάνθρωποι, εξάλ-
λου, σμίγουν ξανά. Εθνική 
στρατηγική μπορεί να ει-
πωθεί ότι υπάρχει μόνο ως 
αστείο (εκτός και εάν κα-
νείς δεν γνωρίζει τι σημαί-
νει κράτος και στρατηγική 
στον σύγχρονο κόσμο). 
Εξάλλου, εκατοντάδες χι-
λιάδες Έλληνες μετανά-
στευσαν κυρίως νέοι και 
η λαθρομετανάστευση 
που βαπτίστηκε ως αθώα 
και ανώδυνη «παράνομη 
μετανάστευση» οδηγεί 
σε προβλήματα κοινωνι-
κής και κρατικής συνοχής. 
[είπαμε, ουκ ολίγοι και 
από καιρό έγραψαν ότι 
η Ελλάδα θα πρέπει να 
αποτελέσει την εθνομη-
δενιστική πρωτοπορία ει-
σόδου στην … μεταεθνική 
εποχή –έτσι αιτιολογήθηκε 
η υποστήριξη του φασι-
στικού, ανελεύθερου και 
αντιδημοκρατικού σχεδί-
ου αναν από συμβατικά 
σημαίνοντα άτομα της φι-
λοσοφικής κωλοτούμπας 
– προηγήθηκε της μνημο-
νιακής κωλοτούμπας]

Όπως έχουμε ήδη γρά-
ψει τα βιώσιμα κράτη δεν 
παραχωρούν ούτε ίντσα 
κρατικής κυριαρχίας που 
προβλέπουν οι πρόνοιες 
των Συνθηκών και του 
διεθνούς δικαίου. Εμείς 
γνωρίζουμε ότι ιστορικά 
μιλώντας έχουμε απώλεια 
κρατικής κυριαρχίας μόνο 
μετά από ένα επιθετικό 
πόλεμο στον οποίο το επι-
θετικό κράτος ηττήθηκε 
(χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα η Γερμανία μετά τον 
πόλεμο που μεταβιβάστη-
καν μεγάλες περιοχές στην 
Πολωνία και της Γαλλία). 
Δεν γνωρίζω η Ελλάδα να 
είναι επιθετική και αναθε-
ωρητική ή να έχει επιτεθεί 
κάποιου άλλου κράτους 
και μάλιστα μετά από ένα 
τέτοιο υποθετικό πόλεμο 
να ηττήθηκε.

Οδηγείται εν τούτοις στην 
κλίνη του Προκρούστη 
των στρατηγικών παιγνίων 
και μάλιστα στο όνομα 
του … διεθνούς δικαίου. 
Άρχισαν «συμφωνίες» που 
στο … όνομα του διεθνούς 
δικαίου παραβιάζουν το … 
διεθνές δίκαιο με αποτέλε-
σμα να χάνει η Ελλάδα κυ-
ριαρχία που προβλέπουν 

οι Συνθήκες.
Γιατί, ερωτά-
ται με έμφα-
ση, συμφωνί-
ες που αντι-
βαίνουν στο 
δ ι ε θ νέ ς  δ ί -
καιο, αντί της 
Αιγύπτου δεν 
προηγήθηκαν 
σ υ μ φ ω ν ί ε ς 
οριοθετήσε-
ων με την Κυ-
πριακή Δημο-
κρατία που θα 
ε φ ά ρ μ ο ζ α ν 
ε π α κ ρ ι β ώ ς 
και σωστά τις 
πρόνοιες του 

διεθνούς δικαίου;!!!

Πολιτικά και στρατηγι-
κά μιλώντας είναι αναπό-
φευκτο να ακολουθήσουν 
πολλά. Σκηνοθεσίες !! κρί-
σεων και δηλώσεων, ίσως 
και κρίσεις μικρές ή με-
γάλες και τροχοδρόμηση 
προς την Γαλάζια πατρίδα 
και την Τουρκική ηγεμο-
νία που με ή χωρίς τον 
Ερντογάν είναι πλέον το 
πιθανότερο ενδεχόμενο. 
Το κατά πόσο οι δράστες 
το κατανοούν ή όχι είναι 
δευτερεύον ζήτημα. Η 
ζωντανή πραγματικότητα 
δεν αφήνει αμφιβολίες για 
το πως προσανατολίζονται 
τα πράγματα.
Η Ελληνική κοινωνία έχει 
τον λόγο, εάν βεβαίως θέ-
λει να επιβιώσει ελεύθερη, 
ασφαλής, ευημερούσα 
και με κράτος ακέραιο 
όπως της το παρέδωσαν 
οι πρόγονοί της. Πολύ θα 
ήθελα να ζούσε ο μεγάλος 
στοχαστής Παναγιώτης 
Κονδύλης για να ακού-
σουμε την άποψή του. 
Σε τελευταία κείμενά του 
αλλά και πρωτογενής δική 
μου γνώση το πώς έβλεπε 
τα πράγματα μάλλον θα 
ήταν πολύ απαισιόδοξη 
και πολύ επικριτική.

Τέλος, γιατί τα γράφω αυτά 
ενώ τελευταία υπονόη-
σα ότι μετά τα τελευταία 
θανατηφόρα κατευναστι-
κά βήματα δεν αξίζει να 
γίνονται καν σχόλια; Θα 
αντιγράψω τον Κονδύλη 
όταν τον ρώτησαν για-
τί παρεμβαίνει, έστω και 
αξιολογικά ελεύθερα, για 
τις Ελληνικές υποθέσεις. 
Η απάντηση του Κονδύλη 
ήταν «για υπαρξιακούς 
λόγους».

Από το αναρτημένο κεί-
μενο όπου και τα υπο-
στηρικτικά κείμενα στον 
Παναγιώτη Κονδύλη που 
γράφτηκαν όταν του επιτέ-
θηκαν μέλη του ετερόκλη-
του όχλου δραστών που 
ετοιμοπόλεμα «δολοφο-
νούσαν» τον επιστημονικό 
ή και προσωπικό χαρακτή-
ρα όποιου μιλούσε έγκυρα 
και τεκμηριωμένα. Το περί-
φημο και πλέον σημαντικό 
παράδειγμα αποτρεπτικής 
στρατηγικής όπου ανα-
φέρεται στην θέση της 
μάχαιρας του επιτιθέμενου 
και το οποίο ανέφερε ο 
Κονδύλης, οδήγησε στο 

να χαρακτηριστεί ως … 
μαχαιροβγάλτης! Τόσο 
καλά: Εξ ου και πρέπει να 
γνωρίζουμε τα αίτια των 
συμφορών που πλήττουν 
τους νεοέλληνες. Για ευ-
νόητους λόγους και επειδή 
εδώ το θέμα είναι οι θέσεις 
του Κονδύλη, δεν θα ανα-
φερθώ σε αναρίθμητες 
και αντίστοιχες επιθέσεις 
κατά του υπογράφοντες 
από ετερόκλητους αδι-
άντροπους δράστες των 
χειμάρρων προπαγάνδας 
και εκλογικεύσεων που 
έπλητταν τα Ελληνικά συμ-
φέροντα και ακύρωναν 
την Ελληνική Εθνική Στρα-
τηγική.

Ακολουθεί μικρό απόσπα-
σμα από την εισαγωγή της 
ανάρτησης μερικών κειμέ-
νων που γράφτηκαν στην 
δύσκολη αυτή συγκυρία 
όταν κυριαρχούσαν άναρ-
θρες κραυγές, παραμιλητά, 
παρακρούσεις, ανθελλη-
νικές προπαγάνδες και 
φωνασκίες.

http://wp.me/p3OlPy-1cH 
«… Οφείλω να ομολογήσω 
ότι ως προς ένα τουλάχι-
στον ζήτημα έκανα “λάθος 
εκτίμηση”. Στα κείμενα 
αυτά όπου υποστήριξα 
δημόσια την θέση του 
Κονδύλη η οποία βασικά 
έκρουε κώδωνες για το 
γεγονός ότι το ανισοζύγιο 
οδηγεί σε αστάθεια, έγρα-
ψα ότι «ενδέχεται από μια 
θέση ολοένα μεγαλύτερης 
ανισορροπίας και ελληνι-
κής αδυναμίας ενδέχεται 
η Ελλάδα να υποχρεωθεί 
να αναπτύξει, πάντα στο 
πλαίσιο αμυντικών πολι-
τικών στόχων, επιθετικό 
στρατηγικό σχεδιασμό». 
Τελικά δεν συνέβη αυτό. 
Συνέβη αυτό που κλασικά 
συμβαίνει σε μη βιώσιμα 
κράτη. Διαδοχικές Ελλη-
νικές κυβερνήσεις υποχώ-
ρησαν σε όλο το φάσμα. Η 
Τουρκία κέρδισε και συνε-
χίζει να κερδίζει το μείζον 
των αναθεωρητικών αξι-
ώσεών της χωρίς πόλεμο. 
Στο Αιγαίο και στην Κύπρο. 
Στην Θράκη η Τουρκία 
αποθρασύνθηκε με απρό-
βλεπτες συνέπειες. Αντί 
αποτροπής διαδοχικές 
κυβερνήσεις επέλεξαν τον 
κατευνασμό. Ταυτόχρονα, 
πολιτικοπνευματικά, τα 
μέλη του «συστήματος» 
νεφελοβατούσαν σε πα-
γκοσμιοποιημένα ή άλλα 
εξίσου μεταφυσικά πεδία. 
Τα παραμιλητά βέβαια 
αφορούσαν και την Ευ-
ρώπη όπου αντί μιας στι-
βαρής στρατηγικής που 
θα στήριζε τα εθνικά συμ-
φέροντα και αντί λήψης 
ορθολογιστικών πολιτικο-
οικονομικών αποφάσεων, 
αποφασίστηκε η κρατική 
αυτοκτονία (“ΟΝΕ: Ο μη-
χανισμός της καταστρο-
φής και έγκαιρες προειδο-
ποιήσεις” http://wp.me/
p3OlPy-CS) …»

Η εγκατάλειψη έστω και μιας ίντσας κρατικής 
κυριαρχίας πλήττει έσχατες λογικές. 

Η κρατική κυριαρχία σε κάθε βιώσιμο κράτος θεωρείται απαραβίαστη.
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συνέχεια από τη σελίδα 24
2016 είχε χρέος 10.000 
δολαρίων θα έπρεπε να 
διαθέσει γύρω στις 28.000 
τουρκικές λίρες για να 
το εξοφλήσει. Για το ίδιο 
ποσό σήμερα θα πρέπει να 
βγάλει από τα ταμεία της 
περίπου 70.000 τουρκικές 
λίρες. Αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα που βιώνει η 
τουρκική οικονομία, με 
τις επιχειρήσεις να αδυνα-
τούν να εξυπηρετήσουν 
τις υποχρεώσεις τους και 
τα νοικοκυριά να βλέπουν 
τις τιμές να αυξάνονται 
κάθε χρόνο με ιλιγγιώδεις 
ρυθμούς (16,3% το 2018 
και 15,2% το 2019).

Η Κεντρική Τράπεζα της 
Τουρκίας (CBRT) έχει δα-
πανήσει δεκάδες δισεκα-
τομμύρια από τα συναλ-
λαγματικά της αποθέματα 
για να στηρίξει τη λίρα. 
Κάθε φορά που το τουρκι-
κό νόμισμα παίρνει την κα-
τιούσα η CBRT παρεμβαί-
νει αγοράζοντας λίρες με 
δολάρια και ευρώ. Όμως 
τα αποθέματα στερεύουν 
με την Oxford Economics 
να εκτιμά ότι ο Ερντογάν 
ξεμένει από «πυρομαχικά» 
στη μάχη για τη στήριξη 

BlackRock: Τουρκία, 
όπως Λίβανος

Του Ηλία Λεκκού

Σύμφωνα με την πρόσφα-
τη μελέτη της Τράπεζας 
Πειραιώς αναφορικά με 
την πορεία των οικονομι-
ών των ΗΠΑ και της Ευ-
ρωζώνης γίνεται αμέσως 
κατανοητό ότι η παρούσα 
οικονομική κρίση η οποία 
προκλήθηκε από την παν-
δημία του ιού COVID-19, 
είχε μια σειρά μοναδικών 
χαρακτηριστικών, τα οποία 
τη διαφοροποιούν ριζι-
κά από τις προηγούμενες 
μακροοικονομικές κρί-
σεις τις οποίες έχει βιώσει 
η παγκόσμια οικονομία 
στο πρόσφατο παρελθόν. 
Ωστόσο κατά ένα παρά-
δοξο τρόπο τα μαθήματα 
και οι εμπειρίες από αυτές 
τις κρίσεις είναι που έχουν 
επιτρέψει την, έως τώρα 
τουλάχιστον, επιτυχή δι-
αχείρισή της. Τέλος, θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη 
μας ότι το κόστος αυτής 
της διαχείρισης δεν θα εί-
ναι αμελητέο, αλλά θα μας 
απασχολήσει σημαντικά 
τα επόμενα χρόνια. Ας πά-
ρουμε όμως τα πράγματα 
από την αρχή.
Ποια είναι τα χαρακτη-
ριστικά που κατέστησαν 
αυτή την κρίση πρωτο-
φανή; Πρώτα και κύρια 
η απίστευτη ταχύτητα με 
την οποία εκδηλώθηκε, η 
οποία δεν άφησε κανένα 
περιθώριο αντίδρασης. 
Εξετάζοντας μια σειρά 
τομέων της οικονομίας, η 
πτώση στους πρόδρομους 
δείκτες προσδοκιών ήταν 
κυριολεκτικά ταυτόχρονη 
με τη μείωση της υποκεί-
μενης οικονομικής δρα-
στηριότητας, αφαιρώντας 

της λίρας. Έτσι, λοιπόν, 
κάθε ανατάραξη στο εξής 
θα είναι κρίσιμη.

Η πρώτη νομισματική ανα-
ταραχή σημειώθηκε το 
καλοκαίρι του 2018 όταν 
η κόντρα με τις ΗΠΑ είχε 
κλιμακωθεί επικίνδυνα, 
με φόντο την υπόθεση 
του Αμερικανού πάστορα 
Άντριου Μπράνσον, ενώ 
η δεύτερη βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη εδώ και 
μερικούς μήνες.
Η ανορθόδοξη οικονομική 
στρατηγική του Ερντο-
γάν, είτε πρόκειται για τις 
αποφάσεις νομισματικής 
πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας, είτε για τα δημο-
σιονομικά, αναγκάζει τους 
ξένους επενδυτές να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα που 
πριν από λίγα χρόνια απο-
τελούσε πόλο έλξης κεφα-
λαίων λόγω της εκρηκτικής 
οικονομικής ανάπτυξης 
που έφτασε ετησίως το 
11,1% το 2011, το 8,5% το 
2013 και το 7,47% το 2017. 
Και πώς να μην φύγουν οι 
επενδυτές όταν τα επιτό-
κια είναι υψηλότερα από 
τον πληθωρισμό (8,25% 
έναντι 12,6%) και κατ? 

επέκταση η πραγματική 
απόδοση είναι αρνητική;

Χθες, η μεγαλύτερη τρά-
πεζα της Ιαπωνίας, MUFG, 
προχώρησε στην εκτίμηση 
ότι η κατρακύλα της τουρ-
κικής λίρας θα συνεχιστεί 
έως ότου η Τουρκία -ο 
Ερντογάν δηλαδή- αποδεί-
ξει ότι μπορεί να σταθερο-
ποιήσει τον πληθωρισμό 
με αξιόπιστα μέσα. Παρ? 
όλα αυτά, η MUFG δεν 
«βλέπει» να ξεσπάει μία 
κρίση παρόμοια με του 
2018.

Τόσο η MUFG όσο και η 
Oxford Economics αποδί-
δουν την υποχώρηση της 
λίρας στη μεγάλη πιστω-
τική επέκταση στην οποία 
προχώρησαν οι κρατικές 
τράπεζες της Τουρκίας, 
γεγονός που αναμένεται 
να έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις και στο το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών. Η 
εμφάνιση ελλείμματος στο 
ισοζύγιο και οι πολύ αρνη-
τικές πραγματικές αποδό-
σεις για τους επενδυτές, 
είναι σίγουρη συνταγή πε-
ραιτέρω υποτίμησης του 
τουρκικού νομίσματος, 
σημειώνει η MUFG.

ουσιαστικά την οποιαδή-
ποτε δυνατότητα πρόβλε-
ψης της κρίσης. Το πλέον 
ενδεικτικό παράδειγμα 
είναι η σχεδόν άμεση επι-
δείνωση του κλάδου των 
υπηρεσιών καθώς και της 
αγοράς εργασίας, οι οποίοι 
παραδοσιακά έχουν ετε-
ροχρονισμένη αντίδραση 
στις οικονομικές εξελίξεις. 
Παράλληλα με την κατα-
κρήμνιση της οικονομίας 
καταγράφεται μια απο-
λύτως μη αναμενόμενη 
αύξηση (και όχι πτώση) 
των εισοδημάτων και της 
αποταμίευσης των νοικο-
κυριών τόσο στις ΗΠΑ όσο 
και την Ευρωζώνη, παρά 
την αύξηση της ανεργίας 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Τέλος, 
εξίσου εντυπωσιακή είναι 
και η πρόσφατη ανάκαμψη 
των οικονομικών δεικτών, 
τουλάχιστον στο μέτρο 
και στο βαθμό που αυτή 
αντικατοπτρίζει τη σχεδόν 
αντανακλαστική αντίδρα-
ση της οικονομίας στην 
άρση του περιοριστικού 
lock down σε ΗΠΑ και 
Ευρωζώνη.
Πώς όμως δημιουργήθη-
καν οι συνθήκες για αυτή 
την τόσο άμεση ανάκαμ-
ψη; Και εδώ η απάντηση 
που προκύπτει από την 
ανάλυση της Τράπεζας 
Πειραιώς είναι η συντο-
νισμένη και άνευ προη-
γουμένου αντίδραση της 
δημοσιονομικής και νομι-
σματικής πολιτικής και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντι-
κού. Αντλώντας μαθήματα 
από το πρόσφατο παρελ-
θόν, όλο το οπλοστάσιο 
νομισματικής πολιτικής 
που είχε δημιουργηθεί 
αργά και σταδιακά για την 

αντιμετώπιση της μεγά-
λης χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008-2009, 
ξεδιπλώθηκε άμεσα και 
μάλιστα σε υπερθετικό 
βαθμό. Ειδικά στην περί-
πτωση της Ευρωζώνης αξι-
ομνημόνευτη είναι η προ-
σπάθεια να μην υπάρχουν 
εξαιρέσεις σε κράτη-μέλη 
αυτή τη φορά. Ταυτόχρονα 
δε και η δημοσιονομική 
πολιτική ανέλαβε αυτή 
τη φορά σημαντικό ρόλο 
στη στήριξη της ζήτησης 
και στις δύο οικονομίες. Η 
ενεργοποίηση της δημοσι-
ονομικής πολιτικής σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
ιδιαίτερα αξιομνημόνευτη 
καθώς προϋπέθετε ένα με-
γάλο "νοητικό" θα λέγαμε 
σχεδόν "πολιτισμικό" άλμα 
από σημαντικό αριθμό 
κρατών-μελών.

Πρωτοφανές είναι και το 
γεγονός ότι και το τρα-
πεζικό σύστημα δεν θε-
ωρείται πλέον μέρος του 
προβλήματος όπως στην 
προηγούμενη κρίση. Το 
αντίθετο μάλιστα σε αυτή 
τη συγκυρία έχει μετατρα-
πεί σε "μοχλό οικονομικής 
πολιτικής", δηλαδή μέσο 
στήριξης των επιχειρήσε-
ων μέσω παροχής ρευστό-
τητας αλλά και μέσω της 
αναστολής εξυπηρέτησης 
δανειακών υποχρεώσεων 
επιχειρήσεων και νοικοκυ-
ριών. Προκειμένου δε να 
διευκολυνθεί η λειτουργία 
του τραπεζικού συστή-
ματος στη μετάδοση της 
οικονομικής πολιτικής, οι 
εποπτικές αρχές- ιδιαίτερα 
στην Ευρωζώνη- δεν έχουν 
διστάσει να αναστείλουν 
μια σειρά εποπτικών κανό-

νων τους οποίους οι ίδιες 
είχαν- με αμείλικτη μεθοδι-
κότητα- θεσμοθετήσει την 
τελευταία δεκαετία.
Ποιο λοιπόν θα είναι το 
απότοκο της τρέχουσας 
κρίσης και ποιες οι άμεσες 
προκλήσεις; Καταρχάς, η 
άμεση πρόκληση σχετίζε-
ται με την ένταση και τη 
χρονική διάρκεια της ανά-
καμψης. Για να μπορέσου-
με να καλύψουμε το χαμέ-
νο έδαφος- ιδιαίτερα στην 
Ευρωζώνη- δεν αρκούν 
ρυθμοί ανάκαμψης της 
τάξης 2%-3% τα επόμενα 
χρόνια. Αντίθετα θα χρει-
αστούν πολύ υψηλότεροι 
ρυθμοί ανάπτυξης για μια 
σειρά ετών ώστε να καλύ-
ψουμε την απώλεια ΑΕΠ 
και εισοδήματος που θα 
προκύψει από την τρέχου-
σα κρίση. Κλειδί σε αυτή 
την προσπάθεια θα είναι 
η στάση των νοικοκυριών 
των οποίων η επιστροφή ή 

Μια πρωτοφανής κρίση με μακροχρόνιες επιπτώσεις
όχι στην προ-COVID κανο-
νικότητα θα καθορίσει σε 
μεγάλο βαθμό το μακρο-
οικονομικό περιβάλλον τα 
επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά την παρακα-
ταθήκη αυτής της κρίσης, 
πρώτα και κύρια θα εί-
ναι το ΧΡΕΟΣ. Τα επίπεδα 
δανεισμού κρατών και 
επιχειρήσεων θα αναρ-
ριχηθούν σε πρωτοφανή 
ιστορικά επίπεδα  προσο-
μοιάζοντας επίπεδα μετα 
- πολεμικών περιόδων) και 
θα χρειαστούν δεκαετίες 
συνεχούς ανάπτυξης και 
χαμηλών επιτοκίων για 
την αποκλιμάκωση του. 
Ταυτόχρονα, μια ακόμα 
πιο αμφιλεγόμενη παρα-
καταθήκη θα είναι η τάση 
ή πρόθεση για μεγαλύτε-
ρη παρεμβατικότητα του 
κράτους στην οικονομική 
δραστηριότητα καθώς και 
η χρησιμοποίηση του τρα-

πεζικού τομέα ως μέσου 
άσκησης δημοσιονομικής 
πολιτικής. Τέλος, σε πιο 
μακροχρόνιο ορίζοντα θα 
πρέπει να προβληματι-
στούμε για τη δυνατότητα 
εξόδου από το περιβάλλον 
εξαιρετικά επεκτατικής 
δημοσιονομικής και νο-
μισματικής πολιτικής. Εάν 
η ανάκαμψη παραμείνει 
αναιμική, οι υπεύθυνοι 
άσκησης πολιτικής θα δυ-
σκολευθούν αφάνταστα 
και να περικόψουν τις δη-
μόσιες δαπάνες και να αυ-
ξήσουν τα επίπεδα επιτο-
κίων. Ευτυχώς ή δυστυχώς 
τις συνέπειες των τωρινών 
αποφάσεων θα μπορέσου-
με να τις αντιληφθούμε και 
να τις αξιολογήσουμε σε 
μεγάλο βάθος χρόνου.       

* Ο κ. Ηλίας Λεκκός είναι 
Chief Economist - Tράπεζα 
Πειραιώς

Μάνος Καραγιάννης

Η τουρκική αναγγελία για 
σεισμικές έρευνες εντός 
της ελληνικής υφαλο-
κρηπίδας δεν αιφνιδία-
σε κανέναν στην Ελλάδα.  
Μετά την υπογραφή του 
τουρκολιβυκού συμφώνου 
ήταν καθαρά θέμα χρόνου 
να γίνει ό,τι έγινε. Αυτή που 
πραγματικά αιφνιδιάστηκε 
ήταν η τουρκική πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία. 
Χαμένη μέσα στην υπερ-
βολική της αυτοπεποίθη-
ση, η Άγκυρα υποτίμησε 
την αποφασιστικότητα και 
ετοιμότητα της Αθήνας. Η 
ελληνική αποτροπή πέτυχε 
τον βασικό της στόχο, που 
δεν ήταν άλλος από την 
αποθάρρυνση μιας εχθρι-
κής ενέργειας. Η ταχεία 
ανάπτυξη του Πολεμικού 
Ναυτικού στο Αιγαίο αύξη-
σε δραματικά το δυνητικό 
κόστος των τουρκικών 
επιλογών.

Χωρίς ίσως να το συνειδη-
τοποιεί, η Αθήνα αρχίζει να 
εφαρμόζει μια στρατηγική 
ανάσχεσης της Τουρκίας. 
Καταρχάς, γίνεται ολοένα 
και συχνότερα επίδειξη 
σκληρής ισχύος. Από τη 
«μάχη του Έβρου» μέχρι 
τη διαχείριση του μετανα-
στευτικού προβλήματος 
και τώρα την κρίση στο 
Καστελλόριζο, η ελληνι-
κή πλευρά έχει χρησιμο-
ποιήσει με επιτυχία τις 
Ένοπλες Δυνάμεις και τα 
Σώματα Ασφαλείας για να 
προστατεύσει τα εθνικά 
συμφέροντα. Παράλλη-
λα, η Ελλάδα επιζητεί τη 
στήριξη συμμάχων και 
εταίρων προκειμένου να 
τιθασεύσει την τουρκική 
επιθετικότητα.

Στο πλαίσιο αυτής της 
προσπάθειας, η ελληνική 
διπλωματία έχει προσε-
ταιριστεί αραβικές χώρες, 
όπως η Σαουδική Αραβία 
και τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα, που μοιράζο-
νται τις ίδιες ανησυχίες για 
τις τουρκικές φιλοδοξίες 
στην περιοχή. Επίσης, μετά 
την επικοινωνία Μητσοτά-
κη-Πούτιν, διαφαίνεται μια 
προοπτική εξομάλυνσης 
των ελληνορωσικών σχέ-
σεων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η Τουρκία ξεκίνησε την 
επεμβατική της πολιτική 
στη Συρία και τη Λιβύη, 
όταν ένιωσε ασφαλής στα 
νώτα της. Χωρίς τον φόβο 
της Ρωσίας, η Τουρκία 
μπορεί άνετα να εφαρμό-
ζει μια καταναγκαστική 
πολιτική προς δυσμάς. 
Από εκεί και πέρα, υπάρχει 
ένα σημαντικό έλλειμμα 
πολιτικής στο ζήτημα της 
κυπριακής ΑΟΖ που πρέ-
πει να καλυφθεί άμεσα. 
Δηλώσεις του τύπου «άλλο 
Καστελλόριζο, άλλο Κύ-
προς» προκαλούν σύγχυ-
ση και υπονομεύουν την 
ελληνική προεκταθείσα 
αποτροπή στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Η συμπαράστα-
ση προς τη δοκιμαζόμενη 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
μπορεί να περιορίζεται 
μόνο σε λεκτικό επίπε-
δο. Η Ελλάδα μπορεί και 
πρέπει να κάνει προβολή 
ισχύος στην περιοχή. Η 
επανασύσταση του ενιαί-
ου αμυντικού δόγματος 
συνιστά μονόδρομο για 
την προστασία του Κυπρι-
ακού Ελληνισμού.

Είναι πολύ νωρίς λοιπόν 
για πανηγυρισμούς, αφού 
τίποτα δεν τελείωσε. Αντι-
θέτως, τώρα όλα αρχί-
ζουν. Η Ελλάδα πέτυχε μια 
τακτική, όχι στρατηγική, 
νίκη. Οι Ένοπλες Δυνάμεις 
έφεραν σε πέρας την απο-
στολή τους με επιτυχία και 
η τουρκική ηγεσία αναγκά-
στηκε σε μια αναδίπλωση. 
Η Άγκυρα όμως δεν πρό-
κειται εύκολα να αλλάξει 
συμπεριφορά. Η τουρκική 
ηγεσία θέλει να καταστή-
σει την Ελλάδα ένα κρά-
τος μειωμένης κυριαρχίας 
που πρέπει να αποδεχθεί 
τις απαιτήσεις μιας περι-
φερειακής δύναμης. Ο 
διάλογος με την Τουρκία 
έχει νόημα μόνο αν η ελ-
ληνική πλευρά θέσει τις 
δικές της διεκδικήσεις (π.χ. 
καθεστώς αυτοδιοίκησης 
Ίμβρου και Τενέδου, Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο 
και θρησκευτικές ελευθε-
ρίες, τουρκικές «γκριζές 
ζώνες», νομικό καθεστώς 
των Στενών μετά τη δημι-
ουργία νέας διώρυγας). Αν 
δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε 
ο διάλογος-διαπραγμά-
τευση, ή όπως αλλιώς το 
ονομάσουμε, θα οδηγήσει 
σε εθνική ήττα.

* Ο Μάνος Καραγιάννης 
είναι Αναπληρωτής Καθη-
γητής στο King’s College 
London και στο Πανεπι-

Από το Καστελλόριζο 
στην Κύπρο
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του Μιχάλη Μερακλή, 
ομοτίμου καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 
λαογράφου και φιλόλογου
Είναι γνωστό, ότι ο πρώ-
τος και κύριος εχθρός του 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 
υπήρξε η δεισιδαιμονία. 
Συναφώς ο παλαιότερος 
πολιτισμός του αγροτι-
κού χώρου, που τον διεί-
πε σε πολλές εκδηλώσεις 
η συνειρμική και μαγική 
σκέψη, θεωρήθηκε ως ο 
κατεξοχήν δεισιδαιμονικός 
πολιτισμός.
Τη στάση αυτή υιοθέτησε 
και ο νεοελληνικός Δια-
φωτισμός, μολονότι στην 
τελική διαμόρφωσή του 
συνετέλεσαν και ορισμένοι 
παράγοντες που δεν υπήρ-
χαν στη Δύση και ανάλο-
γα τον διαφοροποίησαν 
(αυτό προτίθεμαι να δείξω 
σε προσεχή εργασία μου).

Στο παρόν άρθρο μου 
θέτω το ζήτημα της δει-
σιδαιμονίας –ειδοποιού 
σημείου της παραδοσι-
ακής, αγροτικής κυρίως 
κοινότητας– από μιαν 
άλλη πλευρά, όπως εξε-
τάζεται σε ένα ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον κείμενο του 
Αμερικανικού γερμανιστή 
και λαογράφου Donald 
Ward, δημοσιευμένο σ’ 
έναν από τους τελευταίους 
τόμους του περιοδικού της 
“Αυστριακής Εταιρίας για 
τη Λαογραφία”1. Τίθεται 
εδώ το δίλημμα, αν η δει-
σιδαιμονία είναι αυτο το 
αρνητικό, όπως ο Διαφω-
τισμός με τόσην έμφαση 
τη θεώρησε, ή αντίθετα 
ένα φαινόμενο θετικό, –και 
με ποιάν έννοια– όπως 
υποστήριξε

Το 1790 ο γνωστός Άγγλος 
πολέμιος Γαλλικής επα-
νάστασης Edmund Burke 
έγραφε μεταξύ άλλων ένα 
κείμενο (Reflections on 
the Revolution in France), 
όπου διατύπωνε και την 
άποψη, ότι ο άνθρωπος 
είναι ένα θρησκεύον ον, 
παρατηρούσε ωστόσο, 
ότι “η δεισιδαιμονία είναι 
η θρησκεία των ανοή-
των”, επαναλαμβάνοντας 
ουσιαστικά την άποψη 
του Διαφωτισμού, ότι ο 
άνθρωπος, αν και ο δημι-
ουργός του χάρισε τη λο-
γική, υπόκειται σε λογικές 
πλάνες. Και το πιο μεγάλο 
λάθος και σφάλμα του αν-
θρώπινου πνεύματος είναι 
η δεισιδαιμονία. Μπορεί να 
απορρέει από τη θρησκευ-
τική υπόσταση του αν-
θρώπου, όμως είναι τόσο 
πεπλανημένη, ώστε μόνο 
ο ανόητος ενστερνίζεται 
αυτό το κατάλοιπο σκοτει-
νών εποχών αμαθείας.

Μιαν ολότελα αντίθετη 
εκδοχή διατύπωνε ο Γκαίτε 
τριάντα χρόνια αργότερα 
στο βιβλίο του Maximen 
und Reflexionen, όπου δια-
βάζουμε: “Η δεισιδαιμονία 
είναι η ποίηση της ζωής, γι’ 
αυτό δεν βλάπτει τον ποι-
ητή να είναι δεισιδαίμων”.

Απο τη μια μεριά λοιπόν η 
άλογη δεισιδαιμονία είναι 
τόσο μακριά από το θείο 
λόγο και απο τη συγγε-

νή προς αυτόν χριστιανι-
κή πίστη, ώστε δεν μένει 
παρά να λογαριάζουμε 
το δεισιδαίμονα μεταξύ 
των ηλιθίων. Και από την 
άλλη στη δεισιδαιμονία 
αντικαθρεπτίζεται η δη-
μιουργική πρόσληψη του 
κόσμου από τον άνθρωπο, 
τόσο συγγενική προς την 
ποιητικήν ορμή.

Είναι διαμετρικά αντίθε-
τες οι δύο αυτές απόψεις, 
αλλά, στο βάθος, ξεκινούν 
από την ίδια αφετηρία: 
της πίστης. Ότι η πίστη, 
όπως λέει ο Ward, μπορεί 
να οδηγήσει σε μορφές 
άλογης συμπεριφοράς, το 
δείχνει π.χ. η εποχή των 
διωγμών των μαγισσών 
στη Δύση ή ακόμα οι φα-
ντασιώδεις παραστάσεις 
των ημερών μας για σατα-
νιστικές λατρείες.

Εντούτοις: αν και η ιστορία 
βρίθει από περιπτώσεις 
άλογης δεισιδαιμονίας, 
φιλόσοφοι και εθνολόγοι, 
όπως και ο Γκαίτε, έχουν 
σημειώσει, λέει ο Ward ότι 
η δεισιδαιμονία είναι απα-
ραίτητη στην ανθρώπινη 
ζωή. Αλλά ως κυρίαρχη 
άποψη είχε επικρατήσει 
αυτή που αρνείται το θε-
τικό της ρόλο, καλύτερα 
τονίζει τα ολέθρια απο-
τελέσματά της. Και αυτή 
η ιστορία της άρνησης 
και απόρριψης της δει-
σιδαιμονίας είναι μακρά: 
μαρτυρείται στην κλασική 
αρχαιότητα, στους εκκλη-
σιαστικούς πατέρες, σε 
ολόκληρο το Μεσαίωνα, 
στους χρόνους του ευρω-
παϊκού προσηλυτισμού και 
προπάντων στον Διαφω-
τισμό και την επικράτηση 
του θετικισμού, φτάνοντας 
ως τις μέρες μας.

Η αρνητική εκτίμηση της 
δεισιδαιμονίας εντάθηκε 
βέβαια με την επικράτηση 
της θετικιστικής εκδοχής 
για την εξέλιξη του πο-
λιτισμού εν γένει. Έτσι ο 
εθνολόγος James Frazer, 
συγγραφέας πολλών έρ-
γων και προπάντων του 
μνημειώδους, δωδεκάτο-
μου, The Golden Bough 
(Το χρυσό κλαδί, πρώ-
τη έκδοση 1890-1912), 
στον οποίον οφείλεται, 
εκτός των άλλων, και ο 
όρος “συμπαθητική μα-
γεία”, αναπτύσσοντας τις 
θεωρητικές του θέσεις 
για την ουσία της μαγεί-
ας και της δεισιδαιμονίας 
και διαπνεόμενος από το 
πνεύμα του άκρατου εξε-
λικτισμού, θεωρούσε τον 
κόσμο των “αγρίων” ως την 
πρώτη βαθμίδα του πολι-
τισμού και τη μαγεία, που 
διείπε εκείνο τον κόσμο, 
ως “ένα ψευδές σύστημα 
νομοτελειών της φύσης”. 
Αργότερα θα εκφραστεί 
εμφατικότερα, μιλώντας 
για disastrous folly (κατα-
στροφική τρέλα) του μά-
γου, ενσαρκωτή του αρχα-
ϊκού εκείνου συστήματος 
εξήγησης και ελέγχου της 
φύσης.

Ένας από τους πρώτους 
οι οποίοι στράφηκαν ενα-
ντίον των απόψεων του 
Frazer ήταν ο ιδιαίτερα 

γνωστός στις μέρες μας 
γλωσσολόγος και φιλόσο-
φος Ludwig Wittgenstein. 
Γύρω στο 1930, όταν βρι-
σκόταν στο Λονδίνο, άρ-
χισε να καταγράφει τις 
σκέψεις που έκανε για τη 
μεταφυσική. Στις πρώτες 
του ήδη δημοσιεύσεις γρά-
φει: “Πιστεύω τώρα, πως 
θα είταν ορθό ν’ αρχίσω το 
βιβλίο μου με παρατηρή-
σεις για τη μεταφυσική ως 
ένα είδος μαγείας. Όπου 
όμως ούτε θα συνηγορώ 
υπέρ της μαγείας ούτε θα 
την ειρωνεύομαι”. Το εν-
διαφέρον του αυτό για τη 
μαγεία του οδήγησε στον 
Frazer, στο “Χρυσό κλα-
δί”, όπου, μέσα από έναν 
τεράστιον όγκο υλικού, 
υπάρχει και η διατύπωση 
της σχετικής θεωρίας του. 
Σώθηκαν οι επιγραμματι-
κά διατυπωμένες σκέψεις 
του Wittgenstein για τον 
Frazer και το έργο του, 
δημοσιευμένες μόλις το 
1967, σε επιλογή, στο πε-
ριοδικό Synthese. Ο Ward 
παραθέτει πολλές από τις 
παρατηρήσεις του, μερικές 
απ’ αυτές μεταφέρω εδώ: 
“Όσοι θέλουν να εξαφα-
νίσουν τη μαγεία από τον 
πολιτισμό, αυτοί είναι οι 
πραγματικοί πρωτόγονοι!” 
(το θαυμαστικό, όπως βλέ-
πει ο αναγνώστης, ανήκει 
στον Wittgenstein). Άλλη: 
“Η παρουσίαση από τον 
Fraser των μαγικών και 
θρησκευτικών ιδεών των 
ανθρώπων δεν με ικα-
νοποιεί: θέλει να παρου-
σιάσει τις ιδέες αυτές ως 
εσφαλμένες”. Ή: “Με ό,τι 
κάνει ο Frazer, θέλει να 
επιβραβεύσει εκείνους 
τους ανθρώπους, που σκέ-
πτονται όπως ο ίδιος. Είναι 
αξιοπερίεργο, πως όλα 
αυτά τα έθιμα τα παριστά-
νει σαν ανοησίες”.

Ακόμα: “Ο Frazer είναι 
πολύ πιο άγριος απ’ όσο 
οι περισσότεροι από τους 
αγρίους του, γιατί αυτοί 
δεν απομακρύνονται από 
την κατανόηση μιας πνευ-
ματικής υπόθεσης τόσο, 
όσο ένας Άγγλος του 20ου 
αιώνα. Οι εξηγήσεις που 
δίνει για τα αρχαϊκά έθιμα 
είναι πολύ πιο βάρβαρες 
απ’ όσο είναι το νόημα των 
ίδιων των εθίμων”.

Ο Wittgenstein, λέει ο 
Ward, έχει πλήρως δίκιο, 
όταν διαπιστώνει, ότι πολ-
λά απ’ αυτά που απορρίπτει 
ο Frazer ως πρωτόγονες 
ανοησίες, έχουν μεγάλη 
ομοιότητα με δικούς μας 
τρόπους σκέψης. Γράφει 
ο Wittgenstein: “Όποιον 
αναστατώνει ο έρωτας, 
λίγο θα τον βοηθήσει μια 
υποθετική εξήγησή του – 
δεν πρόκειται να του δώσει 
την ηρεμία”. Ακόμα: “Κάτω 
από έναν θρησκευτικό 
σύμβουλο δεν υπάρχει 
καμία σκέψη. Και μόνο 
στις σκέψεις υπάρχει πλά-
νη”. Επιμένει: “Κάψιμο του 
ομοιώματος (του εχθρού). 
Φιλιά στην φωτογραφία 
αγαπημένου προσώπου. 
Αυτό φυσικά δεν βασίζε-
ται στην πίστη σε κάποιαν 
επιρροή ή επίδραση που 
θα ασκηθεί στο πρόσω-
πο της εικόνας. Επιδιώκει 

μιαν ικανοποίηση, και την 
επιτυγχάνει. Ή, πολύ περισ-
σότερο, δεν επιδιώκει απο-
λύτως τίποτα: ενεργούμε 
με αυτόν τον τρόπο και 
νιώθουμε ικανοποίηση”.

Ποιος είπε, ότι ο “πρωτό-
γονος” δεν έχει και λογική; 
“Ο ίδιος άγριος ο οποίος, 
για να σκοτώσει τον εχθρό 
του, τρυπάει το ομοίωμά 
του, κατασκευάζει πράγ-
ματι την ξύλινη καλύβα 
του και σμιλεύει το βέλος 
του με άψογη τεχνική κι 
όχι πλασματικά”.

Ο Frazer, αναφέρεται και 
στην τελετουργική κίνηση 
της μητέρας, που περνού-
σε το υιοθετημένο παιδί 
μέσα από τα ενδύματά της. 
Ανάλογο μαρτυρείται και 
στο δικό μας λαϊκό πολιτι-
σμό: “Κείνος που ήθελε να 
υιοθετήσει παιδί, το περ-
νούσε από τη μανίκα του. 
Έκανε φόρεμα με πλατύ 
μανίκι (ή έκανε μόνο πλατύ 
μανίκι και το κολλούσε στο 
πουκάμισό του), ώστε να 
χωρεί το μωρό να περά-
σει. Έπαιρνε το παιδί και 
το περνούσε τρεις φορές 
από την άκρη του μανικιού 
προς το στήθος”2. Ο Frazer 
θεωρούσε τη χειρονομία 
αυτή “λογικό σφάλμα”. Ο 
Wittgenstein αντιτείνει, 
πως “είναι καθαρή δική 
μας τρέλα να πιστέψουμε, 
πως η γυναίκα που έκανε 
την κίνηση αυτή πίστευε 
κιόλας, ότι γέννησε η ίδια 
το παιδί της”. Θα έλεγα 
ότι, για να σωθεί η λογική, 
παραβλέπεται και θυσιά-
ζεται η βαθιά συγκινητική 
αίσθηση μιας συμβολικής 
“γέννησης”, καθώς το παιδί 
κυλά ανάμεσα στο ζεστό 
(και παλλόμενο, το ίδιο, 
από συγκίνηση) σώμα και 
το ένδυμα (το ένδυμα θε-
ωρείται και ένα δεύτερο 
σώμα του ανθρώπου, πολ-
λαπλώς…).

Ο Ward σχολιάζει :  “Σ’ 
αυτή την παρατήρηση 
του Wittgenstein είναι 
παρούσα η οργή του για 
την εκτίμηση ενός ιερού 
τύπου (Ritus) ως λογικού 
σφάλματος και για την 
ανικανότητά του (του 
Frazer) να αναγνωρίσει 
εδώ μια ποιητική μεταφο-
ρά”. Και προσθέτει, ότι ο 
Wittgenstein είναι πλέον 
εδώ πολύ κοντά προς την 
άποψη του Γκαίτε, ότι “η 
δεισιδαιμονία είναι η ποίη-
ση της ζωής”. Σημείωνα κι 
εγώ το 1986 στο πιο πάνω 
βιβλίο μου πως: “όταν στην 
Κάρπαθο υποκαθιστούν τη 
λέξη “βαφτίζω” με τη λέξη 
“ανασταίνω”, όταν πρόκει-
ται να δώσουν στο εγγόνι 
το όνομα του πεθαμένου 
παππού, αυτό δεν σημαί-
νει ότι πιστεύουν στην 
πραγματική ανάσταση 
του νεκρού. Είναι απλώς, 
μια αισιόδοξη ψυχολογική 
(και ποιητική!) εκδοχή της 
αφθαρσίας, της συνέχειας 
της ανθρώπινης και, πιο 
συγκεκριμένα, της οικο-
γενειακής ρίζας. Τέτοια 
κίνητρα και τέτοιες δυνά-
μεις έπαιζαν αποφασιστικό 
ρόλο στη διατήρηση και 
τη συνέχιση πανάρχαιων 
συνηθειών”. Και πιο νωρίς, 

το 1984, αναφερόμενος 
στα έθιμα της άντλησης 
του “αμίλητου νερού” και 
των προσφορών στη δη-
μόσια βρύση του χωριού 
σε επίσημες στιγμές, όπως 
ήταν η πρώτη μέρα της 
νέας χρονιάς ή η επόμε-
νη μέρα του γάμου (στη 
δημόσια βρύση, που είχε 
κυρίαρχη θέση της στη 
ζωή της κοινότητας, αφού 
το νερό εξασφαλίζει ό,τι 
χρειαζόταν για να ευημε-
ρήσει: ευπορία, γονιμό-
τητα), παρατηρούσα: “Οι 
τελετουργίες αυτές είναι 
καθαρά μαγικές, έρχονται 
από πολύ μακριά. Και επι-
βίωσαν ως σήμερα (ή και 
αναβιώνονται, τώρα, φο-
λκλοριστικά), παρά τη ρα-
γδαία εισβολή του ορθο-
λογισμού και στις ανοιχτές 
πια αγροτικές κοινότητες. 
Ένας λόγος της αντίφασης 
αυτής είναι, πάλι, η αντοχή, 
ως αξίας, του τελετουργι-
κού, καθ’ εαυτό: η θεατρική 
διάσταση των δρωμένων 
τα μεταβάλλει σε όψεις 
από την ποίηση της ζωής 
μιας κοινότητας”3. Το τε-
λετουργικό, καθ’ εαυτό. 
Ίσως κάτι τέτοιο εννοούσε 
ο Wittgenstein γράφοντας: 
“Από τη μαγεία θα έπρεπε 
να κρατηθεί το βάθος”. 
Και πολύ κοντά βρίσκεται, 
νομίζω πάλι, ο Οδυσσέας 
Ελύτης, όταν λέει στη Μα-
ρία Νεφέλη: “Φτασμένες 
οι προλήψεις σε μια καθα-
ρότητα μαθητική θα μας 
βοηθούσανε να κατανοή-
σουμε τη βαθύτερη δομή 
του κόσμου”.

Ο Ward, συσχετίζει τον 
Wittgenstein με τον Γκαί-
τε και κατά το ότι βλέπει, 
όπως και εκείνος, στις μα-
γικές ενέργειες –όχι εδώ 
των πρωτόγονων μάγων, 
αλλά και των ανθρώπων 
του παραδοσιακού, αγρο-
τικού κατεξοχήν πολιτι-
σμού,– μάλλον “έναν ποι-
ητικό συμβολισμό παρά 
πρωτόγονη ηλιθιότητα”. 
Έλεγε ο Wittgenstein: “Και 
πάντα βασίζεται η μαγεία 
στην ιδέα του συμβολι-
σμού και της γλώσσας”. 
Και ακόμα: “Στη γλώσσα 
μας έχει κατατεθεί μια 
ολόκληρη μυθολογία”. Και 
επιλέγει ο Ward: “Συνοψί-
ζοντας τις κύριες ιδέες του 
Wittgenstein για τον Frazer 
μπορούμε να διαπιστώ-
σουμε πως, ό,τι απορρίπτει 
ο Frazer ως πρωτόγονη 
μαγεία, είναι ένα γενικά 
ανθρώπινο φαινόμενο που 
συνιστά ένα ουσιώδες μέ-
ρος της ανθρώπινης ζωής. 
Και την ωφέλεια του θέλει 
σαν να μας την στερήσουν 
ο Frazer και οι όμοιοί του, 
γιατί είχαν την πεποίθηση, 
πως η δεισιδαιμονία είναι 
η θρησκεία των αγρίων 
(λέγε: ηλιθίων)”. Και συνεχί-
ζει: “Αξίζει να προσέξουμε, 
ότι και οι δύο, ο Γκαίτε 
και ο Wittgenstein, είχαν 
μια βαθύτερη κατανόηση 
και μιαν υψηλότερη εκτί-
μηση της δεισιδαιμονί-
ας από τους συγχρόνούς 
τους. Και οι δύο επίσης 
διακρίνονται, στις εξωτε-
ρικεύσεις και κρίσεις τους 
για το ζήτημα αυτό, για 
μια τάση τους στις συντο-
μότερες, επιγραμματικές 

μορφές έκφρασης. Ό,τι 
χωρίζει τον Γκαίτε από τον 
Wittgenstein είναι αυτό 
που τον ξεχώριζε και από 
πολλούς άλλους στοχα-
στές: είναι, όπως διαπίστω-
νε ο Σίλλερ, ένα πνεύμα 
έτοιμο συνεχώς να κοιτάζει 
και να αξιολογεί τον κό-
σμο σαν να τα έβλεπε όλα 
για πρώτη φορά: δεν τον 
βαραίνουν διόλου προ-
καταλήψεις σχηματισμέ-
νες απ’ τα βιώματα και τις 
εμπειρίες της ζωής του. Ο 
κόσμος είναι γι’ αυτόν ένα 
πρόδηλο μυστικό γεμάτο 
αινίγματα, θαύματα, μυ-
στήρια και αδιερεύνητες 
υπερβατικές δυνάμεις”.

Στη συνέχεια στρέφεται ο 
ξένος φιλόλογος και λαο-
γράφος συστηματικότε-
ρα στον Γκαίτε, ο οποίος 
αναδεικνύεται, εκτός των 
άλλων, και άριστος γνώ-
στης του σύγχρονού του 
λαϊκού πολιτισμού. Γρά-
φει χαρακτηριστικά: “Οι 
σημερινοί λαογράφοι θα 
έπρεπε να τον θαυμάζουν 
για τις λεπτομερείς γνώ-
σεις του πάνω στις λαϊκές 
παραδόσεις των χρόνων 
του και ίσως θα έπρεπε 
να ντρέπονται κόλας, που 
ο Γκαίτε στον τομέα αυτό 
έκανε συναγωγή ύλης με 
πολύ μεγαλύτερη εμβρί-
θεια και βάθος απ’ όσο θα 
το έκανε ένας σημερινός 
ερευνητής”. Δεν θα παρα-
κολουθήσω πάντως την 
παραπέρα παρουσίαση 
των σχετικών απόψεων 
του Γκαίτε, επιφυλασσό-
μενος για μιαν άλλη φορά, 
όπου θα πρέπει να συνυ-
πολογίσω και παρεμφερείς 
θέσεις του Κώστα Παπαϊω-
άννου όπως υπάρχουν στο 
έργο του Μάζα και Ιστορία.

Οπωσδήποτε παρατηρώ 
ότι, πράγματι, η λαογρα-
φία, η ξένη και η δική μας, 
δεν προχώρησε στο αξι-
ολογικό δίλημμα και, κατ’ 
επέκταση, στην τοποθέτη-
σή της, αρνητικά ή θετικά, 
απέναντι στη δεισιδαι-
μονία, που υπήρξε από 
τα χαρακτηριστικότερα 
γνωρίσματα του παραδο-
σιακού λαϊκού πολιτισμού.

Νομίζω άλλωστε, πως 
αυτό είταν το ορθό. Όχι 
απλώς γιατί ο χρόνος δεν 
είχε ωριμάσει για τέτοια 
ερωτήματα φιλοσοφικού 
γένους, αλλά και γιατί η λα-
ογραφία είχε έλθει –όπως 
και η εθνολογία– ως μια 
“εμπειρική” επιστήμη, της 
άμεσης, επιτόπιας παρα-
τήρησης, συλλογής και με-
λέτης του υλικού της. Και 
η εμφιλοχώρηση τέτοιων 
διλημμάτων θα έβλαπτε 
το έργο της λαογραφίας, 
που είταν η συναγωγή 
ενός πολύτιμου υλικού το 
οποίο σταδιακά χανόταν 
και έπρεπε κατά το δυνα-
τόν να συγκεντρωθεί ολό-
κληρο, αδιακρίτως, χωρίς 
αξιολογικά κριτήρια.

Ο Νικόλαος Πολίτης σ’ 
έναν από τους πρώτους 
τόμους (τον τρίτο) της Λα-
ογραφίας (1911), δημοσί-
ευσε ένα μέρος ανεκδότου 

Η διττή θεώρηση της δεισιδαιμονίας
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“νομοκανόνος” του 17ου 
αιώνα, το οποίο περιείχε 
δεισιδαιμονίες και μαγικές 
πράξεις, που καταδίκαζε η 
Εκκλησία. Τέτοια κεφάλαια 
βρίσκονται σε όλους τους 
νομοκάνονες, οι οποίοι 
αποτέλεσαν, όπως τόνιζε 
ο Πολίτης, στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας μαζί με 
την Εξάβιβλο του Αρτε-
νόπουλου τις κυριότατες 
πηγές του δικαίου, περι-
λαμβάνοντας συνήθως και 
“σύνοψιν και ερμηνείαν 
των διατάξεων του κώδι-
κος και των κανόνων των 
συνόδων περί μάγων και 
αστρολόγων, περί επα-
οιδών και περιάπτων και 
των τοιούτων” (για ξόρκια, 
φυλαχτά και άλλα τέτοια).
Ο Πολίτης δεν εκφέρει 
γνώμη για τις δημοσιευό-
μενες δεισιδαιμονίες και 
μαγικές πράξεις. Εξάλλου 
τονίζει, ότι “διά την με-
γάλην σπάνιν λαογραφι-

κών ειδήσεων μέχρι των 
μέσων τουλάχιστον του 
17ου αιώνος (…) η πηγή 
αυτή αποδεικνύεται πο-
λυτιμοτάτη, πλουτίζουσα 
τας γνώσεις ημών περί 
της τότε πνευματικής κα-
ταστάσεως του ελληνικού 
λαού”. Και εξέφραζε την 
ευχή να συγκεντρωθούν 
και να δημοσιευθούν όλα 
αυτά τα κεφάλαια των 
πολυπληθών νομοκανό-
νων, που βρίσκονται σε 
δημόσιες και ιδιωτικές 
βιβλιοθήκες.

Την τελευταία παράγραφο 
θέλω να αφιερώσω στον 
Frazer, που κατέλαβε άλ-
λωστε σημαίνουσα θέση 
σ’ αυτές τις σελίδες. Είναι 
αλήθεια, ότι στο εξελι-
κτικό σχήμα που είχε με 
υπερβολικήν αισιοδοξία 
οργανώσει, πιστεύοντας 
ότι από την εποχή ή το 
στάδιο της δεισιδαιμονίας 
και της μαγείας θα περνού-

σε η ανθρωπότητα –είχε εν 
πολλοίς περάσει– στη βαθ-
μίδα της θρησκείας, για να 
την υπερβεί και αυτή με 
την κατάκτηση της επιστή-
μης, καθώς όλα αυτά τα 
έβλεπε υπό το πρίσμα της 
λογικής, του ορθού λόγου, 
υποβάθμιζε τη μαγεία, 
όπως είδαμε, ως λογικό 
λάθος και πλάνη. Νομίζω 
όμως, ότι η μεγάλη συμ-
βολή του δεν βρίσκεται 
διόλου σ’ αυτό το σχήμα 
(μένει άλλωστε ακόμα να 
δουν οι άνθρωποι, αν τη 
δουν, την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του).Βρίσκεται στο 
γεγονός, ότι συγκέντρωσε 
ένα πραγματικά τεράστιο 
υλικό από όλα τα εφικτά 
γεωγραφικά και χρονικά 
σημεία, συγκροτώντας 
έναν ολόκληρο κόσμο, 
τον κόσμο της απανταχού 
μαγείας. Απέρριπτε τη “λο-
γική” αυτού του κόσμου, 
κατόρθωσε εν τούτοις να 
συλλάβει τις κρυφές δικές 
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του νομοτέλειες και να 
προχωρήσει σε λεπτούς 
και καίριους συσχετισμούς 
των στοιχείων που τον 
απαρτίζανε, αντλημένα 
από πολλούς και διαφορε-
τικούς τόπους και χρόνους, 
ώστε να επισύρει την κριτι-
κή, ότι ανακάτευε στοιχεία 
που έπαιρνε από διαφορε-
τικά σχήματα οικονομικών 
και κοινωνικών συστη-
μάτων. Παραγνώριζαν εν 
τούτοις οι επικριτές του, 
ότι τα στοιχεία που έπαιρ-
νε και χρησιμοποιούσε, 
καθ’ εαυτά, είταν τα ίδια. 
Εν τούτοις η συζήτηση 
σχετικά με τη βασιμότητα 
της κριτικής θα μας πήγαι-
νε μακριά, ούτε έχει εδώ 
θέση. Γι’ αυτό μεταφέρω 
εδώ μόνο μια κατακλείδα 
μου από άλλο κείμενο, 
όπου εξέταζα τη διαφο-
ρετική ερμηνεία (εντελώς 
διαφορετική μάλιστα) ενός 
εθίμου, όπως την έδωσαν 
ο Frazer αφενός και ο Γάλ-

λος Marcel Detienne αφε-
τέρου, ώστε από τα υλικά 
του ιδίου μύθου και δρω-
μένου να προκύπτουν δύο 
διαφορετικές, όπως είπα, 
ερμηνείες. Δέχομαι, έλε-
γα, ότι δύο (ερμηνευτικά) 
οικοδομήματα μπορούν 
να διαφέρουν σημαντικά 
μεταξύ τους, να χτιστούν, 
ας πούμε, με βάση δύο 
διαφορετικά αρχιτεκτο-
νικά σχέδια. Όμως δεν 
μπορώ να αρνηθώ και μιαν 
άλλη πραγματικότητα: ότι 
δύο διαφορετικά οικο-
δομήματα είναι δυνατό 
να χτίζονται με τα ίδια 
υλικά. Και αυτή “η κοινή, η 
ομοούσια και ομοιοούσια 
ανθρωπολογική βάση του 
πρωτογενούς υλικού” εί-
ναι, που κυρίως πρέπει να 
μας ενδιαφέρει.

Τέλος συμβαίνει αυτό το 
θαυμάσιο: ο Wittgenstein 
μπόρεσε να διατυπώσει τις 
απόψεις του για τη δεισι-

δαιμονία και για τη μαγεία, 
και να στραφεί μάλιστα 
επανειλημμένα εναντίον 
του Frazer κατηγορώντας 
τον, ότι δεν μπόρεσε να 
διακρίνει την ενυπάρχου-
σα σ’ αυτές “ποίηση της 
ζωής”, ακριβώς χάρη το 
υλικό που ο Frazer τόσο 
πλουσιοπάροχα, αλλά και 
σοφά διατεταγμένο στους 
δώδεκα τόμους του έργου 
του, του πρόσφερε!
1  D o n a l d  W a r d , 
“Aberglaube: “Die Religion 
der Schwach-sinnigen” ή 
“Die Poesie des Lebens””, 
Österr  Zeitschr i f t  für 
Volkskunde, 99(1996), σ. 
409-29

2 Βλ. σχετικά στο βιβλίο 
μου Ελληνική λαογραφία, 
Β΄ Ήθη και Έθιμα, Εκδόσεις 
Οδυσσέας.

3 Ελληνική Λαογραφία, Α’ 
Κοινωνική Συγκρότηση, 
Εκδόσεις Οδυσσέας.

Gregory P. Marchildon, 
Peter Bleyer
he COVID-19 pandemic 
has given Canadians an 
unprecedented look at 
our federation at work. 
And while our federal and 
provincial governments 
have worked far better 
together than their equiv-
alents south of the border, 
we have a difficult road 
ahead of us.

Federalism — shared rule 
through a national govern-
ment and regional self-rule 
through subnational gov-
ernments — has distinct 
advantages in diverse and 
sprawling countries like 
ours. For one, subnational 
governments are often 
better placed to design 
and deliver services and 
programs to meet local 
needs.

But we should think of fed-
eralism more as a means 
than as an end in itself. So 
if the current approach to 
our federation prevents 
us from responding effec-
tively to a pandemic or a 
climate emergency, for 
example, then it needs to 
be challenged.

Canada as a whole has 
performed poorly when 
it comes to public health 
surveillance and data shar-
ing. Data on COVID-19 has 
not been consistently col-
lected, categorized or dis-
seminated. Despite all the 
lessons we should have 
learned from SARS, out 
of which we established 
the Public Health Agency 
of Canada, we seem to be 
missing the federal-pro-
vincial-territorial collab-
oration necessary for our 
governments to decide on 
the right reopening pol-
icies and quickly address 
the inevitable hot spots 

when new outbreaks occur 
(and they will).

Meanwhile, in the saddest 
chapter in the Canadian 
pandemic story so far, 
long-term care facilities 
have accounted for over 
80 percent of pandemic 
deaths. A race to the bot-
tom driven by austerity 
in this mainly provincial 
sector has led to long wait 
lists for public care, and to 
for-profit operators step-
ping in to provide beds 
to those who can pay. 
The pandemic is now the 
Grim Reaper as the major-
ity of COVID-19 fatalities 
have come from these 
private facilities and this 
short-sighted approach.

COVID-19 has exposed 
many more of our federa-
tion’s weaknesses, includ-
ing our failure to provide 
adequate income sup-
ports and childcare and 
our dismal approach to 
migrant labour and food 
production. None of this 
is new, but we can no lon-
ger close our eyes to the 
fragility of the social and 
economic infrastructure 
Canadians depend on.

If federalism is going to 
be mobilized to achieve 
urgent policy solutions, we 
need to challenge three 
incorrect assertions about 
our federation that get 
wheeled out, time and 
again, to obstruct needed 
progress.

If it’s provincial jurisdic-
tion, then nothing can 
be done. This has been a 
favoured refrain of federal 
officials and the media 
alike, but it just isn’t true. 
For example, almost all 
areas of public health, 
healthcare and the envi-
ronment are within the 

shared jurisdiction of both 
levels of government, even 
if provinces have tended to 
occupy these fields.
The federal government is 
the problem. Some seem 
to believe, guided more by 
ideology than by evidence, 
that the federal govern-
ment can’t be trusted to 
run anything. But this pan-
demic has demonstrated 
the opposite. Federal pub-
lic servants have stepped 
up to deliver urgently 
needed support programs 
to workers and businesses, 
and scientists and special-
ists are providing essential 
knowledge infrastructure 
in agriculture, drugs, the 
environment, fisheries, 
finance, food and public 
health, among many other 
areas.
The provinces are the 
problem. Others argue 
that leaving things up to 
the provinces means either 
inaction or the absence of 
national standards, lead-
ing to, at best, a policy 
hodgepodge from coast to 
coast. Again, the response 
of most provincial govern-
ments to the COVID-19 
pandemic demonstrates 
their capacity to get things 
done quickly and effec-
tively — a reflection of the 
day-to-day managing of 
hundreds of programs and 
services for their residents. 
The provinces run many 
programs that inevitably 
have policy spillovers and 
need national collabora-
tion. These are dealt with 
through provincial-terri-
torial or federal-provin-
cial-territorial processes 
and organizations. When 
they work well, we gain the 
best of both worlds.
These falsehoods about 
federalism feed turf wars 
and limit the prospects for 
the kind of pan-Canadian 
mission-driven public poli-

cy that puts the health and 
well-being of Canadians, 
their communities and the 
environment that sustains 
them first.

So how can federalism 
serve to build a resilient 
Canada that can hold up 
under the strain of a pan-
demic or the climate emer-
gency?

First, it is long past time 
to get serious about clos-
ing the gaps in medicare. 
After dealing with the ur-
gent business of finally 
requiring the common 
standards and modern-
ization in health data and 
testing that have been 
sorely lacking, the federal 
government should im-
mediately press ahead on 
implementing national 
pharmacare and fixing 
long-term care.

The pandemic has re -
vealed the long-standing 
weakness of our provin-
cially based long-term care 
(LTC) system and the need 
for national standards. As 
a Royal Society of Canada 
report published in June 
puts it, “We have a duty 
of care … to fix the sector 
that enabled that crisis 
to wreak such avoidable 
and tragic havoc.” An in-
dependent commission 
should be convened to 
study and make public 
recommendations within 
a year. We need a quick but 
detailed study comparing 
LTC systems and policies in 
thirteen provinces and ter-
ritories to guide the new 
pan-Canadian standards 
that will drive improve-
ments everywhere.

Meanwhile, the fallout 
from COVID-19 — increas-
ing demand for treatment 
just as millions lose their 

private plans — makes 
pharmacare more urgent 
than ever. The Trudeau 
government already has 
two reports in hand, one 
from Parliament and one 
from its own advisory 
committee, and both rec-
ommend a single-payer 
national plan. The time for 
study is over. We need to 
get to the table and final-
ize the design and delivery 
of national pharmacare. 
Addressing these two gaps 
in medicare would be a 
major step forward after 
40 years of resting on our 
laurels.

Second, we need to make 
rapid progress in decar-
bonizing our economy to 
tackle the climate emer-
gency before it is too late. 
Canada has missed every 
greenhouse gas reduction 
target set to date, and this 
economic crisis has dra-
matically raised the stakes 
for those dependent on 
carbon extraction for their 
livelihood. A Canadian Cli-
mate Accountability Act, 
as proposed by a coalition 
of environmental groups, 
would set a national car-
bon budget and lead ne-
gotiations to establish 
similar budgets for each 
province and territory. 
Adoption of such legisla-
tion would be a big step in 
the right direction.

Federalism’s strength is 
the potential to design 
policy to reflect regional 
realities and meet regional 
needs. Setting subnational 
carbon budgets will be 
challenging, but it will help 
move us beyond endless 
jurisdictional turf wars 
over carbon pricing to a 
focus on productive and 
job-creating measures 
like energy efficiency pro-
grams and the transition to 

renewables.

The federal government 
can make real progress 
by building on the model 
of its own Just Transition 
Task Force. It engaged 
directly with the workers 
and communities that de-
pend on coal extraction 
to understand their con-
cerns as the basis for de-
veloping targeted regional 
solutions — for example, 
new geothermal plants in 
Saskatchewan that meet 
carbon targets as well as 
local needs.

But Canada’s ability to 
mobilize to meet major cli-
mate and health challeng-
es is seriously hampered 
by glaring gaps in our 
model of multi-level gov-
ernance. Leaving Indige-
nous peoples and cities on 
the outside looking in has 
contributed to dangerous 
democratic and infrastruc-
ture deficits. Municipalities 
and Indigenous peoples 
and their communities are 
on the front lines when 
it comes to preventing 
and responding to pub-
lic health emergencies. 
And without leadership 
from our cities on public 
transit, energy efficiency 
and renewable sources of 
energy, critical carbon re-
duction targets can never 
be met.

Our federation’s demo-
cratic deficit is particularly 
concerning as we come 
up against difficult de-
cisions and actions that 
require broad public sup-
port. Whether it is wearing 
masks and practising so-
cial distancing to battle a 
pandemic or facing down 
powerful corporate inter-
ests to implement policies 
like pharmacare or decar-

The COVID-19 crisis is a chance to use federalism 
more intelligently, so we can better respond to our 
healthcare and climate change challenges.

Continued on page 30
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By Christos ILIOPOULOS*

My parents own property 
in Greece, but I do not 
know if they have the right 
documents to prove their 
property rights. Also, I 
do not know if they have 
updated their titles and 
property listings with 
various authorities in 
Greece and if we owe taxes 
to the Greek tax authority. 
These are some of the 
main questions Greek 
expatriates put forward, 
with regard to property 
they have in Greece, 
especially when they are 
facing decisions related 
to selling it, or transferring 
it to their offspring, or 
starting managing it in a 
more efficient way. 

The first important 
matter is to make sure we 
have the deed or title to the 
property. This is the legal 

d o c u m e n t 
by which the 
owner (Greek 
expatr iate) 
h a s 
obtained the 
ownership of 
the property 
in question. 
It is usually 
a  d e e d  o f 
p u r c h a s e , 
w h e n  t h e 
G r e e k 
e x p a t r i a t e 
bought the 
p r o p e r t y 

years ago. Very often it is 
a deed of acceptance of 
inheritance, by which the 
Greek expatriate inherited 
the property from a parent 
or another relative. It may 
be a deed of donation / 
free gift from a relative or 
a third party. The title may 
be a deed of legal division 
of jointly owned property, 
in order each of the owners 
to obtain a separate piece 
of the property. All these 
deeds have been signed 
(executed), sometime in 
the past, before and by 
a notary in Greece and 
they are supposed to be 
registered at the local 
land registry, near the 
property. In some cases, 
the title of ownership is a 
state deed, by which the 
Greek state transferred 
title to private owners on 
land given to them for 

any reason (refugees from 
Asia Minor many years 
agο, redistribution of lands 
etc.). 

If the owner (Greek 
expatriate) does not have 
even a copy of the deed 
by which she/he owns the 
property, the lawyer in 
Greece will make a search 
at the land registry in the 
area of the property, and 
using the name of the 
owner (first name, last 
name, maiden for women, 
father’s and mother’s first 
name), should be able 
to find the deed of the 
property, provided the 
deed had been registered 
when it was signed. This 
means that the Greek 
expatriate must be able 
to a) either have the old 
deed (even in copy form) 
or b) know the town or 
village where the property 
is located. If the owner 
does not have the old 
deed and does not even 
know where the property 
is located, the lawyer in 
Greece may not be able to 
locate its legal title. 

Another  va luable 
document is a survey 
map or topographic plan, 
showing the technical 
aspects of the property. 

It is enough for the 
present owner to have a 
copy of such deed and 
survey map. Having the 
deed, even in photocopy 

My Parents Own Property In Greece
form, will give the lawyer 
or the notary the chance to 
verify many legal aspects of 
the identity of the property 
and subsequently advise 
what needs to be done in 
order to bring the deed up 
to date, whether any taxes 
are owed, if the owner must 
register the deed with 
a modern land registry 
called Ktimatologio, the 
E9 property list of the tax 
authority and with the local 
Municipality. A new survey 
map may have to be drawn 
by a civil engineer, so that 
the boundaries and other 
technical characteristics of 
the property are depicted 
a c c o r d i n g  t o  r e c e n t 
specifications. 

I n  order  to  make 
the new sur vey map 
(topographic plan), the 
most crucial question is to 
be able to physically get 
to the property. In other 
words, to visit it. In some 
cases the Greek expatriate 
who claims is the owner, 
does have a deed, and does 
not know how to get to his 
property. If the property 
in question is a house or 
apartment, it may be easier 
to locate it, visit it and 
show it to a civil engineer 
for technical inspection. 
If, on the other hand, the 
property is a land or plot, 
the legal description of its 
boundaries and its exact 
location may not be a 

part of the old deed’s text. 
Older deeds do not offer 
an exact description of 
the property’s accurate 
location, making it difficult 
for someone today to 
locate it  and then to 
measure it. 

This is the reason 
why it is very important to 
either know where your 
property actually is, in 
physical terms and not 
just in legal description, 
or be acquainted with a 
trusted relative, neighbor 
or other local person, 
who knows how to get to 
your property. If you visit 
your property in Greece 
anytime, the best thing 
is to make a new survey 
map. Alternatively, you 
must at least take several 
photos of its boundaries, 
and its location and you 
must also keep track of 
how to get there, because 
this practical detail may 
be critical in locating the 
position of your property 
in the future and updating 
its status with the Greek 
tax office, the land registry, 
the Municipality and other 
authorities. 

When the property 
is identified with a deed 
and its actual position 
is located, the identity 
of the owner must be 
established, by having the 
passport or / and Greek id 
card of the owner available 

for legal work. If the owner 
lives outside of Greece, 
there is no problem at all 
to update the property’s 
status. This is done with a 
power of attorney (POA) 
which is drafted by a 
lawyer in Greece and sent 
(e-mailed) to the owner 
abroad, with instructions 
to sign it at the closest 
Greek Consulate, or at least 
at a local notary public with 
the Apostille stamp or with 
the stamp of the Greek 
Consulate, depending on 
the situation. 

T h e  o w n e r ,  i n 
consultation with his 
family and his lawyer in 
Greece, must decide what 
he/she wants to do with 
the property, meaning 
whether he wishes to 
retain it in his ownership or 
sell it, gift it to his offspring, 
donate it to a sibling or 
make a Will. Depending on 
the owner’s instructions, 
the lawyer in Greece will 
draft the appropriate POA, 
which the owner will sign 
at the Consulate or local 
notary with Apostille and 
mail it back to Greece. 
*Christos ILIOPOULOS, 
attorney at the Supreme 
Court of Greece , LL.M.

www.greekadvocate.eu

e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

TORONTO — TIFF Co-
Heads Cameron Bailey 
and Joana Vicente today 
announced the screening 
venues for TIFF 2020. As 
previously announced, 
this year’s Festival is a hy-
brid offering of digital and 
in-person screenings. Fes-
tival audiences will be able 
to enjoy indoor screenings 
at TIFF Bell Lightbox and at 
the Isabel Bader Theatre. 
Audiences can also experi-
ence TIFF at the following 
drive-ins and open-air cin-
ema: Visa Skyline Drive-In 
at CityView, RBC Lakeside 
Drive-In at Ontario Place, 
and West Island Open Air 
Cinema at Ontario Place. 

TIFF 2020 is a film festival 
for the moment: fresh, di-
verse, unique stories from 
around the world, brought 
together at venues in and 
around the city, and a so-
phisticated, secure digital 
platform, now called Bell 
Digital Cinema, for home 
viewing. At the drive-ins 
and open-air cinema, au-
diences can expect the 
same high-quality viewing 
experience as in past years. 
In keeping with precau-
tionary measures provided 
by both the City of Toronto 
and Public Health Ontar-

io there will be reduced 
capacity at the TIFF Bell 
Lightbox cinemas and Isa-
bel Bader Theatre. Bell Dig-
ital Cinema, drive-ins, and 
open-air cinema will also 
have a limit on capacity. 
In order to secure as much 
seating as possible for au-
diences across all venues 
during this exceptional 
year, previous years’ capac-
ity was taken into account 
and spread out among the 
digital platform, drive-ins, 
open-air cinema, and in-
door cinemas.

The Bell Digital Cinema 
for general public digital 
screenings is geolocked 
to Canada and will house 
most of the films selected 
for TIFF 2020. Festival-go-
ers will be able to watch 
Festival films at home on 
their television screens 
by using Chromecast, or 
a newly developed digital 
TIFF app, which was creat-
ed for the Festival and will 
be available in the Apple 
App Store on September 
9. TIFF remains committed 
to the protection of copy-
righted material, and strict 
anti-piracy measures such 
as forensic watermarking 
and visible watermarking 
are in place on Bell Digital 

Cinema for each film. 

“We’re thankful to every 
filmmaker, company, do-
nor, member, and partner 
that has joined us on this 
adventure,” stated Bai-
ley and Vicente. “We are 
here today because of our 
commitment to great pro-
gramming, to collabora-
tion, to bringing audiences 
together through the love 
of film, and to celebrating 
the amazing audiences we 
have right here in our city 
of Toronto. We are truly 
proud and excited to share 
this news today.”

TIFF’s official list of films, 
the screening schedule, 
and information on where 
each film will screen across 
the in-person venues and 
Bell Digital Cinema will 
be released Tuesday, Au-
gust 25, along with an 
announcement on TIFF 
Special Events and an-
cillary screenings. Please 
check tiff.net regularly for 
updates.

KEY DATES:

Official Film Schedule an-
nounced on tiff.net: Au-
gust 25
Call centre opens: August 

24–September 9 (hours: 
10am–6pm) 
Box office opens: Septem-
ber 8–9 (hours: 10am–
6pm) 
Box-office and call-centre 
hours during the Festival 
will be announced later 
this month.
TICKET PRICING FOR 2020 
IS AS FOLLOWS: 

TIFF Bell Lightbox & Isabel 
Bader Theatre
Regular film screenings: 
$19 including taxes+fees
Premium film screenings: 
$26 including taxes+fees

Bell Digital Cinema
Regular film screenings: 
$19 including taxes+fees
Premium film screenings: 
$26 including taxes+fees

Drive -in screenings – 
Visa Skyline Drive-In at 
CityView and RBC Lakeside 
Drive-In at Ontario Place
Car with 1–2 people: $49 
including taxes+fees
Car with 3+ people: $69 
including taxes+fees

Open-air cinema screen-
ings – West Island Open Air 
Cinema at Ontario Place
Lawn Pod for 2 people 
(pedestrian): $38 including 

taxes+fees

TIFF prefers Visa.

ON-SALE DATES & CATE-
GORIES: 
(tickets sales serviced on-
line and by phone only)
 

August 28

Individual tickets for pur-
chase à la carte to TIFF 
Patrons Circle Members 
according to level
 

 

August 28

Ticket exchanges open 
through to September 19 
for in-person venues

Ticket exchanges & ticket 
transfers for Bell Digital 
Cinema available until 
September 6 at 6pm
(Note: cross-platform ex-
changes are not permit-
ted.)
 

September 2

Contributors Circle individ-

ual-ticket pre-sale
 

September 3

Members 365 individu-
al-ticket pre-sale
 

September 4

Insiders’ individual-ticket 
pre-sale
 

September 5

Public individual-ticket 
on-sale

The 45th edition of the 
Toronto International Film 
Festival runs September 
10–19, 2020.

For more information, 
please see tiff.net.

TIFF continues to work 
closely with the Province 
of Ontario, the City of To-
ronto, and public health 
officials on the safe execu-
tion of the Festival, with its 
number-one priority being 
the health and well-being 
of both Festival filmgoers 

2020 Toronto International Film Festival announces screening 
venues and ticket on-sale dates

Indoor cinemas, digital screenings, drive-ins, and 
open-air cinema create a community of film lovers
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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)

Continuing from page29

Continuing from page29

and the residents of the 
entire community. The 
province’s Stage 3 reopen-
ing guidelines current-
ly cap a movie theatre’s 
occupancy at 50 guests 
per cinema depending on 
the total capacity of the 
theatre.  Additionally, TIFF 
has partnered with Med-
can, a global health care 
leader providing medical 
expertise, consultation, 
and health inspiration to 
achieve its mission of help-
ing people “Live Well for 
Life.” Based on the pillars 
of evidence-based care, 
exceptional client service, 
and the latest in technol-
ogy, Medcan’s team of 

over 90 physicians and 
specialists support em-
ployee health care across 
the continuum of health, 
including its “Safe at Work 
System” helping organi-
zations navigate the pan-
demic.

The worldwide health cri-
sis has affected everyone 
working in the cultural 
industries, and TIFF has 
been severely impacted. 
Its role in the ecosystem of 
the film industry was the 
impetus to move forward, 
to deliver a film festival 
that inspires and engages 
audiences, and to serve 
as a beacon of hope for 
Toronto, for filmmakers, 
and for the international 

film industry. TIFF is the 
cornerstone of a $2-bil-
lion-a-year film industry in 
Toronto, generates more 
than $200 million in an-
nual economic activity for 
the City of Toronto and the 
Province of Ontario, and is 
the chief market to launch 
Canadian film content into 
the global marketplace. 

Social Media: 
facebook.com/TIFF
youtube.com/TIFF
twitter.com/TIFF_NET 
instagram.com/TIFF_NET
#TIFF20 
For more information, con-
tact Alejandra Sosa, Head, 
Media Relations and Strat-
egy at masosa@tiff.net.

About TIFF

2020 Toronto International Film 
Festival announces screening 
venues and ticket on-sale dates

bonizing a $1.7-trillion 
economy, public trust and 
buy-in require transparen-
cy and accountability.

Let’s move forward with 
an independent commis-
sion reporting to all Ca-
nadians on the future of 
long-term care and with 
legislating a Canadian Cli-
mate Accountability Act. 
And let’s get to the table 
for open and transparent 
negotiations to implement 
single-payer pharmacare 
and set carbon budgets for 

opportunity to use feder-
alism more coherently and 
strategically to address 
long-standing weaknesses 
in healthcare and to meet 
the climate challenge. Ca-
nadian federalism is flex-
ible by design and can 
be refashioned to better 
address our most urgent 
problems — without fear 
of offending the constitu-
tional division of powers.

Citizens should demand 
that their governments get 
on with it.

which all governments can 
be responsible.

This is an agenda for lead-
ership by a federal gov-
ernment willing to use its 
constitutional spending 
power and apply condi-
tions to funding where re-
quired. It is also an agenda 
for leadership at all levels 
of government. The health 
and well-being of all Cana-
dians is at stake. The time 
for federalism as rhetorical 
performance is past.
The COVID-19 crisis is an 

The COVID-19 crisis is a chance to use 
federalism more intelligently, so we 
can better respond to our healthcare 
and climate change challenges.

Dominik Stecula, Mark 
Pickup, Clifton van der 
Linden

 
The global COVID-19 pan-
demic has been accompa-
nied by a daunting array 
of baseless speculation 
about its origins. Uncertain 
times are fertile ground for 
disinformation, and con-
spiracy theories can have 
serious consequences — 
not only for individuals 
who believe them, but for 
public health in general.

Unfortunately, only sparse 
polling exists on the de-
gree to which Canadians 
are vulnerable to conspir-
acy theories related to 
COVID-19.

To better understand the 
pervasiveness and conse-
quences of COVID-19 con-
spiracy theories in Canada, 
we conducted a large, na-
tionally representative sur-
vey as part of the Vox Pop 
Labs COVID-19 Monitor 
initiative (table 1). We sur-
veyed 2,271 adults across 
Canada between April 24 
and 28 and weighted the 
results to ensure that they 
are representative of the 
Canadian population.

We examined the per-
ceived legitimacy of six 
conspiracy theories that 
have been circulating in 
the news media and on the 
internet. Our findings show 
that not all COVID-19-relat-
ed conspiracies are equally 
as pervasive among Cana-
dians. The most popular 
conspiracy belief is related 
to a theory that received 
extensive media coverage: 
that the coronavirus es-
caped from a lab in Wuhan, 
China. A sizable 1 in 4 Ca-
nadians believe that there 

is at least some truth to 
that claim. Scientists seem 
to agree that it is extremely 
unlikely, but there is some 
circumstantial evidence 
that it is at least possible, 
which might help explain 
the popularity of this view.

The second most popular 
conspiracy theory is that 
the Chinese government 
engineered the coronavi-
rus in a lab, which nearly 
1 in 5 Canadians believe. 
And almost 1 in 10 Cana-
dians believes that the 
COVID-19 pandemic is 
a way for billionaire Bill 
Gates to microchip people. 
The other conspiracies are 
more fringe: only 6 percent 
of Canadians believe the 
pharmaceutical industry 
is involved in the spread of 
the virus, while 4 percent 
of Canadians believe in the 
link between 5G technol-
ogy and the virus, or that 
the US military developed 
the coronavirus as a bio-
weapon.

Canadians who believe 
these conspiracies differ in 
some ways from those that 
do not. One pattern in our 
data is that men are much 
more likely to believe in 
these theories than wom-
en. For example, nearly 
twice as many men than 
women believe the virus 
escaped from a Wuhan lab. 
Men are also more likely to 
believe that the Chinese 
government engineered 
the virus, and that Bill 
Gates is using it as a ploy to 
microchip people around 
the world. As an example, 
12 percent of men believe 
in the Bill Gates conspiracy, 
compared to 7 percent of 
Canadian women.

We also find that peo-
ple who get no COVID-19 
news on social media 

platforms like Facebook, 
Twitter, YouTube, Reddit 
and others, are less likely 
to believe conspiracy the-
ories than those who get 
considerable amount of 
news that way. For exam-
ple, nearly 1 in 3 Canadians 
who gets COVID news on 
social media believes that 
coronavirus escaped from 
a lab in Wuhan, while only 
1 in 5 who does not get 
their news on social media 
share this view.

Importantly, the political 
profiles of COVID conspir-
acy believers differ from 
nonbelievers. With the 
exception of the theory 
linking the pharmaceutical 
industry with COVID-19, 
it is the Conservative Par-
ty of Canada supporters 
who are the most likely to 
endorse these conspira-
cy theories. For example, 
nearly half of Conservative 
party voters (42 percent) 
believe that coronavirus 
escaped from a Wuhan lab, 
compared to 13 percent 
of Liberal voters and 10 
percent of New Demo-
cratic Party voters. A very 
large number of Conser-
vatives also believe that 
the Chinese government 
developed the coronavi-
rus in a lab (34 percent) 
and that Bill Gates is using 
the coronavirus to push a 
vaccine with a microchip 
capable of tracking people 
(18 percent). For compar-
ison, only 5 percent of 
NDP voters, and 4 percent 
of Liberals believe the Bill 
Gates conspiracy.

Taken together, our results 
show that although an 
overwhelming majority of 
Canadians do not believe 
in COVID-19 conspiracies, 
a worryingly high number 
hold some of these beliefs. 
That is concerning because 

these views can easily be 
linked to action. There 
have already been people 
arrested in Quebec for 
setting a cellphone tow-
er on fire because they 
believe that 5G has been 
linked to the spread of 
the disease. Importantly, 
though, this is not just 
about an admittedly small 
handful of people who 
will burn down a cell-
phone tower. Conspiracy 
thinking has been linked 
to other behaviours, espe-
cially health behaviours.

In our survey, we exam-
ined seven behaviours 
recommended by public 
health officials to battle 
the spread of COVID-19: 
washing hands more of-
ten, avoiding common 
greetings like a hand-

shake, avoiding gatherings 
of more than 5 people, 
cleaning and disinfecting 
surfaces more often, using 
alcohol-based sanitizers 
more often, practicing so-
cial distancing, and wear-
ing a mask.
On average, those who be-
lieve COVID-related con-
spiracies were 6 percent-
age points less likely to 
practice these behaviours. 
For example, those who 
believe that COVID-19 
pandemic is a way for Bill 
Gates to microchip people 
are 17 percentage points 
less l ikely than those 
who do not believe this 
conspiracy to wash their 
hands more frequently.

This highlights that these 
are not just harmless, 
fringe beliefs. They have 

consequences for how 
individuals respond to 
the pandemic. These in-
dividual behaviours, in 
turn, have consequenc-
es for the larger popula-
tion. Unsafe individual 
behaviours promote the 
spread of coronavirus with 
devastating consequences 
for public health and the 
economy. These conspira-
cies might deter believers 
from becoming vaccinated 
if/when a safe COVID-19 
vaccine is developed. This 
may prevent vaccine cov-
erage from reaching the 
level necessary to protect 
the larger population.

This article is part of the 
The Coronavirus Pandem-
ic: Canada’s Response spe-
cial feature.

Who believes in covid19 conspiracies and why it matters
A survey of Canadians shows a worrying number of believers more likely to ignore 
recommended health behaviours. The consequences could be devastating.
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70 Wynford Dr.
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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.

News Release

August 5, 2020

Statement regarding Jim Karygiannis
On June 24, 2020, the Ontario Court of Appeal issued a decision 
that Jim Karygiannis was subject to the penalties imposed by the 
Municipal Elections Act, 1996, which included the forfeiture of his 
seat as City Councillor for Ward 22.  Mr. Karygiannis has sought 
leave to appeal this decision from the Supreme Court of Canada.  

Today, a judge of the Ontario Court of Appeal heard and granted a 
request made by Mr. Karygiannis to stay the Court of Appeal's June 
24 decision until the Supreme Court of Canada decides whether 
his leave to appeal application will be granted. By virtue of today's 
decision, Mr. Karygiannis can immediately resume his place on City 
Council as Councillor for Ward 22.

Toronto is home to more than 2.9 million people whose diversity and
experiences make this great city Canada's leading economic engine 
and one of the world's most diverse and livable cities. As the fourth 
largest city in North America, Toronto is a global leader in technol-
ogy, finance, film, music, culture, and innovation, and consistently 
places at the top of international rankings due to investments 
championed by its government, residents and businesses. For more 
information visit http://www.toronto.ca
or follow us on Twitter at http://www.twitter.com/CityofToronto, on
Instagram at http://www.instagram.com/cityofto or on Facebook at
http://www.facebook.com/cityofto. 

Με τις καρδιαγγειακές 
ασθένειες, όπως είναι το 
έμφραγμα, να συνεχίζουν 
να αποτελούν τη νούμερο 
ένα αιτία θανάτου των 
αντρών, τουλάχιστον στην 
Ευρώπη, είναι σαφές ότι 
πρέπει να φροντίζουμε για 
την καλή υγεία της καρδιάς 
μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Και μπορεί να γνωρίζουμε 

ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής, 
η ισορροπημένη διατρο-
φή και η τακτική άσκη-
ση, μειώνουν σημαντικά 
τον κίνδυνο να υποστείς 
ανακοπή ή εγκεφαλικό, 
ωστόσο σύμφωνα με τον 
Dr. Johannes Hinrich von 
Borstel δεν χρειάζεται να 
κάνουμε δραστικές αλλα-
γές στην καθημερινότητά 

σου, προκειμένου να δια-
τηρούμε την καρδιά μας 
υγιή.
Όπως ο ίδιος αναφέρει 
στο βιβλίο του “Heart: The 
Inside Story of Our Body’s 
Most Important Organ”, 
τρία είναι τα μυστικά για να 
δυναμώσουμε το πιο ζω-
τικό όργανο του σώματός 
μας και κανένα απ’ αυτά 

δεν αφορά την κατανάλω-
ση γκότζι μπέρι ή kale! 

Το σεξ
“Το σεξ λειτουργεί για τον 
οργανισμό όπως ακριβώς 
και η γυμναστική. Απε-
λευθερώνει ορμόνες που 
προστατεύουν το καρδι-
αγγειακό μας σύστημα. Κι 
αν το σεξ είναι με κάποια 
γυναίκα που αγαπάτε, τα 
αποτελέσματα είναι ακό-
μη πιο ευεργετικά για την 
καρδιά σας”, αναφέρει ο Dr. 
von Borstel σε συνέντευξή 
του στην Telegraph και 
εξηγεί: “Ο λόγος είναι ότι 
απελευθερώνεται στον ορ-
γανισμό η ορμόνη της αγά-
πης, η ωκυτοκίνη, η οποία 
έχει αποδειχτεί ότι μειώνει 
τα επίπεδα της πίεσης του 
αίματος, όπως επίσης και 
εκείνα του στρες”.
Η απελευθέρωση ενδορ-
φινών, οιστρογόνων και 

τεστοστερόνης κατά τη 
διάρκεια του σεξ αποτε-
λούν επίσης κλειδί για την 
καλή υγεία της καρδιάς, 
καθώς συμβάλλουν στη 
μείωση των παλμών της 
καρδιάς και των επιπέδων 
της χοληστερόλης στο 
αίμα. Συμπέρασμα; Το σεξ 
προσφέρει μακροζωία.

 Ο ύπνος
Έρευνα του 2010, που διε-
ξήχθη από το πανεπιστή-
μιο της Δυτικής Βιρτζίνια, 
κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι τόσο ο πολύς ύπνος, 
όσο και η έλλειψη ύπνου 
μπορεί να αποβούν μοιραί-
οι για την καρδιά μας αυξά-
νοντας τις πιθανότητες να 
υποστούμε κάποια καρδι-
αγγειακή ασθένεια. Ποιος 
είναι ο ιδανικός αριθμός 
ωρών; “Οι επτά ώρες για 
τους ενήλικες”, σημειώνει 
ο Dr. von Borstel.

Το σκόρδο
Μπορεί να μην είναι ό,τι 
καλύτερο για την αναπνοή, 
το σκόρδο όμως είναι φάρ-
μακο για την καρδιά μας. 
Οι αντιμικροβιακές, αντι-
θρομβωτικές και αντιο-
ξειδωτικές ιδιότητές του, 
αλλά και η ιδιότητά του 
να μειώνει τα επίπεδα των 
λιπιδίων στο αίμα, έχουν 
αποδοθεί στην ουσία αλ-
λισίνη, σύμφωνα με τον 
Dr. von Borstel, ο οποίος 
μας προτείνει να κάνουμε 
το εξής κάθε μέρα, προ-
κειμένου να μειώσουμε 
τα επίπεδα της πίεσης του 
αίματος: Ρίχνουμε τρεις 
σκελίδες σκόρδο μέσα σε 
ένα ποτήρι νερό. Το αφή-
νουμε για μερικά λεπτά 
να πάρει τη γεύση και το 
άρωμα του σκόρδου, στη 
συνέχεια αφαιρούμε τις 
σκελίδες και το πίνουμε. 

Τι σχέση έχουν το σκόρδο, το σεξ και ο ύπνος;
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Μετά από παράκληση του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου 
και πρόταση του Πανα-
γιωτάτου Οικουμενικού 

Ιουλίου ε.έ, για την Πέμπτη 
9 Ιουλίου ε.έ και για το Σάβ-
βατο 11 Ιουλίου ε.έ, αλλά 
και πάλι με παρέμβαση 
των κυβερνήσεων του Κα-

Τρεις βοηθοί Επίσκοποι για την Ι. Αρχιεπισκοπή Καναδά

Κεράμων κ. Νεκταρίου 
Μοστράτου ετελέσθη 
το Σάββατο 25 Ιουλίου, 
στον Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού 
Laval, Quebec, υπό του 

Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-
μαίου η περί Αυτόν Αγία 
και Ιερά Σύνοδος, στη Συ-
νεδρία της 13ης Φεβρουα-
ρίου 2020, εξέλεξε παμψη-
φεί τρεις Αρχιμανδρίτες, 
βοηθούς Επισκόπους ως 
κάτωθι:

Αρχιμ. Νεκτάριος Μοστρά-
τος, εξελέγη Επίσκοπος 
Κεράμων.
Αρχιμ. Αλέξανδρος Σαλ-
μάς, εξελέγη Επίσκοπος  
Πατάρων.
Αρχιμ. Δημήτριος Αντωνό-
πουλος, εξελέγη Επίσκο-
πος Ζηνουπόλεως.
Οι χειροτονίες των τριών 
εψηφισμένων Επισκόπων 
είχαν ορισθεί αρχικά, για το 
Σάββατο 14 Μαρτίου ε.έ, 
για το Σάββατο 4 Απριλίου 
ε.έ και για την Πέμπτη 23 
Απριλίου ε.έ. αντιστοίχως.

Δυστυχώς οι χειροτονίες 
λόγω κορωνοϊού ανεβλή-
θησαν. Πάλιν ορίσθηκαν οι 
χειροτονίες για την Τρίτη 7 

ναδά ανεβλήθησαν. Τελικά 
ορίσθηκαν νέες ημερο-
μηνίες και οι χειροτονίες 
ετελέσθησαν ως κάτωθι:

Η χειροτονία του εψη-
φ ι σ μ έ ν ο υ  Ε πι σ κό πο υ 

Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, 
συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων:
α) Αλεξάνδρου. (Πατριαρ-
χείο Αντιοχείας).

β) Ιωάννου-Κασσιανού. 

(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

γ) Ειρηναίου. (OCA).

Ο νεοχειροτονηθείς Επί-
σκοπος Κεράμων έλαβε το 
όνομα Βαρθολομαίος.

Η χειροτονία του εψηφι-
σμένου Επισκόπου Πατά-
ρων κ. Αλεξάνδρου Σαλμά 
ετελέσθη την Κυριακή 26 
Ιουλίου, στον Ι.Ν. Αγ. Νι-
κολάου Τορόντο, υπό του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, 
συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων:
α) Μητροφάνους. (Πατρι-
αρχείο Σερβίας).

β)  Ανδρέου.  (Ουκρα -
νού-Οικουμενικό  Πατρι-
αρχείο).

γ) Βαρθολομαίου. (Οικου-
μενικό Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επί-
σκοπος Πατάρων έλαβε το 
όνομα Αθηναγόρας.

Η χειροτονία του εψηφι-
σμένου Επισκόπου Ζη-
νουπόλεως κ. Δημητρίου 
Αντωνόπουλου ετελέσθη 
την Πέμπτη 30 Ιουλίου, 
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου 

Montreal, Quebec, υπό του 
Αρχιεπισκόπου Σωτηρίου, 
συλλειτουργούντων των 
Αρχιερέων:
α) Ιωάννου-Κασσιανού. 
(Πατριαρχείο Ρουμανίας

β) Βαρθολομαίου. (Οικου-
μενικό Πατριαρχείο).

γ) Αθηναγόρα. (Οικουμενι-
κό Πατριαρχείο).

Ο νεοχειροτονηθείς Επί-
σκοπος Ζηνουπόλεως έλα-
βε το όνομα Ιάκωβος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτή-
ριος είπε: «Είμαι πανευτυ-
χής, ότι η Ι. Αρχιεπισκοπή 
Καναδά απέκτησε τρεις 
κατά πάντα αξίους βοη-
θούς Επισκόπους. Είμαστε 
αποφασισμένοι να εργα-
σθούμε σαν μια οικογέ-
νεια, ώστε η Εκκλησία μας 
στον Καναδά να συνεχίσει 
την πνευματική και υλική 
πρόοδό της. Συγχαίρω 
τους τρεις νέους βοηθούς 
Επισκόπους. Τους εύχομαι 
ολόψυχα να ζουν κατά 
Θεό. Να εργάζονται με την 
ψυχή τους. Να απολαμβά-
νουν πραγματική ευτυχία, 
η οποία πηγάζει από την 
τέλεση του θελήματος του 
Θεού και την ικανοποίηση 
από την επιτυχία των προ-
σπαθειών τους. Λυπούμαι 
βαθύτατα, ότι η συμμετοχή 

των πιστών ήταν ολιγάριθ-
μη, λόγω των μέτρων του 
κορωνοϊού.

Ευλαβώς και με ευγνώμο-
νη καρδιά ευχαριστώ τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό 
μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθο-
λομαίο και την περί Αυτόν 
Αγία και Ιερά Σύνοδο για 
την τόση αγάπη τους και 
υποστήριξη της Ιεράς μας 
Αρχιεπισκοπής. Γονυπε-
τώς ευλογώ, δοξάζω και 
μεγαλύνω και ολοψύχως 
ευγνωμονώ τον Τρισάγιο 
Θεό, που επέβλεψε σε μας 
τους ελαχίστους και μας 
εχάρισε τους τρεις νέους 
Επισκόπους. Υπόσχομαι 
να προσπαθήσω μαζί και 
με τους θεοφιλεστάτους 
νέους Επισκόπους να ερ-
γασθούμε με ομοψυχία, 
ώστε η Εκκλησία μας στον 
Καναδά να προοδεύει και 
να δοξάζεται ο Τρισάγιος, 
Τριαδικός Θεός» .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εκ του 
Γραφείου της Ι. Αρχιεπι-
σκοπής Καναδά | 31 Ιουλί-
ου 2020

Η Αρμενία ενημέρωσε τα 
κράτη μέλη του ΟΑΣΕ και 
τα κράτη που συμμετέχουν 
στη Συνθήκη για τις Συμ-
βατικές Ένοπλες Δυνάμεις 
(ΣΕΔ) στην Ευρώπη, ότι 
αναστέλλει τη συμμετοχή 
των Τούρκων αντιπροσώ-
πων να διενεργήσουν επι-
θεωρήσεις στο έδαφος της 
Δημοκρατίας της Αρμενίας 
στο πλαίσιο της Συνθήκης 
ΣΕΔ και του εγγράφου της 
Βιέννης.
Η υπηρεσία τύπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών 
της Αρμενίας σημειώνει, 
ότι το Ερεβάν έλαβε την 
απόφαση αυτή βάσει των 
αρχών της Συνθήκης ΣΕΔ 
και της Συνθήκης της Βι-

Η Αρμενία αναστέλλει τη συμμετοχή Τούρκων επιθεωρητών 
σε επισκέψεις επιθεώρησης στην Αρμενία

έννης. Είναι προς το συμ-
φέρον της ασφάλειας της 
Αρμενίας.
«Η εφαρμογή οποιασδή-
ποτε επίσκεψης επιθεώ-
ρησης στο έδαφος της Αρ-
μενίας από την Τουρκία, η 
οποία στηρίζει ανοιχτά τις 
στρατιωτικές ενέργειες του 
Αζερμπαϊτζάν εναντίον της 
Αρμενίας και κάνει άνευ 
προηγουμένου απειλές 
κατά την Αρμενία, συγκε-
κριμένα, από τις 12 Ιου-
λίου 2020, θα επηρεάσει 
αρνητικά τα συμφέροντα 
της Αρμενίας και μπορεί 
να απειλήσει την ασφάλεια 
του πληθυσμού», – αναφέ-
ρει η δήλωση του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών.

Σημειώνεται επίσης, ότι η 
Αρμενία παραμένει προ-
σηλωμένη στις δεσμεύ-
σεις που απορρέουν από 
τη Συνθήκη ΣΕΔ και το 
έγγραφο της Βιέννης. Λαμ-
βάνοντας υπόψη την κα-
τάσταση, στις 29 Ιουλίου, 
η Μόνιμη Αποστολή της 
Δημοκρατίας της Αρμενίας 
στον ΟΑΣΕ εξέδωσε δή-
λωση στα συμμετέχοντα 
κράτη του ΟΑΣΕ και τα 
κ΄ρατη μέλη της Συνθήκης 
ΣΕΔ, ενημερώνοντας, ότι 
από εξής η Δημοκρατίας 
της Αρμενίας στο πλαί-
σιο της Συνθήκης ΣΕΔ και 
του εγγράφου της Βιέννης 
αναστέλλει τις επιθεωρή-
σεις της Δημοκρατίας της 

Τουρκίας (ή τη συμμετοχή 
των Τούρκων επιθεωρη-
τών ως προσκεκλημένων 

στις επισκέψεις επιθεώρη-
σης) που θα πραγματοποι-

ηθούν στο έδαφος της Δη-
μοκρατίας της Αρμενίας.
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