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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

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

Του Γιάννη Σ Σαραϊδάρη

Αλλαγή η οποία στοχεύει 
να βοηθήσειι τους εργοδό-
τες που εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
στην εύρεση εργαζομένων

24 Αυγούστου 2020-Οτά-
βα-Οι επισκέπτες που 
βρίσκονται σήμερα στον 
Καναδά και έχουν έγκυρη 
προσφορά εργασίας θα 
μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για άδεια εργασίας 
για τον συγκεκριμένο ερ-
γοδότη και, εάν εγκριθούν, 
να λάβουν την άδεια χωρίς 
να χρειάζεται να εγκατα-
λείψουν τη χώρα. Αυτό  
χάρη σε μια νέα δημόσια 
πολιτική που ανακοινώθη-
κε από τον αξιότιμο Μάρ-
κο Μεντισίνο, Υπουργό 
Μετανάστευσης, Προσφύ-
γων και Ιθαγένειας.

Αυτή η προσωρινή αλλαγή 
πολιτικής τίθεται σε ισχύ 
αμέσως και θα ωφελήσει 
τους εργοδότες στον Κα-

Μεταναστευτικά Θέματα:
 Nέα προσωρινή δημόσια πολιτική 
θα επιτρέψει στους επισκέπτες 
να υποβάλουν αίτηση για άδεια 
εργασίας χωρίς να χρειάζεται να 
εγκαταλείψουν τον Καναδά

ναδά που εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν δυσκο-
λίες στην ανεύρεση εργα-
τικών χεριών που έχουν 
ανάγκη για τις επιχειρήσεις 
τους, καθώς επίσης και 
προσωρινούς κατοίκους 
της χώρας μας που θα 
ήθελαν να συνεισφέρουν 
στην εργασία και με τις 
δεξιότητές τους στην ανά-
καμψη της οικονομία του 
Καναδά από την πανδημία 
COVID-19. 
Ως γνωστόν, κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας, οι 
προσωρινοί κάτοικοι που 
παρέμειναν στον Καναδά 
ενθαρρύνθηκαν από το 
υπουργείο να διατηρή-
σουν έγκυρο νομικό καθε-
στώς. Με τα περιορισμένα 
αεροπορικά ταξίδια σε όλο 
τον κόσμο, ορισμένοι επι-
σκέπτες του Καναδά δεν 
ήταν σε θέση να φύγουν, 
ενώ ορισμένοι αλλοδαποί 
εργαζόμενοι έπρεπε να 
αλλάξουν το καθεστώς 
τους σε επισκέπτη, επειδή 

Της Μαρίας Βουτσινά
Νωρίς στον αγώνα ηγεσί-
ας των Συντηρητικών, ο 
Erin O'Toole εντόπισε ένα 
άνοιγμα στα δεξιά του 
Peter MacKay.

Παρουσίασε ένα στενό 
δρόμο για τη νίκη γι 'αυ-
τόν - που είχε αγωνιστεί 
ως μετριοπαθής συγκρο-

τητής στην εκλογική ανα-
μέτρηση για την ηγεσία 
του 2017 - αλλά ήταν η κα-
λύτερη ευκαιρία για νίκη.

Με τη βοήθεια των κοι-
νωνικών συντηρητικών 
μελών και την υποστήριξη 
των περισσότερων Συντη-
ρητικών σε κάθε μέρος 

Ο Erin O'Toole συμμά-
χησε με την Δεξιά του 
Συντηρητικού Κόμμα-
τος και κέρδισε
Αλλά τώρα ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών πρέ-
πει να συστήσει τον εαυτό του στους Καναδούς

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

 Η Φιλελεύθερη κυβέρνη-
ση του Καναδού πρωθυ-
πουργού Τζάστιν Τρουντό 
θα επιβιώσει πιθανότα-
τα μια ψήφο εμπιστοσύ-
νης τον επόμενο μήνα, 
αλλά όμως, οφείλει να 
επενδύσει σε κοινωνικά 
προγράμματα προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει την 
υποστήριξη της αντιπο-
λίτευσης προκειμένου να 
παραμείνει στην εξουσία, 
ειδικά με μια δεύτερη, πιο 
επικίνδυνη ψηφοφορία, η 
οποία  έρχεται αργότερα 
το τρέχον έτος.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε 
τη περασμένη εβδομάδα 
ότι θα εισαγάγει “τολμηρές 
νέες λύσεις”, ως μέρος ενός 
σχεδίου για να βοηθήσει 
τον Καναδά να ανακάμψει 

Καναδάς: Το μονοπάτι 
των εκλογών.

από την πανδημία του 
κορόνα ιού. Προτίθεται 
δε να θέσει το σχέδιο του 
σε ψηφοφορία στο κοινο-
βούλιο τον Σεπτέμβριο, 
εάν δεν κατορθώσει δε να 
προσελκύσει την εμπιστο-
σύνη των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης, τότε δεν 
απομένει άλλη λύση από 
τις εκλογές.
Στο παρόν κοινοβούλιο 
οι Φιλελεύθεροι ελέγχουν 
μόνο μια μειοψηφία εδρών  
και ως εκ τούτου έχουν την 
ανάγκη και στηρίζονται 
στη βοήθεια της ψήφου 
των μελών της αντιπολί-
τευσης προκειμένου να 
παραμείνουν στην εξου-
σία και συνεχίσουν να κυ-
βερνούν. Με τα σημερινά 
δεδομένα η πλέον προ-
φανής επιλογή συμμαχίας 
εμφανίζεται να είναι το 

Νέο Δημοκρατικό Κόμμα 
(NDP), το οποίο εκπροσω-
πεί και εκλέγεται από  τους 
ίδιους κεντροαριστερούς 
ψηφοφόρους.
“Νομίζω ότι θα είναι εύκο-
λο να ψηφίσουμε υπέρ” εφ 
‘όσον δεν υπάρχουν προ-
φανείς προκλήσεις υπό 
τη μορφή των περικοπών 
δαπανών, σύμφωνα με δή-
λωση ανωτέρου στελέχους 
του κόμματος.  
Είναι δε βέβαιο ότι σήμερα 
το NDP δεν έχει τα απαραί-
τητα χρήματα που απαι-
τούνται για την διεξαγωγή 
ενός προεκλογικού αγώνα 
και θα αντιμετώπιζε τρομε-
ρές δυσκολίες να αντιμε-
τωπίσει τις απαιτήσεις  μιας 
εκλογικής αναμέτρησης 
σήμερα. Αυτός, εξ άλλου 
είναι και ο κύριος λόγος για 

τον οποίο οι Σοσιαλιστές 
Νέο-Δημοκράτες  στηρί-
ζουν μέχρι σήμερα την 
Φιλελεύθερη κυβέρνηση 
μειοψηφίας του Τρουντό.
Κύριοι αντίπαλοι της κυ-
βέρνησης συνεχίζουν να 
παραμένουν οι  Συντη-
ρητικοί, της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης οι οποίοι, 
ωστόσο, μόλις την περα-
σμένη εβδομάδα προχώ-
ρησαν στην εκλογή νέας 
ηγεσίας.  Οι Συντηρητικοί 
θα χρειαστούν τη βοήθεια 
τόσο των σοσιαλιστών 
του  NDP όσο και το αυ-
τονομιστικό Μπλοκ του 
Κεμπέκ - τα τρία κόμματα 
συνολικά συγκεντρώνουν 
177 έδρες στο κοινοβού-
λιο, έναντι των 156 εδρών 
των Φιλελευθέρων – προ-

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντού, αριστερά και ο Ντομίνικ Λεμπλάνκ, δεξιά, βλέπουν την αναπληρωτή πρω-
θυπουργό Χρύστια Φρίλαντ να παίρνει το βάθρο μετά την ονομασία της ως νέας υπουργού Οικονομικών κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κοινοβούλιο Hill την Τρίτη. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα 
του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομικών. 

Ο Πρωθυπουργός του Οντάριο Dug Ford δηλώ-
νει ότι έχει σαγηνευθεί από τον δυναμισμό και τις 
πνευματικές ικανότητες της νέας Ομοσπονδιακής 
Υπουργού των Οικονομικών C. Freeland

Ο νικητής της εκστρατείας, για την επιλογή νέου Αρ-
χηγού του Ομοσπονδιακού κόμματος των Συντηρητι-
κών, αρχηγός πλέον Erin O’Toole, δηλώνει έτοιμος για 
μια εκλογική αναμέτρηση με τους Φιλελεύθερους του 
Justin Trudeau.

Από τον Πανηγυρι-
κό Εσπερινό στις 14 
Αυγούστου όπου ο 
Επίσκοπος Πατάρων 
Αθηναγόρας τέλεσε 
την θεία λειτουργία.

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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της σύνταξης
«Κορόνα ιός: κοινωνία 
ώρα μηδέν.»
Η επέλασή του υπήρξε βίαιη και ξαφνική. 
Κατέλαβε του πάντες εξ απήνης. Κυβερ-
νήσεις που αντέδρασαν σπασμωδικά και 
ιατροφαρμακευτικά συστήματα δεκαετι-
ών που ξαφνικά  αισθάνθηκαν αδυναμία 
να εμποδίσουν την επέλαση του τρομε-
ρού ιού. Το αποτέλεσμα υπήρξε κατα-
στρεπτικό κυρίως για τις πλέον αδύναμες 
οικονομικά και υπανάπτυκτες κοινότητες, 
ενώ τα πλέον αδύναμα και ευάλωτα μέλη 
της κοινότητας του ανθρώπου πάνω 
στη γη, πλήρωσαν το ύστατο τίμημα, 
με την ίδια τη ζωή τους. Παράλληλα τα 
δισεκατομμύρια των ανθρώπων της γης, 
μάταια προσπάθησαν να αντιληφθούν 
το τι πραγματικά συμβαίνει. Κρατικές 
οντότητες που αισθάνθηκαν την ανάγκη 
λήψης μέτρων παρόμοιων με εκείνα 
των πλέον καταστρεπτικών πολέμων. 
Οι δημόσιες υπηρεσίες που έκλεισαν, οι 
επιχειρήσεις και γενικά οι οικονομίες των 
χωρών που υποχρεώθηκαν να βάλουν 
φρένο. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια 
έβαλαν λουκέτο στις εισόδους τους και ο 
πολύς κόσμος βρέθηκε να αναρωτιέται τι 
ακριβώς συμβαίνει. 
Όπως ήταν επόμενο τα περισσότερα 
αγαθά εξαφανίστηκαν από τις αγορές και 
άλλα πρώτης ανάγκης παρουσίασαν ξαφ-
νικά ανοδική πορεία τιμών, φέρνοντας 
τις οικογένειες με μικρό εισόδημα στους 
ορίζοντες της απόγνωσης. Τα μεγάλα 
θύματα, ωστόσο, της επιδημίας, υπήρξαν 
οι πλέον αδύναμες κοινωνικές τάξεις. 
Άτομα τα οποία προσφέρουν τις υπηρε-
σίες τους  σε επιχειρήσεις με το κατώτατο 
ημερομίσθιο και εκείνοι που εργάζονται 
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. 
Τέλος τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
οι συνταξιούχοι, οι γεροντότεροι και 
οι ηλικιωμένοι ασθενείς στα διάφορα 
ειδικά κέντρα φιλοξενίας, όσοι βέβαια 
έχουν το προνόμιο να ζουν σε πλούσιες 
και κοινωνικά ανεπτυγμένες κοινότητες. 
Δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία αυτού 
του ανθρώπινου όγκου, ένοιωσε έντονες 
τις τρομερές επιπτώσεις από την επέλαση 
του φοβερού ιού, πολλοί των οποίων πε-
ριήλθαν στους ορίζοντες της απελπισίας. 
Στην πραγματικότητα, το μεγάλο θύμα 
αυτής της καταστροφικής περιπέτειας, 
υπήρξαν οι αδύναμοι οικονομικά και η 
μεσαία τάξη όλων των κοινωνιών της 
γης, ανεξαρτήτως πολιτισμού, γλώσσας 
και εθνικής συνείδησης.
Πέραν δε των μεγάλων απωλειών ζωής, 
σε αυτές τις κοινότητες, οι επιπτώσεις 
γίνονται ακόμα ποιο δυσοίωνες, σε τομείς 
που εφάπτονται των καθημερινών τους 
αναγκών και κυρίως την απόκτηση των 
απαραιτήτων αγαθών για να κρατηθούν 
στη ζωή οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Περιέργως, και σε τελεία αντίθεση. Η 
τάξη των κατεχόντων, των κατόχων του 
κεφαλαίου, οι μεγάλοι επιχειρηματίες και 
οι τράπεζες, δεν φαίνεται να ενοχλήθηκαν 
και πολύ από την παρουσία του κορόνα 
ιού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι 
πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι με την 
ευκαιρία του κορόνα ιού, έναντι των αδυ-
νάτων οικονομικά τάξεων, τα μέλη των 
οποίων περιήλθαν σε απόγνωση.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της πραγματι-
κότητας οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι 
Καναδοί οφείλουμε να θεωρήσουμε τους 
εαυτούς μας ως τους πλέον τυχερούς, 
λόγω του ότι η κυβέρνηση της χώρας 
κινήθηκε μέσα στα πλαίσια του ανθρω-
πισμού μιας σύγχρονης κοινωνίας, βάζο-
ντας σαν αρχικό της μέλημα τη βοήθεια 
και συμπαράσταση των πολιτών.
Παρ’ όλα αυτά, όμως, είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να μελετήσουμε με ανοιχτό πνεύμα τις 
επιπτώσεις από την πανδημία. Οι δρόμοι 
των μεγαλουπόλεων έχουν γεμίσει με 
άτομα τα οποία επαιτούν παρακαλώντας 
για κάποιο βοήθημα, το οποίο θα τους βο-
ηθούσε να απολαύσουν ένα γεύμα. Από 
τους υπόλοιπους, εκείνους που είχαν την 
τύχη να απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη 
του τραπεζικού  οικονομικού συστήματος 

της κοινωνίας μας, με τη βοήθεια του 
πιστωτικού συστήματος, κατόρθωσαν 
να ξεπεράσουν τις μεγάλες πιέσεις των 
ημερών, κάνοντας χρήση των πιστωτικών 
τους πλεονεκτημάτων. Το αποτέλεσμα, 
ωστόσο, υπήρξε οδυνηρό με την κατα-
κόρυφη αύξηση των ποσών που υποχρε-
ώθηκαν να δανειστούν. Πέραν αυτού, τα 
διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες 
ή και τραστ, χωρίς καμία απολύτως αιτία, 
αύξησαν τα ποσοστά των επιτοκίων που 
χρεώνουν στους κατόχους πιστωτικών 
καρτών, κάνοντας έτσι σχεδόν αδύνατη 
την κάθε πιθανότητα ο κάτοχος να μπορεί 
να ανταποκριθεί σε αυτές του τις υποχρε-
ώσεις, κάτω από τις συνθήκες καραντίνας 
των αγορών, λόγω του κορόνα ιού.
Αυτό όμως δημιουργεί στην πραγμα-
τικότητα ένα από τα σοβαρότερα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα 
τόσο οι μικροεισοδηματίες όσο και οι 
μικροεπιχειρηματίες. Έχοντες δε υπό-
ψη, το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα 
διατήρησε στα ίδια επίπεδα, όπως και 
προηγουμένως, τα επιτόκιά δανεισμού, 
εύλογα δημιουργείται ο προβληματισμός 
για την αιτία και τους λόγους αυτών των 
αυξήσεων.
Είναι ένας προβληματισμός τον οποίο 
φέρνουμε υπ’ όψη της νέας υπουργού 
Οικονομικών του Καναδά και είμαστε 
βέβαιοι ότι θα επιληφθεί των συνθηκών 
αυτών των αυξήσεων.

“Πατρίδες” 

«Φωνάζει ο κλέφτης 
για να φοβηθεί ο νοι-
κοκύρης»
Με πραγματικά ανάμικτα αισθήματα πα-
ρακολουθεί ο όπου της γης Ελληνισμός  
τις εξελίξεις στο Ανατολικό Αιγαίο καθώς 
επίσης και τις καθημερινές απειλές κατά 
της Ελλάδας από την συμμορία των τρο-
μοκρατών του Τουρκικού λαού και του 
δικτάτορα Ερντογάν.
Οφείλουμε να ομολογήσουμε, ωστόσο, 
ότι για την επιθεώρηση, τα γεγονότα 
αυτά δεν αποτελούν κάτι το ιδιαίτερο. 
Γνωρίζαμε τις προθέσεις των ισχυρών της 
Άγκυρας, τουλάχιστον τις τρεις τέσσερις 
τελευταίες δεκαετίες, ενώ κατ’ επανάληψη 
αναφερθήκαμε διεξοδικά σε αυτές τις 
πιθανότητες. 
Το άσχημο είναι, ότι κανένας απολύτως 
δεν θέλησε να δείξει κάποιο ενδιαφέρον 
από την Αθήνα. Αντίθετα μάλιστα, ήταν οι 
διπλωμάτες της, εκείνοι οι οποίοι για ολό-
κληρες δεκαετίες, έκαναν ότι περνούσε 
από το χέρι τους, προκειμένου να σιγήσει 
για πάντα η φωνή της επιθεώρησης και η 
αρθρογραφία του Θωμά Σ. Σάρα.
Έτσι, για άλλη μια φορά, φτάσαμε στις 
σημερινές πραγματικότητες, όπου ο έγ-
γονος του “Ντονμέ” κατόρθωσε να σκαρ-
φαλώσει στην ηγεσία της δημοκρατικής 
Τουρκίας, με αποτέλεσμα αυτή η ίδια η 
δημοκρατία της χώρας να καταστεί το 
μεγάλο θύμα  εκείνων που σήμερα την 
εκπροσωπούν.
Και όμως για όλα αυτά είχαμε προειδοποι-
ήσει εγκαίρως την Αθήνα. Χωρίς, ωστόσο, 
κανένας απολύτως να δώσει την απαιτού-
μενη προσοχή στις καταγγελίες μας. Έτσι 
όμως και με την απροθυμία η  αμέλεια 
των υπευθύνων, φτάσαμε στη σημερινή 
πραγματικότητα, όπου το αγριεμένο 
“θηρίο” υπό την ηγεσία του γενίτσαρου, 
διαμορφώνεται πλέον ως ένας υπαρκτός 
κίνδυνος, όχι μόνον των Ελληνικών νη-
σιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία 
θεωρεί δικά του, μα ακόμα περισσότερο 
απειλεί και αυτή την ίδια την ύπαρξη της 
ελεύθερης Ελληνικής πολιτείας.
Χωρίς αμφιβολία, εάν λάβουμε υπ’ όψη 
μας τη διχασμένη προσωπικότητα του 
σημερινού ηγέτη της Τουρκίας, και σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες μας, ο τελευταί-
ος προετοιμάζει τις λιμοκτονούσες μάζες 
των άτυχων πολιτών, για μια πολεμική 
περιπέτεια με την Ελλάδα. Μια περιπέτεια  
η οποία, όπως ο ίδιος πιστεύει, θα επανα-
φέρει στη  δικαιοδοσία της Άγκυρας τα 

νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Θράκη 
και την Μακεδονία με τη Θεσσαλονί-
κη. Στην πραγματικότητα, τα πολεμικά 
σχέδια του Ερντογάν προβλέπουν την 
διαίρεση του Αιγαίου ακριβώς στη μέση, 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ενώ ό ίδιος  
παρουσιάζει εαυτόν ως τον τοποτηρητή 
του διεθνούς δικαίου και φύλακα της 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο.
Αυτή, δυστυχώς, είναι η σκληρή πραγμα-
τικότητα, εξ αιτίας της απραξίας και των 
παραλείψεων των κατά τόπους διπλω-
ματικών αποστολών της Ελλάδας  στην 
παγκόσμια κοινότητα. Οι περισσότεροι 
από αυτούς, σήμερα, είναι ανενεργοί, 
συνταξιούχοι, και οι λίγοι εναπομείναντες 
ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες, προκει-
μένου να αιτιολογήσουν την ανευθυνότη-
τα και την κατά πολύ  ανικανότητά τους.
Το μεγάλο θύμα, ωστόσο, και αυτού του 
δράματος, παραμένει ο άμοιρος Ελλη-
νικός λαός, ο Έλληνας και η Ελληνίδα 
οι οποίοι για χρόνια ολόκληρα με δικές 
τους στερήσεις, τους πρόσφεραν συν-
θήκες ζωής φανταστικές,, τους έβαλαν 
να κατοικήσουν μέσα σε ανάκτορα και 
φρόντισαν  να τους προσφέρουν κάθε 
αγαθό, πιστεύοντας ότι έτσι εξασφαλί-
ζουν τα συμφέροντα τους και εκείνα των 
παιδιών τους. Ποια πλάνη αλήθεια.
Έτσι, φθάσαμε στο σήμερα, προσπαθώ-
ντας να αντιληφθούμε τι πράγματι δεν 
πήγε καλά. Παράλληλα, όμως, έχουμε 
έναν εχθρό απέναντι μας, ο οποίος επι-
βουλεύεται τα νησιά μας, τη γη μας, τα 
σπίτια μας, δεν σέβεται και καπηλεύεται 
τα ιερά μας και συνεχίζει να διεκδικεί τη 
πατρογονική μας γη, τους βωμούς των 
προγόνων μας, τους τάφους εκείνων που 
από τα κόκκαλά τους πρόβαλε η ροδο-
δάκτυλη, η μοναδική για τον Έλληνα θεά  
ΛΕΥΤΕΡΙΑ.
Χωρίς να θέλουμε να παραβλέψουμε 
τις δυσκολίες των ημερών και χωρίς να 
επιτρέψουμε στο συναίσθημα να μας 
παρασύρει, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε 
διαβεβαιώνουμε την ομογένεια ότι δεν 
πρόκειται να προλάβει ο “ζηλωτής των 
Ναζί”, να εκδηλώσει στη πράξη αυτές του 
τις προθέσεις. Είμαστε δε βέβαιοι ότι εξ 
αιτίας του η Τουρκική διοίκηση, η οποία  
δημιουργήθηκε μέσα από σφαγές αθώων, 
αίμα και καταστροφές αιώνων, οδηγείται 
τελικά στην διάλυση. Απλά ας έχουμε λίγη 
ακόμα υπομονή, οι δε εξελίξεις θα αρχί-
σουν από την θάλασσα. Καλή τύχη λοιπόν 
στον Ερντογάν και τους δικούς του.

“Πατρίδες”

η άδεια εργασίας τους έληγε και δεν είχαν 
μια προσφορά εργασίας για να είναι σε 
θέση να υποβάλουν αίτηση για μια νέα 
άδεια εργασίας. Ορισμένοι εργοδότες 
στον Καναδά έχουν επίσης αντιμετωπίσει 
συνεχείς ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
και τεχνικών γνώσεων καθ’ όλη αυτή την 
περίοδο, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων των εταιριών που παρέχουν ση-
μαντικά αγαθά και υπηρεσίες τις οποίες 
έχουν ανάγκη και βασίζονται οι Καναδοί.
Για να είναι επιλέξιμος, ο αιτών που 
πρόκειται να επωφεληθεί από αυτή την 
προσωρινή δημόσια πολιτική, οφείλει να: 
• έχει έγκυρη, νόμιμη παραμονή στον 
Καναδά ως επισκέπτης μέχρι και τις 24 
Αυγούστου 2020 και επίσης να παραμένει 
στον Καναδά 
• έχει κάποια προσφορά εργασίας από 
επιχειρηματία ή επιχείρηση.
• να υποβάλει αίτηση για άδεια εργα-
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«Λέξεις και Σκέψεις»
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Για τέσσερες ολόκληρες 
δεκαετίες, τόσο οι υπεύ-
θυνες κυβερνήσεις των 
Αθηνών, όσο και οι διπλω-
μάτες των σε ολόκληρη τη 
υφήλιο, «γύριζαν το κεφάλι 
από την  άλλη πλευρά» 
προκειμένου να μην υπο-
χρεωθούν να απαντήσουν 
στο προπαγανδιστικό πα-
νηγύρι της Άγκυρας, σε 
ολόκληρη την υδρόγειο.
Πρώτα, ξεπουλήθηκε η Κύ-
προς. Με μια πρωτοφανή 
αποδοχή της ηγεσίας του 
τότε πολιτικού κατεστη-
μένου της Ελλάδας, και 
προκειμένου να εξασφαλι-
στούν τα συμφέροντα του 
“κατ’ ευφημισμό”, δημο-
κρατικού τόξου, τουτέστιν 
των Καραμανλή, Μητσοτά-
κη και Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, οι οποίοι συμφώνησαν 
απόλυτα στην αποδοχή 
της κατοχής του μισού νη-
σιού από τις δυνάμεις του 
εισβολέα Τούρκου, αρκεί 
να έπεφτε η δικτατορία 
των συνταγματαρχών και 
να επέστρεφε η εξουσία 
στα χέρια των ιδίων και 
φυσικά και των παιδιών 
τους. Οι ίδιοι αυτοί, ήταν 
εκείνοι που βοήθησαν με 
όποιο τρόπο μπορούσαν 
στο δημοψήφισμα για την 
κατάργηση της βασιλείας. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
κύριο μέλημά τους ήταν η 
κατάργηση της εξουσίας 
του συνταγματικού μονάρ-
χη, έτσι ώστε να μη μπορεί 
κανείς  να τους επαναφέ-
ρει στη τάξη, κάθε φορά 
που οι ίδιοι θεωρούσαν 
“τσιφλίκι” τους το Ελληνι-
κό δημόσιο και ιδιαίτερα 
τα ταμεία του κράτους. 
Περιέργως, ωστόσο, δεν 
φάνηκε να προβληματίζει 
κανέναν το γεγονός ότι 
ολόκληρη η τότε πολιτική 
ηγεσία, από άνεργα στε-
λέχη, κατόρθωσε «μέσα 
σε μια νύχτα»,όπως απο-
δεικνύεται εκ  των πραγ-
μάτων, βρέθηκε να παίζει 
με περιουσίες εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, παρά το 
γεγονός ότι μια ολόκληρη 
επταετία, όλοι τους βρι-
σκόταν άνεργοι, «αυτοεξό-
ριστοι»στην Ευρώπη, όπου 
βέβαια απολάμβαναν τις 
τιμές και τη φιλοξενία των 
Ευρωπαϊκών κυβερνήσε-
ων. Παρ’ όλα αυτά, ωστό-
σο, ο «τόσο πολιτικά ώρι-
μος» Ελληνικός λαός, τους 
υποδέχθηκε σαν ημίθεους 
και οργάνωσε τιμές και 
πανηγύρια προς τιμή τους, 
χωρίς ούτε έστω και μία 
φορά να βρεθεί κάποιος 
και να αναρωτηθεί, από 
που αλήθεια όλα εκείνα τα 
εκατομμύρια στα χέρια έκ-

πτωτων πολιτικών  
στην εξορία για μια 
ολόκληρη επταετία.
Κ α ι  μ ά λ λον  δ ε ν 
πρέπει να έχει φα-
νεί περίεργο ή και 
να προβληματίσει  
κανέναν από τους 
Έλληνες πολίτες οι 
οποίοι εργάσθηκαν, 
τόσο φιλότιμα, για 
να τους επαναφέ-
ρουν στην εξουσία. 
Έτσι λοιπόν, δημι-
ουργήθηκε η αρχική 
συμφωνία του ΝΑΤΟ 
επί Λουνς, σύμφωνα 

με την οποία, και μάλιστα  
σύμφωνα με το απόρρητο 
έγγραφο του τότε Γενικού 
Γραμματέα, «η νέα γενιά 
των Ελλήνων πολιτικών»-
συμφώνησε απόλυτα στην 
δημιουργία του ανεξάρτη-
του  κράτους της «Μακεδο-
νίας,» καθώς επίσης και την 
παραχώρηση ορισμένων 
νησιών του Ανατολικού Αι-
γαίου, τα οποία διεκδικού-
σε η Τουρκία, έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν, επί τέλους, 
τα προβλήματα που ταλαι-
πωρούσαν  τη συμμαχία 
όλα αυτά τα χρόνια. 
Θυμάμαι, μάλιστα ότι όταν 
επισκέφθηκε το Τορόντο, 
ως πρωθυπουργός πλέον 
ο αρχηγός της πρώτης σο-
σιαλιστικής κυβέρνησης, 
Ανδρέας Παπανδρέου, 
τόσο ο ίδιος, όσο και η συ-
νοδεία του έμεναν στο πο-
λυτελές ξενοδοχείο «Royal 
York».Τις μέρες εκείνες 
λοιπόν μια μικρή ομάδα 
σλαβόφωνων συμπολι-
τών μας παρουσιάστηκε 
στους διαδρόμους του 
ξενοδοχείου κρατώντας 
ένα πανό το οποίο έγρα-
φε: «Ανδρέα θυμήσου τις 
υποσχέσεις σου».  Δίκαια 
λοιπόν διερωτήθηκα, τι να 
εννοούσαν άραγε;.
Θεωρώ απαραίτητο να δη-
λώσω, στο σημείο αυτό, ότι 
με την ευκαιρία και κατά 
την διάρκεια της ετήσιας 
συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο 
Τορόντο, συναντήθηκα με 
τον τότε Γενικό Γραμματέα 
της συμμαχίας Λούνς εκ-
μεταλλεύτηκα την ευκαι-
ρία για να τον ρωτήσω τα 
περί «Μακεδονίας και των 
νησιών του Ανατολικού 
Αιγαίου», ο τελευταίος το 
αρνήθηκε κατηγορηματι-
κά, όταν, ωστόσο, του πα-
ρουσίασα αντίγραφο του 
δικού του «απόρρητου» 
εγγράφου προς τα μέλη 
της συμμαχίας, εκείνος 
διέταξε να με συλλάβουν, 
«επειδή είχα στα χέρια μου 
«παράνομα» αντίγραφα 
απορρήτου εγγράφου».
Για καλή μου τύχη την ώρα 
εκείνη περνούσε δίπλα μας 
ο Καναδός υπουργός Εξω-
τερικών Λόϋδ Αξγουώρθη 
ο οποίος δήλωσε ότι στον 
Καναδά οι δημοσιογρά-
φοι δεν συλλαμβάνονται 
και είναι ελεύθεροι. Εάν 
υπάρχει κάποιος λόγος 
να συλληφθεί κάποιος 
θα πρέπει να αναζητηθεί 
ο υπεύθυνος της κλοπής 
του απορρήτου εγγράφου, 
και να τιμωρηθεί εκείνος, 
δήλωσε.
Χρόνια αργότερα, επί κυ-
βερνήσεων ΠΑΣΟΚ, συ-
νήλθε στο Τορόντο η ετή-
σια συνέλευση των μελών 

της συμμαχίας. Υπουργός 
Άμυνας της Ελλάδας ήταν 
ο Άκης Τσοχατζόπουλος. 
Με τον τερματισμό των 
εργασιών του συνεδρίου 
έγινε η καθιερωμένη ανα-
φορά του τύπου, «Press 
Conference», την οποία 
παρακολουθούσαν πέραν 
του υπουργού και οι Έλλη-
νες διπλωμάτες, (πρέσβης 
της Ελλάδας στην Οτάβα 
την περίοδο εκείνη ήταν 
ο Γιάννης Θωμόγλου). Σε 
κάποια στιγμή λοιπόν  που 
ο υπουργός άμυνας των 
ΗΠΑ, μιλούσε με λόγια θρι-
αμβευτικά για την ενότητα 
και συνεργασία των μελών 
της συμμαχίας, άρπαξα την 
ευκαιρία να θέσω υπ’ όψη 
του Αμερικανού υπουργού 
(David Kohen), ότι την ίδια 
μέρα, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες μου, τα πολεμικά 
αεροσκάφη της Τουρκίας 
παραβίαζαν επί ώρες τον 
εναέριο χώρο της Ελλάδας 
στο Αιγαίο, ενώ παράλ-
ληλα η ίδια χώρα συνέχι-
ζε να διατηρεί κατοχικά 
στρατεύματα στα εδάφη 
της άοπλης δημοκρατίας 
της Κύπρου. Ήταν τότε 
λοιπόν, που ο ομιλητής 
παραδέχθηκε ότι πράγματι 
υπήρχαν κάποια προβλή-
ματα στις σχέσεις μετα-
ξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
πλην όμως, συμπλήρωσε, 
συμφώνησαν οι δύο πλευ-
ρές σε ορισμένες παραχω-
ρήσεις προς τη Τουρκία, 
έτσι ώστε να ξεπεραστούν 
οι οποιεσδήποτε απαιτή-
σεις της τελευταίας και να 
«εμπεδωθεί η ειρήνη και 
συνεργασία στη περιοχή 
του Ανατολικού Αιγαίου». 
Μέρες αργότερα, βρέ-
θηκε στο Τορόντο ο τότε 
υπουργός εξωτερικών 
του Σημίτη, Γιώργος Πα-
πανδρέου, κατά την δι-
άρκεια συνάντησης του 
με τα ομογενειακά μέσα 
ενημέρωσης,  βρήκα την 
ευκαιρία να αναφερθώ 
στα λόγια του Αμερικάνου 
πολιτικού, ο υπουργός 
αφού με άκουσε δήλωσε 
ότι «είναι προτιμότερο να 
έχουμε μερικά στρέμματα 
γης λιγότερα από ότι μας 
ανήκουν και να κοιμόμα-
στε ήσυχοι τη νύχτα, από 
το να διατηρούμε ότι μας 
ανήκει και να μη μπορούμε 
να κλείσουμε μάτι από τον 
φόβο ότι κάποιος κακό-
βουλος γείτονας μπορεί 
να μας επιτεθεί ξαφνικά».
Ομολογώ ότι πραγμα-
τικά ξαφνιάστηκα από 
την ομολογία του Έλληνα 
Υπουργού. Μάλιστα ήταν 
τέτοια τα συναισθήματά 
μου ώστε παραβιάζοντας 
κάθε δημοσιογραφική δε-
οντολογία ρώτησα εάν είχε 
ενημερώσει σχετικά τους 
Έλληνες ψηφοφόρους για 
αυτά του τα πολιτικά σχέ-
δια. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, με τη παρεμβολή 
των πιστών του κινήματος, 
η συζήτηση κόπηκε στο 
σημείο αυτό. Δυο μέρες 
αργότερα  συμπτωματικά 
συναντήθηκα με τον τότε 
Έλληνα πρέσβη ο οποίος 
άφησε να φανεί «ο θυμός» 
του για τις ερωτήσεις μου. 
«Δεν συμπεριφέρονται 
έτσι σε ένα υπουργό», μου 
είπε. «Πέρασαν πλέον οι 

εποχές που οι υπουργοί 
αποτελούσαν ταμπού. 
Στην δημοκρατία υπόκει-
νται σε έλεγχο από τον 
τύπο και τους πολίτες,» 
συμπλήρωσα.  
Αναφέρθηκα στα παρα-
πάνω γεγονότα λόγω των 
προβληματισμών που επι-
τρέπουν να δημιουργη-
θούν, οι πολιτικοί αναλυτές 
των Αθηνών. Όλοι τους 
σχεδόν προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τα γεγονό-
τα και τις ενέργειες του 
δικτάτορα της Άγκυρας, 
σύμφωνα με τη λογική του 
ακαδημαϊκού, κανείς τους, 
ωστόσο, δεν θέλησε ή και 
προσπάθησε να ερευνήσει 
τις αιτίες που δημιούρ-
γησαν τον «εξαγριωμένο 
Ερντογάν».  Έναν Ερντογάν 
ο οποίος είχε λάβει διαβε-
βαιώσεις ότι η ηγεσία του 
«δημοκρατικού τόξου» της 
Ελλάδας, ήταν έτοιμη για 
τις σχετικές παραχωρή-
σεις. Και βέβαια έτσι δη-
μιουργήθηκαν οι «γκρίζες 
ζώνες» και οι απαιτήσεις 
πάνω στα νησιά  του Ανα-
τολικού Αιγαίου. Διερωτώ-
μαι, ωστόσο, εάν μπορεί 
ο αναγνώστης να φαντα-
στεί ότι την εποχή εκείνη ( 
1980), η προπαγάνδα των 
διπλωματών της Αθήνας 
εναντίον μου έλεγε ότι 
«ήμουν πράκτορας αρχι-
κά των σλαβόφωνων και 
αργότερα της Τουρκίας και 
ότι προσπαθούσα να χαλά-
σω τις σχέσεις φιλίας και 
καλής γειτονίας μεταξύ της 
Ελλάδας και των γειτόνων 
της Γιουγκοσλαβίας και 
Τουρκίας.» Πέραν αυτού 
ορισμένοι γενικοί πρόξε-
νοι των Αθηνών στο Το-
ρόντο, καλούσαν την τότε 
ηγεσία των ομογενειακών 
συλλόγων και τους έδιναν 
εντολές να φροντίσουν 
να μη διοριστεί πουθενά 
ο Σάρας. Με άλλα λόγια, 
στο Τορόντο του Καναδά 
οι διπλωμάτες των Αθηνών 
είχαν δημιουργήσει τις 
ίδιες συνθήκες με εκείνες 
που αντιμετώπιζα στην 
Ελλάδα κατά την διάρκεια 
του πραξικοπήματος των 
συνταγματαρχών.
Το 1990-1991, διαλύθη-
κε, ως γνωστόν, η πάλαι 
ποτέ Γιουγκοσλαβία, από 
αυτήν την διάλυση ξεπε-
τάχτηκαν οι ανεξάρτητες 
δημοκρατίες της Κροα-
τίας και λίγο αργότερα 
της ΦΙΡΟΜ. Ακολούθησε 
ο πόλεμος της «Βοσνίας 
Ερζεγοβίνης» με όλες τις 
θλιβερές του συνέπειες. 
Για το οργανωμένο κίνημα 
των σλαβόφωνων της νο-
τιοσλαβικής επαρχίας ήταν 
ένα «δώρο εξ ουρανού» 
κάτι που δεν μπορούσαν 
να το πιστέψουν, άπαξ και 
μέσα σε μια νύχτα απόκτη-
σαν δική τους πολιτεία, το 
όνειρο όλων των γενεών 
από το 1912 και εντεύθεν. 
Το πρόβλημα όμως που 
δημιουργήθηκε και πάλι 
ήταν εκείνο της ονομασίας.  
Τα ανέλπιστα γεγονότα της 
δημιουργίας ανεξάρτητου 
κράτους, όπως ήταν επό-
μενο, με τη δύναμη του 
νεοφώτιστου άρχισαν μια 
άνευ προηγουμένου εκ-
στρατεία ενάντια σε κάθε 
ελληνόφωνο Μακεδόνα, 

δυνάμωσαν τον φανατι-
σμό τους και τράνωσαν τη 
πίστη τους στο ότι αυτοί 
ήταν οι νικητές. Έτσι δυνά-
μωσε ένα ρεύμα προσηλυ-
τισμού των ομογενών από 
τα χωριά της Μακεδονίας. 
Η όλη κατάσταση ήταν 
πραγματικά προβληματι-
κή, ο Γενικός Πρόξενος στο 
Τορόντο ήταν κάποιο άτο-
μο άσχετο με το πρόβλημα 
καθώς και την ιστορία 
του. Την περίοδο εκείνη 
σύμβουλος του  τότε πρω-
θυπουργού Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, ήταν πρώην 
στρατηγός ο οποίος  ήλθε 
στο Τορόντο, σε μια προ-
σπάθεια να συναντηθεί 
με την ηγεσία των σλαβό-
φωνων οργανώσεων στην 
αποδημία, για αναζήτηση 
λύσης στο ονοματολογικό. 
Για δύο σχεδόν εβδομάδες, 
ο στρατηγός προσπαθού-
σε να κάνει επαφή με την 
ηγεσία των «Παγκόσμιων 
οργανώσεων των Μακεδό-
νων στην Αποδημία»χωρίς 
ωστόσο καμία επιτυχία. 
Στην προσπάθεια αυτή 
βοήθησαν οι πάντες, από 
τους πιστούς του Γ. Πρό-
ξενου, μέχρι και εκείνους 
της ηγεσίας της εκκλησίας. 
Τελικά προσέτρεξαν σε 
μένα και ζήτησαν τη συμ-
βολή μου. Πράγματι, με 
από κοινού συνεννόηση 
με τον πρόεδρο του κινή-
ματος Τζον Μπήτωφ, τους 
έφερα σε γύρω από ένα 
τραπέζι όπου και τελικά 
δέχτηκαν στην ονομασία 
«Σλάβο-Μακεδονία»,  ήταν 
μια επιτυχία λίγων ημερών 
καθώς στην Αθήνα ο τότε 
υπουργός επί των εξωτερι-
κών αρνήθηκε να στηρίξει 
τη πρόταση. Η συμφωνία 
κατέπεσε με αποτέλεσμα 
να απασχολήσει τις δύο 
πλευρές για δέκα οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, μέχρι 
την ημέρα που η κυβέρνη-
ση του Σύριζα αποφάσισε 
να δεχτεί την ονομασία 
“Βόρεια Μακεδονία”, κάτι 
που υπονοεί την ύπαρξη 
και Νότιας Μακεδονίας, 
περιπλέκοντας ακόμα πε-
ρισσότερο την όλη υπό-
θεση.
Το 2005, ειδοποίησα, μέσω 
της πρεσβείας της Αθήνας 
στο Καναδά, ότι φανατι-
κοί σλαβόφωνοι προε-
τοίμαζαν να κάψουν την 
Πελοπόννησο και κυρίως 
την Ολυμπία, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για την ονο-
μασία. Η προειδοποίησή 
μου έγινε προσωπικά τόσο 
στον πρέσβη όσο και στον 
υπεύθυνο διευθυντή ενη-
μέρωσης της πρεσβείας, 
παρουσία και του επιτε-
τραμμένου. Παράλληλα με 
αναφορά σε αρθρογραφία 
αναφέρθηκα στις υπεύθυ-
νες υπηρεσίες των Αθη-
νών. Έλαβα διαβεβαιώσεις, 
ότι οι αρχές ελάμβαναν τα 
απαραίτητα μέτρα «για 
κάθε ενδεχόμενο». Δύο 
χρόνια αργότερα το 2007, 
ξέσπασαν οι μεγάλες πυρ-
καγιές της Πελοποννήσου, 
οι οποίες κόστισαν τη ζωή 
σε πάνω από εξήντα αθώ-
ους Έλληνες πολίτες, μετα-
ξύ των οποίων μια μανού-
λα με τα δύο μικρά παιδιά 
της. Μέσα στα πλαίσια της 
δίκαιης αγανάκτησης μου 

κάλεσα τηλεφωνικά τόσο 
την πρεσβεία ( Ο πρέσβης 
ήταν Θεσσαλονικιός), όσο 
και τον γενικό πρόξενο 
της Ελλάδας στο Τορόντο, 
(Ευθύμιο Ευθυμιάδη), και 
τους δήλωσα ότι όλοι τους 
αποδείχθηκαν άσχετοι και 
υπεύθυνοι για τις κατα-
στροφές που είχαν γίνει, 
τόνισα δε ότι θα έφερνα 
στο φως της δημοσιότητας 
τα γεγονότα. Λίγο αργότε-
ρα δέχθηκα τηλεφώνημα 
από το διπλωματικό δι-
ευθυντή της Υπουργού 
Εξωτερικών της Ελλάδας, ο 
οποίος μου ζητούσε να μη 
γράψω τίποτα. Αρνήθηκα. 
Πέντε λεπτά αργότερα 
έλαβα νέο τηλεφώνημα, 
ήταν η ίδια η υπουργός 
(Ντόρα Μπακογιάννη), η 
οποία προσπάθησε να με 
πείσει να μην γράψω τίπο-
τα. Όταν της ξεκαθάρισα 
ότι ήμουν αποφασισμένος 
να τα γράψω όλα, η υπουρ-
γός μου δήλωσε ότι εάν το 
κάνω τότε θα έχω να τους 
αντιμετωπίσω και ότι θα 
με περιθωριοποιήσουν!!! 
Τη  επόμενη μέρα το άρ-
θρο δημοσιεύτηκε στην 
επιθεώρηση “Πατρίδες” 
και στάλθηκε ηλεκτρο-
νικά σε εφημερίδες των 
Αθηνών, χωρίς ωστόσο να 
ακουστεί τίποτα σχετικό. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι το κατεστημένο του 
“Δημοκρατικού Τόξου”, για 
άλλη μια φορά τιμούσε το 
δικαίωμα της ελεύθερης 
έκφρασης.
Τον Αύγουστο του 2018, 
ήλθαν στα χέρια μου από 
επίσημη πηγή των ΗΠΑ, 
νέοι Τουρκικοί χάρτες με 
τα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, για ακόμα μια 
φορά έστειλα ταχυδρο-
μικά από ένα αντίτυπο 
στα υπεύθυνα υπουργεία 
της κυβέρνησης Τσίπρα, 
καθώς επίσης και στους 
αρχηγούς των λοιπών κομ-
μάτων που συμμετείχαν 
στο κοινοβούλιο. Το μόνο 
που μπορώ να σας δια-
βεβαιώσω είναι ότι μέχρι 
σήμερα δεν άκουσα τίπο-
τα απολύτως από καμία 
πλευρά.
Είμαι βέβαιος ότι αυτή η 
νοοτροπία των Ελλήνων 
πολιτικών είναι γνωστή 
στην Άγκυρα, οι διπλωμά-
τες της οποίας αρέσκονται 
να χαρακτηρίζουν την Ελ-
ληνική πλευρά ως “μπου-
νταλάδες” τους οποίους 
μπορούν και τους κουμα-
ντάρουν σύμφωνα με τα 
συμφέροντά τους. Από ότι 
μπορώ να γνωρίζω, σήμε-
ρα η Άγκυρα,  ύστερα από 
την επιτυχημένη καμπάνια 
της εναντίον της Ελλάδας 
σε σχέση με τα νησιά και 
τις θάλασσες του Ανατο-
λικού Αιγαίου, επιμένει 
στην ανυποχώρητη θέση 
της για την διεκδίκηση των 
μισών φυσικών πόρων της 
περιοχής.
Παράλληλα, η πρόσφα-
τες βόλτες της Τουρκικής 
αρμάδας στο Αιγαίο απλά 
έγιναν για να διαβεβαι-
ώσουν την διεθνή κοινό-
τητα ότι το Αιγαίο είναι 
ανοικτή θάλασσα για τη 
διεθνή ναυσιπλοΐα και ότι 

Του Θωμά Σ. Σάρας
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η Τουρκία απλά πασχίζει 
να διατηρηθεί αυτό το στά-
τους. Ομολογώ ότι κάθε 
άλλο παρά εξεπλάγην όταν 
πληροφορήθηκα από συ-
νάδελφο της ημερήσιας 
αγγλόφωνης του Τορόντο 
“GLOBE AND MAIL” ότι 
ήμουν στόχος παρακολού-

«Συνωμοσία Σιωπής» 4ο
θησης των υπηρεσιών της 
Τουρκικής πρεσβείας στο 
Καναδά και τις ΗΠΑ, επί τη 
βάσει αδείας δικαστηρίου 
της Άγκυρας. Προσπαθώ 
ακόμα και σήμερα να κα-
ταλάβω πως ακριβώς δου-
λεύει η δημοκρατία στην 
Αθήνα, άπαξ και τουλάχι-
στον έχω ιδίαν αντίληψη 
για εκείνη της Άγκυρας.

Ίσως, μια παρόμοια ανά-
λυση να μη εναρμονίζεται 
με τις γνώμες των σοφών 
αναλυτών της Αθήνας. 
Ίσως, να προκαλεί την δι-
καιολογημένη οργή της 
Άγκυρας και του δικτά-
τορά της, αυτό όμως δεν 
αλλάξει σε τίποτα τα γεγο-
νότα που μας έφεραν στο 
σημείο του στόλου της 

Άγκυρας να κάνει βόλτες 
ανεμπόδιστος μέσα στις 
Ελληνικές θάλασσες, “κάτω 
από το άγρυπνο μάτι της 
παρακολούθησης του Ελ-
ληνικού στόλου”.  Δίκαια 
λοιπόν διερωτώμαι, ποιόν 
προσπαθούν, αλήθεια, να 
ξεγελάσουν; τον Ελληνικό 
λαό που τους συντηρεί για 
γενιές ολόκληρες, ή τους 

εαυτούς τους.
Τελευταίες πληροφορίες 
αναφέρουν ότι “πυρ και 
μανία”  ο δικτάτορας της 
Τουρκίας έδωσε προσω-
πική εντολή στον στόλο 
του να κάνει ότι μπορεί 
ώστε να βυθίσει τα Γαλλικά 
πολεμικά σκάφη που θα 
βρεθούν κοντά τους, με 
το τρόπο του ατυχήματος.

Το μόνο σημείο για το 
οποίο, ωστόσο, μπορώ να 
διαβεβαιώσω τους ανα-
γνώστες είναι το γεγονός 
ότι οι μέρες του Ερντο-
γάν στην εξουσία όλο και 
πλησιάζουν προς το τέλος 
τους και μαζί τους φέρ-
νουν πανικό και καταστρο-
φή σε  ολόκληρη τη δομή 
του Τουρκικού κράτους.  

σίας η οποία αφορά ειδικά 
για τον συγκεκριμένο  ερ-
γοδότη και η οποία υπο-
στηρίζεται από εκτίμηση 
επιπτώσεων στην αγορά 
εργασίας (LMIA) ή προ-
σφορά απασχόλησης που 
απαλλάσσεται από την 
LMIA, το αργότερο έως τις 
31 Μαρτίου 2021, τέλος
• πληρεί όλα τα άλλα 
τυποποιημένα κριτήρια 

Μεταναστευτικά Θέματα...
που προβλέπει η σχετική 
διάταξη
Αυτή η προσωρινή δη-
μόσια τάξη παρέχει επί-
σης τη δυνατότητα στους 
αιτούντες που πληρούν 
αυτά τα κριτήρια και οι 
οποίοι είχαν έγκυρη άδεια 
εργασίας τους τελευταίους 
12 μήνες, να αρχίσουν 
να εργάζονται για το νέο 
εργοδότη τους πριν από 
την πλήρη έγκριση της 

αίτησης άδειας εργασίας 
τους. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να ακολουθήσουν 
τις οδηγίες για τη διαδικα-
σία που περιγράφεται εδώ: 
https://www.canada.ca/
en/immigration-refugees-
c i t i z e n s h i p / s e r v i c e s /
wor k- canada/per mit/
temporary/after-apply-
next-steps.html#visitors

Προσφορά

“Έχουμε ακούσει από τους 
εργοδότες που εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις πρόσληψης 
και πρόσληψης των ερ-
γαζομένων που χρειάζο-
νται κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Ταυτόχρονα, 
ορισμένοι επισκέπτες στον 
Καναδά μπορεί να είναι 
σε θέση να συνεισφέρουν 
τις δεξιότητές τους όταν 
υπάρχουν ελλείψεις εργα-

τικού δυναμικού. Τα μέτρα 
που θεσπίστηκαν σήμερα 
θα επιτρέψουν τώρα στους 
επισκέπτες να υποβάλουν 
αίτηση για άδειες εργα-
σίας χωρίς να χρειάζεται 
να εγκαταλείψουν πρώτα 
τη χώρα. Αυτή η εξαίρεση 
από τις συνήθεις απαιτή-
σεις προσωρινής άδειας 
εργασίας έχει ως στόχο 
την άρση των εμποδίων 
για τη δημιουργία ενός 

πιο ευκίνητου εργατικού 
δυναμικού που αξιοποιεί 
τους επισκέπτες με τις δε-
ξιότητες και την εμπειρία 
για να επιταχύνει την οι-
κονομική ανάκαμψη μας.” 

—Ο αξιότιμος Μάρκο 
Ε.Λ. Mendicino, P.C., M.P., 
Υπουργός Μετανάστευ-
σης, Προσφύγων και Ιθα-
γένειας

κειμένου να καταψηφιστεί 
η κυβέρνηση Τρουντό, δε-
δομένου ότι τόσο ο πρω-
θυπουργός, όσο και το 
κόμμα των Φιλελευθέρων 
σε καμία περίπτωση δεν 
επιθυμούν να εμπλακούν 
σε μια προεκλογική εκ-
στρατεία  μέσα στον κουρ-
νιαχτό των πρόσφατων 
σκανδάλων τα οποία συ-
ντάραξαν την κυβέρνηση. 
Παράλληλα, ωστόσο, μέ-
ρες μόνον πριν το συνέ-
δριο για τη νέα ηγεσία, οι 
τρείς Συντηρητικοί υποψή-
φιοι που διεκδικούσαν την 
αρχηγία είχαν δηλώσει σε 
πρακτορείο ειδήσεων ότι 
δεν έβλεπαν καμία πιθα-
νότητα άμεσων εκλογών, 
άπαξ και πίστευαν ότι οι 
Σοσιαλιστές πρόκειται να 
στηρίξουν με τη δική τους 
κοινοβουλευτική δύναμη 
τη κυβέρνηση των Φιλε-

λευθέρων. 
Ωστόσο, προκειμένου να 
πειστούν οι Νέο Δημο-
κράτες του NDP να στη-
ρίξουν την ευάλωτη και 
διάτρητη από σκάνδαλα 
κυβέρνηση των Φιλελευ-
θέρων, οι τελευταίοι θα 
πρέπει να δημιουργήσουν 
κίνητρα υπό την μορφή 
λαϊκών παροχών πράγμα 
το οποίο δημιουργεί σο-
βαρές επιπλοκές για όταν 
αργότερα περί τα τέλη 
του έτους η κυβέρνηση 
προχωρήσει σε μια δημο-
σιονομική ενημέρωση των 
μελών του κοινοβουλίου. 
Δεδομένου, μάλιστα, ότι 
αυτή υπόκειται επίσης στις 
προδιαγραφές της ψήφου 
εμπιστοσύνης. Μέχρι τότε 
δε η νέα ηγεσία των Συ-
ντηρητικών θα έχει αρκετό 
χρόνο για να ολοκληρώσει 
τη διοργάνωση των κομ-
ματικών μηχανισμών.

Από τη δική τους πλευρά 
οι Σοσιαλιστές Νέο Δη-
μοκράτες είναι γνωστό 
ότι θέτουν απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υπο-
στήριξή τους τη δημιουρ-
γία προγραμμάτων όπως 
ένα εθνικό πρόγραμμα 
παιδικής προσχολικής μέ-
ριμνας, καθολική οδοντι-
ατρική περίθαλψη καθώς 
επίσης και μια καλύτερη 
μεταρρύθμιση στις κα-
ταβολές ασφάλισης της 
απασχόλησης.
“Θέλουμε να δούμε πραγ-
ματική κυβερνητική  δρά-
ση, ... σήμερα οι πολίτες 
πιστεύουν ότι το μόνο 
που κάνουν οι Φιλελεύθε-
ροι είναι να μιλούν και να 
υπόσχονται, εάν, ωστόσο, 
υποχρεωθούν να λάβουν 
μέτρα και να αναπτύξουν 
λαϊκά προγράμματα τότε 
προφανώς θα υπάρξουν 
πολλές προοδευτικοί ψή-

Καναδάς: Το μονοπάτι των εκλογών
φοι, τις οποίες θα είχε τη 
δυνατότητα να υποκλέψει 
το κόμμα στις επόμενες 
εκλογές”, σύμφωνα με το 
σκεπτικό στελεχών του 
NDP.      
Παράλληλα, ωστόσο, και 
το κυβερνών κόμμα των 
Φιλελευθέρων πιστεύει ότι 
με τα σημερινά πολιτικά 
δεδομένα, εξ αιτίας της 
οικονομικής αδυναμίας 
των Σοσιαλιστών και της 
σχεδόν άγνωστης νέας 
ηγεσίας των Συντηρητι-
κών, οι Καναδοί ψηφο-
φόροι ενδέχεται να δουν 
με βλέμμα αρνητικό την 
πιθανότητα μια νέας εκλο-
γικής αναμέτρησης τόσο 
κοντινής από τις τελευ-
ταίες εκλογές του 2019. 
Αυτό μάλιστα, πρόκειται 
να έχει ιδιαίτερες επιπτώ-
σεις πάνω στη κρίση του 
εκλογικού σώματος εάν 
μέχρι τότε ξεσπάσει ένα 

δεύτερο κύμα του κορόνα 
ιού στη χώρα.
Σχολιάζοντας τις πολιτι-
κές εξελίξεις μέλος του 
υπουργικού συμβουλίου 
του Καναδά δήλωσε ότι 
ήδη κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση είχαν συζητή-
σει μερικά σχέδια για τη 
πολιτική πορεία της κυ-
βέρνησης, τα οποία όμως 
θα αποκαλύψει ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός σύντομα. 
Αυτός είναι ένας σπουδαί-
ος λόγος για τον οποίο η 
κυβέρνηση πιστεύει ότι η 
αντιπολίτευση δεν πρόκει-
ται να βιαστεί να ρίξει την 
κυβέρνηση.
Παράλληλα δημοσκόπηση 
της εταιρία ερευνών Νικ 
Νάνος αποδεικνύει ότι σε 
περίπτωση άμεσων εκλο-
γών, τη ώρα αυτή, εκείνοι 
που πρόκειται να βγουν 
κερδισμένοι θα είναι οι 
Φιλελεύθεροι του κ. Τρου-

ντό, για όσο διάστημα 
τουλάχιστον η κυβέρνηση 
θα συνεχίσει να προσφέρει 
οικονομικά οφέλη στους 
Καναδούς, λόγω κορόνα 
ιού. 
Μιλώντας σχετικά ο Νάνος 
δήλωνε ότι “Νομίζω ότι 
η πολιτική τους θέληση 
υπαγορεύει την διεξαγω-
γή εκλογών πριν ακόμα 
ξεσπάσει η οικονομική 
καταιγίδα που θα έχει σα-
ρωτικές επιπτώσεις πάνω 
στα λαϊκά στρώματα. Στην 
περίπτωση δε που ορι-
σμένοι Καναδοί θα αντι-
μετωπίζουν προβλήματα 
αδυναμίας καταβολής του 
ενοικίου τους, ή και κατα-
βολής της υποθήκης τους, 
τότε στην πραγματικότητα 
πρόκειται να αισθανθούν 
τις επιπτώσεις της κόλα-
σης, λόγω της οικονομικής 
τους αδυναμίας.

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

Με λαμπρότητα τελέστη-
κε η Θεία λειτουργία του 
Εσπερινού της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στον Καθε-
δρικό Ναό της Παναγίας 
στο Τορόντο.
Στην τελετή χοροστάτησε 
ο χαρισματικός επίσκοπος 
Πατάρων Αθηναγόρας με 
την επικουρία των ιερέων 
της Παροικίας Thomas 
Sandberg, Vasyl Koega, 
B ohdan H ladio,  Yur i j 
Hladio, Deacon Evdokimos 
και τον Παναγιώτη Αυγε-
ρόπουλο.
Αυτήν την χρονιά δεν 
πραγματοποιήθηκε η Λιτά-
νευσης της Ιεράς Εικόνας 
καθώς ακολουθούνται οι 
αυστηροί κανόνες που 
επέβαλε το City για να 
προστατευθούν οι πιστοί.
Οι πλειονότητα των επι-
σκεπτών παρακολούθη-
σαν την τελετή από τον 
περίβολο της εκκλησίας 
καθώς σύμφωνα με τους 
κανονισμούς, που επέβαλε 
η Επαρχία, η τήρηση των 
αποστάσεων είναι πρω-
ταρχική υποχρέωση και 

τηρείται με ευλάβεια.
Υπήρξε μια συνεχής ροή 
μετακίνησης επισκεπτών 
εντός του Ναού, οι οποίοι 
εισερχόντουσαν από την 
κεντρική είσοδο, κατευ-

θυνόντουσαν στο βάθρο 
εμπρός από τον χώρο του 
Ιερού όπου βρισκόταν η 
Ιερή Εικόνα, προσκυνού-
σαν και αμέσως κατευθυ-
νόντουσαν προς κάποια 

Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

συγκεκριμένη έξοδο του 
Ναού.
Οι κυρίες της Φιλόπτωχου 
Αδελφότητος και αυτήν 
την χρονιά δημιούργησαν 
μια πανηγυρική ατμόσφαι-

ρα καθώς έστησαν ένα 
μεγάλο αντίσκηνο στην 
είσοδο του περιβόλου της 
εκκλησίας από όπου πα-
ρουσίαζαν και διέθεταν 

στους επισκέπτες από κε-
ριά έως και εδώδιμα γλυ-
κίσματα τα περισσότερα 
δείγμα της υπομονής τους 
και της τέχνης τους.
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Έχουν γίνει οι Φιλελεύθε-
ροι του Trudeau ό,τι συνή-
θιζαν να χλευάζουν;
Αυτήν την εβδομάδα, ο 
πρωθυπουργός Τζάστιν 
Τρουντού συνόδευσε τον 
Μπιλ Μορνεού, τον υπουρ-
γό Οικονομικών του, έξω 
από την πόρτα (αφού τον 
άφησε να στριφογυρίζει 
σε σκληρούς ανέμους) και 
καλωσόρισε την Chrystia 
Freeland ως αντικατάστα-
σή του.
Αν και ο ανόητος τρόπος 
που ο Trudeau ευχαρί-
στησε τον Morneau για 
την πιστή του υπηρεσία 
δεν προκάλεσε έκπλη-
ξη- σε μια από τις πρώτες 
του κινήσεις ως ηγέτης, 
ο Trudeau, φοβούμενος 
ένα σκάνδαλο δαπανών, 
απομάκρυνε όλους τους 
φιλελεύθερους γερουσια-
στές από την κομματική δι-
οίκηση, συμπεριλαμβανο-
μένου του Jim Cowan, του 
ηγέτη των Grits( καθαρών) 
στη Γερουσία που ήταν 
ο πατέρας ενός από τους 
κύριους συμβούλους του - 
ήταν λίγο κουραστικό.

Πιο ενοχλητική, ίσως, για 
την αντιπολίτευση ήταν 
η απόφαση του Τρουντό 
να ζητήσει την παύση του 
Κοινοβουλίου έως τις 23 
Σεπτεμβρίου. Αυτός δεν 
είναι τόσο ύπουλος τρόπος 
να διασφαλιστεί ότι οι επι-
τροπές που διερευνούν τις 
ενέργειες του και της κυ-
βέρνησής του στη διαμάχη 
WE Charity σταματούν 
το έργο τους και ότι δεν 
καλούνται νέοι μάρτυρες. 
Αποτρέπει την προσθήκη 
περαιτέρω ποδιών τις επό-
μενες εβδομάδες σε μια 
αναπτυσσόμενη ιστορία 

Ο Trudeau ισχυρίζεται ότι δεν θέλει εκλογές. Οι αποφάσεις 
του, όμως, μπορεί να δείχνουν διαφορετικά. 

Υπάρχει πολιτική επιδεξιότητα πίσω από την αρχική κίνηση της παύσης της βουλής.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντού αφαιρεί μια μάσκα 
υφάσματος καθώς πλησιάζει στο βάθρο κατά τη διάρ-
κεια μιας ανακοίνωσης σε ένα εργοστάσιο στο Brockville, 
Ont., Στις 21 Αυγούστου 2020

Χάρπερ πάτησε το κουμπί 
επαναφοράς στο Κοινο-
βούλιο για να αποφύγει 
να εμφανιστούν περισσό-
τερες λεπτομέρειες σχε-
τικά με τη συνενοχή της 
κυβέρνησής του στα βα-
σανιστήρια των Αφγανών 
κρατουμένων, ο Τρουντού 
κατέβηκε στους δρόμους 
για να διαμαρτυρηθεί ενά-
ντια στην κίνηση.
Ως πρωθυπουργός, μίλησε 
εναντίον των ηγετών που 
χρησιμοποιούν την παύση 
ως τακτική για «αποφυγή 
προβληματικών καταστά-
σεων». Και στήριξε την 
προεκλογική του εκστρα-
τεία σε αυτή τη δέσμευση, 
λέγοντας το 2015, ότι δεν 
θα χρησιμοποιούσε την 
παύση για να αποφύγει 
δύσκολες πολιτικές συνθή-
κες. «Δεν θα καταφύγουμε 
σε νομοθετικά κόλπα για 

ρης, χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομίας, που είναι πιο 
πράσινη και πιο δίκαιη για 
όλους τους Καναδούς.
Αλλά τίποτα δεν εμπόδισε 
τον Trudeau να περιμένει 
μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 
για να πατήσει “παύση” και 
στη συνέχεια να “παίξει” 
ξανά στις 23 Σεπτεμβρί-
ου με μια ομιλία από το 
θρόνο.
Αυτό που είναι ίσως πιο 
φρικτό - και καταδεικνύει 
την έκταση του πολιτικού 
παιχνιδιού - είναι η ανακοί-
νωση της Πέμπτης. Η νεο-
σύστατη υπουργός Οικο-
νομικών και η συνάδελφός 
της, η υπουργός Απασχό-
λησης Carla Qualtrough, 
ενημέρωσαν τους Κανα-
δούς ότι η κυβέρνηση 
εργάζεται εδώ και μήνες 
για ένα σχέδιο για τη με-

τάβαση των 
α π ο δ ε κ τ ώ ν 
του Καναδά 
Ε π ε ί γ ο υ σ α ς 
Αν τ α π ό κ ρ ι -
σης (CERB) σε 
νέα προγράμ-
ματα ασφάλι-
σης εργασίας. 
Προγράμματα 
που απαιτούν 
ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή 
έγκριση. Επει-
δή το Κοινο-
βούλιο έχει 
τεθεί σε ανα-
στολή, αυτά 
τα οφέλη θα 

δουν το φως της ημέρας 
μόνο εάν οι Φιλελεύθεροι 
επιβιώσουν με ψηφοφορία 
εμπιστοσύνης μετά την 
ομιλία του θρόνου. Μέχρι 
τότε, οι παραλήπτες του 
CERB θα λάβουν παράτα-
ση τεσσάρων εβδομάδων.

η νομοθεσία 
επέκτεινε την 
Ε π ι δ ό τ η σ η 
βοηθημάτων 
Έ κ τ α κ τ η ς 
Ανάγκης του 
Καναδά έως 
το Νοέμβριο 
και πιθανώς 
σ τ ο  τ έ λ ο ς 
του έτους.
Παρά την πο-
λιτική στάση 
των κομμά-
των της αντι-
πολίτευσης, 
ο ι  Σ υ ν τ η -
ρητικοί,  το 
NDP, το Bloc 
Q u é b é c o i s 
και οι Πρά-
σινοι έχουν 

μάλλον συναινέσει να βο-
ηθήσουν τους Φιλελεύ-
θερους να υιοθετήσουν 
γρήγορα μέτρα για να βο-
ηθήσουν τους Καναδούς 
που αγωνίζονται να αντα-
ποκριθούν στην πανδημία.

Η Qualtrough αναγνώρισε 
ακόμη και την Πέμπτη ότι 
ήταν «πολύ σίγουρη» ότι οι 
Φιλελεύθεροι θα μπορού-
σαν να «επιτύχουν συναί-
νεση με τα άλλα κόμματα» 
σχετικά με τα νέα μέτρα.
Γιατί λοιπόν να περιμένε-
τε μέχρι την ψηφοφορία 
εμπιστοσύνης για να εισα-
γάγετε νέα προγράμματα 
οικονομικής βοήθειας; 
Υποβλήθηκε επανειλημ-
μένα αυτή η ερώτηση την 
Πέμπτη, η Freeland προσέ-
φερε αυτήν την απάντηση: 
«Ελπίζω ότι όλοι οι βου-
λευτές, όλοι οι Καναδοί, θα 
μελετήσουν λεπτομερώς 
τα προγράμματά μας. Και 
ελπίζω να τα υποστηρί-
ξουν. “

«Πολιτικό ποδόσφαι-
ρο»
Ο Trudeau πιέστηκε επί-
σης για αυτήν την Παρα-
σκευή, κατά τη διάρκεια 
ανακοίνωσης με τον πρω-
θυπουργό του Οντάριο 
Doug Ford στο Brockville, 
Ont. «Το έχετε μετατρέψει 
σε πολιτικό ποδόσφαι-
ρο», δήλωσε η δημοσι-
ογράφος του καναδικού 
Τύπου Stephanie Levitz, 
καθώς ο πρωθυπουργός 
προσπάθησε να εξηγήσει 

ότι δεν είχε εισαγάγει το 
νομοσχέδιο πριν από την 
παρέκκλιση επειδή ήθελε 
να «αφιερώσει χρόνο για 
να το κάνει σωστά».
 «Τίποτα γύρω από την 
παρέκκλιση δεν παρεμπο-
δίζει την ικανότητά μας 
να υποστηρίζουμε τους 
Καναδούς, να συνεχίσουμε 
να στηρίζουμε αυτή τη 
δύσκολη στιγμή», δήλωσε 
ο πρωθυπουργός, σημειώ-
νοντας ότι θα μπορούσε να 
εισαγάγει διάφορα μέτρα 
μέσω κανονισμού χωρίς 
την έγκριση του κοινο-
βουλίου.
Γιατί όμως να ανακοινώ-
σετε την παύση του κοι-
νοβουλίου και δύο ημέρες 
αργότερα να αποκαλύψετε 
ένα πρόγραμμα 37 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων, 
ρώτησε η CTV.
 «Δεν παίζετε σκληρά με 
τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, αναγκάζοντάς τα 
να ψηφίσουν σε μια ομιλία 
από το θρόνο και ενδεχο-
μένως να αναγκαστούν σε 
εκλογές χωρίς CERB ή άλλη 
βοήθεια για αυτούς από 
την άλλη πλευρά;» ρώτησε 
ο παραγωγός Mackenzie 
Gray.
 «Εάν τα άλλα κόμματα δι-
αφωνούν με την παράταση 
του CERB ή τη συμμετοχή 
ατόμων στο EI, πρέπει να 
το πουν αυτό», απάντησε 
ο Trudeau.
Στην άλλη πλευρά του 
Σώματος, ορισμένοι Συ-
ντηρητικοί αναρωτιούνται 
αν οι Φιλελεύθεροι προ-
σπαθούν να σχεδιάσουν 
τη ήττα τους.
Καθώς η ομάδα των Grits 
προσπαθεί να γυρίσει τη 
σελίδα από τις δυσάρεστες 
ερωτήσεις σχετικά με τη 
σύγκρουση συμφερόντων 
σχετικά με την WE, έχουν 
επίσης επιδιώξει να αλ-
λάξουν το κανάλι από μια 
πρόταση μη εμπιστοσύνης 
που είπε το Bloc ότι σκο-
πεύει να εισαγάγει.
Η ομιλία για το θρόνο είναι 
ένας χάρτης πορείας για 
την ατζέντα της κυβέρνη-
σης, οπότε είναι εύκολες 
οι ευρείες πινελιές μιας 
πλατφόρμας εκστρατείας. 
Καθώς οι Φιλελεύθεροι 
εξακολουθούν να ανεβαί-
νουν ψηλά στις δημοσκο-
πήσεις, ένας νέος ηγέτης 

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Οικο-
νομικών Chrystia Freeland και ο υπουργός Διακυβερ-
νητικών Υποθέσεων Ντομίνικ Λεμπλάνκ κοιτάζουν 
καθώς ο πρωθυπουργός Justin Trudeau μιλά σε συνέ-
ντευξη Τύπου στο φουαγιέ της Βουλής των Κοινοτήτων 
στις 18 Αυγούστου 2020.

των Συντηρητικών που θα 
επιλεγεί την Κυριακή μόλις 
συγκεντρώνει τους υπο-
στηρικτές του, και ο Ντό-
ναλντ Τραμπ εξακολουθεί 
να είναι αξιωματούχος 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
θα μπορούσε να είναι η 
κατάλληλη στιγμή για τους 
Φιλελεύθερους να τραβή-
ξουν το βύσμα ;
Ο Trudeau επέμεινε αυτήν 
την εβδομάδα ότι δεν θέ-
λει εκλογές.
““Όχι, δεν θέλω η κυβέρ-
νηση να πέσει στην ομιλία 
του θρόνου”, δήλωσε ο 
Τρουντό σε δημοσιογρά-
φους την Τρίτη. «Νομίζω 
ότι οι Καναδοί αναμένουν 
από τα κόμματα τους στο 
Κοινοβούλιο να συνεργα-
στούν για να ανταποκρι-
θούν στις πραγματικές 
προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν… αλλά είμαστε 
σε μια κυβέρνηση μειο-
ψηφίας και θα εναπόκειται 
στα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης να αποφασίσουν 
εάν θα προχωρήσουμε 
σε εκλογές αυτό το φθι-
νόπωρο ή όχι, »Είπε, στα 
γαλλικά.
Είτε θέλει μια είτε δεν θα 
τον πείραζε μια, όλα θα 
μπορούσαν να πέσουν 
στους αριθμούς. Για μήνες, 
η Βουλή των Κοινοτήτων 
έχει μειώσει τους αριθ-
μούς, με όλα τα κόμμα-
τα να συμφωνήσουν σε 
έναν καθορισμένο αριθμό 
για να διασφαλίσει ότι η 
ισορροπία εκπροσώπη-
σης παραμένει η ίδια στην 
αίθουσα. Αυτές οι δια-
πραγματεύσεις δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμη για την 
επιστροφή του Κοινοβου-
λίου τον επόμενο μήνα.
Τι γίνεται όμως αν εμφα-
νιστούν λιγότεροι Φιλε-
λεύθεροι; Ή περισσότεροι 
συντηρητικοί ή βουλευτές 
του μπλοκ επιλέγουν να 
πάρουν τις θέσεις τους και 
να ψηφίσουν μη εμπιστο-
σύνη;
Με μια μειοψηφία και μια 
πανδημία, υπάρχει μεγάλη 
αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο 
Trudeau έδειξε αυτήν την 
εβδομάδα ότι ένα πράγμα 
παραμένει το ίδιο: είναι η 
πολιτική ως συνήθως.

Huffington Post

Απόδοση Ι.Σαραϊδάρης

που δείχνει τους Φιλελεύ-
θερους να παραπλανούν 
- πιθανώς ψευδόμενοι - 
σχετικά με την έκταση 
της πολιτικής συμμετοχής 
στην ανάθεση σύμβασης 
πολλών εκατομμυρίων δο-
λαρίων σε φιλανθρωπικό 
ίδρυμα με προσωπικούς 
δεσμούς με το Trudeau και 
οικονομικούς δεσμούς στα 
μέλη της οικογένειάς του.

Όταν οι Φιλελεύθεροι ήταν 
στην αντιπολίτευση και 
ο πρωθυπουργός Στέφεν 

να αποφύγουμε τον έλεγ-
χο», δήλωσε το πολιτικό 
πρόγραμμα των Φιλελευ-
θέρων.
Ο πρωθυπουργός υποστή-
ριξε αυτήν την εβδομάδα 
ότι απαιτείται επαναφο-
ρά για να προωθήσει ένα 
πρόγραμμα που αντα-
ποκρίνεται στην πανδη-
μία COVID-19 και μια νέα 
φυσιολογική βάση στην 
οποία προσαρμόζονται οι 
Καναδοί. Είπε ότι θα υπο-
βάλει ένα σχέδιο για την οι-
κοδόμηση μιας ισχυρότε-

Οι Φιλελεύθεροι θα μπο-
ρούσαν να έχουν θεσπίσει 
αυτήν τη νομοθεσία αρ-
γότερα αυτό το μήνα - το 
Σώμα είχε προγραμματι-
στεί ακόμη και να συνα-
ντηθεί στις 26 Αυγούστου - 
και τότε θα μπορούσαν να 
είχαν διαλύσει τη βουλή.
Όπως έχει αρκετές φορές 
από την πανδημία, τον 
Ιούλιο, το Σώμα συναντή-
θηκε και ψήφισε το Μπιλ 
C-20 σε μια μέρα. Αυτή 



PATRIDESAugust 27, 2020   6

 The 

Greek Grill Restaurant 

Σας εγγυόμαστε: ÍïóôéìéÜ, ðïéüôçôá, 
êáèáñéüôçôá, åîõðçñÝôçóç, áóõíáãþíéóôåò 
ôéìÝò.

 Õðü ôçí Äéåýèõíóç

Ôïõ Êþóôá  Ìáíôæéïýñá

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

Tel. 416- 461 5200

Από την Kaitlyn Kuryk -

Αντί να επιστρέψει στο 
«φυσιολογικό» μετά την 
πανδημία COVID-19, ο Κα-
ναδάς πρέπει να υιοθετή-
σει ένα σύστημα υγειονο-
μικής περίθαλψης που έχει 
ως στόχο στην πρόληψη 
και τους κοινωνικούς κα-
θοριστικούς παράγοντες 
της υγείας.

Το COVID-19 έχει θέσει στο 
προσκήνιο τις ανισότητες 
του τρέχοντος «θεραπευ-
τικού» συστήματος υγει-
ονομικής περίθαλψης του 
Καναδά και των προβλη-
μάτων που συνδέονται με 
την θεώρηση της πολιτικής 
της υγείας σε απομόνωση 
από κοινωνικούς παρά-
γοντες.
Μετά το COVID, δεν πρέπει 
να «επιστρέψουμε στο 
φυσιολογικό». Αντ ‘αυτού, 
πρέπει να πιέσουμε για ένα 
σύστημα υγειονομικής πε-
ρίθαλψης που εκτιμά την 
πρόληψη και αναγνωρίζει 
ότι όλη η πολιτική είναι 

περίθαλψης επικεντρώ-
νεται στη θεραπεία και 
τη θεραπεία του ατόμου 
μόλις διαγνωστεί με κά-
ποια ασθένεια. Ο νόμος 
για την υγεία του Καναδά 
ορίζει στενά την «υγεία» 
και διασφαλίζει μόνο ότι 
παρέχονται «ιατρικά απα-
ραίτητες» υπηρεσίες.
Εκτός από το ότι είναι αντι-
δραστικό, δεν υπάρχει 
σταθερός ορισμός του από 
τι συνιστάται μια ιατρικά 
απαραίτητη υπηρεσία και 
αυτό που θεωρείται ια-
τρικά απαραίτητο μπορεί 
να αλλάξει ανάλογα με το 
πλαίσιο στο οποίο παρέ-
χεται. Οι υπηρεσίες που 
θεωρούνται ιατρικά απα-
ραίτητες περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα, 
οπτομετρία, οδοντιατρική 
περίθαλψη και φυσιοθε-
ραπεία. Ακόμα πιο μα-
κριά από τον ιατρικά απα-
ραίτητο ορισμό είναι οι 
κοινωνικοί καθοριστικοί 
παράγοντες της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης 
της ασφαλούς στέγασης, 

νομική περίθαλψη κάνει 
περισσότερο κακό παρά 
καλό, όπως αποδεικνύ-
εται από ιατρικά λάθη, 
αρνητικές φαρμακευτικές 
αλληλεπιδράσεις και την 
ιατρική εμπειρία της καθη-
μερινής ζωής.
Η θεραπευτική προσέγγι-
ση επικεντρώνεται στην 
ασθένεια στο άτομο, αντί 
να εξετάζει κοινωνικές 
πτυχές και εγγύς παράγο-
ντες που μπορεί να επη-
ρεάσουν την ασθένεια. 
Τώρα, με το COVID-19, 
δεν υπάρχει θεραπεία για 
την ασθένεια και έτσι η 
θεραπευτική προσέγγιση 
έχει ήδη μειωθεί.

Όπου η κανονική απέτυχε
Η συμβουλή που δίνεται 
στο καναδικό κοινό ως ο 
καλύτερος τρόπος για να 
σταματήσει η εξάπλωση 
του COVID-19 είναι να 
μείνουν σπίτι όποτε είναι 
δυνατόν και να πλένουν 
συχνά τα χέρια τους. Αν και 
αυτό μπορεί να ακούγεται 
σαν καλή συμβουλή, δεν 
μπορεί να ασκηθεί εξίσου 

αναβολή των πληρωμών 
ενοικίου. Αντ’ ‘αυτού, η 
απόφαση αφήνεται στους 
μεμονωμένους ιδιοκτήτες 
και επηρεάζει αρνητικά 
εκείνους με χαμηλότερη 
κοινωνικοοικονομική κα-
τάσταση.

Επιπλέον, η πρόσβαση 
σε καθαρό νερό δεν είναι 
διαθέσιμη σε όλους τους 
Καναδούς, καθώς 61 αυ-
τόχθονες κοινότητες σε 
όλη τη χώρα υπόκεινται 
σε συμβουλές με βραστό 
νερό. Προφανώς, η πρό-
σβαση στους κοινωνικούς 
καθοριστικούς παράγο-
ντες της υγείας δεν κατα-
νέμεται εξίσου.
Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
βραχυπρόθεσμα οικονο-
μικά μέτρα για να βοηθή-
σουν τους Καναδούς να 
παραμείνουν σε λειτουρ-
γία, όπως το Επείγουσα 
Καναδική Ανταπόκριση 
(CERB). Με περισσότερα 
από τρία εκατομμύρια Κα-
ναδούς εκτός εργασίας, το 
COVID-19 έχει επισημάνει 
πόσο επισφαλώς ζούσαν 
πολλοί Καναδοί.
Καθώς αυτές οι οικονομι-
κές προσπάθειες μπορεί 
να είναι χρήσιμες αυτή 
τη στιγμή, είναι απλώς 
λύσεις προσωρινής κα-
λύψεως του προβλήμα-
τος και είναι απίθανο να 
έχουν διαρκή αντίκτυπο 
στους κοινωνικούς καθο-
ριστικούς παράγοντες της 
υγείας. Όπως και το θερα-
πευτικό σύστημα υγείας, 
είναι αντιδραστικές, όχι 
προληπτικές. θεραπευτικό, 
όχι προληπτικό. Αυτό ση-
μαίνει ότι πολλοί από τους 
παράγοντες που συμβάλ-
λουν στην εξάπλωση του 
COVID-19 δεν μπορούν 
να αντιμετωπιστούν απο-

τελεσματικά επειδή δεν 
υπάρχει κατάλληλο δίκτυο 
κοινωνικής ασφάλειας.

Δημιουργία ενός 
«νέου φυσιολογικού»

Όταν τα συστήματα υγείας 
και οικονομίας βρίσκονται 
σε σύγχυση, δεν υπάρ-
χει καλύτερος χρόνος για 
ανασυγκρότηση από κάτω 
προς τα πάνω. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι μια προλη-
πτική προσέγγιση στην 
υγειονομική περίθαλψη 
δεν θα οδηγούσε μόνο σε 
έναν πιο υγιή πληθυσμό 
και πιο δίκαιη πρόσβαση 
στις κοινωνικές υπηρεσί-
ες, αλλά θα ήταν επίσης 
λιγότερο ακριβό από το 
τρέχον σύστημά μας μα-
κροπρόθεσμα.
Καθώς το μεγαλύτερο μέ-
ρος του ΑΕΠ δαπανάται για 
την υγειονομική περίθαλ-
ψη, η μεταφορά χρημάτων 
σε άλλους τομείς πολιτικής 
που επηρεάζουν τους κοι-
νωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της υγείας 
θα απαιτήσει σημαντική 
αναδιάρθρωση. Επειδή 
έχουμε ένα ομοσπονδιακό 
σύστημα υγείας, η αλλαγή 
συμβαίνει συχνά αργά και 
η μεταρρύθμιση μεγάλης 
κλίμακας σπάνια συμβαίνει 
καθόλου. Αυτό αποδει-
κνύεται από την έλλειψη 
εθνικού προγράμματος 
φαρμακευτικής αγωγής 
του Καναδά, στρατηγικής 
ψυχικής υγείας και εθνικού 
προγράμματος φροντίδας 
στο σπίτι, παρόλο που όλα 
αυτά έχουν συζητηθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες.
Σα ν  π ρ ο φ ύ λ α ξ η  σ τ ο 
COVID-19, κάθε καναδική 
επαρχία κήρυξε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης και, 
ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε 

Να μην υπάρξει «επιστροφή στο φυσιολογικό» μετά το 
COVID-19: Η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να αλλάξει στό-
χευση από τη θεραπεία στην πρόληψη

απαραίτητο από την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση να 
επικαλεστεί το νόμο περί 
έκτακτης ανάγκης. Ωστό-
σο, η επίκληση της πράξης 
μπορεί να ήταν η κατάλλη-
λη στιγμή για να επεκταθεί 
ο ορισμός των ιατρικώς 
απαραίτητων υπηρεσιών 
και να εγκριθούν εκτετα-
μένα μέτρα για τη μεταρ-
ρύθμιση της υγείας, όπως 
τα εθνικά προγράμματα 
υγείας, χωρίς ώθηση από 
τις επαρχίες.
Η πολιτική για την υγεία 
θα πρέπει να καλύπτει 
πλήρως και να εξετάζει την 
αμφίδρομη σχέση μεταξύ 
των αντίθετα στο ρεύμα 
(προληπτικών) και των 
συμπλεύσεων(θεραπευτι-
κών) μέτρων, και πρέπει να 
αναλύεται στο πλαίσιο των 
κοινωνικών καθοριστικών 
παραγόντων της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των φύλων, της φυλής, 
της εκπαίδευσης και των 
κοινωνικοοικονομικών 
παραγόντων.
 
Ο Καναδάς πρέπει να 
αδράξει την ευκαιρία για 
συνεργασία μεταξύ των 
επαρχιών και μεταξύ κυ-
βερνητικών, ιδιωτικών 
και κοινοτικών ομάδων. 
Τώρα είναι η ώρα για ολο-
κληρωμένες πολιτικές για 
αντιδραστικά μέτρα. δη-
μόσια προγράμματα για 
την ιδιωτικοποίηση · και 
αγκαλιάζοντας προληπτι-
κά μέτρα για την αποφυγή 
ασθένειας. Τώρα είναι η 
ώρα για αλλαγή. Δεν πρέ-
πει ποτέ να επιστρέψουμε 
στο «κανονικό». 

Kaitlyn Kuryk, Υποψήφιος 
διδάκτορας, κοινωνιολο-
γία υγείας, Πανεπιστήμιο 
της Μανιτόμπα

Η πανδημία έχει επισημάνει τον αντίκτυπο της κατάστασης στέγασης στην υγεία.

πολιτική για την υγεία.
Πρέπει να διασφαλίσουμε 
ότι αντιμετωπίζουμε όλους 
τους παράγοντες που μπο-
ρούν να παράγουν και να 
διατηρούν την υγεία, όχι 
μόνο να βοηθούμε τους 
ανθρώπους όταν αρρω-
σταίνουν. Για την καλύτερη 
αντιμετώπιση της υγείας 
του πληθυσμού, πρέπει να 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ 
προληπτικών και θερα-
πευτικών μέτρων, δίκαιης 
πρόσβασης σε κοινωνικές 
υπηρεσίες, πολιτικών που 
δίνουν έμφαση στους κοι-
νωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της υγείας 
και απομάκρυνσης από το 
«σύστημα φροντίδας της 
ασθενείας».
Τι ήταν φυσιολογικό; Θε-
ραπευτική υγειονομική 
περίθαλψη
Η θεραπευτική προσέγ-
γιση της υγειονομικής 

της εισοδηματικής ασφά-
λειας και ενός κατάλληλου 
δικτύου κοινωνικής ασφά-
λειας.
Λεζάντα: Ένα προληπτικό 
σύστημα υγείας εστιάζεται 
σε πολιτικές που βοηθούν 
στην πρόληψη ασθενειών, 
συμπεριλαμβανομένης 
της αντιμετώπισης των 
κοινωνικών καθοριστικών 
παραγόντων της υγείας. 
Ένα θεραπευτικό σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης 
έχει σχεδιαστεί για τη θε-
ραπεία ατόμων που είναι 
ήδη άρρωστα.

Με την θεραπευτική προ-
σέγγιση είναι αδύνατο να 
έχουμε έναν πληθυσμό 
που να είναι καλά, αφού 
αυτός δεν ήταν ποτέ ο 
στόχος του συστήματος. 
Υπάρχει επίσης ένα επιχεί-
ρημα ότι η θεραπευτική 
προσέγγιση στην υγειο-

από όλους τους Καναδούς.
Οι Καναδοί καλούνται να 
μείνουν στο σπίτι όσο το 
δυνατόν περισσότερο. Τι 
γίνεται όμως αν δεν έχουν 
σπίτι; Παίρνουν μια ευκαι-
ρία σε ένα άστεγο κατα-
φύγιο, όπου ο υπερπληθυ-
σμός είναι αναπόφευκτος; 
Αν και στην επιφάνεια, 
αυτό μπορεί να μοιάζει 
με ζήτημα πολιτικής στέ-
γασης, ζήτημα πολιτικής 
εργασίας ή οικονομικής 
πολιτικής, είναι πραγματι-
κά ζήτημα πολιτικής δημό-
σιας υγείας.
Το προνόμιο της κατο-
χής ενός σπιτιού τονίζεται 
από την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, η οποία επέ-
τρεψε την αναβολή των 
πληρωμών ενυπόθηκων 
δανείων για τους επιλέξι-
μους ιδιοκτήτες σπιτιού, 
ενώ δεν εφαρμόστηκε 
παρόμοια πολιτική για την 
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Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης

Ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε 
κάποιο σοβαρό πρόβλημα 
μεταξύ του Justin Trudeau 
και του Bill Morneau την 
περασμένη εβδομάδα, 
όταν το γραφείο του πρω-
θυπουργού έκανε το έκτα-
κτο βήμα να κάνει μια δή-
λωση ότι ο πρωθυπουργός 
είχε πλήρη εμπιστοσύνη 
στον υπουργό των Οικονο-
μικών. Αυτό ακολούθησε 
μια αναφορά του Globe 
and Mail ότι ο Trudeau 
ήταν αβέβαιος, σύμφωνα 
με τους εμπιστευτικούς 
του PMO, εάν το Morneau 
ήταν το σωστό άτομο να 
«οδηγήσει τη χώρα σε μια 
μετά την πανδημία ανά-
καμψη».
Ποτέ στη ζωντανή μνήμη 
το Πρωθυπουργικό Γρα-
φείο έχει κάνει κάποια 
παρόμοια δήλωση. Απλά 
δεν μπορείτε να φαντα-
στείτε το Γραφείο του Brian 
Mulroney να βγάζει ποτέ 
μια καταδικαστική δήλω-
ση ότι ο Don Mazankowski, 
ή ο Michael Wilson πριν 
από αυτόν, απολάμβανε 
την εμπιστοσύνη του πρω-
θυπουργού ως υπουργός 
Οικονομικών. Κάποιος από 
τους δύο θα είχε παραιτη-
θεί επί τόπου.
Και αυτό ήταν σε μερικές 
δύσκολες στιγμές, ρεκόρ 
επιτοκίων για να εξημε-
ρώσουν τον πληθωρισμό 
στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980 - το επιτόκιο των 
τραπεζών ήταν 12,4 τοις 
εκατό το 1989, ενώ τα τε-
ράστια ελλείμματα και οι 
υποστηρικτικές δαπάνες 

σηματοδότησαν τη βαθιά 
ύφεση του 1990-91. Ο 
Γουίλσον ήταν υπουργός 
Οικονομικών όλη την ώρα, 
από το 1984-1991.
Ο Mazankowski, υπουργός 
από το 1991-1993, προ-
ήδρευσε στη λεγόμενη 
«ανάκαμψη άνεργων» του 
1992. Κανένας υπουργός 
Οικονομικών δεν υπο-
νομεύτηκε ποτέ με τον 
υπεροπτικό τρόπο με τον 
οποίο ο Trudeau και το 
γραφείο του αντιμετώ-
πισαν τον Morneau την 
τελευταία εβδομάδα.

Έτσι, δεν ήταν μεγάλη έκ-
πληξη όταν ο Morneau 
είπε στη χώρα τη Δευτέρα 
το βράδυ. «Θα παραιτηθώ 
ως υπουργός Οικονομικών 
και ως μέλος του Κοινο-
βουλίου για το Τορόντο 

Κέντρο». Ισχύει αμέσως.
Μετά από λιγότερες από 
δύο θητείες και μόνο πέ-
ντε χρόνια στο Σώμα, ο 
Morneau δεν θα λάβει 
καν κοινοβουλευτική σύ-
νταξη, με ελάχιστη θητεία 
να είναι έξι χρόνια. Όχι ότι 
το Morneau χρειάζεται τα 
χρήματα, καθόλου.
Το να ειπωθεί ότι είναι 
ανεξάρτητα πλούσιος είναι 
υποτήμηση της υπόθεσης. 
Μετά την πρώτη ανάληψη 
των καθηκόντων των Φι-
λελευθέρων τον Νοέμβριο 
του 2015, ο Morneau πού-
λησε περίπου 20 εκατομ-
μύρια δολάρια σε μετοχές 
από την Morneau-Shepell 
Inc., την οικονομική και 
κτηματομεσιτική εταιρεία 
της οικογένειάς του. Αλλά 
συνέχισε να αντλεί 65.000 
δολάρια το μήνα μερί-

Η ντροπιαστική έξοδος του Bill Morneau
Ο μοναδικός υπουργός Οικονομικών του Τζάστιν Τρουντό στα πέντε χρόνια 
φεύγει από την πολιτική εν μέσω πανδημικής ύφεσης.

L. Ian MacDonald

σματα από τις υπόλοιπες 
μετοχές του, έως ότου ο 
δημοσιογράφος David 
Akin έσπασε την ιστορία 
το 2017 ότι έλαβε χρήματα 
από μια εταιρεία σε μια βι-
ομηχανία που διέπεται από 
το υπουργείο του. Πούλη-
σε το ένα εκατομμύριο με-
τοχές και έδωσε το κέρδος 
σε φιλανθρωπικούς σκο-
πούς, βάζοντας τα υπό-
λοιπα χαρτοφυλάκιά του 
σε τυφλή εμπιστοσύνη, 
καθώς θα έπρεπε να είχε 
κάνει την ημέρα που ανέ-
λαβε τα καθήκοντά του.

Στη συνέχεια, εξελίχθηκε 
ότι ο Morneau είχε παρα-
μελήσει να δηλώσει τη 
βίλα του στα νότια της 
Γαλλίας, όπου είναι συνιδι-
οκτήτης με τη σύζυγό του 

Nancy McCain Morneau  
των McCains του New 
Brunswick. Καμία ενημε-
ρωτική ανακοίνωση για 
αυτούς επίσης.
Στη συνέχεια, αποδείχθηκε 
τον περασμένο μήνα ότι η 
WE Charity - εμπλέκεται 
σε μια διαμάχη σύγκρου-
σης συμφερόντων για 
τη σύναψη σύμβασης 43 
εκατομμυρίων δολαρίων 
από την κυβέρνηση του 
Trudeau αφού πλήρωσε 
τόσο τη Margaret όσο 
και τη Sacha Trudeau για 
ομιλίες και εμφανίσεις - 
είχε παραμελήσει να τι-
μολογήσει τον Morneau 
για διαμονή σε δύο οικο-
γενειακές επισκέψεις σε 
στρατόπεδα εκπαίδευσης 
WE στην Αφρική και την 
Κεντρική Αμερική, εκτός 
από τα έξοδα ταξιδιού 
που είχε καλύψει. Όταν ο 
Morneau το έμαθε επιτέ-
λους ως προετοιμασία για 
την εμφάνισή του στην 
επιτροπή οικονομικών του 
κοινοβουλίου, έγραψε μια 
επιταγή στο WE για 41.000 
$ το πρωί της εμφάνισής 
του. Και τότε ήταν όταν 
το αποκάλυψε εθελοντικά 
στην αρχική του δήλωση 
που άνοιξε όλη η κόλαση.
Ο Morneau λέει ότι παραι-
τείται τώρα για να αφιερώ-
σει τον πλήρη χρόνο του 
σε μια προσπάθεια να γίνει 
Γενικός Γραμματέας του 
Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης (ΟΟΣΑ), της οικονομι-
κής ομάδας προβληματι-
σμού των ανεπτυγμένων 
οικονομιών που χρησιμεύ-
ει ως εκ των πραγμάτων 
μέλος των ομάδων G7 και 

G20 . Διευθύνθηκε από το 
1996-2006 από τον πρώην 
υπουργό Pierre Trudeau, 
Don Johnston. Η δήλω-
ση του νεότερου Trudeau 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα 
την πλήρη υποστήριξή του 
στο Morneau. Και πάλι, όχι 
ότι χρειάζεται τα χρήματα, 
αλλά θα ήταν κάτι ενδια-
φέρον να κάνει. Αλλά το 
γεγονός παραμένει ότι ο 
Morneau παραιτείται ως 
υπουργός Οικονομικών 
μιας χώρας της G7 εν μέσω 
της μεγαλύτερης οικονομι-
κής κρίσης ενός αιώνα.
Εν τω μεταξύ, ο Trudeau 
χρειάζεται υπουργό Οικο-
νομικών, πριν κλείσουν οι 
αγορές την Τρίτη. Δεν πρέ-
πει να κοιτάζει πέρα από 
την αναπληρωτή πρωθυ-
πουργό, Chrystia Freeland, 
το πιο έξυπνο άτομο σε 
οποιαδήποτε αίθουσα. 
Στην πανδημία, υπήρξε 
επικεφαλής λειτουργός 
των επαρχιών και έθεσε σε 
ειδοποίηση την κυβέρνη-
ση Τραμπ σχετικά με τους 
δασμούς της φοβερίδας 
για το αλουμίνιο. Μην δη-
μιουργείς προβλήματα με 
αυτό το κορίτσι, Ντόναλντ. 
Έχει εργαστεί σε όλο τον 
κόσμο στα ανώτερα κλι-
μάκια της οικονομικής 
και επιχειρηματικής δη-
μοσιογραφίας και είναι 
δύσκολη για τα τουρνουά. 
Θα μπορούσε να συνεχίσει 
να κάνει όλα αυτά από το 
υπουργείο Οικονομικών, 
για να μην αναφέρουμε 
ότι μεγαλώνει τρία παιδιά.
Εύκολη κλήση, πρωθυ-
πουργέ.

Ο πρωθυπουργός Justin 
Trudeau θέλει σαφώς αυτή 
τη στιγμή να είναι ένα 
σημείο καμπής, και ίσως 
μάλιστα θα είναι. Όμως, η 
απόπειρα της περιστροφι-
κής κίνησης ήταν βάναυση 
και αδιάφορη.
Ο πρώην υπουργός Οι-
κονομικών Μπιλ Μορνεό  
ποδοπατήθηκε και τώρα 
το Κοινοβούλιο - συμπε-
ριλαμβανομένων πολλών 
ερευνητικών επιτροπών 
για την υπόθεση WE - ανα-
βλήθηκε για ένα μήνα. Οι 
διαρροές από την κυβέρ-
νηση και οι κραυγές αδικο-
πραξίας από τα παγκάκια 
της αντιπολίτευσης θα 
συνοδεύονται τώρα από 
κατηγορίες υποκρισίας και 
συγκαλύψεων.

Όμως, ο Τρουντό έχει 
τώρα μια πολύ γνωστή 
νέα υπουργό Οικονομι-
κών - την πρώτη γυναίκα 
στον Καναδά που κατέχει 
ποτέ αυτό το αξίωμα - και 
σύντομα θα παρουσιάσει 
μια νέα ατζέντα, που υπό-
σχεται ότι θα ανταποκρι-

θεί στην ιστορική στιγμή 
αυτής της πανδημίας. Και 
μάλλον στοιχηματίζει ότι 
αυτό το όραμα και αυτές 
οι πολιτικές θα αντικατα-
στήσουν τελικά όλα όσα 
συνέβησαν τις τελευταίες 
48 ώρες και τους δύο τε-
λευταίους μήνες.

Ο Καναδάς σε ένα «σταυ-
ροδρόμι»
Παντού, οι άνθρωποι προ-
σπαθούν να προχωρήσουν 
με ένα νέο φυσιολογικό, 
ακόμη και όταν ένας με-
ταδοτικός ιός εξακολουθεί 
να απειλεί να προκαλέσει 
νέα καταστροφή. Μπρο-
στά από τους Καναδούς, 
ο Trudeau εισηγήθηκε την 
Τρίτη το απόγευμα, ότι 
είναι ένα “σταυροδρόμι”.
“Έχουμε μια επιλογή να 
κάνουμε”, δήλωσε ο πρω-
θυπουργός. «Μπορού-
με να αποφασίσουμε να 
προχωρήσουμε αντί να 
επιστρέψουμε στο status 
quo. Μπορούμε να επιλέ-
ξουμε να υιοθετήσουμε 
τολμηρές νέες λύσεις στις 
προκλήσεις που αντιμετω-

πίζουμε και να αρνηθούμε 
να συγκρατηθούμε από 
παλιούς τρόπους σκέψης».
Το Κοινοβούλιο διαλύθηκε 
μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 
καθώς η κυβέρνηση του 
Trudeau απομακρύνεται 
από τη διαμάχη WE Charity
Η Freeland αντικαθιστά 
τον Morneau ως υπουργό 
Οικονομικών του Trudeau
Η πανδημία ήταν μια 

«απροσδόκητη πρόκλη-
ση», αλλά τώρα παρουσί-
ασε «μια άνευ προηγου-
μένου ευκαιρία», δήλωσε 
ο Τρουντό, προφέροντας 
μια ιδέα που υπαινίσσονται 
οι ανώτεροι Φιλελεύθεροι 
τις τελευταίες εβδομάδες.

“Αυτή είναι η ευκαιρία μας 
να οικοδομήσουμε έναν 

πιο ανθεκτικό Καναδά”, 
δήλωσε ο Trudeau. “Έναν 
Καναδά που είναι πιο υγι-
ής και ασφαλέστερος, πιο 
πράσινος και πιο ανταγω-
νιστικός. Ένας Καναδάς 
που είναι πιο φιλόξενος 
και πιο δίκαιος. Αυτή είναι 
η στιγμή μας να αλλάξουμε 
το μέλλον προς το καλύ-
τερο.”
Είναι όλα προφανές τροφή 

για μια νέα ομιλία θρόνου 
αυτό το φθινόπωρο. Έχει 
περάσει σχεδόν ένας χρό-
νος από την τελευταία ομι-
λία του θρόνου και αυτή η 
δήλωση προθέσεων μετά 
την εκλογή μετατράπηκε 
σε έναν προ-πανδημικό 
Καναδά που δεν υπάρχει 
πλέον.
Για να παρουσιάσει μια 
νέα ομιλία για τον θρό-
νο - όπως προτίθεται να 
κάνει η κυβέρνηση στις 
23 Σεπτεμβρίου - ο πρω-
θυπουργός υποχρεώθηκε 
αναγκαστικά να ζητήσει 
από την Αντιπρόσωπο της 
Βασίλισσας να τερματίσει 
την τρέχουσα σύνοδο του 
Κοινοβουλίου. Αλλά θα 
μπορούσε να είχε υπο-
βάλει επίσημα αυτό το 
αίτημα για παύση στις 22 
Σεπτεμβρίου. Αντ’ ‘αυτού, 
το ζήτησε από την Τζούλι 
Πιέτ την Τρίτη.

Η υπόθεση των WE 
είναι σε αναμονή
Ως αποτέλεσμα, το Κοινο-

Ο Trudeau προσπαθεί να στρίψει -  και σκοντάφτει 
στον υπουργό των Οικονομικών του

Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι η διάλυση του Κοινοβουλίου προσφέρει μια άνευ 
προηγουμένου ευκαιρία. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι απλά πολιτικές.

Η πανδημία παρουσιάζει μια «άνευ προηγουμένου ευκαιρία» για την οικοδόμηση 
ενός πιο ανθεκτικού Καναδά, δήλωσε ο πρωθυπουργός στην Οτάβα την Τρίτη. 
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βούλιο θα αναβληθεί για 
πέντε εβδομάδες. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα 
μόνο την ακύρωση μιας 
συνεδρίασης της Βουλής 
των Κοινοτήτων, η οποία 
θα είχε συμβεί στις 26 
Αυγούστου. Ωστόσο, αυτό 
σημαίνει επίσης ότι, έως 
ότου επανασυνδεθεί το 
Κοινοβούλιο, καμία επι-
τροπή του Σώματος δεν 
θα μπορεί να συνεδριάσει 
- συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε τις επιτρο-
πές που ακολουθεί επί του 
παρόντος την υπόθεση 
WE. 

Ο Trudeau δεσμεύθηκε ότι 
θα κυκλοφορήσει αμέσως 
όλη η εσωτερική αλληλο-
γραφία και τα έγγραφα 
που έχουν ζητηθεί από 
την επιτροπή οικονομικών. 
Οι βουλευτές της αντι-
πολίτευσης θα μπορούν 
επίσης να ξαναρχίσουν 
τις επίσημες μελέτες τους 
μόλις συγκληθεί το Κοινο-
βούλιο και ανασυσταθούν 
οι επιτροπές.
Αλλά αυτές οι λεπτομέρει-
ες δεν μπορούν να απο-
κρύψουν το γεγονός ότι 
η αναβολή του Κοινοβου-
λίου για ένα μήνα ήταν 
ανήκουστη.
Τα έγγραφα υποδηλώ-
νουν ότι οι γραφειοκρά-
τες ωθούνταν να κοιτά-
ξουν στο πρόγραμμα WE 
Charity για φοιτητές
Ήταν η σαφής πολιτική 
χρήση της αναίρεσης του 
πρώην πρωθυπουργού 
του Στέφεν Χάρπερ, το 

2008 και το 2009, που έδω-
σε στο διαδικαστικό μηχα-
νισμό ένα κακό όνομα. Οι 
Φιλελεύθεροι, σε απάντη-
ση, ορκίστηκαν ότι δεν θα 
το κακοποιήσουν ποτέ.

Μπορεί να υποστηρίξουν 
ότι πρέπει να κάνουν πολ-
λά για να προετοιμάσουν 
μια ομιλία θρόνου τον 
επόμενο μήνα, αλλά ο 
σχετικός φόρτος εργασίας 
της κυβέρνησης θα είναι 
πάντα ένα ανυπόστατο 
επιχείρημα για να παρα-
κάμψει το Κοινοβούλιο.

Οι φιλελεύθεροι λένε ότι η 
πρόθεσή τους είναι αθώοι
Ίσως να λένε στον εαυτό 
τους ότι αυτή η παρέκκλι-
ση είναι κάπως λιγότερο 
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τρομερή από το 2008 και 
το 2009, και μπορεί να 
διαβεβαιώσουν ο ένας τον 
άλλον ότι οι Συντηρητικοί 
δεν θα είναι σε θέση να 
επικρίνουν. Θα μπορού-
σαν να επιμείνουν ότι οι 
ακροάσεις WE ήταν κομμα-
τικά παιχνίδια, και ότι μια 
πολιτική στροφή αξίζει μια 
άλλη. Μπορεί να πιστεύ-
ουν ότι άλλα ζητήματα 
είναι πιθανό να καλύψουν 
τυχόν ανησυχίες σχετικά 
με την διάλυση - όπως 
έκαναν και οι Συντηρητικοί 
του Harper, κερδίζοντας 
στη συνέχεια πλειοψηφία 
το 2011.
Ως ένα μικρό μέτρο λογο-
δοσίας, οι Φιλελεύθεροι 
θα πρέπει τουλάχιστον να 
υποκύψουν στις δικές τους 

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντού, αριστερά και ο Ντομίνικ Λεμπλάνκ, δεξιά, βλέ-
πουν την αναπληρωτή πρωθυπουργό Χρύστια Φρίλαντ να παίρνει το βάθρο μετά 
την ονομασία της ως νέας υπουργού Οικονομικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στο Κοινοβούλιο Hill την Τρίτη. Είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα 
του ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομικών. 

αλλαγές στους κανόνες το 
2017. Οι κυβερνήσεις πρέ-
πει τώρα να υποβάλουν έκ-
θεση μετά το γεγονός που 
να εξηγεί την απόφαση της 
διάλυσης του κοινοβουλί-
ου, και αυτή η έκθεση θα 
ληφθεί από μια επιτροπή.
Όμως οι Φιλελεύθεροι του 
Τρουντό θα δυσκολευ-
τούν να διεκδικήσουν την 
απόλυτα αθώα πρόθεση. 
Τώρα πιθανότατα θα κα-
τηγορηθούν ως υποκριτές, 
και ίσως ακόμη και να κα-
τηγορηθούν ότι βλάπτουν 
το Κοινοβούλιο.
Ακόμη και ως θέμα καθα-
ρής πολιτικής, η παύση 
απειλεί να μειώσει αυτό 
που ήταν πιθανώς ο επι-
θυμητός τίτλος της κυ-
βέρνησης: ότι η Chrystia 

Fr e e l a n d  ε ί ν α ι  τ ώ ρ α 
υπουργός Οικονομικών. 
Θεωρητικά, η παρέκκλιση 
μπορεί να εκκαθαρίσει τον 
πολιτικό εναέριο χώρο για 
τον επόμενο μήνα και η 
υπόθεση WE μπορεί να κα-
τακλυστεί αργότερα αυτό 
το φθινόπωρο από αυτήν 
τη νέα ατζέντα.
Όμως, οι κίνδυνοι της παύ-
σης αποδεικνύονται ακό-
μη πιο προβληματικοί από 
ό, τι θα ήταν ποτέ άλλες 
ακροάσεις επιτροπών τις 
επόμενες πέντε εβδομά-
δες.
Στην ταχεία και απροβλη-
μάτιστη προσέγγιση της 
πρόσφατης αναταραχής, 
μπορεί κανείς να δει μια 
αντιστροφή του τι συνέβη 
την τελευταία φορά που 
υπήρξε σημαντική ανατα-
ραχή στην κυβέρνηση του 
Τρουντό.
Όταν η υπόθεση SNC-
Lavalin εξερράγη στην 
πρώτη σελίδα του Globe 
and Mail τον Φεβρουάριο 
του 2019, ακολούθησαν ο 
Jody Wilson-Raybould και 
η Jane Philpott να εγκατα-
λείψουν το πάρτι, υπήρχε 
μια πολύ - πολύ μεγάλη, 
κάποιοι θα έλεγαν - από-
πειρα να διορθώσουν τα 
πράγματα και συμφιλίωση. 
Ίσως οι δύο πρώην υπουρ-
γοί του υπουργικού συμ-
βουλίου υπήρξαν τόσο δη-
μοφιλείς, ώστε ο Τρουντό 
θεώρησε απαραίτητο να 
δοκιμάσει, αλλά ορισμένοι 
από τους προκατόχους 
του ως πρωθυπουργός 
ιδιωτικά εξέφρασαν απο-
ρία που δεν κινήθηκε πιο 

γρήγορα και επιθετικά για 
να γυρίσει τη σελίδα. Σε 
αυτό, ο Trudeau επέμεινε 
ότι ήθελε να κάνει την πο-
λιτική διαφορετικά.
Αυτό το είδος πνεύματος 
μπορεί να ήταν αποδει-
κτικό όταν ο Trudeau συμ-
φώνησε να εμφανιστεί 
ενώπιον της επιτροπής 
οικονομικών για να κατα-
θέσει σχετικά με την WE 
και την Καναδική επιχορή-
γηση υπηρεσίας. Αλλά το 
μάθημα που μπορεί να είχε 
πάρει ο Trudeau από την 
άνοιξη του 2019 ήταν ότι 
δεν υπάρχει πάντα μεγάλη 
ανταμοιβή για το να προ-
σπαθούμε να κάνουμε τα 
πράγματα διαφορετικά - 
ότι οι προκάτοχοί του είχαν 
δίκιο και ότι μερικές φορές, 
η ασυνείδητη προσέγγιση 
είναι η έξυπνη.
Με την παύση του κοι-
νοβουλίου για ένα μήνα 
- και στις καταστροφικές 
διαρροές γύρω από το 
Morneau - η κυβέρνηση 
του Trudeau έκανε πολιτι-
κή σε κάτι που μοιάζει με 
τον συνηθισμένο τρόπο.
Ο Trudeau πρέπει να ελπί-
ζει ότι, όσο κι αν  δεν είναι 
κολακευτικά, τα γεγονότα 
των τελευταίων ημερών 
τουλάχιστον προκάλεσαν 
την αιτία όλων των με-
γάλων πραγμάτων που 
ήλπιζε να κάνουν - ή ότι 
το όραμά του και οι αξίες 
που το στηρίζουν θα είναι 
αρκετοί για τους Καναδούς 
ψηφοφόρους να αγνο-
ήσουν τις ανεπιθύμητες 
αποκαλύψεις και δράσεις 
αυτού του καλοκαιριού.

“Φοβερή.”

“Απίστευτη.”

Αυτά ήταν μόνο δύο από 
τα επίθετα που ο Προο-
δευτικός Συντηρητικός 
πρωθυπουργός του Οντά-
ριο συνήθιζε να χαιρετίζει 
την νέα ομοσπονδιακή 
υπουργό Οικονομικών των 
Φιλελευθέρων.

 «Λατρεύω απολύτως τη 
Chrystia Freeland. Είναι 
απίθανη. Θα την πάρω 
πίσω, θα τη βοηθήσω με 
όποιον τρόπο μπορούμε 
», δήλωσε την Τρίτη ένας 
ενθουσιασμένος πρωθυ-
πουργός Ντουγκ Φορντ.
Όπως αποκαλύφθηκε για 
πρώτη φορά από τη Susan 
Delacourt του Toronto Star 
τον Απρίλιο, η πανδημία 
COVID-19 έχει δημιουργή-
σει στενή φιλία μεταξύ του 
Ford και της αναπληρωτή 
πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός ήταν 
φανερά ευχαριστημένος 
που η Freeland, που εκ-
προσωπεί το Πανεπιστή-
μιο Rosedale στη Βουλή 
των Κοινοτήτων, διαδέ-
χεται τον αναχωρητή του 
βουλευτή του Τορόντου 
Κέντρου Bill Morneau ως 

ομοσπονδιακή ταμίας.
«Θέλω να συγχαρώ την 
καλή μου φίλη Chrystia 
Freeland. Ένα καταπλη-
κτικό άτομο. Στην πραγ-
ματικότητα την έστειλα 
μήνυμα σήμερα το πρωί 
για να συγχαρώ. Δεν ξέρω 
πώς θα το κάνει. Δουλεύει 
όλο το εικοσιτετράωρο », 
δήλωσε η Ford στον Jamie 
Tumelty του CityNews στο 
Scarborough.
 «Δεν υπάρχει κανένας 
που να είναι καλύτερος σε 
αυτόν τον ρόλο από την 
Chrystia Freeland», είπε, 
αρνούμενος να σχολιάσει 
το σκάνδαλο WE Charity 
που προκάλεσε την παραί-
τηση του Morneau.

«Δεν πρόκειται να μπω σε 
αυτήν την ομοσπονδιακή 
πολιτική. Εναπόκειται στον 

πρωθυπουργό 
να ασχοληθεί. 
Συνεργαζόμα-
στε πολύ μαζί. “
Ο πρωθυπουρ-
γός προέβλεψε 
ότι η Freeland 
θα ήταν καλός 
σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς 
για το Queen’s 
Park, το οποίο 
επιδιώκει επι-
π λ έ ο ν  ο μ ο -
σ π ο ν δ ι α κ ή 
χ ρ η μ α τ ο δ ό -
τηση για έργα 
υποδομής.
« Α ν  υ π ή ρ χ ε 
έ ν α  ά τ ο μ ο , 

έχω εμπιστοσύνη, είναι η 
Chrystia Freeland. Θα κάνει 

Ο Νταγκ Φορντ επαινεί το διορισμό της «καταπληκτικής» 
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μια απίστευτη δουλειά », 
είπε ο Ford.
Νωρίτερα στην πανδημία, 
οι δύο πολιτικοί μίλησαν 
ειλικρινά στη Ντελακούρ 
για το πώς παραιτούνται 
από κομματικές διαφο-
ρές για να συνεργαστούν 
για την αντιμετώπιση της 
πιο σοβαρής κρίσης μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο.
“ «Ο ίδιος και εγώ ήρθα-
με να περιγράψουμε ο 
ένας τον άλλον ως θερα-
πευτή του άλλου», είπε ο 
Freeland την περασμένη 
άνοιξη.
«Μερικοί από τους κα-
θημερινούς αγώνες που 
περνάμε είναι αρκετά πα-

ρόμοιοι και έτσι μερικές 
φορές όταν μιλάμε απλώς 
θα πούμε,« Αυτή είναι η 
συνεδρία θεραπείας μας 
», δήλωσε ο τότε υπουργός 
διακυβερνητικών υποθέ-
σεων.
Εκείνη την εποχή, η Ford 
εξήγησε πώς η κοινή συμ-
βουλευτική τους βοήθησε 
και τους δύο να αντιμετω-
πίσουν την καταιγίδα.
 «Θα μιλήσουμε για τον 
Θεό ξέρει πόσο μακριά 
είναι η νύχτα, και θα συζη-
τήσουμε για κάθε ζήτημα 
που ενδεχομένως μπορεί-
τε να σκεφτείτε και γελάμε 
στο τέλος», δήλωσε ο πρω-
θυπουργός στο Star.

Ι. Σ. Σαραϊδάρης

Της Βίκυς Κουρλιμπίνη

Από τα 34 εκατομμύρια 
αφίξεις που "μέτρησε" συ-
νολικά πέρσι ο ελληνικός 
Τουρισμός, πιστεύεται πως 
φέτος με δυσκολία θα μπο-
ρέσει να διασωθεί το 20% 
της ταξιδιωτικής κίνησης 
από το εξωτερικό… πο-
σοστό που μπορεί να πέσει 
ακόμη και σε χαμηλότερα 
επίπεδα μέχρι το τέλος της 
χρονιάς.

Πάνω από 80% η φετινή βουτιά στις αφίξεις τουριστών
Ήδη τα πρώτα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος για 
το εξάμηνο δείχνουν το 
μέγεθος των απωλειών. Η 
εισερχόμενη ταξιδιωτική 
κίνηση μειώθηκε κατά 
76,9%, φθάνοντας μόλις 
στα 2,2 εκατ. ταξιδιώτες, 
έναντι 9,4 εκατ. ταξιδιω-
τών την αντίστοιχη περί-
οδο του 2019. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την ΤτΕ, η 
ταξιδιωτική κίνηση μέσω 
αεροδρομίων μειώθηκε 
κατά 84,6%, ενώ αυτή 

μέσω οδικών σταθμών 
κατά 55,4%.

Η εικόνα από τις βασικές 
αγορές για τον ελληνικό 
Τουρισμό είναι παρόμοια. 
Η κίνηση από τη Γερμανία 
παρουσίασε πτώση κατά 
89,1% και διαμορφώθηκε 
στις 148 χιλ. ταξιδιώτες, 
ενώ αυτή από τη Γαλλία 
μειώθηκε κατά 93,4%, στις 
35 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφο-
ρικά με τις χώρες εκτός 
της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική 

κίνηση από το Ηνωμένο 
Βασίλειο μειώθηκε κατά 
89,4% και διαμορφώθηκε 
στις 117 χιλ. αφίξεις.
Στο σκέλος των εσόδων, 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις 
στο εξάμηνο εμφάνισαν 
μείωση κατά 87,5% σε 
σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2019 και 
διαμορφώθηκαν στα 678 
εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο, τα 
έσοδα ήταν μόνο 64 εκατ. 
ευρώ, από 2,56 δισ. ευρώ 
πέρσι.
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Της Μαρίας Βουτσινά
 Νωρίς στον αγώνα ηγε-
σίας των Συντηρητικών, 
ο Erin O’Toole εντόπισε 
ένα άνοιγμα στα δεξιά του 
Peter MacKay.
Παρουσίασε ένα στενό 
δρόμο για τη νίκη γι ‘αυτόν 
- ειδικά για έναν υποψήφιο 
που είχε αγωνιστεί ως με-
τριοπαθής συγκροτητής 
στην εκλογική αναμέτρη-
ση για την ηγεσία του 2017 
- αλλά ήταν η καλύτερη 
ευκαιρία για νίκη.

Και λειτούργησε.
Με τη βοήθεια των κοι-
νωνικών συντηρητικών 
μελών και την υποστήριξη 
των περισσότερων Συντη-
ρητικών σε κάθε μέρος 
της χώρας εκτός από τους 
Maritimes, ο O’Toole κέρ-
δισε μια έντονη νίκη επί 
του MacKay νωρίς το πρωί 
της Δευτέρας. Κέρδισε το 
59 τοις εκατό των ψήφων 
και το 57 τοις εκατό των 
σταθμισμένων πόντων.
Ήταν σαφές α πό την 
πρώτη ψηφοφορία ότι ο 
O’Toole ήταν σε ισχυρή 
θέση.
Ο στόχος για να κερδίσει ο 
MacKay ήταν τουλάχιστον 
40 τοις εκατό στην πρώτη 
ψηφοφορία, αρκετά κοντά 
στο όριο της πλειοψηφίας 
που θα μπορούσε να κρα-
τήσει τον O’Toole καθώς 
ο βουλευτής του Οντάριο 
πήρε το μεγαλύτερο μέρος 
της υποστήριξης της δεύ-
τερης και τρίτης επιλογής 
των μελών που ψήφισαν 
υπέρ του Derek Sloan ή της 
Leslyn Lewis.
Αλλά ο MacKay κυρι-
άρχησε μόνο στην πα-
τρίδα του Nova Scotia, 
κερδίζοντας μόλις την 
πλειοψηφία των πόντων 
που διακυβεύονταν στο 
Prince Edward Island και 
το New Brunswick και 
υπολείπονταν κατά 50% 
στο Newfoundland και το 
Λαμπραντόρ. Το Κεμπέκ, 
όπου αναμενόταν επίσης 
να συγκεντρώσει πόντους, 
πήγε στον O’Toole με πε-
ριθώριο 11 ποσοστιαίων 
μονάδων στο πρώτο ψη-
φοδέλτιο.
Χαμηλότερα αποτελέσμα-
τα στη συντηρητική βάση - 
ο MacKay ήταν τρίτος στην 
Αλμπέρτα και τέταρτος 
στο Saskatchewan, όπου 
η Lewis τερμάτισε πρώτος 
- σήμαινε ότι ο MacKay είχε 
μόνο 33,5% των πόντων σε 

Ο Erin O’Toole συμμάχησε με την Δεξιά του 
Συντηρητικού Κόμματος και κέρδισε

Όμως τώρα ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του στους Καναδούς

Ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος Erin O’Toole, αριστερά, κατάφερε να 
ξεπεράσει και να νικήσει τον Peter MacKay, δεύτερο από τα δεξιά, χάρη στην υπο-
στήριξη της δεύτερης και τρίτης επιλογής των κοινωνικών συντηρητικών μελών που 
ψήφισαν τον Leslyn Lewis (χειραψία με O’Toole) και Derek Sloan. (Sean Kilpatrick / 
Pool μέσω Reuters)
εθνικό επίπεδο στην πρώ-
τη ψηφοφορία. Ο O’Toole, 
με 31,6 τοις εκατό, ήταν σε 
εντυπωσιακή απόσταση.
Στον δεύτερο γύρο, σχε-
δόν τα δύο τρίτα των ψή-
φων του Sloan πήγαν στην 
Lewis, μια κοινωνική συ-
ντηρητική. Ήταν αρκετό 
για να την ωθήσει στην 
πρώτη θέση στη λαϊκή ψη-
φοφορία, αλλά μόνο τρίτη 
σε πόντους. Με περίπου 21 
τοις εκατό των ψήφων του 
Sloan, ο O’Toole κατάφερε 
να κινηθεί στενά μπροστά 
από τον MacKay σε σημεία 
μετά το δεύτερο ψηφο-
δέλτιο.
Ενώ περίπου το ένα τρίτο 
των ψήφων που ανήκουν 
στην Lewis απορρίφθηκαν 
μετά τον δεύτερο γύρο 
- αυτά τα μέλη δεν ταξινο-
μούσαν ούτε τον O’Toole 
ούτε τον MacKay στην ψη-
φοφορία τους - αυτοί που 
επέλεξαν μεταξύ των δύο 
υπολοίπων υποψηφίων 
πήγαν στον O’Toole με πε-
ριθώριο σχεδόν τέσσερα 
προς ένα, σφραγίζοντας 
τη νίκη του.
Κοινωνική συντηρη-
τική δύναμη
Ο ρόλος της κοινωνικής 
συντηρητικής ψηφοφο-
ρίας ήταν καθοριστικός 
σε μια σειρά πρόσφα-
των αγώνων ηγεσίας. Ο 
Andrew Scheer δεν θα 
είχε νικήσει τον Maxime 
Bernier το 2017 χωρίς την 
υποστήριξη των συντηρη-
τικών μελών που υποστή-
ριξαν τον Pierre Lemieux 
και τον Brad Trost νωρίτε-
ρα στην ψηφοφορία αυτού 
του διαγωνισμού. Δεν είναι 

τυχαίο ότι πολλοί από τους 
ίδιους ανθρώπους που 
δούλεψαν αυτές τις δύο 
καμπάνιες συμμετείχαν 
στις εκστρατείες Sloan και 
Lewis αυτή τη φορά.

Ο Doug Ford, ο οποίος 
νίκησε την Christine Elliott 
στην ηγεσία του Ontario 
Progressive Conservative 
2018, οφείλει επίσης τη 
νίκη του στην υποψήφια 
κοινωνική συντηρητική 
Tanya Granic Allen, η οποία 
υποστήριξε τον Sloan σε 
αυτόν τον αγώνα.

ΑΝΑΛΥΣΗ Το Συντηρητικό 
κόμμα έχει νέο ηγέτη. Είναι 

φόροι που ο O’Toole πήρε 
με το μέρος του - θα είναι 
δύσκολο να αγνοηθεί. Η 
Lewis συγκέντρωσε περί-
που 2 εκατομμύρια δολά-
ρια και, μετά τον αποκλει-
σμό του Sloan, είχε περισ-
σότερες ωμές ψήφους από 
το O’Toole ή το MacKay 
στο δεύτερο ψηφοδέλτιο. 
Ήταν η κορυφαία επιλογή 
σε αυτό το ψηφοδέλτιο σε 
ολόκληρο τον Δυτικό Κα-
ναδά, ενώ ο MacKay ήταν 
μπροστά στο Οντάριο, τον 
Ατλαντικό Καναδά και τον 
Βορρά. Μετά από αυτό το 
δεύτερο ψηφοδέλτιο, ο 
O’Toole ήταν πρωτοπόρος 
στο Κεμπέκ.

Με περίπου 90.000 ψηφο-
δέλτια στον τελικό γύρο, 
κέρδισε την πλειοψηφία 
των αρχικών 174.000 ψή-
φων - κάτι που δεν έκανε 
ο Scheer πριν από τρία 
χρόνια. Τόσο ο Δυτικός 
Καναδάς, η βάση του Συ-
ντηρητικού Κόμματος, 
όσο και το Οντάριο και το 
Κεμπέκ, όπου το κόμμα 
πρέπει να αναπτυχθεί για 
να σχηματίσει κυβέρνηση, 
υποστήριξε τον O’Toole.

Ο MacKay δεν έχει έδρα 
στη Βουλή των Κοινοτή-
των και, σε αντίθεση με 
τον επιλαχόντα Bernier 
το 2017, είναι απίθανο να 
διαχωριστεί για να σχημα-
τίσει το δικό του κόμμα. Ο 
O’Toole δεν έχει αντίπαλο 
στην Οττάβα.
Ποιος Έριν;
“Καλημέρα”, είπε ο βου-
λευτής του Οντάριο αφού 
ανέβηκε στο βάθρο πολύ 
μετά τα μεσάνυχτα, “Είμαι 
ο Erin O’Toole.”

Είναι μια εισαγωγή που 
ίσως χρειαστεί να συνηθί-
σει να κάνει.
Όπως ήταν με τον Joe Clark 
το 1976 ή τον Andrew 
Scheer το 2017, οι πε-
ρισσότεροι Καναδοί θα 
ξυπνήσουν τη Δευτέρα 
αναρωτώμενοι ποιος είναι 
αυτός ο νέος ηγέτης των 
Συντηρητικών.

Μια έρευνα του Ipsos για το 
Global News 
που πραγμα-
τοποιήθηκε 
λίγες μέρες 
πριν από την 
ψηφοφορία 
ηγεσίας δια-
πίστωσε ότι 
τ ο  6 8  τ ο ι ς 
ε κ α τ ό  τ ω ν 
Καναδών δεν 
γνώριζε αρ-
κετά για τον 
O’ Toole για 
να σχηματί-
σει γνώμη για 
αυτόν, σχεδόν 
20 βαθμούς 

υψηλότερος από το πιο 
γνωστό MacKay. Ακόμη και 
η πλειοψηφία των Συντη-
ρητικών ψηφοφόρων δεν 
ήταν εξοικειωμένοι με τον 
άνθρωπο που επρόκειτο 
να γίνει ο νέος ηγέτης τους.
Αυτό σημαίνει ότι ο O’Toole 
πρέπει να συστηθεί στον 
Καναδά. Αυτή είναι και μια 
ευκαιρία και μια ευπάθεια - 

οι πρώτες εντυπώσεις δεν 
πάνε πάντα καλά.
Η έλλειψη αναγνώρισης 
ονόματος σημαίνει επίσης 
ότι οι Συντηρητικοί είναι 
απίθανο να λάβουν άμεση 
ώθηση στις δημοσκοπή-
σεις. Το Ιπσος διαπίστωσε 
ότι μόλις το 35 τοις εκατό 
των Καναδών θα σκέφτο-
νταν να ψηφίσουν Συ-
ντηρητικό με τον O’Toole 
στο τιμόνι, λίγο καλύτερο 
από το 34 τοις εκατό των 
ψήφων που το κόμμα κα-
τέκτησε πραγματικά στις 
ομοσπονδιακές εκλογές 
του 2019. Μια πρόσφατη 
δημοσκόπηση του Léger 
για την Ένωση Καναδικών 
Μελετών διαπίστωσε ότι 
ένα κόμμα υπό την ηγεσία 
του O’Toole θα λάβει το 
26 τοις εκατό των ψήφων, 
τρία σημεία χαμηλότερα 
από αυτά που πήραν οι 
Συντηρητικοί χωρίς να 
ονομάζεται αρχηγός του 
κόμματος.

Ο Scheer ήταν επίσης σε 
μεγάλο βαθμό άγνωστος 
το 2017 και έγινε λίγο πιο 
γνωστός δύο χρόνια αργό-
τερα, όταν οι ψηφοφόροι 
ανακάλυψαν ότι δεν τους 
άρεσε η κύρια εναλλακτική 
λύση για τους Φιλελεύθε-
ρους του Justin Trudeau. 
Με την κυβέρνηση μει-
οψηφίας στην Οτάβα να 
αντιμετωπίζει ψήφο εμπι-
στοσύνης το φθινόπωρο, 
ο O’Toole είναι απίθανο να 
χρειασθεί έως και δύο χρό-
νια για να συστηθεί στον 
Καναδά. Θα είναι τυχερός 
να πάρει ένα χρόνο.

Προχωρώντας στην ψη-
φοφορία για την ηγεσία, οι 
Συντηρητικοί ακολουθού-
σαν τους Φιλελεύθερους 
στις δημοσκοπήσεις. Ένας 
νέος, σε μεγάλο βαθμό 
άγνωστος ηγέτης πιθα-
νότατα δεν θα το αλλά-
ξει βραχυπρόθεσμα και ο 
O’Toole θα αντιμετωπίσει 
κάποιες προκλήσεις που 
απευθύνονται σε ένα ευ-
ρύτερο εκλογικό σώμα 
που είναι πολύ λιγότερο 
συντηρητικό από το σύ-
νολο των μελών που τον 
έκανε ηγέτη.

Αλλά, μετά την έναρξη 
αυτού του διαγωνισμού 
ως απίθανο αμφισβητία 
και τον τερματισμό με μια 
σαφή νίκη, Ο O’Toole δεν 
πρέπει να υποτιμάται.

Η υποψήφια για συντηρητική ηγεσία Λέσλιν Λιούις 
ηγήθηκε της λαϊκής ψηφοφορίας μετά το δεύτερο γύρο 
των ψηφοφοριών, αλλά ήταν τρίτη στα σημεία. Οι υπο-
στηρικτές της πήγαν στο O’Toole αντί από το MacKay 
με περιθώριο σχεδόν 4 προς ένα όταν απομακρύνθηκε.

αρκετό για να κερδίσει τις 
επόμενες εκλογές;
Η υποστήριξη που απέκτη-
σε η Lewis σε αυτήν την 
εκστρατεία - και οι ψηφο-

Αλλά μετά την τρίτη νίκη 
του, ο O’Toole αναλαμβά-
νει ένα πάρτι με μέλη που 
δεν είναι τόσο πολύ διχα-
σμένο όσο ήταν το 2017.

Βρισκόμαστε σε ύφεση: Το Οντάριο προβάλλει τώρα 
έλλειμμα 38,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020-21

Το έλλειμμα του Οντάριο 
θα αυξηθεί στα 38,5 δι-
σεκατομμύρια δολάρια 
το 2021, σχεδόν διπλάσια 
από εκείνο που είχε προ-
βλεφθεί το Μάρτιο, όταν 
ο υπουργός Οικονομικών 
Ροντ Φίλιπς δήλωσε ότι 
η επαρχία βρίσκεται σε 
ύφεση ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας COVID-19.
Η κυβέρνηση των Προο-

δευτικών Συντηρητικών 
κυκλοφόρησε την οικο-
νομική της έκθεση για το 
πρώτο τρίμηνο την Τετάρ-
τη, η οποία αποκάλυψε 
ότι τώρα θα δαπανήσει 30 
δισεκατομμύρια δολάρια 
για το σχέδιο οικονομι-
κής ανάκαμψης, από 17 
δισεκατομμύρια δολάρια 
που ανακοινώθηκαν τον 
Μάρτιο.

Το έγγραφο αναφέρει ότι 
το ΑΕΠ της επαρχίας μει-
ώθηκε κατά 2% το πρώτο 
τρίμηνο, με τους οικονο-
μολόγους να προβλέπουν 
ότι θα μειωθεί κατά 6,6% 
έως το τέλος του έτους.

 «Βρισκόμαστε σήμερα σε 
ύφεση στο Οντάριο και θα 
έλεγα σε ολόκληρο τον Κα-
ναδά», δήλωσε ο υπουρ-

γός Οικονομικών. «Βρι-
σκόμαστε σε μια δύσκολη 
οικονομική περίοδο».

Η επαρχία έχασε σχεδόν 
1,2 εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας μεταξύ Φεβρουαρί-
ου και Μαΐου, «σημαντικά 
μεγαλύτερη από τις μειώ-
σεις που σημειώθηκαν σε 
προηγούμενες ύφεση», 
ανέφερε η έκθεση. Ο κ. 

Φίλιπς προειδοποίησε ότι 
ορισμένες οικονομικές κρί-
σεις στην επαρχία έχουν 
διαρκέσει περισσότερα 
από επτά χρόνια.
Με το Οντάριο να αντιμε-
τωπίζει ένα πιθανό δεύτε-
ρο κύμα του κοροναϊού 
το φθινόπωρο, ο κ. Φίλιπς 
είπε ότι η κυβέρνηση επι-
κεντρώνεται στην υγεία 
των κατοίκων πάνω απ 

‘όλα. Αναγνώρισε ότι οι 
βιομηχανίες εστιατορίων, 
τουρισμού και ταξιδιών 
θα πληγούν περισσότερο 
καθώς οι καταναλωτικές 
συνήθειες αλλάζουν.
Αλλά είπε ότι η κυβέρνηση 
δεν επιδιώκει να αυξήσει 
τους φόρους στους κατοί-
κους για να πληρώσουν 
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για προγράμματα: «Αυτή 
είναι μια κυβέρνηση… που 
πιστεύει ότι η μείωση των 
φόρων είναι στην πραγμα-
τικότητα σημαντική».

Η κυβέρνηση προέβλε-
ψε έλλειμμα 20,5 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων τον 
Μάρτιο, ήδη υπερδιπλάσιο 
του ελλείμματος 9 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων 
πέρυσι. Στο παρελθόν είχε 
προγραμματίσει να εξι-

Βρισκόμαστε σε ύφεση: Το Οντάριο προβάλλει τώρα 
έλλειμμα 38,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020-21

σορροπήσει τα βιβλία της 
έως το 2023, ένα χρόνο 
μετά τις επόμενες εκλογές.
Οι νέες δαπάνες στις προ-
οπτικές του Οντάριο πε-
ριλαμβάνουν 4,4 δισεκα-
τομμύρια δολάρια για την 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένων 
για τα σπίτια μακροχρόνι-
ας περίθαλψης, την αύξη-
ση των δοκιμών και τις δα-
πάνες για ατομικό προστα-
τευτικό εξοπλισμό. και 7,3 
δισεκατομμύρια δολάρια 

για πρωτοβουλίες όπως 
το προσωρινό πρόγραμμα 
πληρωμών πανδημίας της 
επαρχίας και μια επένδυ-
ση 4 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων σε δήμους και 
διαμετακόμιση.
Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 
5,7 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, αντισταθμιζόμενα 
εν μέρει από τις μεταφο-
ρές ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης και οι δαπάνες 
αναμένεται να είναι 13,1 
δισεκατομμύρια δολάρια 
υψηλότερα από το ποσό 

που προβλεπόταν στην οι-
κονομική ενημέρωση του 
Μαρτίου, κυρίως λόγω των 
δαπανών που σχετίζονται 
με το COVID.
Η οικονομική ενημέρωση 
αυξάνει επίσης ένα ταμείο 
έκτακτης ανάγκης κατά 4,3 
δισεκατομμύρια δολάρια 
σε 9,6 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, «για να διασφαλίσει 
ότι η επαρχία είναι έτοιμη 
για μελλοντικά σενάρια 
που προκύπτουν από τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότη-

τα του COVID-19».
Ενώ ο αριθμός των θέσεων 
εργασίας μειώθηκε στις 
αρχές του έτους, η επαρ-
χία κέρδισε 528.600 τον 
Ιούνιο και τον Ιούλιο σε 
συνδυασμό, κατεβάζοντας 
το ποσοστό ανεργίας στο 
11,3% στα τέλη Ιουλίου.
«Παρά αυτά τα θετικά 
σημάδια, παραμένει ση-
μαντικός ο κίνδυνος και 
η αβεβαιότητα», λέει το 
έγγραφο. “Πολλές χώρες, 
συμπεριλαμβανομένων 

των Ηνωμένων Πολιτειών, 
εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν υψηλό αριθμό 
μολύνσεων και σημαντι-
κών οικονομικών διαταρα-
χών, οι οποίες θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν την 
οικονομία του Οντάριο.”
Ο κ. Phillips θα κυκλοφο-
ρήσει έναν πλήρη προϋ-
πολογισμό, με πολυετείς 
προβολές, έως τις 15 Νο-
εμβρίου.
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Aaron Wherry · CBC
Καθ ‘όλη την διάρκεια της 
άνοιξης, η προσοχή της 
φιλελεύθερης κυβέρνησης 
φαινόταν να καταναλώνε-
ται από άμεσες ανησυχίες. 
Αλλά ένα πρωί στα τέλη 
Ιουνίου, κατά τη διάρκεια 
μιας από τις εμφανίσεις 
του μπροστά στο Rideau 
Cottage, ο Justin Trudeau 
επέτρεψε στον εαυτό του 
να κοιτάξει μπροστά.
“Εάν αυτή η πανδημία 
υπήρξε μια άνευ προη-
γουμένου πρόκληση για 
τη χώρα μας, ήταν επίσης 
μια σημαντική ευκαιρία: 
να καταλάβουμε τι πραγ-
ματικά έχει σημασία στις 
κοινότητές μας, να έχουμε 
ουσιαστικές συζητήσεις 
για το πώς μπορούμε να 
φροντίσουμε τους γύρω 
μας και, ίσως πάνω απ’ 
‘όλα , να σκεφτούμε τι 
είδους μέλλον θέλουμε 
να οικοδομήσουμε μαζί », 
δήλωσε ο πρωθυπουργός 
σε δημοσιογράφους στις 
22 Ιουνίου.

Μια μέρα αργότερα, η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
ολοκλήρωσε μια συμφω-
νία με την WE Charity για 
την παράδοση στους τελι-
κούς αποδέκτες της επιχο-
ρήγησης για την υπηρεσία 
φοιτητών του Καναδά.
Οι επόμενες εβδομάδες 
επανάληψης και διαμάχης 
περιπλέκουν την πορεία 
του Trudeau προς αυτό 
το καλύτερο μέλλον. Αλλά 
υπάρχει ακόμη μια συ-
ζήτηση για μια «ευκαιρία 
γενεάς» - να δανειστούμε 
τη φράση ενός ανώτερου 
Φιλελεύθερου - για να 
κάνει πραγματική αλλαγή.
Καθώς ο Trudeau ετοιμά-
ζεται να αντιμετωπίσει μια 
σημαντική χρονιά, το ερώ-
τημα είναι εάν ένας τραυ-
ματισμένος πρωθυπουρ-
γός μπορεί να καλέσει 
ξανά το πνεύμα της 22ης 
Ιουνίου και να εκμεταλ-
λευτεί αυτήν την ευκαιρία.
Οι Φιλελεύθεροι είδαν την 
απάντησή τους στην παν-
δημία σε τρία στάδια: την 
κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, την επανεκκίνηση 
και την ανάκαμψη. Αν και η 
χώρα βρίσκεται ακόμη στη 
μέση αυτού του δεύτερου 
σταδίου, η τρίτη αρχίζει 
να εμφανίζεται. Μια οι-
κονομική ενημέρωση το 

φθινόπωρο και στη συνέ-
χεια ένας προϋπολογισμός 
την άνοιξη θα μπορούσε 
να λειτουργήσει ως πόλος 
σκηνής για μια ατζέντα 
ανάκαμψης.
Πλαισιωμένοι από μηνύ-
ματα αλληλεγγύης και δια-
σύνδεσης, οι τελευταίοι έξι 
μήνες έθεσαν βαθιά ερω-
τήματα σχετικά με την ανι-
σότητα, την ευημερία και 
το μέλλον της παγκόσμιας 
οικονομίας. Ίσως μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο να μην υπήρξε μια 
στιγμή όπως αυτή που θα 
μπορούσε να είναι τώρα: 
όπου εμπειρογνώμονες 
και κοινή γνώμη, πολιτικές 
συνθήκες και τρέχοντα γε-
γονότα ευθυγραμμίζονται 
για να δημιουργήσουν την 
ώθηση για ιστορικά σημα-
ντική πολιτική δράση.
Πριν από εβδομήντα πέντε 
χρόνια, ο Μακένζι Κινγκ 
βγήκε από τον πόλεμο με 
σχέδια για οικογενειακά 
επιδόματα και ένα διευ-
ρυμένο κράτος πρόνοιας 
(αν και μεγάλο μέρος της 
εργασίας θα ολοκληρωθεί 
από τους επόμενους πρω-
θυπουργούς). Στη Βρετα-
νία, η μεταπολεμική στιγμή 
ήταν ακόμη πιο δραματική 
- με τη δημιουργία της 
Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας 
και ενός νέου συστήματος 
υποστήριξης κοινωνικής 
ασφάλισης υπό την κυβέρ-
νηση του Clement Attlee, 
του οποίου το Εργατικό 
Κόμμα νίκησε τους Συ-
ντηρητικούς του Winston 
Churchill μόλις δύο μήνες 

μετά την ήττα της Ναζιστι-
κής Γερμανίας το 1945.
Αν και έχει αρχίσει να δι-
αρρέει κάποια χαλαρή 
συζήτηση για μεγάλα 
πράγματα, το εύρος των 
πιθανών αλλαγών που 
ίσως προσπαθούν να κά-
νουν οι Φιλελεύθεροι με 
αυτή τη νέα στιγμή δεν έχει 
ακόμη αποφασιστεί. Ένας 
ανώτερος Φιλελεύθερος, 
μιλώντας με την προϋ-
πόθεση της ανωνυμίας 
αυτήν την εβδομάδα, ήταν 
τουλάχιστον πρόθυμος να 
παρουσιάσει ένα επιχείρη-
μα για δράση.
Η πανδημία έχει αποκαλύ-
ψει αδυναμίες στην κανα-
δική κοινωνία και θα αφή-
σει πίσω τους οικονομικές 
ουλές και ζημιές. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το επιχείρημα 
του ανώτερου Φιλελεύ-
θερου, η νομισματική πο-
λιτική και η Τράπεζα του 
Καναδά δεν θα μπορέσουν 
να παίξουν τόσο μεγάλο 
ρόλο σε αυτήν την οικο-
νομική ανάκαμψη, επειδή 
τα επιτόκια και ο πληθω-
ρισμός είναι ήδη χαμηλά. 
Η κυβερνητική πολιτική θα 
πρέπει να διαδραματίσει 
μεγαλύτερο ρόλο στην 
αντιμετώπιση αυτών των 
προβλημάτων και στην 
τόνωση της οικονομικής 
ανάπτυξης.
Όταν αυτές οι ιδέες υφαί-
νονται μαζί, το επιχείρημα 
υποστηρίζει ότι η κυβερ-
νητική δράση δεν είναι 
μόνο επιθυμητή, αλλά 
απαραίτητη - και σύμφωνα 

με αυτό που κάνουν άλλες 
χώρες.
“Αυτός είναι ο κεντρικός 
χώρος που βρίσκεται τώρα 
ο πρωθυπουργός, όσον 
αφορά τη φιλοδοξία του 
για το τι θα έρθει και το 
όραμα της χώρας για την 
οποία θέλει να μιλήσει”, 
δήλωσε ο ανώτερος Φιλε-
λεύθερος.
Μπροστά σε όλα τα σχέ-
δια: πραγματικότητα
Οι σύμβουλοι του Trudeau 
εξετάζουν τα σχέδια που 
έχουν ήδη αποκαλυφθεί 
στη Νέα Ζηλανδία (περί-
που 43 δισεκατομμύρια 
δολάρια Cdn σε νέες δαπά-
νες) και τη Νότια Κορέα (85 
δισεκατομμύρια δολάρια), 
καθώς και τις δεσμεύσεις 
που ανέλαβε ο Αμερικανός 
Δημοκρατικός υποψήφιος 
προεδρικός Joe Biden.
Ο ανώτερος Φιλελεύθερος 
μίλησε για «διπλασιασμό 
σε πράγματα που χτίζουν 
ανθεκτικότητα» όπως η 
καινοτομία και η οικοδό-
μηση μιας καθαρής οικο-
νομίας. Θα απαιτηθούν ση-
μαντικές μεταρρυθμίσεις 
στην ασφάλιση εργασίας 
και η κυβέρνηση ενδιαφέ-
ρεται επίσης να αυξήσει τη 
διαθεσιμότητα των παιδι-
κών σταθμών.
Ο πρωθυπουργός έχει 
ήδη δηλώσει ενδιαφέρον 
για την αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας περίθαλ-
ψης για ηλικιωμένους και, 
σε απάντηση στις δια-
μαρτυρίες του Black Lives 
Matter αυτήν την άνοιξη, 

ο Trudeau ζήτησε από 
πολλούς υπουργούς να 
αναφέρουν νέα μέτρα για 
την αντιμετώπιση του συ-
στημικού ρατσισμού. Όλα 
αυτά θα μπορούσαν να 
είναι επιπρόσθετες σε με-
ρικές από τις σημαντικές 
υποσχέσεις που έκαναν 
οι Φιλελεύθεροι κατά τη 
διάρκεια της εκλογικής 
εκστρατείας του περασμέ-
νου έτους - συμπεριλαμβα-
νομένης της εφαρμογής 
της Διακήρυξης των Ηνω-
μένων Εθνών για τα Δικαι-
ώματα των Αυτόχθονων 
Λαών και την προώθηση 
της φαρμακευτικής αγω-
γής. Υπάρχουν ορισμένες 
άλλες δεσμεύσεις, ιδίως 
όσον αφορά την πολιτική 
για το κλίμα, οι οποίες 
παραμένουν επίσης σε 
εκκρεμότητα.
Στην πραγματικότητα, η 
εκτέλεση ενός όμοιου προ-
γράμματος δεν θα ήταν 
εύκολη. Οι αλλαγές στο 
EI είναι γνωστά γεμάτες 
πολιτικό κίνδυνο. Τόσο η 
μακροχρόνια φροντίδα 
όσο και η φροντίδα των 
παιδιών θα αντιμετωπίζο-
νται καλύτερα σε συνερ-
γασία με τις επαρχίες. Ένα 
δεύτερο κύμα πανδημίας 
θα μπορούσε να χτυπήσει 
αυτόν τον χειμώνα και τα 
επόμενα κύματα θα μπο-
ρούσαν να συνεχιστούν 
έως το 2021. Και όλα τα 
σχέδια θα πρέπει να αντι-
μετωπίσουν τις πραγματι-
κότητες μιας μειονοτικής 
κυβέρνησης - για να εφαρ-
μόσουν ό, τι οτιδήποτε ο 
Τrudeau θα χρειαστεί τη 
συνεργασία τουλάχιστον 
ενός άλλου κόμματος.
Όποιος κι αν είναι ο υπουρ-
γός Οικονομικών, θα πρέ-
πει να καθορίσει και να 
υπερασπιστεί μια νέα δη-
μοσιονομική πορεία. Το 
γραφείο και το υπουργικό 
συμβούλιο του πρωθυ-
πουργού θα πρέπει να 
διαχειρίζονται ταυτόχρονα 
προτεραιότητες.
Η χάραξη του μέλλοντος 
και η υπόσχεση για μια 
τολμηρή ατζέντα μπορεί 
να φαίνεται σαν ένας καλός 
τρόπος για να μετατρέψετε 
τη σελίδα σε ένα δύσκολο 
καλοκαίρι. Αλλά θα μπο-
ρούσε επίσης να είναι μια 
ευκαιρία για τον Trudeau 
να πλαισιώσει την πολιτική 
συζήτηση για το επόμενο 
έτος - θέτοντας τους όρους 

στους οποίους πρέπει να 
ανταποκριθεί ένας νέος 
συντηρητικός ηγέτης, κα-
θώς και το NDP και το Bloc 
Quebecois.
Ο πραγματικός πόνος 
της υπόθεσης WE για τον 
Trudeau είναι πόσο κα-
λύτερα θα μπορούσε να 
ήταν, καθώς ετοιμάζεται να 
θέσει ένα πρόγραμμα ανά-
καμψης, με όλη την καλή 
θέληση και τη δημόσια 
υποστήριξη που δημιούρ-
γησε τους πρώτους μήνες 
της κρίσης. Αντίθετα, οι 
αριθμοί δημοσκόπησης 
των Φιλελευθέρων έχουν 
επιστρέψει στα επίπεδα 
πριν από την πανδημία 
και οι Συντηρητικοί έχουν 
ένα παράδειγμα της κυ-
βέρνησης να καταργεί τη 
χρήση δημόσιων πόρων 
για να αναφέρουν κάθε 
φορά που οι Φιλελεύθεροι 
αρχίζουν να θέτουν νέες 
δεσμεύσεις.
Είναι λογικό ότι θα εντοπι-
στούν ορισμένα λάθη και 
παραβιάσεις, καθώς η βια-
σύνη των μέτρων έκτακτης 
ανάγκης αυτής της άνοιξης 
υπόκειται σε περισσότερη 
ανάλυση και έλεγχο - η 
δαπάνη 200 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων σε λίγες 
εβδομάδες αναμένεται 
να οδηγήσει σε ένα ή δύο 
λάθη. Αυτό θα ενθάρρυνε 
τους Συντηρητικούς που 
αναμφίβολα σχεδιάζουν 
ήδη να υποστηρίξουν ότι 
δεν μπορεί να εμπιστευτεί 
τον Trudeau να διαχειρι-
στεί υπεύθυνα την ανά-
καμψη.
Ο Trudeau έχει συχνά δεί-
ξει μια αρετή του να τολμά 
πολύ - αν και όχι πάντα 
προς όφελος του - και η 
στιγμή φαίνεται ώριμη για 
φιλοδοξία. Όχι για πρώτη 
φορά το έκανε πιο δύσκο-
λο για τον εαυτό του από 
ό, τι πρέπει. Για άλλη μια 
φορά θα πρέπει να πάρει 
τον εαυτό του και να προ-
σπαθήσει να πείσει τους 
Καναδούς για το όραμά 
του για τη χώρα και την 
ικανότητά του να σημει-
ώσει σημαντική πρόοδο 
προς αυτήν. Όπως πάντα, 
θα υπάρξουν ανταγωνιστι-
κές προσφορές.
Το να παραμείνουμε σε 
ισορροπία είναι το ερώτη-
μα του τι είδους χώρα θα 
προκύψει από αυτήν την 
πανδημία και αν θα είναι 
αισθητά καλύτερη από 

Η πανδημία δημιούργησε μια ιστορική ευκαιρία για τον Justin 
Trudeau. Το σκάνδαλο «WE» θα γίνει το εμπόδιό του;

Παρά τις εβδομάδες επανάληψης και διαμάχης, εξακολουθούν να υπάρχουν συζητήσεις για την ανάληψη μεγάλων, φιλόδοξων έργων

Ίσως μετά τα επακόλουθα του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα σχέδια του πρωθυ-
πουργού Mackenzie King για ένα διευρυμένο κράτος πρόνοιας να μην υπήρξε μια 
τέτοια ευκαιρία για σημαντική πολιτική δράση. (Συλλογή φωτογραφιών CBC)
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Κώστας Τσιτούνας

Πόλεμος Ελλάδας – Τουρ-
κίας: Τα σκοτεινά σχέδια 
των Τούρκων για το Αιγαίο 
δεν είναι κάτι καινούργιο. 
Είναι μια ιστορία που πάει 
πολύ πίσω στο χρόνο και 
είναι γνωστή τόσο στο 
ελληνικό πολιτικό προσω-
πικό, όσο και στις ξένες 
δυνάμεις. Για την ακρίβεια 
η πρώτη ανοιχτή συζήτη-
ση – διαπραγμάτευση για 
τα πετρέλαια στο Αιγαίο 
έγινε με πρωτοβουλία των 
ΗΠΑ τον Μάϊο του 1976 
όταν υπουργός Εξωτε-
ρικών των Αμερικανών 
ήταν ο γνωστός σε όλους 
Χένρι Κίσινγκερ. Οι ΗΠΑ 
ζητούσαν από το 1976 
μια συμβιβαστική λύση 
η οποία θα έστελνε στη 
Χάγη τα νομικά ζητήματα 
περί θαλασσίων ζωνών, 
αλλά θα επέτρεπε στους 
Τούρκους να μπουν στην 
συνεκμετάλλευση στο Αι-
γαίο μέχρι να βγει απόφα-
ση από την Χάγη. Μιλάμε 
για απίστευτα πράγματα 
τα οποία καλούμαστε να 
ζήσουμε πάλι, αφού είναι 
προφανές ότι οι μεγάλες 
δυνάμεις «ξαναζεσταί-
νουν» την ίδια λύση.

Θερμό επεισόδιο: Τι θέλουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο – 
Το βρώμικο σχέδιο Κίσινγκερ του 1976

που έκαναν οι ΗΠΑ επί ελ-
ληνικών εδαφών και επί ελ-
ληνικής κυριαρχίας, αλλά 
και την αγαστή σύμπνοια 
που είχαν οι Αμερικανοί με 
τους Τούρκους τους οποί-
ους για πολλές δεκαετίες 
χρησιμοποιούσαν περίπου 
ως «μπροστινούς».
Για την ακρίβεια, δεν ξύ-
πνησαν ένα πρωί οι Τούρ-
κοι και είπαν πάμε να πά-
ρουμε το Αιγαίο, τα ελλη-
νικά νησιά, το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο από 
την Ανατολική Μεσόγειο.
Το ίδιο ακριβώς έργο που 
ζούμε τώρα παίζεται από 
τις αρχές της δεκαετίας 
του 1970.
Όλες οι παράλογες διεκ-
δικήσεις των Τούρκων 
τόσο επί της εθνικής μας 
κυριαρχίας, όσο και επί 
των κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων βασίζονται 
σ το «βρώμικο σχέδιο 
Κίσινγκερ» του 1976 το 
οποίο είχε κοινοποιηθεί 
και προς την τότε ελληνική 
κυβέρνηση και σύμφωνα 
με το οποίο οι φίλοι μας 
οι Αμερικανοί ζητούσαν – 
ούτε λίγο ούτε πολύ – από 
την Ελλάδα να προβεί σε… 
γενναίες υποχωρήσεις επί 
της εθνικής κυριαρχίας για 
να ηρεμίσουν οι Τούρκοι.
Τον Μάϊο του 1976 ο τότε 
υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ δρ Χένρι Κίσινγκερ 
είχε αποφασίσει να ανα-
μειχθεί ο ίδιος σε μια προ-
σπάθεια μεσολάβησης 
ανάμεσα στην Ελλάδα και 
στην Τουρκία. Οι πρωθυ-
πουργοί των δύο χωρών, 
Κωνσταντίνος Καραμαν-

νική πολιτική στο Αιγαίο» 
δόθηκε στον Αμερικανό 
υπουργό στις 17 Μαΐου 
1976 και αποτέλεσε στη 
συνέχεια τη βάση ενός 
«σχεδίου Κίσινγκερ», που 
δεν καρποφόρησε ως το 
1977, οπότε και ο κ. Κί-
σινγκερ έφυγε από την 
ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ.
Το σχέδιο προέβλεπε είτε 
μια φόρμουλα διευθέτη-
σης των εκκρεμοτήτων 
στο Αιγαίο βάσει ενός 
πάρε-δώσε σε ζητήματα 
όπως τα 12 μίλια και ο 
ελληνικός εναέριος χώρος 
είτε πάλι μια λύση-πακέτο 
για Κύπρο και Αιγαίο ταυ-
τόχρονα. Σε κάθε περίπτω-
ση η έκθεση υπογράμμιζε 
ότι «η Ελλάδα θα χρειασθεί 
να κάνει τις πιο σοβαρές 
παραχωρήσεις, σε σύγκρι-
ση με το προηγούμενο 
στάτους κβο».
Αυτό που προκαλεί εντύ-
πωση είναι πόσο λίγο 
έχουν αλλάξει ορισμένα 
από τα προβλήματα που 
εμπόδιζαν την επίτευξη 

επικοινωνία του Κίσινγκερ 
και του τότε υπουργού 
εξωτερικών της Ελλάδας 
Δημήτρη Μπίτσιου. Στη 
συνέχεια ο Κίσινγκερ συνέ-
ταξε μια ολόκληρη έκθεση 
με την οποία ενημέρωσε 
τον τότε πρόεδρο των 
ΗΠΑ.
Παραθέτουμε λοιπόν με-
ρικά από τα πιο δυνατά 
σημεία:
«Η αμερικανική πολιτική 
στο Αιγαίο»
«Από τον Ιούλιο του 1974 
και μετά η Κύπρος απο-
τελεί  τη βασική πηγή 
έντασης μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας. Οι συνεχι-
ζόμενες όμως διενέξεις 
γύρω από το Αιγαίο μπο-
ρεί – πολύ περισσότερο 
από ό,τι η Κύπρος – να 
προκαλέσουν άμεση σύ-
γκρουση μεταξύ των δύο 
χωρών, είτε από λάθος είτε 
βάσει σχεδίου. Ο Μπίτσιος 
(σ.σ.: πρόκειται για τον 
Δημήτρη Μπίτσιο, υπουρ-
γό Εξωτερικών της τότε 
κυβέρνησης Καραμανλή) 
μάς εξήγησε τον Απρίλιο 

κά ζητήματα 
εμπλέκονται 
με άλλα, πολύ 
πιο δυσεπί-
λυ τα ,  ό π ω ς 
θ έ μ α τα  κ υ -
ριαρχίας και 
εθνικών εγωι-
σμών. Παρά το 
γεγονός πως 
έ χο υ ν  γ ί νε ι 
πολύ σοβα-
ρές διαπραγ-
ματεύσεις, η 
επίτευξη συμ-
φωνίας έχει 
μπλοκαρισθεί 

από τη γενικότερη έντα-
ση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις και – κυρίως – το 
αδιέξοδο στην Κύπρο.
Ως τώρα οι ΗΠΑ έχουν 
αποφύγει την άμεση ανά-
μειξή τους στη διένεξη του 
Αιγαίου. Έχουμε περιορι-
σθεί στην αποθάρρυνση 
στρατιωτικών ενεργειών 
και την προτροπή στις 
δύο πλευρές να αρχίσουν 
τον διάλογο. Η επιστολή 
του υπουργού Εξωτερικών 
(Χένρι Κίσινγκερ) στον 
Μπίτσιο στις 10 Απριλίου 
ξεπέρασε αυτή τη θέση 
στο σημείο που ανέφερε 
πως «οι ΗΠΑ θα είναι ενερ-
γά και κατηγορηματικά 
αντίθετες στην επιβολή 
στρατιωτικής λύσης από 
μία από τις δύο χώρες».
Η παραπάνω στρατηγι-
κή των Αμερικανών είναι 
ακριβώς η ίδια με αυτή που 
ακολουθεί το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ και τώρα εν έτει 
2020. Αν και η θέση αυτή 
φαίνεται αρχικά ισορρο-
πημένη, δεν αποτελεί την 
εγγύηση έναντι επιθετι-
κών τουρκικών ενεργειών 
που ζητούσε η Ελλάδα. 
Της δίνει όμως τη βάση 
για να επιδιώξει τη βοή-
θειά μας στην αποτροπή 
ή απόκρουση τουρκικών 
ενεργειών, όπως πτήσεων 
στρατιωτικών αεροσκα-
φών πάνω από τα ελληνικά 
νησιά, γυμνασίων σε ορι-
σμένες περιοχές ή ακόμη 
και της αποστολής ερευ-
νητικού σκάφους σε αμ-
φισβητούμενες περιοχές.
Στη συνέχεια αναφέρονται 
στην έκθεση οι βασικές 
πτυχές του προβλήματος 
του Αιγαίου. Για το ζήτη-
μα της υφαλοκρηπίδας 
τονίζεται πως δεν μπορεί 
να λυθεί εύκολα με την 
παραπομπή του και μόνο 
στο Διεθνές Δικαστήριο. 
Αυτή η μεθόδευση θα μπο-

ρούσε να είναι κομμάτι 
μιας τελικής συμφωνίας. 
Ειδικότερα θα μπορούσε 
να βοηθήσει την ελληνική 
κυβέρνηση να κάνει τις 
υποχωρήσεις που απαιτεί 
μια συμφωνία.
«Το πετρέλαιο στο Αιγαίο»
«Το πρόβλημα του Αιγαίου 
επιδεινώθηκε μετά την 
ανακάλυψη πετρελαίου 
από την Ελλάδα έξω από 
τη Θάσο το 1973. Η πιθα-
νότητα να βρεθούν νέα 
κοιτάσματα καθιστά απο-
λύτως πραγματικό το πρό-
βλημα της υφαλοκρηπί-
δος. Δημιουργεί ακόμη τον 
κίνδυνο σύγκρουσης αν οι 
Τούρκοι προχωρήσουν σε 
εξερευνήσεις περιοχών 
που διεκδικούν ως δικές 
τους οι Έλληνες. Την ίδια 
στιγμή η ύπαρξη κοιτα-
σμάτων που θέλουν και οι 
δύο χώρες μπορεί να αυξή-
σει το ενδιαφέρον τους για 
τη λύση του προβλήματος 
ή να οδηγήσει στην κοινή 
εκμετάλλευσή τους. Σε 
διαφορετική περίπτωση 
η ένταση στην περιοχή 
μπορεί να μην επιτρέψει 
την εκμετάλλευσή τους.
Πηγές της πετρελαϊκής βιο-
μηχανίας τονίζουν πάντως 
πως το Αιγαίο δεν είναι πι-
θανό να δώσει σημαντικά 
κοιτάσματα πετρελαίου ή 
αερίου. Ως σήμερα μόνο 
ένα εκμεταλλεύσιμο κοίτα-
σμα έχει βρεθεί στο Αιγαίο. 
Ένα κονσόρτσιουμ αμε-
ρικανικών εταιρειών υπό 
την OCEANIC ανακάλυψε 
το κοίτασμα του Πρίνου 
κοντά στη Θάσο. (….)
Το πετρέλαιο εκεί είναι 
όμως κακής ποιότητας και 
αρκετά βαρύ.
(…..)
Θα πρέπει να σημειωθεί 
πως δεν έχει ανακαλυφθεί 
πετρέλαιο στην αμφισβη-
τούμενη περιοχή στο Αι-
γαίο. Οι έρευνες στη Θάσο 
δεν δείχνουν πιθανότητες 
ανακάλυψης στην περιοχή 
αυτή.
(…. )
Πρόσφατες αναφορές από 
την πρεσβεία της Αθήνας 
δείχνουν ότι η αμφισβη-
τούμενη περιοχή του Ανα-
τολικού Αιγαίου είναι τρίτη 
σε προτεραιότητα για ελ-
ληνικές έρευνες. Η πρώτη 
προτεραιότητα είναι το 
Βόρειο Αιγαίο, όπου έχουν 
βρεθεί 25 πολλά υποσχό-
μενες περιοχές έξω από τα 
όρια της OCEANIC. Η δεύ-
τερη προτεραιότητα είναι 
η περιοχή του Ιονίου».

Ουάσινγκτον, 15 Απριλίου 1976: Ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Μπίτσιος και ο 
Χένρι Κίσινγκερ επισφραγίζουν με χειραψία μια νέα τετραετή συμφωνία για τις αμε-
ρικανικές βάσεις με αντίτιμο ετήσια βοήθεια 700 εκατ. δολαρίων προς την Ελλάδα. 
AP Photo/

λής και Σουλεϊμάν Ντε-
μιρέλ, είχαν συμφωνήσει 
στη διαπραγμάτευση των 
διμερών εκκρεμοτήτων 
χωρίς να καταλήξουν ποτέ 
σε θετικά αποτελέσματα. Ο 
Κίσινγκερ είχε ζητήσει από 
το Τμήμα Αναλύσεων και 
Πληροφοριών του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ να συντάξει 
μια μακροσκελή έκθεση 
για την ιστορία των προ-
βλημάτων του Αιγαίου 
αλλά και τα πιθανά σενά-
ρια επίλυσής τους.
Το 2008 η πρώτη εφη-
μερίδα που έφερε στη 
δημοσιότητα την άκρως 
απόρρητη έκθεση που 
αποχαρακτηρίστηκε από 
τα αμερικανικά αρχεία 
ήταν το «Βήμα». Η έκθεση 
αυτή με τίτλο «Η αμερικα-

συμφωνίας, όπως το αδι-
έξοδο στο Κυπριακό και 
η επιμονή της Άγκυρας να 
αποφύγει το Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης.
Την ίδια στιγμή εντύπωση 
προκαλεί πόσο πιο ανισο-
βαρής είναι πλέον η ατζέ-
ντα των ελληνοτουρκικών 
εκκρεμοτήτων, σε βάρος 
των ελληνικών συμφε-
ρόντων. Το 1976 θεωρεί-
το «ιστορική πρακτική» 
η μη παραβίαση από τα 
τουρκικά αεροσκάφη του 
εναέριου χώρου των 10 
μιλίων γύρω από τα ελληνι-
κά νησιά και οι περίφημες 
«γκρίζες ζώνες» δεν είχαν 
καν εμφανισθεί στο προ-
σκήνιο.
Εκείνη την περίοδο υπήρ-
ξε έντονη διπλωματική 

(1976) πως οι Έλληνες ανη-
συχούν μήπως οι Τούρκοι 
κάνουν κάποια προκλη-
τική στρατιωτική ή άλλη 
ενέργεια για να ενισχύ-
σουν τις διεκδικήσεις τους 
σε θαλάσσιες περιοχές που 
η Ελλάδα θεωρεί δικές της. 
Η τουρκική κυβέρνηση 
δέχεται εξάλλου μεγάλες 
εσωτερικές πιέσεις για να 
δείξει πως δεν δέχεται μια 
κατάσταση στην οποία 
το Αιγαίο εμφανίζεται ως 
ελληνική λίμνη.
Επί της αρχής τα ζητήμα-
τα του Αιγαίου θα μπο-
ρούσαν να λυθούν με μια 
διαπραγμάτευση, αν όχι 
πάνω σε νομική βάση, με 
πρακτικούς συμβιβασμούς 
σε θέματα όπως η κοινή 
εκμετάλλευση των φυσι-
κών πόρων. Το πρόβλημα 
είναι πως τα πραγματι-

  
Οι μελέτες των Αμε-
ρικανών για υδρο-
γονάνθρακες στο Αι-
γαίο ήταν κάτι που 
τους απασχολούσε 
ακόμη και πριν από 
την περίοδο της Χού-
ντας των Συνταγμα-
ταρχών.

Οι απόρρητες μυστικές 
εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ οι οποίες αποχαρα-
κτηρίστηκαν και δόθηκαν 
στην δημοσιότητα το 2008 
περιγράφουν με αποκα-
λυπτικές λεπτομέρειες τη 
συλλογή πληροφοριών 

Το Καστελόριζο και το σύ-
μπλεγμα των νήσων του, 
έχει κορυφαία στρατηγική 
σημασία για τη διαμόρ-
φωση και διεκδίκηση των 
δικαίων της Ελλάδας για 
υφαλοκρηπίδα και κα-
θορισμό Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), 
σύμφωνα με τις αρχές και 
τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου και του Δικαίου 
της Θάλασσας (1982). 

Έχει, επίσης, εξίσου τερά-
στια γεωπολιτική σημασία 
όχι μόνο για την Κυπριακή 
Δημοκρατία αλλά και για 
την ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
Ειδικότερα για την Κύ-
προ, το σύμπλεγμα της 
Μεγίστης που αποτελεί 
το ανατολικότερο σύνορο 
της Ελλάδας, δίνει με βάση 
το Δίκαιο της Θάλασσας το 
δικαίωμα στην Αθήνα να 
προχωρήσει σε καθορισμό 

ΑΟΖ η οποία θα εφάπτεται 
με την κυπριακή. 

Αυτό έχει τεράστια σημα-
σία όχι μόνο για τις δύο 
χώρες, αλλά και για την 
Τουρκία κάτι που το γνω-
ρίζει. Η Άγκυρα μέσα από 
τη γνώριμη προσέγγισή 
της ως προς την ερμηνεία 
του Διεθνούς Δικαίου σύμ-
φωνα πάντα με τα συμ-

Γιατί η Τουρκία έβαλε στο
 μάτι το Καστελόριζο
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φέροντά της, ισχυρίζεται 
ότι το Καστελόριζο και το 
νησιωτικό του σύμπλεγμα 
(όπως και για όλα τα νησιά) 
δε διαθέτει υφαλοκρη-
πίδα και κατ’ επέκταση 
δεν επηρεάζει τους όρους 
προσδιορισμού της ελλη-
νικής και τουρκικής ΑΟΖ. 
Οι Τούρκοι, μέσα από μια 
κατά το δοκούν συρραφή 
αρχών και κανόνων του 
Διεθνούς Δικαίου και του 
Δικαίου της Θάλασσας, το 
οποίο μάλιστα δεν έχουν 
καν κυρώσει, επικαλούνται 
την αρχή της ευθυδικίας 
για τον καθορισμό της 
ΑΟΖ.

Κοινά όρια ελληνικής-κυ-
πριακής ΑΟΖ
Για την ελληνική πλευρά 
το σύμπλεγμα της Μεγί-
στης αποτελεί συνέχεια 
των νήσων του Αιγαίου. 
Ανήκει στα Δωδεκάνησα 
και είναι το ανατολικότερο 
τμήμα της ελληνικής επι-
κράτειας. Αποτελείται από 
19 μεγάλα και μικρότερα 
νησιά, βραχονησίδες και 
βράχους. Απέχει 75 ναυτι-
κά μίλια από τη Ρόδο και 
από 0,5 έως 3 ναυτικά μίλια 
από τις τουρκικές ακτές. 
Τα τρία μεγαλύτερα νησιά 
του συμπλέγματος είναι 
η Μεγίστη, γνωστότερη 
ως Καστελόριζο, η Ρω στα 
δυτικά της Μεγίστης και η 
Στρογγύλη (ή Υψηλή), που 
αποτελεί και το ανατολικό-
τερο ελληνικό έδαφος.

Η σημασία του Καστελόρι-

ζου στη χάραξη της ελλη-
νικής ΑΟΖ είναι τεράστια 
καθώς επιτρέπει τη δια-
σύνδεση της ελληνικής με 
την κυπριακή ΑΟΖ. Απλά 
και μόνο βλέποντας τον 
χάρτη, παρατηρούμε ότι 
υπάρχει ένα τόξο από την 
Κρήτη μέχρι το Καστελλό-
ριζο που δημιουργεί μια 
περιοχή “διείσδυσης” της 
Ελλάδας στην ανατολική 
λεκάνη της Μεσογείου. 
Η θαλάσσια περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου 
αποδίδει υφαλοκρηπί-
δα και ΑΟΖ στην Ελλάδα, 
τόσο λόγω της παρουσίας 
του Καστελόριζου, όσο 
και λόγω της παρουσίας 
της αλυσίδας των νησιών 
Ρόδου, Καρπάθου και Κρή-
της, οι ακτές των οποίων 
αποτελούν γραμμές βάσης 
για οριοθέτηση όλων των 
θαλασσίων ζωνών.

Στη διαμόρφωση λοιπόν 
της ελληνικής ΑΟΖ κομβι-
κό ρόλο έχει το νησιωτικό 
σύμπλεγμα της Μεγίστης 
καθότι η συμπερίληψη του 
ή μη, έχει τεράστιες επι-
πτώσεις στη χάραξη των 
ορίων της ΑΟΖ. Με τη συμ-
μετοχή του Καστελόριζου 
η ελληνική ΑΟΖ επεκτεί-
νεται νοτιοανατολικά σε 
τέτοιο σημείο όπου για ένα 
ικανό διάστημα εφάπτεται 
με αυτή της Κύπρου, ενώ 
σε περίπτωση μη συμμε-
τοχής, το εύρος της ελλη-
νικής ΑΟΖ περιορίζεται ση-
μαντικά και επιτρέπει στην 
Τουρκία να ισχυροποιεί τις 
διεκδικήσεις της σε βάρος 
της Ελλάδας αλλά και της 

Κύπρου.

“Αγκάθι” στο υπογάστριο 
της Τουρκίας 
Είναι πάγια η τουρκική 
θέση πως τα νησιά δεν 
διαθέτουν ούτε υφαλο-
κρηπίδα ούτε έχουν δι-
καίωμα για Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη. Στόχος 
βέβαια ο διαμοιρασμός 
του Αιγαίου κατ’ όπως θέ-
λει και εννοεί η Άγκυρα. 
Ειδικότερα όμως γι’ αυτήν, 
το σύμπλεγμα της Μεγί-
στης αποτελεί ένα μεγάλο 
“αγκάθι” στο υπογάστριό 
της και μεγάλο εμπόδιο 
στα σχέδιά της για τη “Γα-
λάζια Πατρίδα”.

Το 2011, ο Αχμέτ Νταβού-
τογλου είχε δηλώσει ότι “το 
Καστελλόριζο βρίσκεται 
στη Μεσόγειο”. Συγκεκρι-
μένα είχε πει: “”Οι διερευ-
νητικές επαφές έχουν ρητό 
στόχο να εξετάσουν όλα 
τα θέματα που αφορούν 
τις διαφωνίες μας στο Αι-
γαίο. Επομένως, είμαστε 
επικεντρωμένοι κατά προ-
τεραιότητα στο θέμα του 
Αιγαίου. Ωστόσο, το Κα-
στελλόριζο βρίσκεται στη 
Μεσόγειο. Σε ό,τι αφορά το 
νησί του Καστελλόριζου, η 
Τουρκία έχει βάσιμες νο-
μικές και πολιτικές θέσεις, 
σε συμφωνία με το διεθνές 
δίκαιο και τη νομολογία 
των διεθνών δικαστηρίων, 
συμπεριλαμβανομένης και 
της Χάγης. Και γνωρίζουμε 
ότι η Ελλάδα και η Τουρκία 
διαφωνούν σχετικά με 
τις θαλάσσιες ζώνες στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Άσχετα, όμως, με τη γεω-
γραφική συνάφεια ή άλλα 
θέματα, εμείς θέλουμε να 
λύσουμε όλες τις διαφορές 
μας με την Ελλάδα το συ-
ντομότερο δυνατό”.

Πρόκειται για μία φράση 
που “επισημοποίησε” αυτό 
που για χρόνια επιθυμούν 
οι Τούρκοι: Το ότι το Κα-
στελόριζο δεν βρίσκε-
ται στο Αιγαίο (άρα στην 
ελληνική “δικαιοδοσία”), 
προσπαθώντας έτσι τη 
συνολική αποδόμηση του 
συμπλέγματος της Μεγί-
στης από τον κύριο ελλη-
νικό κορμό. 

Κατά την πρόσφατη κρί-
ση που δημιούργησε η 
Άγκυρα με το ερευνητικό 
“Ορούτς Ρέις”, όλοι μα όλοι 
οι Τούρκοι αξιωματούχοι 
επικαλούνταν το πόσο 
μακριά είναι το Καστελό-
ριζο από την Ελλάδα και 
πόσο κοντά βρίσκεται στις 
τουρκικές ακτές. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινούνται 
και οι τουρκικοί ισχυρισμοί 
ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, 
ενώνοντας τις ΑΟΖ τους 
και χρησιμοποιώντας την 
υφαλοκρηπίδα του Καστε-
λόριζου, έχουν στόχο να 
“φυλακίσουν” την Τουρκία 
μέσα στα χωρικά ύδατά 
της.

Εμπόδιο στα τουρκικά σχέ-
δια για “Γαλάζια Πατρίδα”
Εκείνο που πρέπει να προ-
σέξουμε είναι ότι η Τουρ-
κία δεν έχει θέσει (ακό-
μα) διεκδικήσεις επί του 

Γιατί η Τουρκία έβαλε στο μάτι το Καστελόριζο
Καστελόριζου, ωστόσο 
προσπαθεί να το αποκόψει 
από τον ελληνικό κορμό.

Στο βιβλίο του “Τουρκικές 
διεκδικήσεις σε Αιγαίο 
και Ανατολική Μεσόγειο” 
(Ειδική Έκδοση Εφημερί-
δας “Καθημερινή”, 2018) 
ο καθηγητής Διεθνούς 
Δικαίου και της Εξωτερικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο, Άγγελος Συρί-
γος, αναφέρει ότι “”βασικό 
σημείο αναφοράς στην 
υποβόσκουσα διαμάχη 
Ελλάδος -Τουρκίας για 
την Ανατολική Μεσόγειο 
φαίνεται ότι θα είναι το 
νησιωτικό σύμπλεγμα της 
Μεγίστης (Καστελόριζο). 
Η Τουρκία όλα τα χρόνια 
επιδιώκει τη διάκριση του 
Αιγαίου και της Ανατολικής 
Μεσογείου διότι θέλει να 
απομονώσει το νησιωτικό 
σύμπλεγμα της Μεγίστης 
από τα υπόλοιπα ελληνικά 
νησιά. Στόχος της Τουρκίας 
είναι να αποδείξει ότι το 
Καστελλόριζο και τα γύρω 
νησάκια του, αποτελούν 
“νησιά από τη λάθος μεριά 
της μέσης γραμμής””. 

Όπως σημειώνει ο κ. Συρί-
γος, “τα νησιά αυτά έχουν 
περιορισμένη επήρεια 
κατά τη χάραξη της μέσης 
γραμμής. Εάν το νησιωτικό 
σύμπλεγμα του Καστελό-
ριζου απομονωθεί από 
τα υπόλοιπα νησιά του 
Αιγαίου, θα εμφανίζεται ως 
μια μικρή συστάδα νησιών 
που βρίσκονται αντιμέτω-
πες με το υπερπολλαπλά-
σιο εύρος των τουρκικών 

ακτών, ενώ παράλληλα 
είναι σχεδόν προσκολ-
λημένες πάνω τους. Το 
μικρό μήκος των ακτών 
του ελληνικού νησιωτικού 
συμπλέγματος θα βρίσκε-
ται σε δυσαναλογία με 
τις θαλάσσιες περιοχές 
που θα του αποδοθούν 
με τη μέθοδο της μέσης 
γραμμής, εν συγκρίσει με 
τις τουρκικές ακτές και 
τις δικές τους θαλάσσι-
ες περιοχές. Επομένως, 
η Τουρκία θα ζητήσει να 
αποδοθεί στο σύμπλεγ-
μα του Καστελλόριζου 
μόνον αιγιαλίτιδα ζώνη 
(μάλλον 12 μιλίων, διότι  
το Καστελλόριζο δεν είναι 
στο Αιγαίο, όπου -κατά 
την Τουρκία -ισχύουν ει-
δικές περιστάσεις, αλλά 
στη Μεσόγειο, όπου ήδη 
η Τουρκία έχει κηρύξει αι-
γιαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων). 
Δεν θα έχει δικαίωμα ούτε 
για υφαλοκρηπίδα ούτε 
για ΑΟΖ”.

Είναι λοιπόν φανερή η 
στρατηγική σημασία που 
έχει το νησιωτικό σύμπλεγ-
μα της Μεγίστης για την 
Ελλάδα αλλά και για την 
Κύπρο. Με το Καστελόριζο 
στην ελληνική επικράτεια, 
η Ελλάδα έχει κοινά σύνο-
ρα στην ΑΟΖ με την Κύπρο. 
Χωρίς το Καστελόριζο, η 
ελληνική ΑΟΖ δεν μπορεί 
να ενωθεί με την κυπριακή 
και τη θέση της θα την έχει 
η Τουρκία.

Πηγή: philenews.com

Των Scott Duke Kominers 
και Alex Tabarrok

Έχουμε ήδη δει το κόστος 
της κατάρρευσης εφοδια-
στικών αλυσίδων κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας 
της Covid-19: οι καθυστε-
ρήσεις στην παραγωγή 
απλών ρινικών επιχρισμά-
των επιβράδυνε τη δι-
ενέργεια διαγνωστικών 
τεστ για μήνες, ακόμη και 
την περίοδο που η πανδη-
μία σημείωνε την πρώιμη 
έκρηξή της στις ΗΠΑ.
Ο κόσμος περιμένει τώρα 
με ανυπομονησία ένα εμ-
βόλιο και θα χρειαστούν 
δισεκατομμύρια δόσεις το 
συντομότερο δυνατόν. Εάν 
η αλυσίδα εφοδιασμού 
γύρω από τα εμβόλια κα-
ταρρεύσει, το οικονομικό 
και ανθρώπινο κόστος του 
κορονοϊού θα παραταθεί.
Η περίπλοκη αλυσίδα 
παραγωγής εμβολίων θα 
χρειαστεί μήνες προκειμέ-
νου να συγκροτηθεί, πράγ-
μα που σημαίνει ότι αυτή 
η διαδικασία αρχίζει ήδη 
από τώρα. Οι επενδύσεις 
σε ορισμένα εξαρτήματα 
ήδη εκτοξεύονται - οι κα-
τασκευαστές προϊόντων 
γυαλιού, για παράδειγμα, 
αυξάνουν την παραγωγή 
φιαλιδίων. Ωστόσο, η πα-
ροχή λιγότερο προφανών 
εισροών οι οποίες απαι-
τούνται σε προγενέστερο 
σημείο στην αλυσίδα είναι 

Ποια περίεργα συστατικά χρειάζονται για τα εμβόλια -
 Το πρόβλημα των αλυσίδων εφοδιασμού

αβέβαιη.
Τοαίμα... πεταλοει-
δούς κάβουρα και το 
συκώτι καρχαρία
Οι αλυσίδες εφοδιασμού 
όσον αφορά τα εμβόλια 
περιέχουν κάποιους ασυ-
νήθιστους "κρίκους", όπως 
αίμα πεταλοειδούς κάβου-
ρα (ξιφόσουρας), έλαιο 
συκωτιού καρχαρία και ένα 
ένζυμο το οποίο αποτελεί 
ένα από τα ακριβότερα 
προϊόντα στον κόσμο.
Άλλοι κρίκοι της αλυσίδας 
βασίζονται σε εντελώς 
καινοτόμες διαδικασίες 
κατασκευής οι οποίες δεν 
έχουν ακόμη υλοποιηθεί 
ακόμη σε μεγάλη κλίμακα. 
Κάθε κρίκος στην αλυσίδα 
πρέπει να ελέγχεται και να 
ενισχύεται συνεχώς. Για 
τα πιθανά "αδύναμα" ση-
μεία, πρέπει να εξεταστούν 
και να προετοιμαστούν 
εναλλακτικές διαδικασίες 
κατασκευής.
Η παρασκευή εμβολίων 
απαιτεί μια μακρά σειρά 
βιολογικών διεργασιών 
και η αποφυγή μόλυνσης 
είναι ζωτικής σημασίας. 
Οι ενδοτοξίνες, επικίνδυ-
να μόρια τα οποία απο-
βάλλονται από βακτήρια, 
είναι μία εκ των πιθανών 
πηγών μόλυνσης. Για την 
ανίχνευσή τους, κάθε παρ-
τίδα εμβολίου, μαζί με τα 
φιαλίδια και τα πώματα, 
δοκιμάζεται με μια ου-

σία η οποία ονομάζεται 
Limulus amebocyte lysate 
(σ.μ. πρόκειται για υδατι-
κό εκχύλισμα κυττάρων 
αίματος).
Η μόνη γνωστή φυσική 
πηγή LAL είναι το αίμα 
του πεταλοειδούς κάβου-
ρα - που σημαίνει ότι η 
προσφορά ποικίλλει από 
έτος σε έτος και πρέπει 
να προσέχουμε να μην 
εξαντλήσουμε τον πληθυ-
σμό των συγκεκριμένων 
καβουροειδών. Ευτυχώς, 
μια συνθετική έκδοση του 
LAL αναπτύχθηκε πρό-
σφατα και εγκρίθηκε από 
την Υπηρεσία Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA) των 
ΗΠΑ και την υπηρεσία 
Υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ωστόσο οι εται-
ρείες χρειάζονται χρόνο 
για να επικυρώσουν και να 
προετοιμάσουν την παρα-
γωγή προκειμένου να είναι 
έτοιμες για ένα εμβόλιο 
κατά του κορονοϊού.
Τα συκώτια καρχαρία είναι 
ένας άλλος εκπληκτικός 
κρίκος στην αλυσίδα εφο-
διασμού για ορισμένα εμ-
βόλια. Το σκουαλένιο που 
βρίσκεται στα έλαια του 
συκωτιού του καρχαρία και 
το οποίο χρησιμοποιείται 
κυρίως στα καλλυντικά 
και τα αντηλιακά, είναι 
μέρος ενός ανοσοενισχυ-
τικού στοιχείου στα εμβό-
λια - παράγοντα ο οποίος 
συνοδεύει το εμβόλιο και 

ενισχύει τα αποτελέσματά 
του δίνοντας ένα επιπλέον 
ερέθισμα στο ανοσοποιη-
τικό σύστημα.
Θα πρέπει να είμαστε σε 
θέση να επαναπροσδιορί-
σουμε τη χρήση του σκου-
αλένιου, μεταφέροντας 
ποσότητες από την αγορά 
καλλυντικών, προκειμέ-
νου να βοηθήσουμε στην 
παραγωγή εμβολίων, αλλά 
πιθανόν να είναι ακόμη 
καλύτερο να χρησιμοποι-
ήσουμε συνθετικό σκου-
αλένιο. Αυτό μπορεί να 
παραχθεί υπό εξαιρετικά 
ελεγχόμενες συνθήκες 
αλλά, σε κάθε περίπτωση, 
πρέπει να προετοιμάσου-
με τις διαδικασίες παραγω-
γής τώρα. Δεν θέλουμε να 
αποτύχει η χορήγηση των 
εμβολίων επειδή δεν έχου-
με αρκετό λάδι συκωτιού 
καρχαρία.
Οι νέοι τύπου εμβο-
λίων DNA και mRNA

Τα παραδοσιακά εμβόλια 
λειτουργούν εκθέτοντας 
το ανοσοποιητικό σύστη-
μα του σώματος σε έναν 
ιό που έχει εξασθενίσει ή 
και σκοτωθεί. Τότε, όταν το 
εμβολιασμένο ανοσοποιη-
τικό σύστημα συναντήσει 
την επικίνδυνη έκδοση του 
ιού, έχει ήδη εκπαιδευτεί 
ώστε να την καταπολε-
μήσει.
Προσφάτως, έχουν ανα-

πτυχθεί εντελώς νέοι τύ-
ποι εμβολίων στα οποία 
γίνεται χρήση DNA και 
mRNA. Αυτά τα εμβόλια 
αντιγράφουν κομμάτια 
του γενετικού υλικού του 
ιού και στη συνέχεια προ-
γραμματίζουν τα κύτταρα 
του ίδιου του σώματος 
για την παραγωγή αντιγό-
νων που εκπαιδεύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα. 
Αυτή η προσέγγιση είναι 
ταχύτερη και πιο τυποποι-
ημένη σε σχέση με εκείνη 
των παραδοσιακών εμβο-
λίων και έχει προοπτικές 
να αποδειχθεί εξαιρετικά 
ασφαλής, καθώς δεν πε-
ριλαμβάνει την έκθεση 
ατόμων στον ιό.
Οι τεχνολογίες εμβολί-
ων DNA και mRNA έχουν 
δείξει πολλά υποσχόμενα 
αποτελέσματα και δύο εκ 
των κορυφαίων υποψή-
φιων εμβολίων, εκείνα της 
Pfizer και της Moderna, 
χρησιμοποιούν τεχνολογία 
mRNA. Ωστόσο το mRNA 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί 
ποτέ για την παραγωγή 
εμπορικού εμβολίου για 
ανθρώπους, πόσο μάλ-
λον για χρήση σε μαζική 
κλίμακα. Η εκθετική κλι-
μάκωση της χρήσης αυ-
τών των τεχνολογιών για 
μαζική χρήση μπορεί να 
μην αποδειχθεί εύκολη. 
Συγκεκριμένα, το mRNA 
χάνει τις χημικές του ιδι-
ότητες ταχύτατα. Για να 

αποφευχθεί κάτι τέτοιο, 
πρέπει να "καλυφθεί" από 
μια πολύ σπάνια ουσία η 
οποία ονομάζεται vaccinia 
capping enzyme (VCE).

Μόνο 10 λίβρες VCE αρ-
κούν για την παραγωγή 
εκατό εκατομμυρίων δό-
σεων εμβολίου mRNA - 
ωστόσο οι υπάρχουσες 
διαδικασίες παραγωγής 
VCE απαιτούν τόσο μεγάλη 
χωρητικότητα βιοαντιδρα-
στήρα που η παραγωγή 10 
λιβρών θα κόστιζε περίπου 
1,4 δισεκατομμύρια δο-
λάρια. Το πιο σημαντικό, 
η παγκόσμια ικανότητα 
βιοαντιδραστήρων δεν 
μπορεί να υποστηρίξει την 
παραγωγή του ενζύμου 
σε αυτό το επίπεδο, παρά-
γοντας παράλληλα άλλα 
εμβόλια και φάρμακα κατά 
του καρκίνου.
 Εάν εργαστούμε σκληρά 
από τώρα, ενδεχόμενως 
να καταφέρουμε να βρού-
με πιο αποτελεσματικά 
μέσα παραγωγής VCE. Η 
επέκταση της παραγωγής 
βιοαντιδραστήρων και η 
μεταφορά βιοαντιδρα-
στήρων από υπάρχουσες 
βιομηχανικές εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας στη συ-
γκεκριμένη δραστηριό-
τητα θα βοηθήσει επίσης 
στη μείωση της πίεσης στις 
αλυσίδες εφοδιασμού για 

συνέχεια στη σελίδα 14
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Γράφει ο Ανδρέας Πεντα-
ράς
Στη διάρκεια των συζητή-
σεων στη Ζυρίχη για κα-
ταρτισμό των ομώνυμων 
συνθηκών το 1959, μεταξύ 
των οποίων και η συνθήκη 
εγγυήσεων, κατόπιν πρό-
τασης της ελληνικής αντι-
προσωπίας, εστάλη αίτημα 
στη νομική υπηρεσία της 
Γενικής Γραμματείας του 
ΟΗΕ με το ερώτημα κατά 
πόσον η φράση to take 
action σήμαινε και ανάλη-
ψη στρατιωτικής δράσης. 
Η απάντηση της νομικής 
υπηρεσίας (έκθεση Hans 
Kelsen) ήταν σαφής: «…
Σε καμιά περίπτωση δεν 
σημαίνει ανάληψη στρα-
τιωτικής δράσης»
Είναι γνωστόν ότι η Τουρ-
κία, προκειμένου να προσ-
δώσει διεθνή νομιμότητα 
στην εισβολή του 1974 και 
στην κατάληψη του 37% 
της Κύπρου, επικαλέστηκε 
τη συνθήκη εγγυήσεων 
του 1960 και τα δήθεν 
εγγυητικά δικαιώματα που 
της παρείχε αυτή. Τα ίδια 
δικαιώματα επικαλείται 
και σήμερα αναφορικά με 
τις έρευνες και γεωτρήσεις 
που διεξάγει στη Κυπριακή 
ΑΟΖ για λογαριασμό του 
ψευδοκράτους, ενώ για 
τις έρευνες και γεωτρήσεις 
που διεξάγει στην Κυπρια-
κή ΑΟΖ δυτικά της Κύπρου 
επικαλείται το διεθνές δί-
καιο και δη το δίκαιο της 
θάλασσας, το οποίο, ας 
σημειωθεί, η ίδια δεν έχει 
υπογράψει. Το δίκαιο της 
θάλασσας επικαλείται και 
για τις παράνομες διεκδι-
κήσεις της στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα. Ενώ για 
τις πρόσφατες εισβολές 
στη Συρία και το Ιράκ, η 
Τουρκία επικαλέστηκε και 
πάλι το διεθνές δίκαιο και 
ειδικά το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη που 
αναφέρεται στο δικαίωμα 
της αυτοάμυνας.
Η ιστορία διδάσκει ότι όλοι 
οι επιδρομείς και όλοι οι 
κατακτητές πάντοτε θα 
επικαλούνται κάποια συν-
θήκη ή κάποιο δικαίωμα 
για να δικαιολογήσουν 
την απεχθή πράξη τους 

και να αποκρύψουν τους 
πραγματικούς σκοπούς 
των παράνομων ενεργειών 
τους.
Επανέρχομαι όμως στη 
συνθήκη εγγυήσεων και 
στην αφελή προσέγγιση 
που επιδεικνύει μια με-
ρίδα της ε/κ κοινότητας, 
περιλαμβανομένων ανα-
λυτών, ανθρώπων των 
ΜΜΕ αλλά και μερίδας του 
πολιτικού προσωπικού, να 
αναφέρονται στη συνθήκη 
εγγυήσεων ως την αιτία 
της τουρκικής εισβολής 
του 1974, χωρίς να αντι-
λαμβάνονται ότι με αυτόν 
τον τρόπο συνταυτίζονται 
με την τουρκική άποψη και 
ουσιαστικά δικαιολογούν 
την τουρκική εισβολή. 
Πρόσφατα, μάλιστα, με 
αφορμή την κρίση που δη-
μιούργησε η Τουρκία στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα 
και την εκ νέου κάθοδο του 
ερευνητικού «Μπαρμπα-
ρός» στην Κυπριακή ΑΟΖ, 
ακούσθηκαν έντονες φω-
νές από μεγάλο φάσμα της 
κυπριακής κοινωνίας για 
την απουσία του ελληνικού 
στόλου από τις κυπριακές 
θάλασσες, υποχρέωση που 
απορρέει -κατά την άποψή 
τους- από το γεγονός ότι 
και η Ελλάδα είναι εγγυή-
τρια δύναμη της Κύπρου.
Ας δούμε όμως τι καθο-
ρίζει η συνθήκη εγγυήσε-
ων και πώς ερμηνεύθηκε 
από τον ίδιο τον ΟΗΕ και 
άλλους οργανισμούς και 
νομικούς οίκους. Στο άρ-
θρο IV της συνθήκης, στο 
οποίο καθορίζονται τα 
εγγυητικά δικαιώματα των 

εγγυητριών δυνάμεων, 
αναφέρεται το εξής: «…
Εκάστη των εγγυητριών 
δυνάμεων επιφυλάσσει 
εις εαυτήν το δικαίωμα να 
ενεργήσει (to take action) 
προς τον αποκλειστικό 
σκοπό αποκατάστασης 
της τάξης των πραγμάτων 
της καθιερωμένης διά της 
παρούσης συνθήκης». Το 
ότι η διατύπωση αυτή δεν 
έδινε κανένα δικαίωμα 
στρατιωτικής παρέμβα-
σης στις εγγυήτριες δυ-
νάμεις αποδεικνύεται από 
τα παρακάτω στοιχεία και 
γεγονότα:
Στη διάρκεια των συζητή-
σεων στη Ζυρίχη για κα-
ταρτισμό των ομώνυμων 
συνθηκών το 1959, μεταξύ 
των οποίων και η συνθήκη 
εγγυήσεων, κατόπιν πρό-
τασης της ελληνικής αντι-
προσωπίας, εστάλη αίτημα 
στη νομική υπηρεσία της 
Γενικής Γραμματείας του 
ΟΗΕ με το ερώτημα κατά 
πόσον η φράση to take 
action σήμαινε και ανάλη-
ψη στρατιωτικής δράσης. 
Η απάντηση της νομικής 
υπηρεσίας (έκθεση Hans 
Kelsen) ήταν σαφής: «…
Σε καμιά περίπτωση δεν 
σημαίνει ανάληψη στρα-
τιωτικής δράσης».
Το 1963, όταν ο Μακάριος 
ετοίμαζε τα 13 σημεία ανα-
θεώρησης του Συντάγμα-
τος, απέστειλε τον Γλαύκο 
Κληρίδη στην Αγγλία προ-
κειμένου να πάρει νομική 
συμβουλή από έγκριτο 
νομικό οίκο εξειδικευμέ-
νο στα θέματα διεθνούς 
δικαίου. Ο Γλαύκος Κλη-

ρίδης απευθύνθηκε στον 
διεθνούς φήμης δικηγόρο 
Frank Soskice, o οποίος 
του έδωσε την απάντηση: 
«Υπό τις συνθήκες αυτές, 
ακόμα και αν οι λέξεις 
΄΄να αναλάβουν δράση΄΄ 
θεωρηθούν ότι σημαί-
νουν στρατιωτική δράση, 
τέτοια δράση δεν μπορεί 
να αναληφθεί χωρίς προη-
γούμενη συγκατάθεση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας».
Στις 19 Δεκεμβρίου 1963 
ο Γλαύκος Κληρίδης συ-
ναντά τον ύπατο αρμοστή 
της Βρετανίας προκειμέ-
νου να συζητήσουν τα 13 
σημεία αναθεώρησης του 
Συντάγματος. Σε ερώτηση 
του Γλαύκου Κληρίδη κατά 
πόσον η Βρετανία σε περί-
πτωση ενδοκοινοτικών συ-
γκρούσεων θα μπορούσε 
να διαθέσει στρατεύματα 
ως εγγυήτρια δύναμη προ-
κειμένου να επιβάλουν 
την τάξη, η απάντηση του 
ύπατου αρμοστή ήταν 
«η βρετανική κυβέρνηση 
δεν δικαιούται να επέμβει 
στρατιωτικώς στην Κύπρο, 
άνευ προγενεστέρας συ-
γκατάθεσης του Συμβου-
λίου Ασφαλείας».
Στις  20 Ιουλίου 1974 
συνήλθε το Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ προ-
κειμένου να μελετήσει 
τη κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε με την τουρ-
κική εισβολή στην Κύπρο 
και εξέδωσε ομόφωνα το 
γνωστό ψήφισμα 353, με 
το οποίο απορρίπτει τις 
αιτιάσεις της Τουρκίας για 
ειρηνευτική επιχείρηση 
που πραγματοποιήθηκε 

Η επάνοδος του «Μπαρμπαρός» και τα 
«εγγυητικά δικαιώματα» της Ελλάδας

με βάση τα δικαιώματα 
που της
παρείχε η συνθήκη εγγυ-
ήσεων και την καλεί να 
αποσύρει τα στρατεύματά 
της από την Κύπρο.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
στην υπόθεση της Τιτίνας 
Λοϊζίδου, όπως και στις 
επόμενες που ακολούθη-
σαν, απορρίπτει επίσης τις 
αιτιάσεις της Τουρκίας περί 
του δικαιώματος επέμβα-
σης που απορρέει από τη 
συνθήκη εγγυήσεων και 
της επιδικάζει τις γνωστές 
αποζημιώσεις.
Υπεροχή του καταστατι-
κού χάρτη
Και βέβαια δεν ήταν ανα-
γκαίο να επισημανθούν τα 
πιο πάνω επιχειρήματα για 
να πεισθεί κάποιος καλο-
προαίρετος, ακόμα και με 
ελάχιστες νομικές γνώσεις, 
ότι η συνθήκη εγγυήσεων, 
όπως και οποιαδήποτε 
άλλη συνθήκη, δεν επι-
τρέπει στρατιωτική παρέμ-
βαση σε άλλο κράτος. Και 
τούτο, επειδή, ως γνωστόν, 
ο Καταστατικός Χάρτης 
του ΟΗΕ, ως το κορυφαίο 
κείμενο διεθνούς δικαίου, 
υπερισχύει όλων των άλ-
λων συνθηκών ή νομικών 
κειμένων. Και ο Καταστα-
τικός Χάρτης είναι σαφής 
στο θέμα της χρήσης ένο-
πλης βίας στις διεθνείς 
σχέσεις, αφού μόνο σε δύο 
περιπτώσεις επιτρέπει τη 
χρήση στρατιωτικής βίας. 
Πρώτον, στην περίπτωση 
της ατομικής ή συλλογικής 
αυτοάμυνας (άρθρο 51) 
και, δεύτερον, στην περί-
πτωση που το Συμβούλιο 
Ασφαλείας αποφασίσει 
την ανάληψη στρατιωτικής 
δράσης, αφού διαπιστώσει 
ότι απειλείται σοβαρά η δι-
εθνής ασφάλεια και ειρήνη 
(άρθρο 42 του κεφ. VII). Να 
διευκρινίσουμε βέβαια ότι 
η συλλογική αυτοάμυνα, 
δηλαδή η συμμετοχή και 
άλλων κρατών στην άμυνα 
μιας χώρας όταν αυτή δε-
χτεί επίθεση, επιτρέπεται 
αφού προηγουμένως έχει 
υπογραφεί σχετική αμυντι-
κή συμφωνία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων κρατών, 

η συμφωνία έχει κατατεθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 104 
του Καταστατικού Χάρτη 
στον ΟΗΕ και έχει καταστεί 
μέρος του διεθνούς δικαί-
ου. Στο πλαίσιο αυτό λει-
τουργούν και τα συλλογικά 
συστήματα ασφάλειας, 
όπως π.χ. το ΝΑΤΟ.
Καλό, λοιπόν, είναι να είμα-
στε όλοι πιο προσεκτικοί 
όταν αναφερόμαστε στη 
συνθήκη εγγυήσεων ως 
την αιτία της τουρκικής 
εισβολής του 1974, διότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο συ-
ντασσόμαστε με τη θέση 
της Τουρκίας και άθελά 
μας προσδίδουμε και εμείς 
διεθνή νομιμότητα στην 
τουρκική εισβολή στην 
πατρίδα μας. Κατά τον 
ίδιο τρόπο, δεν πρέπει 
να καλούμε την Ελλάδα 
να επέμβει στρατιωτικά 
στην Κύπρο ως έχουσα το 
δικαίωμα αυτό από το γε-
γονός ότι είναι εγγυήτρια 
δύναμη, γιατί πέραν του 
ότι δεν έχει το δικαίωμα 
αυτό, όπως αναλύθηκε 
πιο πάνω, ουσιαστικά δι-
καιολογούμε και πάλι την 
Τουρκία, η οποία ισχυρί-
ζεται ότι έκαμε χρήση των 
επεμβατικών δικαιωμάτων 
τόσο το 1974, όσο και 
σήμερα με τις παράνο-
μες δραστηριότητές της 
στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τονίζω και 
διευκρινίζω ότι η Ελλάδα 
έχει ιστορικούς, ηθικούς 
αλλά και γεωπολιτικούς 
λόγους (για τη δική της 
ασφάλεια) να βρίσκεται 
παρούσα στην Κύπρο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Ας επικαλούμαστε, λοιπόν, 
αυτούς τους λόγους για 
την αναγκαιότητα παρου-
σίας της Ελλάδας στην 
Κύπρο και όχι τη συνθήκη 
εγγυήσεων, την οποία επι-
καλείται και η Τουρκία για 
να δικαιολογήσει τις πα-
ράνομες και εγκληματικές 
ενέργειές της εναντίον της 
Κύπρου από το 1974 μέχρι 
και σήμερα.
*Αντιστράτηγος ε.α.
Το άρθρο αυτό πρώτο δη-
μοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα των Αθηνών Σημερινή 
από όπου και αναδημοσι-
εύεται.

Με την ανάληψη καθηκό-
ντων του νέου Προέδρου, 
το Αμερικανικό Κογκρέσο 
τον εξουσιοδότησε να 
προχωρήσει σε ναυτικό 
αποκλεισμό της Τρίπολης 
στη Βόρεια Αφρική. Ακο-
λούθησε και χερσαία επι-
χείρηση των πεζοναυτών 
(US Marines) που ξεκινώ-
ντας από την Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου, κατέλαβαν 
την Σύρτη μέχρι την πόλη 
Derna στην ανατολική 
Λιβύη. Εκεί ύψωσαν την 
Αμερικανική σημαία και 
ήταν η πρώτη νίκη των 
πεζοναυτών εκτός Αμε-
ρικανικής Ηπείρου. Στη 
χερσαία αυτή επιχείρηση 
συμμετείχαν σε υποστή-
ριξη των πεζοναυτών και 

500 Έλληνες μαχητές με 
καταγωγή από την Κρήτη.

Η πραγματική αυτή ιστο-
ρία που συνέβη στις αρ-

χές του 19ου αιώνα, είναι 
μία ισχυρή απόδειξη της 
ρήσης ότι: «όποιος δεν 
μελετάει την ιστορία, υπο-
χρεώνεται να την ξαναζή-

σει». Αυτή την 
ε π α ν ά λ η ψ η 
φαίνεται ότι 
βιώνουμε σή-
μερα.

Η  π α ρ ε -
μ π ό δ ι σ η 
της ελεύ-
θερης ναυ-
σιπλοΐας.

Τ α  πε ιρ α τ ι -
κά πλοία του 
πασά της Τρί-
πολη Yousuf 
Karamanli στη 

Λιβύη, που τότε ήταν γνω-
στή ως Τριπολιτάνια, πα-
ρεμπόδιζαν την ελεύθερη 
ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο 

και τον Ατλαντικό Ωκεανό. 
Λεηλατούσαν τα πλοία 
από την Ευρώπη και την 
Αμερική, ζητώντας λίτρα 
για την απελευθέρωση των 
αιχμαλώτων.

Τα λίτρα αυτά ο πασά 
Karamanli τα μοιραζό-
ταν με τον Σουλτάνο της 
Οθωμανικής αυτοκρατο-
ρίας στον οποίο υπαγόταν 
διοικητικά. Άλλωστε τα 
πειρατικά πλοία της Τρι-
πολιτάνια είχαν υψωμένη 
την οθωμανική ερυθρά 
σημαία με την ημισέληνο. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι 
ακόμα και οι Οθωμανοί 
ναύαρχοι ήταν πειρατές, 
όπως για παράδειγμα ο 
Barbaros ή Barba-rossa επί 
το ιταλικότερο ή κοκκινο-

γένης επί το ελληνικότερο.

Ο Tomas Jefferson ως 
υπουργός Εξωτερικών 
(Secretary of State) των 
Ηνωμένων Πολιτειών, είχε 
επισκεφθεί την Ευρώπη σε 
μία προσπάθεια εξεύρε-
σης ειρηνικής λύσης στο 
θέμα της ελεύθερης ναυ-
σιπλοΐας των εμπορικών 
πλοίων και της ασφάλειας 
των ναυτικών εμπορικών 
οδών. Η προσπάθεια αυτή 
δεν είχε επιτυχία. Ο αλα-
ζόνας πασά Karamanli της 
Τριπολιτάνιας, σε μία κίνη-
ση άκρατου υπεραερισμού 
απαιτώντας επαυξημένα 
λύτρα για Αμερικανούς 
αιχμαλώτους από πειρα-
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τείες, αν και τυπικά υποτε-
λής του Οθωμανού σουλ-
τάνου, κήρυξε τον πόλεμο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες 
επειδή δεν του κατέβαλαν 
τα λύτρα που απαιτούσε.

Το έτος 1801 ο Tomas 
Jefferson ανακηρύχθηκε 
Πρόεδρος των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Το Κογκρέσο 
ενέκρινε την κατασκευή 
των πρώτων έξι πολεμικών 
πλοίων του Πολεμικού 
Ναυτικού των Ηνωμένων 
Πολιτειών (US NAVY) και 
εξουσιοδότησε τον Πρό-
εδρο να ξεκινήσει τον 
ναυτικό αποκλεισμό της 
Τριπολιτάνια. Ο πόλεμος 
αυτός κατά της πειρατεί-
ας στη Μεσόγειο, είναι 
γνωστός ιστορικά με τον 
τίτλο «Barbary Wars». Στον 
ναυτικό αποκλεισμό της 
Τρίπολη συμμετείχαν του-
λάχιστον δεκαέξι αμερικα-
νικά πολεμικά πλοία που 
ναυλοχούσαν σε λιμάνια 
της νότιας Ιταλίας, καθώς 
και τρία πολεμικά πλοία 
της Σουηδίας. Η Κρήτη την 
περίοδο αυτή ήταν υπό 
οθωμανική κατοχή.

Δεδομένου ότι ο ναυτικός 
αποκλεισμός καθυστερού-
σε να φέρει απτά αποτε-
λέσματα, αποφασίστηκε 
η ταυτόχρονη διεξαγωγή 
χερσαίων επιχειρήσεων 
από τους Αμερικανούς 
πεζοναύτες. Η επιχείρηση 

αυτή ξεκίνησε από την 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
όπου την περίοδο εκείνη 
ήταν έντονη η Ελληνική 
παρουσία. Τους πεζοναύ-
τες υποστήριζε σώμα 500 
Ελλήνων μαχητών εκ Κρή-
της, καθώς και Άραβες 
που δεν συμπαθούσαν 
την οθωμανική εξουσία 
στη Μεσόγειο και τη Μέση 
Ανατολή.

Οι δυνάμεις αυτές κινή-
θηκαν προς τα δυτικά και 
κατέλαβαν την Σύρτη στην 
Ανατολική Λιβύη. Ο πασά 
της Τρίπολη αποδέχθηκε 
την ήττα του και υπέγραψε 
ειρήνη. Έτσι έληξε ο πρώ-
τος πόλεμος (1st Barbary 
War) που διήρκεσε από το 
1801 έως το 1805. Οι Τρι-
πολιτάνοι πειρατές όμως 
που είχαν συνηθίσει στο 
εύκολο χρήμα της πειρα-
τείας, δεν σεβάστηκαν την 
Συνθήκη Ειρήνης. Για τον 
λόγο αυτό ακολούθησε 
ένας ακόμα πόλεμος των 
Αμερικανών κατά της πει-
ρατείας (2nd Barbary War) 
από το 1815 έως το 1816.

Τελικά την εξάλειψη της 
πειρατείας στη Μεσόγειο 
την πέτυχε το Γαλλικό πο-
λεμικό ναυτικό που κατα-
ναυμάχησε τους βορει-
ο-αφρικανούς πειρατές, 
καταλαμβάνοντας και την 
Αλγερία το 1830. Υπόψη 
ότι οι Γάλλοι είχαν πολύ κα-
λές σχέσεις με την Αίγυπτο 

από την εποχή του Μέγα 
Ναπολέοντα.

Σημεία επισήμανσης

1. Είναι σημαντικό και θα 
πρέπει να τονίζεται σε 
κάθε σχετική ευκαιρία ότι 
το κραταιό Αμερικανικό 
Πολεμικό ναυτικό (US 
NAVY), αρχικά δημιουρ-
γήθηκε για να αποκατα-
στήσει την διεθνή τάξη της 
ελεύθερης ναυσιπλοΐας, 
που η οθωμανική αυτο-
κρατορία και οι τοπικοί 
της άρχοντες όπως ο πασά 
στην Τρίπολη της Λιβύης 
παραβίαζαν με τις πειρα-
τικές τους ενέργειες.

2. Επίσης είναι σημαντικό 
ότι οι Αμερικανοί πεζο-
ναύτες (US Marines) έδω-
σαν την πρώτη μάχη στην 
ιστορία τους και πέτυχαν 
την πρώτη νίκη τους στη 
Λιβύη, υποστηριζόμενοι 
από τους Έλληνες Κρή-
τες μαχητές. Ο ύμνος των 
Αμερικανών πεζοναυτών 
αναφέρεται στις ένδοξες 
μάχες που έδωσαν στις 
ακτές της Τρίπολη στη 
Λιβύη.

3. Οι Αμερικανοί διεξήγα-
γαν τους δύο πολέμους 
«Barbary Wars» στη Με-
σόγειο, χωρίς καθόλου 
υποστήριξη από τις με-
γάλες Ευρωπαϊκές Δυνά-
μεις της εποχής. Κυρίως οι 
Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν 
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θέσει ως προτεραιότητα 
να επωφεληθούν από την 
παραπαίουσα οθωμανική 
αυτοκρατορία.

4. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί, 
ενώ πολεμούσαν με τον 
πασά της Τριπολιτάνιας 
που ήταν τμήμα της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, 
δεν στράφηκαν επιθετι-
κά κατά του Οθωμανού 
Σουλτάνου. Τούτο προ-
φανώς επειδή και οι ίδιοι 
ζητούσαν από την Πύλη 
να τους δοθεί μία βάση 
στο νησί της Κρήτης για 
να παρέχουν υποστήριξη 
και προστασία στα πλοία 
τους που διέπλεαν την 
Μεσόγειο.

5. Είναι σημαντικό και με 
διαχρονική αξία ότι τελικά 
την καταστολή της πειρα-
τείας στη Μεσόγειο την 
πέτυχε το Γαλλικό πολεμι-
κό ναυτικό.

Το τρις εξαμαρτείν ου τυ-
χαίον εστί.

Ο διορατικός βραζιλιάνος 
συγγραφέας Πάμπλο Κο-
έλιο έγραψε: «Ότι συμβεί 
μία φορά μπορεί να μην 
ξανασυμβεί. Αλλά ότι συμ-
βεί δύο φορές σίγουρα θα 
τριτώσει».

Αυτή ακριβώς η ρήση πε-
ριγράφει την αρπακτική 
φύση των Οθωμανών του 
19ου αιώνα αλλά και των 

νεο-Οθωμανών του σή-
μερα. Η Γαλάζια Πατρίδα 
(Mavi Vatan), δηλαδή «η 
θάλασσα που κυριαρχού-
σαν οι Οθωμανοί» όπως 
δήλωσε ο Πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν, είναι η Μεσό-
γειος που υπέφερε από 
την Οθωμανική πειρατεία 
σε άλλες εποχές. Σήμερα 
αναβιώνει η νεο-Οθωμα-
νική αρπακτική διάθεση, 
σε κόντρα με τη διεθνή 
νομιμότητα.

Το σκηνικό στη Μεσόγειο 
είναι ακριβώς το ίδιο. Ένας 
δοτός πρωθυπουργός της 
Λιβύης, υποτακτικός στον 
νεο-Οθωμανό προστάτη 
του, δημιουργεί προβλή-
ματα στην εφαρμογή της 
διεθνούς νομιμότητας. 
Το Τουρκο-Λιβυκό Μνη-
μόνιο είναι μία σύγχρονη 
πειρατεία στη Μεσόγειο 
και ως τέτοια θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.

Το ΥΠΑΜ της Γαλλίας, σε 
επίσημη ανακοίνωσή του, 
μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«Αυτή η στρατιωτική πα-
ρουσία έχει στόχο να ... 
και να υπογραμμίσει τη δέ-
σμευση της Γαλλίας στην 
ελεύθερη κυκλοφορία, 
στην ασφάλεια της ναυσι-
πλοΐας στη Μεσόγειο και 
τον σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου». Η ανακοίνωση 
αυτή δεν έγινε το 1830 
αλλά στα μέσα Αυγούστου 
του 2020.

Η Γαλλική αντίληψη των 
πραγμάτων συνοψίζεται 
στη ρήση του πρώην Προ-
έδρου της Γαλλίας Φραν-
σουά Μιτεράν που είπε: 
«Η ιστορία πάει από τα 
ίδια μονοπάτια με τη γεω-
γραφία». Σύμφωνα με τη 
Γεωγραφία, η Μεσόγειος 
(μεσο-γαία) είναι το μέσο 
της γης και στη μέση αυτής 
είναι το νησί της Κρήτης. Η 
ιστορία που γράφεται σή-
μερα, ακολουθεί πράγματι 
τα ίδια μονοπάτια.

* Απόσπασμα από το βι-
βλίο του αντιπτεράρχου 
εα Ιωάννη Αναστασάκη, 
με τίτλο: «Η μάχη του Λα-
σιθίου: Μία γιγαντομαχία 
με διεθνή γεωστρατηγική 
εκμετάλλευση».

**  O Ιωάννης Αναστασά-
κης είναι Αντιπτέραρχος 
εα, στρατηγικός αναλυτής 
με εξειδίκευση στον Ηλε-
κτρονικό Πόλεμο, τους 
εξοπλισμούς και τις Αμυ-
ντικές Επενδύσεις, καθώς 
και τις Διεθνείς Αμυντικές 
Σχέσεις. Είναι πρόεδρος 
του Athens Alumni Hub 
του Κέντρου Πολιτικής 
Ασφάλειας της Γενεύης 
- GCSP (=Geneva Centre 
for Security Policy), καθώς 
και ιδρυτής της δεξαμενής 
εμπειρογνωμόνων ROSED 
(=Regional Observatory, 
Security for Economic 
Development).

πολλούς τύπους εμβολίων.

Ακόμη και η παράδοση 
των εμβολίων μπορεί να 
αποδειχθεί περίπλοκη 
υπόθεση. Τα εμβόλια τα 
οποία κατασκευάζονται 
με τεχνολογία mRNA πρέ-
πει να αποθηκεύονται σε 
ιδιαίτερα χαμηλές θερμο-
κρασίες, κάτι που μπορεί 
να αποδειχθεί ιδιαίτερα 
δύσκολο στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Τα εμβό-
λια DNA δεν χρειάζονται 
αποθήκευση σε ψυχρό 
περιβάλλον, απαιτούν 
όμως νέες μεθόδους πα-
ράδοσης, όπως "όπλα" 
γονιδίων που εκτινάσσουν 
χρυσές "σφαίρες". Πρέπει 
να αναπτύξουμε και να 
δοκιμάσουμε διαφορετι-
κές μεθόδους παράδοσης 
άμεσα, εδώ και τώρα.

Η ανάγκη για άμεσες δη-
μόσιες επενδύσεις είναι 
υγειονομική, αλλά και οι-
κονομική
Δεν γνωρίζουμε ακόμη 
ποια υποψήφια πειραμα-
τικά εμβολία θα αποδει-
χθούν επιτυχημένα στις 
δοκιμές. Θα μπορούσαν 
να είναι τα παραδοσιακά 
εμβόλια, οι νεότερες προ-
σεγγίσεις DNA και mRNA ή 
πιθανώς κάτι άλλο. Μπορεί 
να χρειαστούμε περισσό-
τερα από ένα εμβόλια για 

χρήση σε διαφορετικούς 
πληθυσμούς - οι ηλικιωμέ-
νοι, για παράδειγμα, μπο-
ρεί να ανταποκρίνονται 
καλύτερα σε μια έκδοση 
σε σχέση με μία άλλη. Εν 
τω μεταξύ, ορισμένα εμ-
βόλια θα αποδειχθούν 
καταλληλότερα για χρήση 
σε αναπτυσσόμενες χώρες 
σε σχέση με άλλα.

Ακριβώς επειδή δεν γνω-
ρίζουμε ποια υποψήφια 
εμβόλια θα "δουλέψουν" - 
και επειδή η ανάπτυξη της 
παραγωγικής ικανότητας 
απαιτεί χρόνο - πρέπει να 
ενισχύσουμε ταυτόχρονα 
την αλυσίδα εφοδιασμού 
για όλους αυτούς τους 
διαφορετικούς τύπους 
εμβολίων. Η παγκόσμια οι-
κονομία υφίσταται πλήγμα 
της τάξης των 500 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων τον 
μήνα λόγω της Covid-19, 
οπότε ακόμη και αν η κα-
τασκευή εφοδιαστικών 
αλυσίδων κοστίσει δισε-
κατομμύρια, θα αποτελεί 
μια σοφή επένδυση.

Φυσικά, πιθανόν να πιστεύ-
ει κανείς ότι οι ιδιωτικές 
εταιρείες έχουν κίνητρο 
να συντονίσουν οι ίδιες 
τις αλυσίδες εφοδιασμού 
- και σε κάποιο βαθμό, το 
κάνουν. Ωστόσο, πολλές εξ 
αυτών έχουν δεσμευτεί να 
διατηρήσουν τις τιμές των 
εμβολίων τους κοντά στο 

κόστος, τόσο από αλτρου-
ισμό όσο και επειδή μπορεί 
να φοβούνται την αντί-
δραση της κοινής γνώμης 
(ή τη νομική δράση) εάν 
θεωρηθεί ότι προσπαθούν 
να αποκομίσουν αστρονο-
μικά κέρδη εν μέσω μιας 
πανδημίας.

Εάν λοιπόν οι εταιρείες δεν 
αναμένουν μεγάλα κέρδη 
από τα εμβόλια κατά του 
κορονοϊού, τότε δεν έχουν 
ιδιαίτερο κίνητρο να επεν-
δύσουν στην αύξηση της 
παραγωγικής τους ικανό-

τητας. Με λίγα λόγια: εάν 
οι τιμές δεν μπορούν να 
αυξηθούν, τότε ο μόνος 
τρόπος να ενθαρρυνθούν 
οι εταιρείες να επενδύ-
σουν περισσότερα στην 
παραγωγή είναι να μειώθεί 
το κόστος τους - και αυτό 
σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 
δημόσιες επενδύσεις.

Οι επενδύσεις σε βελτι-
ώσεις της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, όπως η διευ-
κόλυνση της διαδικασίας 
παραγωγής VCE έχουν 
πτυχές δημοσίου αγαθού, 

καθώς θα ωφελήσουν πολ-
λές φαρμακευτικές επι-
χειρήσεις ταυτόχρονα. Οι 
δημόσιες επενδύσεις σε 
αυτά τα πεδία έρευνας και 
ανάπτυξης δικαιολογού-
νται ακόμη και σε εποχές 
κανονικότητας - και φυ-
σικά ακόμη περισσότερο 
στη σημερινή εξαιρετικά 
έκτακτη κατάσταση.

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες 
κατέρρευσαν στο ξεκίνη-
μα της πανδημίας και δεν 
μπορούμε να αφήσουμε 
να συμβεί ξανά κάτι τέ-

Ποια περίεργα συστατικά χρειάζονται για τα εμβόλια -
 Το πρόβλημα των αλυσίδων εφοδιασμού

συνέχεια από τη σελίδα 12 τοιο στην περίπτωση των 
εμβολίων.

Κανείς δεν πρέπει να πεθά-
νει επειδή η κακή προετοι-
μασία θα μας έχει εμποδί-
σει να αναπτύξουμε τάχι-
στα τεχνολογία διάσωσης 
της ζωής των ανθρώπων. 
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να παράγουμε δισεκατομ-
μύρια δόσεις αμέσως μόλις 
ένα εμβόλιο θα εγκρίνεται 
- και αυτό σημαίνει ότι πρέ-
πει να επενδύσουμε τώρα.

Η Τουρκία αναμένεται να 
παράγει ρεκόρ-χρυσού 
φέτος και η κεντρική τρά-
πεζα πιθανότατα θα το 
αγοράσει όλο, σε τιμές 
κοντά σε ιστορικά υψηλά.
Η παραγωγή ενός εκ των 
κορυφαίων αγοραστών 
του πολύτιμου μετάλλου 
αναμένεται να αυξηθεί 
16% στους 44 τόνους αυτό 
το έτος, τόνισε σε συνέ-
ντευξη ο Hasan Yucel, επι-
κεφαλής της Gold Miners 
Association της Τουρκίας.
Η νομοθεσία που θεσπί-
στηκε το 2017 δίνει στην 
κεντρική τράπεζα το δικαί-
ωμα της πρώτης άρνησης 
για την αγορά χρυσού που 

εξορύχθηκε στη χώρα σε 
τιμές της αγοράς.
Η αξία των αποθεμάτων 
χρυσού της αυξήθηκε στο 
υψηλότερο επίπεδο όλων 
των εποχών κατά τη δι-
άρκεια της εβδομάδας 
μέχρι τις 7 Αυγούστου, για 
να υποχωρήσει 5% μετά 
από μια εβδομάδα, στην 
μεγαλύτερη πτώση του 
πενταμήνου.
"Η κεντρική τράπεζα ήταν 
πάντα ο μόνος μας αγορα-
στής από τότε που άλλαξε 
η νομοθεσία", ανέφερε ο 
Yucel, προβλέποντας ότι 
η τάση είναι απίθανο να 
αλλάξει αυτό το έτος.
Η αξία των αποθεμάτων 

της κεντρικής τράπεζας 
έχει αυξηθεί παρά το ότι 
τα συναλλαγματικά απο-
θέματα υποχώρησαν σε 
χαμηλό σχεδόν 15 ετών, 
για να στηρίξουν το απο-
δυναμωμένο νόμισμα.
Η Τουρκία είναι μεγάλος 
καταναλωτής του χρυσού, 
το οποίο χρησιμοποιείται 
ως παραδοσιακό δώρο 
ακόμη και σε γάμους ή σε 
τελετές περιτομής.
Χρησιμοποιείται επίσης 
από εμπόρους εντός του 
Μεγάλου Παζαριού της 
Κωνσταντινούπολης, για 
να πληρώσουν το ενοίκιο 
των καταστημάτων τους.
Αυτό συνέβαλε στο να 

διατηρηθεί η εγχώρια ζή-
τηση στους περίπου 160 
τόνους τα τελευταία 25 
χρόνια, και οι καταναλωτές 
αναμένεται να αγοράσουν 
τουλάχιστον 150 τόνους, 
σύμφωνα με τον Yucel.
Οι εισαγωγές χρυσού της 
χώρας διαμορφώθηκαν 
στα 7,2 δισ. δολάρια το 
2019 και αφορούν σε 160 
τόνους, ενώ οι εισαγωγές 
του επταμήνου 2020 ανήλ-
θαν στους 137 τόνους.
Η κεντρική τράπεζα στο 
τέλος Ιουνίου είχε αποθέ-
ματα χρυσού 583 τόνων, 
υψηλότερα από τους 413 
τόνους στο τέλος του 2019.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας 
αγοράζει χρυσό σε ποσότητες-ρεκόρ
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Η διευρυμένη παραγωγική 
μονάδα θα εξασφαλίσει 
την εγχώρια προμήθεια 
στο μέλλον
21 Αυγούστου 2020 1:00 
μ.μ. Γραφείο του Πρωθυ-
πουργού
TORONTO - Το Οντάριο 
και οι ομοσπονδιακές κυ-
βερνήσεις συνεργάζονται 
με την 3M Canada για να 
επεκτείνουν τη μονάδα 
παραγωγής του Brockville, 
Ontario για την παραγωγή 
αναπνευστικών συσκευών 
στο Οντάριο N95. Και τα 
δύο επίπεδα διακυβέρ-
νησης επενδύουν 23,33 
εκατομμύρια δολάρια για 
να υποστηρίξουν την κε-
φαλαιακή επένδυση των 
εκατομμυρίων $ 70 εκα-
τομμύρια. Η διευρυμένη 
εγκατάσταση θα παράγει 
αρκετούς αναπνευστήρες 
για να καλύψει τη ζήτηση 
του ιδιωτικού τομέα, της 
επαρχίας και της Βόρειας 
Αμερικής σε όλη την παν-
δημία και πέραν αυτής.
Η ανακοίνωση έγινε σή-
μερα στον ιστότοπο της 
επέκτασης από τον πρω-
θυπουργό Justin Trudeau, 
τον πρωθυπουργό Doug 
Ford, την Anita Anand, 
τον Υπουργό Δημοσίων 
Υπηρεσιών και Προμη-
θειών του Καναδά και τον 
Vic Fedeli, τον Υπουργό 
Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Δημιουργίας Θέσεων και 
Εμπορίου του Οντάριο.

"Ενόψει μιας παγκόσμιας 
πανδημίας, ορκίζομαι ως 
πρωθυπουργός ότι θα κά-
νουμε ό, τι μπορούμε για 
να πάρουμε τα απαραίτητα 
εφόδια που χρειαζόμαστε 
για να προστατεύσουμε 
τους ηρωικούς μας υγει-
ονομικούς και πρωτοπό-
ρους εργαζόμενους στην 
επαρχία", δήλωσε ο Πρώ-
τος Υπουργός του Οντάριο 
Ford. "Το Οντάριο είναι ένα 
εργοστάσιο παραγωγής 
ενέργειας και η από κοι-
νού επένδυσή μας με την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
και την 3Μ Καναδά δείχνει 
ότι μπορούμε να κάνουμε 
τους καλύτερους αναπνευ-
στήρες N95 οπουδήποτε 
στον κόσμο για να προ-
μηθεύσουμε τους ήρωες 
των πρώτων μας γραμμών 

στο Οντάριο και ακριβώς 
απέναντι από τον Καναδά."
Η κυβέρνηση του Οντά-
ριο και η κυβέρνηση του 
Καναδά κατέληξαν σε πε-
νταετή συμφωνία με την 
3Μ για την παροχή 50 
εκατομμυρίων αναπνευ-
στικών συσκευών ετησίως, 
ξεκινώντας στις αρχές του 
2021 για την κάλυψη της 
τρέχουσας ζήτησης για 
εργαζομένους της πρώτης 
γραμμής στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλ-
ψης στο Οντάριο και σε 
ολόκληρο τον Καναδά. Οι 
αναπνευστήρες θα μοιρα-
στούν εξίσου μεταξύ του 
Οντάριο και της Οτάβα.
Το έργο αναμένεται να 
δημιουργήσει 30 θέσεις 
εργασίας στο Brockville 
του Οντάριο, συμπερι-

Το Οντάριο συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση 
και την 3Μ Καναδά στη Νέα κατασκευή μονάδας παραγωγής 
των Ν95 αναπνευστικών συσκευών για ιατρική χρήση 

λαμβανομένων φορέων 
παραγωγής, τεχνικών συ-
ντήρησης, μηχανικών δι-
εργασιών, εποπτών και 
επαγγελματιών διασφάλι-
σης ποιότητας.
"Οι εργαζόμενοι στον το-
μέα της υγειονομικής περί-
θαλψης έχουν βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή της μάχης 
της χώρας μας κατά του 
COVID-19 από την αρχή", 
δήλωσε ο πρωθυπουργός 
Trudeau. «Ενώ ο ιός πα-
ραμένει απειλή, πρέπει να 
διασφαλίσουμε ότι αυτοί 
οι ήρωες στην πραγματική 
ζωή διαθέτουν τον εξοπλι-
σμό που χρειάζονται. Αυτή 
η συμφωνία με την 3Μ 
Καναδά υπογραμμίζει τη 
δέσμευση της κυβέρνησης 
του Καναδά να προστα-
τεύσει όσους κάνουν τόσα 

πολλά για να διατηρήσουν 
τους συναδέλφους τους 
Καναδάς υγιείς και ασφα-
λής."
"Οι N95 είναι οι αναπνευ-
στικές συσκευές στις οποί-
ες εξαρτώνται οι επαγγελ-
ματίες υγείας και οι πρώτοι 
εργαζόμενοι ενώ παλεύ-
ουν με το COVID-19", δή-
λωσε ο υπουργός Fedeli. 
"Η συνεργασία του Οντά-
ριο με την 3M και την ομο-
σπονδιακή κυβέρνηση θα 
παράσχει μια ολοκληρω-
μένη λύση στο Οντάριο για 
να μειώσει την εξάρτησή 
μας από αλυσίδες εφο-
διασμού στο εξωτερικό, 
ενισχύοντας παράλληλα 
την εγχώρια εφοδιαστική 
αλυσίδα μας και επεκτεί-
νοντας περαιτέρω την πα-
ραγωγική μας ικανότητα 
παγκόσμιας κλάσης."
Η συνεργασία μεταξύ της 
κυβέρνησης του Οντά-
ριο, της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης και της 3M 
Canada είναι ένα σημαντι-
κό βήμα για την κάλυψη 
των τρεχουσών και μελ-
λοντικών αναγκών και τη 
διασφάλιση ενός άμεσα 
διαθέσιμου αποθέματος 
αναπνευστικών συσκευών 
N95. Αυτή η επένδυση εί-
ναι απαραίτητη για τη δη-
μιουργία νέων κατασκευ-
αστικών δυνατοτήτων, 
νέων θέσεων εργασίας και 
μιας ενισχυμένης εγχώριας 
εφοδιαστικής αλυσίδας για 

ζωτικής σημασίας PPE κα-
θώς το Οντάριο συνεχίζει 
την πορεία της ανανέωσης, 
ανάπτυξης και οικονομι-
κής ανάκαμψης.
Συνοψίζοντας
Μόλις η εγκατάσταση του 
Brockville είναι πλήρως 
λειτουργική, αναμένεται 
ότι οι πρώτες μάσκες N95 
που κατασκευάζονται από 
το Οντάριο θα είναι διαθέ-
σιμες το πρώτο τρίμηνο 
του 2021. Μέχρι τότε, η 3M 
θα συνεχίσει να στηρίζεται 
στην παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού της για την 
προμήθεια μάσκας στον 
Καναδά.
Η κυβέρνηση του Οντά-
ριο ξεκίνησε το Ontario 
Together Fund ύψους 50 
εκατομμυρίων δολαρίων 
για να υποστηρίξει προ-
τάσεις που υποβλήθηκαν 
μέσω της διαδικτυακής 
πύλης Ontario Together 
για να βοηθήσει τις επιχει-
ρήσεις να επανεξετάσουν 
τις δραστηριότητές τους 
για να παράγουν PPE και 
να αναπτύξουν λύσεις και 
υπηρεσίες με γνώμονα 
την τεχνολογία, ώστε οι 
επιχειρήσεις να ανοίξουν 
ξανά με ασφάλεια.
Ο Κατάλογος Προμη-
θευτών PPE των θέσεων 
εργασίας  διαθέτει μια 
ενημερωμένη λίστα εται-
ρειών και επιχειρηματικών 
ενώσεων του Οντάριο που 
είναι έτοιμες να προμηθεύ-
σουν PPE.

 Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

Κάθε τέσσερα χρόνια, οι 
ψηφοφόροι των ΗΠΑ θα 
αντιληφθούν  μια χούφτα 
κομματικών στελεχών να 
αποστατούν και  να εκδη-
λώνουν την υποστήριξή 
τους πίσω από τον υποψή-
φιο του άλλου κόμματος -- 
ο Ζελ Μίλερ της Γεωργίας, 
για παράδειγμα, εκφώνησε  
μια ατυχή κεντρική ομιλία 
στο Συνέδριο των Ρεπου-
μπλικάνων το 2004 -- και 
κατά σύμπτωση αυτές οι 
απομονωμένες φωνές γί-
νονται συχνά υπερβολικές 
ώστε να συμβάλουν στο  
να φαίνεται ότι οι ένοικοι 
του Λευκού Οίκου απολαμ-
βάνουν ευρεία, δικομματι-
κή υποστήριξη.
Αλλά όμως στις παρούσες 
εκλογές  του 2020, η υπο-
στήριξη των Ρεπουμπλι-
κάνων στο Τζο Μπάιντεν, 
αποτελεί κάτι ποιοτικά 
διαφορετικό.
Στο κονβένσιον των  δημο-
κρατικών  της περασμένης 
εβδομάδας, παραδείγ-

ματος χάριν, οι Αμερικα-
νοί άκουσαν από μερικές 
προεξέχοντες φωνές των 
ρεπουμπλικάνων  -- τον 
πρώην κυβερνήτη του 
Οχάιο John Kasich (Ρ), τον 
πρώην  Υπουργό εξωτερι-
κών των ΗΠΑ Colin Powell, 
την πρώην μέλος του κο-
γκρέσου  Susan Molinari 
(Ρ-Ν. Y.),και άλλους. – να  
εκφράζουν την υποστή-
ριξή τους  πίσω από τον 
δημοκρατικό υποψήφιο. 
Επίσης την επομένη της 
ομιλίας του Πάουελ, αρ-
κετές δεκάδες ρεπουμπλι-
κάνοι, αξιωματούχοι της 
εθνικής ασφάλειας -- από 
τις διοικήσεις των  Ρίγκαν, 
Μπους/Κουέιλ και Μπους/
Τσένι, εκφράστηκαν ανοι-
χτά υπέρ του υποψήφιου 
των δημοκρατικών Μπά-
ϊντεν. 
Με την έναρξη του Συνε-
δρίου των ρεπουμπλικά-
νων ωστόσο και καθώς 
αυτό βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, η επανακλογή του 
προέδρου Τραμπ μπαίνει 
σε αχαρτογράφητα νερά 

δεδομένου ότι περισσό-
τερα στελέχη των ρεπου-
μπλικάνων καταγγέλλουν 
δημοσίως τον πρόεδρο 
Τραμπ για την απαράδεκτη 
συμπερθφορά του. 
Έτσι περισσότερα από δύο 
δωδεκάδες πρώην μέλη 
του Κογκρέσου, συμπερι-
λαμβανομένου του πρώην 
γερουσιαστή Τζεφ Φλέικ 
της Αριζόνα, εκφράσανε 
την υποστήριξή τους  στον 
Τζο Μπάιντεν, των δημο-
κρατικών, για πρόεδρο 
λίγες μόνον ώρες πριν από 
το Εθνικό Συνέδριο των 
Ρεπουμπλικάνων. Αξίζει 
δε να σημειωθεί ότι το 
γραφείο της προεκλογική 
εκστρατείας του δημο-
κρατικού υποψήφιου έδω-
σε στη δημοσιότητα  τον 
κατάλογο των ονομάτων 
των στελεχών του ρεπου-
μπλικανικού κόμματος οι 
οποίοι εκφράζονται δημό-
σια υπέρ του υποψηφίου 
των δημοκρατικών.    
Ο  κατάλογος αυτός  πε-
ριλαμβάνει γερουσιαστές 
και εκπροσώπους, από τις 

μπλε και κόκκινες πολιτείες 
, συμπεριλαμβανομένων 
και των σχετικά μετριοπα-
θών όπως είναι  ο Τσάρλι 
Ντεντ της Πενσυλβάνια 
και γνήσιοι συντηρητικοί 
όπως ο Jeff Flake. Επίσης 
στον κατάλογο συμπερι-
λαμβάνεται  ο πρώην γε-
ρουσιαστής John Warner 
(R-Va.), ο πρώην πρόε-
δρος της της επιτροπής 
για τις ένοπλες δυνάμεις 
της Γερουσίας, και άτομο 
το οποίο συνέβαλε στη 
χάραξη της εξωτερικής 
πολιτικής των ρεπουμπλι-
κάνων  για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.       
Εάν αναλογιστεί κάποιος 
ότι εδώ και μερικά χρόνια 
θα μπορούσε να συμβεί 
κάτι παρόμοιο, το ότι δη-
λαδή κύρια στελέχη του 
ρεπουμπλικανικού κόμμα-
τος θα τάσσονταν υπέρ της 
εκλογής ενός δημοκρατι-
κού υποψήφιου, θα απο-
τελούσε καθαρά σενάριο 
φαντασίας, κάτι που όμως 
συμβαίνει σήμερα και μά-
λιστα με τα πλέον γνωστά 

στελέχη του κόμματος, 
εναντίον του Τραμπ.
Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει  
να υποθέσουμε ότι ο εκλο-
γικός αντίκτυπος αυτών 
των πολιτικών των εξελί-
ξεων παραμένει μέτριος. 
καθώς η  ενδοκομματική 
στήριξη του προέδρου 
Τραμπ συνεχίζει να εμφα-
νίζεται  σχετικά δυνατή, 
πολλοί δε ψηφοφόροι της 
Συντηρητικής παράταξης, 
στο άκουσμα της κριτικής 
αυτών των διαφωνούντων 
στελεχών,  απλά θα θε-
ωρήσουν  ότι είναι μια 
ομάδα κεντρώων πολιτών 
οι οποίοι και  αξίζουν να 
αγνοηθούν.
Αλλά όμως οφείλουμε να 
μη παραβλέψουμε μια 
δεύτερη ομάδα ψηφο-
φόρων οι οποίοι παρα-
δοσιακά ψηφίζουν μεν 
ρεπουμπλικάνους, παρ’ 
όλα αυτά  εκφράζουν μια 
χαλαρή υποστήριξη για 
το κόμμα. Τα άτομα αυτά 
υποστήριξαν στις εκλογές 
του 2016 τον Τραμπ, σαν 
αντίδραση ενάντια στη 

Διεθνής Πολιτική ΗΠΑ: Η ώρα της αλήθειας
Χίλαρη Κλίντον, έκτοτε 
όμως και καθημερινά αι-
σθάνονται ένοχές με τα 
σκάνδαλα και τις αποτυ-
χίες του προέδρου Τραμπ. 
Αυτοί οι ψηφοφόροι σή-
μερα δεν είναι καθόλου  
ικανοποιημένοι με το πο-
λιτικό σενάριο , και ενώ εμ-
φανίζονται απρόθυμοι να 
στηρίξουν ένα δημοκρα-
τικό εισιτήριο, είναι βέβαιο 
ότι παράλληλα  είναι και 
επιδεκτικοί στην αλλαγή. 
Αυτή η ομάδα αποτελεί  
μια ιδιαίτερα επιλεκτική 
εκλογική περιφέρεια που 
ουσιαστικά περιμένει από 
τους ιδεολογικά συμμά-
χους της να δηλώσουν 
εάν και κατά πόσον  ότι 
είναι εντάξει να επιλέξουν 
τον Μπάιντεν έναντι του 
Τραμπ.
Και Βέβαια κάτω από τις 
σημερινές συνθήκες την 
ομάδα αυτή συμβουλεύ-
ουν, πολλοί εξέχοντες Ρε-
πουμπλικάνοι ψηφοφόροι 
οι οποίοι τους ενθαρρύ-
νουν  ακριβώς να ψηφί-
σουν τον Μπάιντεν.

Η μετάλλαξη του νέου 
κορονοϊού είναι γεγονός, 
καθώς στη Μαλαισία εντο-
πίστηκε ένα στέλεχός του 
που είναι 10 φορές περισ-
σότερο μεταδοτικό.
Η μετάλλαξη αυτή, που 
έχει ήδη παρατηρηθεί σε 
άλλα μέρη του κόσμου, 
φέρει την ονομασία D614G 

και ανιχνεύθηκε σε τουλά-
χιστον 3 από τα 45 κρού-
σματα σε μία συρροή που 
ξεκίνησε από έναν εστιά-
τορα που επέστρεψε από 
την Ινδία και έσπασε την 
καραντίνα των 14 ημερών.
Ο Γενικός Διευθυντής Υπο-
θέσεων Υγείας της Μαλαι-
σίας προειδοποίησε ότι η 

μετάλλαξη μπορεί να ση-
μαίνει ότι οι υπάρχουσες 
μελέτες για πιθανά εμβό-
λια ίσως να είναι ελλιπείς ή 
αναποτελεσματικές.
Ωστόσο αυτό το νέο στέλε-
χος έχει επικρατήσει στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, και 
ο ΠΟΥ έχει δηλώσει πως 
δεν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι προκαλεί πιο σοβαρά 
συμπτώματα. Μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στην επιθε-
ώρηση Cell Press αναφέρει 
πως η μετάλλαξη είναι 
απίθανο να επηρεάσει 
σοβαρά την αποτελεσμα-
τικότητα των εμβολίων 
που βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή υπό εξέλιξη.

Bloomberg: Νέο στέλεχος του κορονοϊού, 10 φορές πιο μεταδοτικό
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Κύθνος: 
Το μεγαλείο της απλότητας

Η Κύθνος, το κυκλαδίτικο 
νησί, βρίσκεται μεταξύ 
Κέας και Σερίφου. Είναι 
ανεξάρτητος Δήμος και 
στα 100 χιλιόμετρα ακτο-
γραμμής της φιλοξενεί 
κάτι περισσότερο από 70 
παραλίες.

Το νησί φιλοξενεί δύο 
σημαντικούς οικισμούς, 
το χωριό της Μεσσαρί-
ας ή Κύθνου (Χώρα) και 
το χωριό της Δρυόπης ή 
Δρυοπίδας που ακολουθεί 
διαφορετικό είδος αρχι-
τεκτονικής από την κλασ-
σική κυκλαδίτικη μορφή. 
Ας σημειωθεί ότι το οδικό 
δίκτυο  του νησιού απο-

τελείται από στενούς και 
δύσβατους δρόμους. 

Η Κύθνος δεν ανήκει στα 
νησιά που τα ακολουθεί 
κοσμοπολίτικη φήμη. 

Αυτό είναι και ίσως το με-
γαλύτερο προσόν της, διότι 
πίσω από αυτό, κρύβεται 
η καρδιά της. Μια καρδιά, 
απλή, καθαρή, απολαυστι-
κή. Η Χώρα της διατηρεί 

την αυθεντική, γαλήνια, 
κυκλαδίτικη ομορφιά της. 
Ίσως γιατί λείπουν τα μα-
γαζιά με τουριστικά είδη 
που ξεπετάγονται σε κάθε 
στενό, ίσως γιατί δεν εί-

ναι γεμάτη με πινακίδες 
που αναγγέλλουν rooms 
to let. Λίγες περιποιημένες 
ταβέρνες και μπαράκια 
που δεν αλλοιώνουν την 
αύρα του οικισμού, κάποια 

φροντισμένα δωμάτια κι 
αυτό είναι όλο, με τις αξι-
όλογες εκκλησιές της να 
έχουν έντονη παρουσία. 
Στη Δρυοπίδα, στην άλλη 
όμορφη της ενδοχώρας, 
θα θέλετε να χαθείτε στα 
σοκάκια της, στα μαγαζιά 
της αλλά και να επισκε-
φθείτε το σπήλαιο Κατα-
φύκι που βρίσκεται μέσα 
στον οικισμό. Ακόμα και 
το λιμάνι της Κύθνου, ο 
Μέριχας, από όπου ξεκι-
νούν οι βασικοί δρόμοι 
του νησιού, προσφέρει 
ηρεμία μέσα στα στενά 
του.

Επίσης στο νησί βρίσκεται 
το κάστρο Ωριάς, από τα 
πλέον αξιόλογα κάστρα 

των Κυκλάδων. Από εκεί 
ψηλά θα έχετε εντυπωσι-
ακή θέα που φτάνει μέ-
χρι την Τζια, αλλά και τις 
ανατολικές ακτές της Πε-
λοποννήσου. Όμως όταν 
αρχίζεις να ανακαλύπτεις 
τις ακτές της Κύθνου, ίσως 
και να σκεφθείς, που στο 
καλό βρέθηκαν όλα αυτά 
τα σπίτια που απλώνονται 
μοναχικά και ίσως αλαζο-
νικά κοντά τους. Τελικά η 
Κύθνος έχει ορεινά τοπία 
που σου επιτρέπουν να 
αγναντεύεις το πέλαγος, 
έχει οικισμούς που χαίρε-
σαι να χάνεσαι στα σοκά-
κια τους και να συνομιλείς 
με τους φιλόξενους κα-
τοίκους τους, έχει ναούς 
και μοναστήρια πολιτι-

στικής και θρησκευτικής 
αξίας, αλλά και κάστρο με 
εκπληκτική θέα. Έχει επί-
σης μία από τι κορυφαίες 
παραλίες των Κυκλάδων, 
αλλά και παραλίες με άμμο 
και καθαρά νερά, κάποιες 
μάλιστα για να τις ανακα-

λύψετε θα ακολουθήσετε 
χωματόδρομους οι οποίοι 
συνήθως καταλήγουν σε 
έρημες από κόσμο ακτές. 

Τι δεν έχει; Κοινά στοιχεία 
με πολύβουα καλοκαιρινά 
στέκια. Τέλεια!

Σχοινάρι

Κάστρο Οριά

Χώρα

Χώρα

Κολόνα

Προφήτης Ηλίας
Βαριόκαστρο

Επισκοπή Αντώνιδες

Δριοπίδα

Αγία Ειρήνη
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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

ΒΑΣΊΛΙΟΣ ΜΟΎΤΣΟΓΛΟΥ 
ΠΡΈΣΒΗΣ Ε.Τ.

Από την δεκαετία του 
1970, η Τουρκία πρόβαλε 
διεκδικήσεις επί του Αι-
γαίου. Το 1923, η Συνθήκη 
της Λοζάνης με το Άρ-
θρο 12 απέδωσε τα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου 
στην Ελλάδα. Η Ίμβρος, 
Τένεδος και το Λαγόνησι 
kαθώς και όλα τα νησιά 
που βρίσκονται εγγύτερα 
των 3 ν. μ από τις ακτές της 
Ανατολίας, δόθηκαν στην 
Τουρκία. Τα Δωδεκάνησα 
ανήκαν στην Ιταλία και 
αποδόθηκαν στην Ελλάδα 
αργότερα, με την Συνθή-
κη των Παρισίων (1947). 
Δηλαδή το σύνορο στο 
Αιγαίο τέθηκε σε απόστα-
ση 3 ν. μ. από τις ακτές της 
Τουρκίας, η οποία έλαβε το 
σύνολο της Ανατολίας από 
όπου εκδιώχθηκαν όλοι οι 
Έλληνες, ενώ στην Ελλάδα  
αφέθηκε ο γεωγραφικός 
χώρος δυτικά του συνόρου 
αυτού. Υπό αυτήν την οπτι-
κή γωνία δεν είναι τα νησιά 
κοντά στις τουρκικές ακτές 
αλλά οι τουρκικές ακτές 
κοντά στα Ελληνικά νησιά.  

 Η Ελλάδα από το 1961 είχε 
δώσει άδειες εξερεύνη-
σης στη θεωρούμενη ως 
ελληνική Υφαλοκρηπίδα, 
χωρίς να προκληθούν τότε 
αντιδράσεις. Η έναρξη της 
γενικότερης κρίσης στο 
Αιγαίο τοποθετείται την 
1η Νοεμβρίου 1973, με τη 
δημοσίευση στην επίσημη 
εφημερίδα της Τουρκικής 
κυβερνήσεως, ενός χάρτη, 
ο οποίος έδειχνε τμήματα 
της Υφαλοκρηπίδας του 
βορειοανατολικού Αιγαίου 
που παραχωρούντο στην 
Τουρκική εταιρεία Πετρε-
λαίου, προς εκμετάλλευση. 
Η Τουρκική Κυβέρνηση 
δεν έλαβε υπόψη της το 
γεγονός ότι η Υφαλοκρη-
πίδα του Αιγαίου δεν είχε 
οριοθετηθεί, ούτε ότι τα 
νησιά, σύμφωνα με τη 
σύμβαση της Γενεύης του 
1958 είχαν δικαιώματα 
στην Υφαλοκρηπίδα. Η 
κρίση που προκλήθηκε και 
η οποία πλησίασε τα όρια 
θερμής σύγκρουσης, διευ-
θετήθηκε με την Απόφαση 
Συμβουλίου Ασφαλείας  
του ΟΗΕ της 25 Αυγού-
στου 1976 με την οποία 
κλήθηκαν τα δύο κράτη να 
μειώσουν την ένταση στις 
μεταξύ τους σχέσεις και να 

διευκολύνουν τις 
διαπραγματεύσεις 
για την οριοθέτη-
ση της Υφαλοκρη-
πίδας. 

Μετά την κρίση 
αυτή, οι δύο πλευ-
ρές συμφώνησαν 
σε μια διαδικαστι-
κή συμφωνία, το 
Πρακτικό της Βέρ-
νης (11 Νοεμβρίου 
1976). Σύμφωνα 
με το άρθρο 6 του 
Πρωτοκόλλου που 
συντάχθηκε,  τα 
δύο μέρη ανέλα-
βαν την υποχρέ-
ωση να απόσχουν 

από κάθε πρωτοβουλία 
ή πράξη, σχετική με την 
Υφαλοκρηπίδα του  Αιγαί-
ου, που θα μπορούσε να 
παρενοχλήσει τις διαπραγ-
ματεύσεις. Με τον τρόπο 
αυτό η Ελλάδα στερήθηκε 
του δικαιώματος να πραγ-
ματοποιεί έρευνες στο 
Αιγαίο ακόμη και εγγύς 
των ακτών της. Παρόλο 
που η Ελλάδα κήρυξε αρ-
γότερα το Πρωτόκολλο 
ανενεργό, ήταν φανερό 
ότι οποιαδήποτε ενέργεια 
στο Αιγαίο θα προκαλούσε 
σύγκρουση, όπως κινδύ-
νευσε να γίνει τον Μάρτιο 
1987. Με την επιστολή 
του της 8 Απριλίου 1987, 
ο Πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας συμφώνησε με την 
τουρκική πρόταση, όπως 
οι δύο χώρες περιορίσουν 
τις έρευνες τους εντός των 
χωρικών τους υδάτων. 
Εκτιμώντας ότι το Πρω-
τόκολλο την εξυπηρετεί, 
η Τουρκία δεν προέβη 
έκτοτε σε έμπρακτη αμφι-
σβήτηση της Υφαλοκρη-
πίδας στο Αιγαίο αλλά στη 
Μεσόγειο.

 Η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για το Δίκαιο της 
Θαλάσσης (United Nations 
Convention on the Law of 
theSea, UNCLOS) τέθηκε 
προς υπογραφή την 10 Δε-
κεμβρίου 1982 και κατέστη 
ενεργή στις 16 Νοεμβρίου 
1994 με την κατάθεση των 
εγγράφων επικύρωσης 60 
κρατών. Λόγω πλέον της 
υπογραφής και επικύρω-
σης της Σύμβασης από 
μεγάλο αριθμό κρατών 
και της εφαρμογής της για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, 
θεωρείται ότι έχει καταστεί 
Εθιμικό Δίκαιο και επομέ-
νως, το γεγονός ότι δεν 
έχει υπογραφεί από την 
Τουρκία, δεν την απαλλάσ-
σει από την υποχρέωση να 
την σέβεται.

 Η UNCLOS μεταξύ 
άλλων προβλέπει 
χωρικά ύδατα (Αιγια-
λίτιδα Ζώνη) 12 ν.μ.

Η Τουρκία ήδη με μήνυμα 
του Υπουργού Εξωτερικών 
I. Caglayangil από τις 24 
Οκτωβρίου 1979, αναγό-
ρευσε την άσκηση αυτού 
του διεθνώς παραδεκτού 
ελληνικού δικαιώματος, 
σε αιτία πολέμου ενώ και 
η Τουρκική Εθνοσυνέλευ-

ση, στις 8 Ιουνίου 1995, 
κήρυξε ως casus belli (αιτία 
πολέμου) την ενδεχόμενη 
επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων. Κατά την 
συζήτηση της UNCLOS στο 
Montego Bay η Τουρκία 
είχε προβάλει σφοδρές 
αντιρρήσεις για το εύρος 
των 12 ν.μ., χωρίς να ει-
σακουσθεί. Η Ελλάδα θε-
ωρεί ότι η επέκταση των 
χωρικών της υδάτων είναι 
κυριαρχικό της δικαίωμα 
και δεν το θέτει υπό δια-
πραγμάτευση.

 Εντός των χωρικών υδά-
των, το παράκτιο κράτος 
ασκεί κυριαρχία και το 
μόνο δικαίωμα που έχουν 
τα άλλα κράτη είναι αυτό 
της αβλαβούς διέλευσης 
– της διέλευσης υπό προ-
ϋποθέσεις. Αντιθέτως στην 
Υφαλοκρηπίδα και την 
Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη, ΑΟΖ (η στήλη ύδα-
τος πάνω από την Υφα-
λοκρηπίδα), υπάρχουν 
απλώς κυριαρχικά δικαι-
ώματα που σχετίζονται 
με την οικονομική εκμε-
τάλλευση. Σε αντίθεση με 
την Υφαλοκρηπίδα, όπου 
το δικαίωμα των κρατών 
υφίσταται εξαρχής, για 
την ΑΟΖ απαιτείται κήρυ-
ξη, ενέργεια στην οποία 
δεν προχώρησε η Ελλάδα. 
Σημειώνεται ότι τα κράτη 
που δεν έχουν πρόσβαση 
σε θάλασσα (Άρθρο 69) ή 
τα κράτη που γεωγραφικά 
είναι σε μειονεκτική θέση 
(Άρθρο 70) έχουν επίσης 
κάποια δικαιώματα στην 
εκμετάλλευση «προσήκο-
ντος μέρους του πλεονά-
σματος των ζώντων πό-
ρων» των αποκλειστικών 
οικονομικών ζωνών των 
παράκτιων κρατών της 
ιδίας περιοχής. 

Σύμφωνα με την UNCLOS, 
Άρθρο 121, τα νησιά που 
μπορούν να συντηρήσουν 
ζωή έχουν τα ίδια δικαιώ-
ματα σε Υφαλοκρηπίδα – 
Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη  με τις ηπειρωτικές 
ακτές. Η Σύμβαση δεν προ-
βλέπει βαθμούς επήρειας, 
τα νησιά είτε έχουν πλήρη 
είτε δεν έχουν καθόλου 
Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, 
ανάλογα με το αν μπορούν 
ή όχι να συντηρήσουν ζωή 
(sustain human habitation 
or economic life of their 
own). Αυτό είναι το μο-
ναδικό κριτήριο, ανεξαρ-
τήτως του μεγέθους των 
νησιών.

Πάντως σύμφωνα και με 
την UNCLOS, η εκμετάλ-
λευση των πόρων της Υφα-
λοκρηπίδας προϋποθέτει 
οριοθέτηση της, είτε μο-
νομερώς εκ μέρους του 
κράτους σε περίπτωση 
ανοικτής θάλασσας είτε 
με συμφωνία των δυο με-
ρών εφόσον οι δυο ακτές 
κείνται η μια απέναντι από 
την άλλη (σε απόσταση 
λιγότερη των 400 ν. μ) ή 
δίπλα από την άλλη. Η 
συμφωνία αυτή αποτελεί 
Διεθνές Δίκαιο το οποίο 
δεσμεύει όμως, μόνο τα 

συμβαλλόμενα κράτη 
(Σύμβαση για το Δίκαιο 
των Συνθηκών, Άρθρο 34) 
και όσες τρίτες χώρες συμ-
φωνήσουν εγγράφως ότι 
δεσμεύονται (Άρθρο 35).

Σε περίπτωση που τα δυο 
κράτη δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν μεταξύ 
τους, μπορούν να παρα-
πέμψουν τη διαφορά στο 
Διεθνές Δικαστήριο. Δεν 
υπάρχει δυνατότητα μο-
νομερούς προσφυγής της 
Ελλάδας – η Τουρκία δεν 
έχει συμφωνήσει στην 
δικαιοδοσία του Διεθνούς 
Δικαστηρίου. Στις περι-
πτώσεις αυτές γίνεται μια 
διμερής προσυνεννόη-
ση και συντάσσεται ένα 
συνυποσχετικό για την 
παραπομπή του θέματος 
στο Δικαστήριο. Σύμφω-
να με το Άρθρο 38.2 του 
καταστατικού του, το Δικα-
στήριο μπορεί «να κρίνει 
μια υπόθεση ex aequo et 
bono (equity- ευθυδικία), 
αν οι διάδικοι συμφωνούν 
σε αυτό». Εφόσον λοιπόν 
υπάρχει συμφωνία των 
διαδίκων στο συνυποσχε-
τικό, το Δικαστήριο μπο-
ρεί να αποφασίζει περί 
μειωμένης επήρειας των 
νησιών. 

Επομένως, αναφορικά με 
την Τουρκία, ενδεχόμενη 
παραπομπή του θέματος 
στο ΔΔ, μπορεί να συνε-
πάγεται και την αποδοχή 
της ρήτρας της equity, που 
είναι όρος sine qua non 
για την Τουρκία, αλλά ίσως 
επιζήμιος για την Ελλάδα. 
Το ζήτημα αυτό είχε εμπο-
δίσει μια προηγούμενη 
προσπάθεια προσφυγής 
στο Διεθνές Δικαστήριο 
το 1974. Εφόσον γίνεται 
αποδεκτή η προσφυγή στο 
Διεθνές Δικαστήριο, οι δυο 
χώρες, κατά την σύνταξη 
του συνυποσχετικού, θα 
πρέπει να βρουν τρόπους 
για την αποφυγή δημι-
ουργίας μιας κατάστασης 
όπου η Τουρκία δεν θα 
συμφωνούσε σε προσφυ-
γή στο δικαστήριο χωρίς 
την ρήτρα της ευθυδικίας 
και η Ελλάδα θα διαφω-
νούσε σε αυτό. 
Τέλος, δεδομένου ότι το 
Αιγαίο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ημίκλειστη 
θάλασσα υπό την έννοια 
του άρθρου 122 της Σύμ-
βασης για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, τα συνορεύ-
οντα κράτη θα πρέπει να 
συνεργάζονται κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων 
τους που προκύπτουν από 
την εν λόγω Σύμβαση, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 
123 της ίδιας σύμβασης. 
Επομένως, όλες οι πλευρές 
θα πρέπει να αντιληφθούν 
ότι η μόνη νόμιμη και επο-
μένως βιώσιμη λύση είναι 
η ειρηνική οριοθέτηση 
της Υφαλοκρηπίδας, είτε 
μέσω διαπραγματεύσεων 
είτε μέσω του Διεθνούς 
Δικαστηρίου.
Η Τουρκία προβάλλοντας 
ότι τα νησιά δεν έχουν 

Η οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών 
Ελλάδας / Τουρκίας
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Σκόπια: Το μεγάλο παζάρι θυμίζει Λίβανο
Σοφία Βούλτεψη

Στα Σκόπια οι θέσεις και 
τα υπουργεία μοιράζονται 
με βάση την εθνική προέ-
λευση και όχι την πολιτική 
επάρκεια. Ο εθνικισμός 
βρίσκεται στο ζενίθ και τα 
πρόσωπα χρησιμοποιού-
νται για να ικανοποιηθούν 
τα βαθιά διαιρεμένα ακρο-
ατήρια. Δεν είναι μόνο το 
βαρύ τίμημα που αναγκά-
ζεται να πληρώσει ο Ζόραν 
Ζάεφ, για να καθίσει ξανά 
στην καρέκλα του πρωθυ-
πουργού. Είναι και το ολο-
ένα πιο βαθύ ρήγμα του 
διχασμού στην κοινωνία.

Για να του πει το «ναι» ο 
Αλή Αχμέτι, ο Ζάεφ δέχθη-
κε να αποκτήσει η χώρα 
για πρώτη φορά Αλβανό 
πρωθυπουργό – έστω και 
τις τελευταίες 100 ημέ-
ρες - ενώ στο αλβανικό 
κόμμα DUI παρέδωσε την 
πρώτη αντιπροεδρία της 
κυβέρνησης, τα πιο σημα-
ντικά υπουργεία και την 
προεδρία της Βουλής. Η 
χώρα περνά ξεκάθαρα σε 
αλβανικά χέρια.

«Αν δεν υπάρξει Αλβανός 
πρωθυπουργός, δεν θα 
υπάρξει κυβέρνηση», είχε 
διακηρύξει προεκλογι-
κά ο Αχμέτι. Και παρά το 
γεγονός ότι ο Ζάεφ είχε 
απαντήσει πως «το ποιος 
θα γίνει πρωθυπουργός 
αποφασίζουν οι πολίτες 
και όχι τα κόμματα», τελικά 
υποχρεώθηκε να υποκύ-
ψει.

Οι κρίσιμες τελευταίες 
100 ημέρες

Η παράδοση της πρω-
θυπουργίας κατά τις τε-
λευταίες 100 ημέρες της 
κυβερνητικής θητείας είναι 
και συμβολική και ουσι-
αστική. Συμβολική, διότι 
καταρρίπτεται το τελευ-
ταίο οχυρό έναντι των 
αλβανικών διεκδικήσε-
ων. Ουσιαστική, διότι στη 
γειτονική χώρα η τελική 
ευθεία προς κάθε εκλογική 
αναμέτρηση δημιουργεί 
συνεχώς εθνοτικές εντά-
σεις και καταγγελίες για 
μεροληπτική στάση.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
ενόψει των εκλογών του 
2016, υπήρξε η Συμφω-
νία του Πρζν, βάσει της 
οποίας τις τελευταίες 100 
προεκλογικές ημέρες θα 
σχηματίζεται υπηρεσιακή 
κυβέρνηση με την συμ-
μετοχή όσων κομμάτων 
επιθυμούν να εισέλθουν 
σε αυτή, ώστε να διασφα-
λίζεται η ακεραιότητα της 
εκλογικής διαδικασίας. 
Μάλιστα στην τελευταία 
εκλογική αναμέτρηση, 
υπουργός Εσωτερικών 
είχε αναλάβει στέλεχος 
του VMRO.

Το 2015 το SDSM είχε δη-
λώσει πως δεν υπήρχαν 
προϋποθέσεις για αδιά-
βλητες εκλογές, οπότε οι 
τέσσερις ηγέτες, ο Νικό-
λα Γκρουέφσκι, ο Ζόραν 
Ζάεφ, ο Αλί Αχμέτι και ο 
Μεντούχ Θάτσι, έδωσαν 
το πράσινο φως ώστε τις 

τελευταίες εκατό ημέρες 
πριν από τις εκλογές να 
σχηματίζεται μια υπηρε-
σιακή κυβέρνηση, η λεγό-
μενη κυβέρνηση του Πρζν, 
που συμφωνήθηκε στην 
ομώνυμη πόλη, παρουσία 
του Επιτρόπου Χαν και του 
Αμερικανού πρεσβευτή.

Τώρα η συμφωνία καταρ-
γείται μονομερώς από τους 
δύο εταίρους και οι 100 αυ-
τές ημέρες πηγαίνουν πε-
ρίπατο, ενώ ακριβώς αυτές 
τις τελευταίες προεκλογι-
κές 100 ημέρες στο τιμόνι 
θα βρίσκονται οι Αλβανοί. 
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, 
αφού θεωρείται βέβαιο 
πως τα άλλα κόμματα θα 
διαμαρτύρονται για το 
κάθε τι, επικαλούμενα με-
ροληπτικές συμπεριφορές. 
Και αυτοί που κυρίως θα 
διαμαρτύρονται – και μάλι-
στα εν μέσω προεκλογικής 
περιόδου – θα είναι τα 
εκτός κυβέρνησης αλβα-
νικά κόμματα. Με κίνδυνο 
νέες εθνοτικές εξάρσεις.

Την ίδια ώρα, και τα άλλα 
κόμματα καταγγέλλουν 
αυτήν την μονομερή αλ-
λαγή όρων στην εκλογική 
διαδικασία, με πρώτο το 
VMRO που υποστηρίζει 
ότι η συμφωνία του Πρζν 
φέρει διεθνή σφραγίδα 
και δεν μπορεί να αλλάξει 
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
όλων των κομμάτων.
«Οι Αλβανοί δεν θα συγχω-
ρήσουν»…

Ήδη οι αρχηγοί των αλ-
βανικών κομμάτων που 
αρνήθηκαν να μπουν στην 
κυβέρνηση εμφανίζονται 
ιδιαίτερα ενοχλημένοι. Ο 
λόγος για τον Ζιαντίν Σέλα 
της Συμμαχίας για τους 
Αλβανούς και τον Αφρίμ 
Γκάσι της Εναλλακτικής, 
που κατέβηκαν μαζί στις 
εκλογές και στη νέα Βουλή 
διαθέτουν 12 βουλευτές.

Ο Σέλα υποστηρίζει ότι 
ο Αχμέτι «έκλεψε» τις 
ψήφους των Αλβανών - 
οπότε μπορεί κανείς να 
φανταστεί τι θα συμβεί 
κατά τις τελευταίες 100 
προεκλογικές ημέρες. Με 
ανακοίνωσή τους, οι Σέλα 
και Γκάσι, δήλωσαν στις 14 
Αυγούστου:

«Ο κόσμος πρέπει να ξέρει 
ότι οι Αλβανοί δεν θα συ-
νεχίσουν να σπρώχνονται 
στην πόρτα, αγωνιζόμενοι 
να μπουν στην κυβέρνηση 
και υποτιμώντας την αξία 
τους στην πολιτική αγορά. 
Αν ο Νάσερ Ζίμπερι προ-
ταθεί για πρωθυπουργός, 

θα του δώσουμε τις 12 ψή-
φους μας. Αλλά αν το DUI 
δεν κρατήσει την υπόσχε-
σή του, βάσει της οποίας 
κέρδισε τις ψήφους, τότε 
δεν έχει δικαίωμα να μπει 
σε κυβέρνηση συνασπι-
σμού και πρέπει να πάει 
στην αντιπολίτευση».

Το Σάββατο, 22 Αυγού-
στου, ο Σέλα κατήγγειλε το 
DUI ότι με την στάση του 
και την συμμετοχή του στις 
κυβερνήσεις συνασπισμού 
ήδη από το 2002, συμβάλ-
λει στην μετανάστευση 
των Αλβανών, που εγκα-
ταλείπουν απογοητευμέ-
νοι τη χώρα. Πρόσθεσε 
μάλιστα πως τα σλαβομα-
κεδονικά κόμματα θέλουν 
μια «εθνικά καθαρή» χώρα 
και το DUI συμμετέχει σε 
μια διαρκή εθνοκάθαρση!

Στις 16 Αυγούστου – και 
ενώ γίνονταν οι διαπραγ-
ματεύσεις - το DUI με ανα-
κοίνωσή του κάλεσε τα 
άλλα αλβανικά κόμματα να 
κάνουν πίσω από οποια-
δήποτε διαπραγμάτευ-
ση με ένα από τα μεγάλα 
κόμματα, κατηγορώντας 
τους ομοεθνείς τους ότι 
προσπαθούν να κόψουν 
τον δρόμο του DUI.

«Αυτά τα κόμματα», ανα-
φερόταν στην ανακοίνω-
ση, «προσπαθούν να επι-
ζήσουν την πολιτική σκηνή 
μέσα από αλβανικές ήττες 
και περιμένοντας στη σει-
ρά για να προσφέρουν τις 
ψήφους τους στο SDSM 
και στο VMRO. Οι Αλβανοί 
δεν θα συγχωρήσουν τέ-

τοια αναξιοπρεπή συμπε-
ριφορά».

Μήνυμα μίσους από 
τον αδελφό του Αχμέτι

Μεγάλη αίσθηση προκάλε-
σε και το γεμάτο εθνικιστι-
κό μίσος μήνυμα του αδελ-
φού του Αλή Αχμέτι, Φεκρί 
Αχμέτι. Σε ένα βίντεο που 

ανέβασε στα 
μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, 
εμφανίζεται να 
λέει ότι οι Αλ-
βανοί πρέπει 
να ενωθούν με 
την Αλβανία για 
να σωθούν από 
τα… «σαγόνια» 
των αντιπάλων 
τους! Συγκεκρι-
μένα αναφέρει:

«Πώς μπορού-
με να είμαστε 
α δ έ λ φ ι α  μ ε 
τους εχθρούς 
μας που βά-

ζουν σε κίνδυνο τη ζωή 
μας; Ο Αλβανός μόνο την 
Αλβανία μπορεί να αγαπά 
με όλη του την καρδιά. 
Στραφείτε προς την Αλ-
βανία για να σωθείτε από 
αυτόν τον κίνδυνο, για να 
σωθείτε από τα σαγόνια 
τους. Αν είστε Αλβανοί πα-
τριώτες, ενωθείτε όπως τον 
καιρό του Σκεντέρμπεη. Οι 

εχθροί μας περιμένουν να 
διχαστούμε, αλλά εμείς θα 
τους αφήσουμε να πέσουν 
νεκροί μέσα στο γινάτι 
τους. Θέλουν απλώς να 
κυριαρχούν πάνω μας».

«Κατεβάστε το κεφάλι! 
Συνθηκολογήσατε!»

«Κατεβάστε το κεφάλι και 
σιωπήστε, είναι σαφές ότι 
αναγκαστήκατε να συν-
θηκολογήσετε», έγραψε ο 
καθηγητής πανεπιστημίου 
και πρώην σύμβουλος στο 
υπουργείο Οικονομικών, 
Μπράνιμρ Γιοβάνοβιτς. 
Όπως είπε, ο Φατμίρ Μπε-
σίμι, ο νέος υπουργός των 

Οικονομικών, «είναι πολύ 
καλός οικονομολόγος, έχει 
διδακτορικό από την Βρε-
τανία, εργάστηκε στην 
Εθνική Τράπεζα, αλλά άλλο 
αυτό και άλλο να εγκα-
ταλείπεις τα οικονομικά 
του κράτους στο DUI. Το 
DUI, που εγκατέλειψε τις 
στολές παραλλαγής και 
φόρεσε κοστούμια, ενδι-

αφέρεται μόνο για το πώς 
θα κάνει παροχές στους 
ψηφοφόρους του και πώς 
θα τους διευκολύνει για να 
χτίζουν παράνομα κτίρια 
για τις επιχειρήσεις τους. 
Επομένως, μην λέτε πως η 
οικονομία είναι σημαντική 
για σας και πώς θα εστιά-
σετε σ’ αυτήν».

Η νέα κυβέρνηση δεν έχει 
ορκιστεί ακόμη, αλλά από 
τις ανακοινώσεις των δύο 
κομμάτων τα πράγματα 
εξελίσσονται ακριβώς 
όπως είχαμε προβλέψει.

Και μόνο ως αψιμαχία για 
τις εντυπώσεις μπορεί να 
εκληφθεί ο «διάλογος» 
Ζάεφ – Αχμέτι της 4ης Αυ-
γούστου, όταν ο πρώτος 
δήλωσε πως «δεν μπορεί 
να γίνει κανείς πρωθυ-
πουργός με 15 βουλευτές» 
για να του απαντήσει ο 
δεύτερος «δεν μπορείς να 
γίνεις πρωθυπουργός ακό-
μη και με 46 βουλευτές».

Πρωθυπουργός υπό 
επιτροπεία

Ο Ζόραν Ζάεφ θα είναι 
πρωθυπουργός υπό προ-
θεσμία και επιτροπεία. Όχι 
μόνο θα παραδώσει την 
πρωθυπουργία σε πρό-
σωπο που θα προτείνει ο 
Αχμέτι, αλλά η γειτονική 
χώρα αποκτά για πρώ-
τη φορά Αλβανό πρώτο 
αντιπρόεδρο κυβέρνησης, 
ένα είδος αναπληρωτή 
πρωθυπουργού, ενώ τα 
πιο νευραλγικά υπουργεία 
περνούν στα χέρια της αλ-
βανικής μειονότητας.

Βάσει της συμ-
φ ω ν ί α ς  κ α ι 
όπως ανακοι-
νώθηκε – αν και 
φημολογείται 
πως υπάρχουν 
διαφωνίες στο 
εσωτερικό του 
DUI ως προς 
τ ην  ε π ι λ ο γ ή 
τ ω ν  πρ ο σ ώ -
πων - ο βου-
λευτής Αρτάν 
Γκρούμπι και 
εξ απορρήτων 
του Αχμέτι, θα 
είναι ο πρώτος 
αντιπρόεδρος 

της κυβέρνησης αρμόδιος 
για το πολιτικό σύστημα, ο 
Φατμίρ Μπιτίκι , αντιπρό-
εδρος για τις οικονομικές 
υποθέσεις, ο Μπουγιάρ 
Οσμάνι θα είναι ο νέος 
υπουργός των Εξωτερικών 
στη θέση του Νίκολα Ντιμι-
τρόφ, ο Φατμίρ Μπεσίμι θα 
είναι ο νέος υπουργός Οι-
κονομικών, ο Ζετόν Σακίρι, 

στενός συνεργάτης του 
δημάρχου της Στρούγκας 
θα είναι ο νέος υπουργός 
Δημόσιας Διοίκησης και 
Κοινωνίας της Πληροφορί-
ας, υπουργός Οικονομίας 
θα παραμείνει ο Κρέσνικ 
Μπεκτέσι και υπουργός 
Περιβάλλοντος θα παρα-
μείνει ο Νάσερ Νουρεντίνι. 
Από το κόμμα Besa που κα-
τέβηκε σε συνασπισμό με 
το SDSM, ο Αριανίτ Χότζα 
αναλαμβάνει το υπουργείο 
Γεωργίας, Δασών και Υδά-
τινων Πόρων.

Παραδόθηκαν
 αμαχητί

Δηλαδή, παραδόθηκαν 
στην αλβανική μειονότητα 
η λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος – με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται όσον αφορά 
στις εθνοτικές εντάσεις 
– το σύνολο της οικονομι-
κής πολιτικής – δηλαδή ο 
κρατικός κορβανάς – η δη-

μόσια διοίκηση 
– με ό,τι αυτό 
σ υ νε πά γε τα ι 
σε προσλήψεις 
και προαγωγές 
στον δημόσιο 
τομέα – και η 
εξωτερική πο-
λιτική – με ό,τι 
αυτό συνεπάγε-
ται όσον αφορά 
στο όραμα για 
«Μεγάλη Αλβα-
νία».

Δικαιολογημέ-
να ο Γκρούμπι 

πανηγύρισε λέγοντας ότι 
τώρα τα Βαλκάνια δια-
θέτουν τρεις Αλβανούς 
υπουργούς των Εξωτερι-
κών – Αλβανία, Κόσοβο, 
Σκόπια. «Γράψαμε Ιστο-
ρία», ανέφερε, αφήνοντας 
σαφώς να εννοηθεί ότι οι 
τρεις χώρες θα συντονί-
σουν την εξωτερική τους 
πολιτική.

Ο Γκρούμπι, ο τοποτηρη-
τής δηλαδή του πρωθυ-
πουργού, έσπευσε εξάλ-
λου να ποζάρει κάνοντας 
με τα χέρια του το σήμα 
του αλβανικού αετού. Άλ-
λωστε, μετά τις εκλογές, 
ο Αχμέτι είχε δηλώσει: «Ο 
αετός επέστρεψε στη φω-
λιά του»!
Σύμφωνα με τον αλβανό-
φωνη εφημερίδα «Koha», ο 
Ζάεφ δεν θα μπορεί πλέον 
να λαμβάνει καμιά από-
φαση χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του Γκρούμπι. Η 
εφημερίδα έγραψε πως 
όλες οι αποφάσεις θα λαμ-
βάνονται σε συμφωνία 
με τον πρώτο αντιπρόε-
δρο και αρμόδιο για την 
λειτουργία του πολιτικού 
συστήματος, ο οποίος ου-
σιαστικά θα έχει δικαίωμα 
βέτο.

Η εξασφάλιση της συγκε-
κριμένης αντιπροεδρίας, 
σε συνδυασμό με τα αξι-
ώματα των υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών 
δεν αφήνουν περιθώρια 
ελιγμών στον Ζάεφ.

Την ίδια ώρα, η συμφω-
νία προέβλεπε ότι ο Τα-
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Σκόπια: Το μεγάλο παζάρι θυμίζει Λίβανο
λάτ Τζαφέρι θα παρέμενε 
πρόεδρος της Βουλής. Ο 
Τζαφέρι εξελέγη την Πα-
ρασκευή με 62 ψήφους, 
ενώ το VMRO καταψήφισε 
και οι Αλβανοί βουλευτές 
των άλλων κομμάτων απο-
χώρησαν από την Ολομέ-
λεια, δίνοντας έτσι και το 
στίγμα για την μελλοντική 
στάση τους.

Τρία αλβανικά κόμμα-
τα στην εξουσία

Ποτέ στο παρελθόν η αλ-
βανική μειονότητα δεν 
είχε λάβει τόσα πολλά. Με 
αντάλλαγμα τον πρωθυ-
πουργικό θώκο, ο Ζόραν 
Ζάεφ πρόσφερε στον Αλή 
Αχμέτι όλα όσα ζήτησε 
προκειμένου το κόμμα 
του να στηρίξει τη νέα κυ-
βέρνηση, όπου καθίσταται 
σαφές ότι το πάνω χέρι 
θα το έχουν οι Αλβανοί, 
αφού στηρίζεται από βου-
λευτές τριών αλβανικών 
κομμάτων: Οι τέσσερις 
βουλευτές του BESA, του 
αλβανικού κόμματος που 
στις εκλογές κατέβηκαν σε 
συνασπισμό με το SDSM 
του Ζάεφ (46 βουλευτές 
συνολικά), ο ένας (ο Με-
ντούχ Θάτσι) του DPA και 
βέβαια οι 15 του DUI.

Κάθε άλλο παρά τυχαία, ο 
Αχμέτι είχε πριν από μια 
εβδομάδα καλέσει όλα 
τα αλβανικά κόμματα να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους 
προκειμένου να επιτευχθεί 
το καλύτερο αποτέλεσμα 
για τους Αλβανούς της 
χώρας.

Είναι αυτό το τρίτο κύμα 
παραχωρήσεων, μετά τον 
εμφύλιο του 2001 (που οι 
Αλβανοί με επικεφαλής 
τον Αχμέτι είχαν προκα-
λέσει) και μετά τις εκλογές 
του 2016, όταν νικητής 
είχε αναδειχθεί ο VMRO, 
αλλά το αλβανικό κόμμα 
DUI πρόσφερε τις ψήφους 
του προκειμένου πρωθυ-
πουργός να ανακηρυχθεί 
ο Ζάεφ.

Μετά τον εμφύλιο του 
2001, η χώρα έγινε απολύ-
τως δίγλωσση και η αλβα-
νική μειονότητα εξασφά-
λισε πολλά υπουργεία και 
συμμετοχή των ομοεθνών 
τους σε όλους τους θε-
σμούς – και στην αστυ-
νομία. Μάλιστα, εν μέσω 
διαβουλεύσεων για τον 
σχηματισμό κυβέρνησης, 
υπογράφηκε το διάταγμα 
για να αλλάξουν τα σήματα 
στις στολές των αστυνομι-
κών και να γίνουν δίγλωσ-
σα – κάτι το οποίο ο Ζάεφ 
είχε παλιότερα αποκλείσει.

Το 2016, προκειμένου να 
σχηματιστεί εκείνη η κυ-
βέρνηση Ζάεφ – Αχμέτι, 
η χώρα απέκτησε και τον 
πρώτο Αλβανό Πρόεδρο 
της Βουλής, τον Ταλάτ Τζα-
φέρι, καθώς και σημαντικά 
υπουργεία.

«Ενωθήκαμε το 2001, ενω-
θήκαμε για τον πρώτο 
Πρόεδρο της Βουλής, θα 
ενωθούμε και τώρα», είχε 
πει προεκλογικά ο Αχμέτι. 

Και το πέτυχε!

Από την πλευρά τους, οι 
ηγέτες της Συμμαχίας για 
τους Αλβανούς και της 
Εναλλακτικής, Σέλα και 
Γκάσι κατήγγειλαν την κυ-
βέρνηση συνασπισμού ως 
«απάτη», αφού ο Αχμέτι 
είχε θέσει ως όρο Αλβα-
νό πρωθυπουργό, ενώ 
ο Ζάεφ υποσχόταν μια 
κυβέρνηση χωρίς το DUI. 
Ανακοίνωσαν μάλιστα και 
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
κατά του πρωτοφανούς 
συμβιβασμού.

Τα υπουργεία του 
Ζάεφ

Όπως όλα δείχνουν, για το 
SDSM του Ζάεφ δεν έμει-
ναν πολλά:

Με το υπουργείο των Εξω-
τερικών να περνά στους 
Αλβανούς, ο Νίκολα Ντι-
μιτρόφ αναλαμβάνει αντι-
πρόεδρος για την Ευρω-
παϊκή Ολοκλήρωση. Μια 
άλλη στενή συνεργάτιδα 
του Ζάεφ, η Ραντμίλα Σε-
κέρινσκα παραμένει στο 
υπουργείο Άμυνας, ο Λιού-
πτσο Νικόλοφσκι, επίσης 
στενός συνεργάτης του 
Ζάεφ, αναλαμβάνει αντι-
πρόεδρος για την κατα-
πολέμηση της διαφθοράς. 
Επίσης η αριστερή ακτι-
βίστρια Μίλα Κάροφσκα 
επιστρέφει στο υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και ο Βένκο 
Φίλιπτσε παραμένει στο 
υπουργείο υγείας. Ο υπη-
ρεσιακός πρωθυπουργός 
Όλιβερ Σπάσοφσκι αντα-
μείβεται με το υπουργείο 
των Εσωτερικών. Η Για-
κόντα Σαχπάσκα αναλαμ-
βάνει το υπουργείο Παι-
δείας, η Ιρένε Στέφοσκα 
το υπουργείο Πολιτισμού 
και ο Γκόραν Μίλεσκο από 
το Φιλελεύθερο Δημο-
κρατικό Κόμμα παραμένει 
υπουργός Τοπικής Αυτο-
διοίκησης. Επίσης, ο σύμ-
βουλος του Ζάεφ για την 
εξωτερική πολιτική Μπό-
γιαν Μάριτσιτς αναλαμβά-
νει υπουργός Δικαιοσύνης 
και ο δήμαρχος του Στιπ 
Μπλαγκόι Μποτσβάρσκι 
αναλαμβάνει υπουργός 
Μεταφορών.

Καυγάς στο DUI για 
την μοιρασιά

Και σα να μην έφθαναν 
όλα αυτά, ακούστηκε πως 
και στο εσωτερικό του DUI 
υπήρξαν διαφωνίες για την 
μοιρασιά. Ειδική αναφορά 
έγινε στον πρώην δήμαρ-
χο του Κάιρ, Ιζέτ Μετζίτι, 

που εμφανιζόταν ιδιαίτερα 
ενοχλημένος, αλλά και 
σε αρκετούς σκληροπυ-
ρηνικούς πρώην ηγετικά 
στελέχη του UCK. Ο Τύ-
πος αναφέρει πως τώρα 
αναζητείται υπουργική 
καρέκλα για τον Μετζίτι, 
ο οποίος εξελέγη με υψη-
λό αριθμό ψήφων, ενώ 
ενοχλημένος εμφανίζεται 
και ο βουλευτής Άρμπεν 
Ζίμπερι, ανιψιός του Νά-
σερ Ζίμπερι. Το DUI είχε 
χρίσει τον Νάσερ Ζίμπερι 
υποψήφιο πρωθυπουργό 
κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο, αλλά ούτε γι’ αυτόν 
δεν βρέθηκε θέση στο 
κυβερνητικό σχήμα.

Ο (ανιψιός) Άρμπεν Ζίμπερι 
ήταν Διευθυντής Δημόσιας 
Υγείας όταν κατηγόρησε 
τον υπουργό Υγείας Φίλι-
πτσε ότι παρενέβη στην 
Επιτροπή Επιδημιολόγων 
για να ανοίξουν τα σύνορα, 
καθαρά με πολιτικά κριτή-
ρια. Μια καταγγελία που 
προκάλεσε την απόλυση 
του Ζίμπερι.

Το γεγονός ότι ήδη υπάρ-
χουν εσωκομματικές δι-
αφωνίες στο DUI δείχνει 
επίσης ότι η νέα κυβέρνη-
ση θα πατά συνεχώς πάνω 
σε αναμμένα κάρβουνα. 
Με δεδομένο ότι εξελέγη 
μεν πρόεδρος της Βουλής, 
αλλά αναμένεται η ψηφο-
φορία για παροχή ψήφου 
εμπιστοσύνης, οι διαβου-
λεύσεις συνεχίζονται. Για 
την ισχνή πλειοψηφία των 
62 βουλευτών, οι ψήφοι 
του Μετζίτι και του Ζίμπερι 
είναι σημαντικές.

Λέγεται μάλιστα ότι ο Αχ-
μέτι σκεπτόταν να θυσι-
άσει τον Οσμάνι, τοπο-
θετώντας στη θέση του 
υπουργού των Εξωτερικών 
τον Γκρούμπι και τον Με-
τζίτι στη θέση του πρώτου 
αντιπροέδρου της κυβέρ-
νησης.

Με λίγα λόγια, το παζάρι 
πήρε και έδωσε τόσο με-
ταξύ των δύο κομμάτων, 
όσο και στο εσωτερικό των 
κομμάτων.

Η σοφία του Αχμέτι και 
το θάρρος του Ζάεφ

«Το SDSM και το DUI εναρ-
μονίζουν ήδη τα προγράμ-
ματά τους για ένα κοινό 
τετραετές κυβερνητικό 
πρόγραμμα. Θέλω να συγ-
χαρώ τον Αχμέτι για την 
σοφία που επέδειξε κατά 
τις συνομιλίες, προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον για 

τη χώρα και 
το υ ς  π ο λί -
τες», δήλωσε 
ο Ζάεφ στην 
κοινή συνέ-
ντευξη.

Α π ό  τ η ν 
πλευρά του 
ο Αχμέτι είχε 
πως είναι πε-
πεισμένος ότι 
κ α τ έ λ η ξ α ν 
σε μια θετι-
κή συμφωνία 
και ότι αυτή 
η κυβέρνηση 

θα είναι η πλέον επιτυχη-
μένη. «Πρέπει να συγχαρώ 
τον Ζάεφ για το θάρρος 
του», πρόσθεσε ο Αχμέτι, 
που μόλις ανακοίνωσε 
πως σε δέκα ημέρες θα 
καταθέσει ενώπιο του Δι-
καστηρίου της Χάγης για 
το Κοσσυφοπέδιο.\
Πανηγυρίζουν στα Τί-
ρανα

Τις εξελίξεις στα Σκόπια 
παρακολουθούν στενά τα 
αλβανικά μέσα ενημέρω-
σης, που πανηγυρίζουν 
για την «ιστορική επιτυ-
χία», με αλλεπάλληλους 
τίτλους: «Για δεύτερη θη-
τεία Αλβανός πρόεδρος 
της Βουλής», «Αλβανός ο 
υπουργός των Εξωτερι-
κών», «Αλβανοί στο τιμόνι 
της Β. Μακεδονίας»!

Πάντως, η Ένωση Διπλω-
ματών χαιρέτισε την απο-
χώρηση του Ντιμιτρόφ 
από το υπουργείο των 
Εξωτερικών και με ανα-
κοίνωσή τους οι διπλωμά-
τες της χώρας δήλωσαν 
πως δεν θα είναι εύκολο 
για τον επόμενο υπουργό 
να αποκαταστήσει την 
καταστροφή που αφήνει 
πίσω του «ο ίδιος και η 
κλίκα του». Υπενθύμισαν 
μάλιστα ότι ο Ντιμιτρόφ 
δίχασε το διπλωματικό 
σώμα σε «δικούς μας» και 
«δικούς τους», εμπόδισε 
την εξέλιξη πολλών, συ-
μπεριφερόταν με αλαζο-
νεία και ναρκισσισμό και 
συνεργαζόταν μόνο με το 
10% του προσωπικού.

Γάμος συμφέροντος

Το τμήμα Σκοπίων της 
Deutsche Welle, που διά-
κειται φιλικά προς το SDSM 
του Ζάεφ, ανέφερε πως η 

νέα κυβέρνηση δεν είναι 
παρά ένας απογοητευτικός 
γάμος συμφέροντος, χωρίς 
καμία δυνατότητα σοβα-
ρών μεταρρυθμίσεων.

Έγραψε στην ιστοσελίδα 
της DW ο δημοσιογράφος 
Μπόρις Γκεοργκίεφσκι: 
«Θυμάστε τον ενθουσι-
ασμό του 2017, όταν το 
SDSM και το DUI σχημάτι-
σαν κυβέρνηση μετά από 
μια δεκαετία διακυβέρνη-
σης από το VMRO; Εκείνο 
το αίσθημα ενθουσιασμού 
και ελπίδας που παρέσυρε 
αν όχι όλη, αλλά ένα σημα-
ντικό τμήμα της κοινωνίας; 
Τρία χρόνια αργότερα, 
η είδηση ότι τα ίδια δύο 
κόμματα συνεχίζουν την 
συνεργασία τους έγινε 
αποδεκτή με ανάμικτα 
συναισθήματα και με την 
απαισιοδοξία να επικρατεί 
της αισιοδοξίας». Προσθέ-
τοντας ότι σχηματίζεται 
μια ασταθής κυβέρνηση 
που αργά ή γρήγορα θα 
βρεθεί αντιμέτωπη με τους 
δαίμονες της προηγού-
μενης. Και καταλήγοντας: 
«Υπάρχει κανείς που να 
πιστεύει πραγματικά ότι 
αυτή η κυβέρνηση, με το 
ιστορικό σχέσεων των δύο 
κομμάτων και τους συμ-
βιβασμούς που έκαναν, 
έχει αρκετή κρίσιμη μάζα 
για σοβαρές μεταρρυθμί-
σεις;».

Λεηλασία του κράτους 
και των θεσμών

Και επειδή αμέσως μετά 
την ψήφο εμπιστοσύνης 
στη νέα κυβέρνηση ανα-
μένονται πανηγυρισμοί και 
στον ΣΥΡΙΖΑ (που θα τα 
βρουν όλα ωραία και θα μι-
λάνε πάλι για το τέλος των 
εθνικισμών) η γερμανική 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung ήταν την Παρα-
σκευή πολύ συγκεκριμένη 
στις αναφορές της:

Ο δημοσιογράφος Μίκα-
ελ Μάρτενς έγραψε ότι 
στην γειτονική χώρα πε-
ρισσότερη σημασία δεν 
έχει ποιος λέει κάτι, αλλά 
ποιας εθνικής προέλευσης 
είναι. Αυτό δεν είναι κάτι 
καινούργιο για τα δεδο-
μένα της χώρας, αλλά η 
διαφοροποίηση γίνεται 
με όλο και αυξανόμενους 
ρυθμούς.

Η εφημερίδα κάνει ανα-
φορά και στο ιστορικό 
συμμετοχής του DUI στις 
κυβερνήσεις. Και εδώ οι 
απόψεις διίστανται. Οι 
υποστηρικτές της Συμ-
φωνίας της Αχρίδας λένε 
ότι το DUI έσωσε τη χώρα 
από μια σύγκρουση (σ.σ. 
στην πραγματικότητα το 
DUI είχε προκαλέσει τον 
εμφύλιο) και οι σκεπτικι-
στές πιστεύουν ότι το DUI 
έχει βρει τον τρόπο να λε-
ηλατεί το κράτος, επειδή η 
εθνικότητα ή η κομματική 
κάρτα μέλους υπερισχύ-
ουν πάντα των προσόντων 
και των ικανοτήτων.

Όπως επίσης αναφέρει, 
«μετά από κάθε εκλογική 
αναμέτρηση το σλαβομα-
κεδονικό κόμμα που κερ-
δίζει διαπραγματεύεται με 
το κόμμα του Αχμέτι για 
μια από κοινού κατάληψη 
των θεσμών».

Η δε Συμφωνία της Αχρί-
δας (μετά τον εμφύλιο 
του 2001) είχε και άλλες 
συνέπειες: Επειδή πολ-
λά κόμματα αγωνίζονται 
για να εξασφαλίσουν τις 
ψήφους των Αλβανών, 
διαγκωνίζονται συνεχώς 
μεταξύ τους για το ποιος 
θα παρουσιάσει τις περισ-
σότερες διεκδικήσεις για 
την μειονότητα. Υπάρχει 
δηλαδή ένας ενδοαλβανι-
κός ανταγωνισμός.

Και η εφημερίδα καταλήγει 
πως αυτό που συμβαίνει 
σήμερα όσον αφορά στο 
μοντέλο καταμερισμού 
της εξουσίας είναι ένα 
πείραμα που θυμίζει όλο 
και πιο πολύ τον Λίβανο! 
(σ.σ. στον Λίβανο ο πρόε-
δρος είναι απαραίτητα χρι-
στιανός, ο πρωθυπουργός 
σουνίτης μουσουλμάνος 
και ο πρόεδρος της Βουλής 
σιίτης μουσουλμάνος).

Με την ελπίδα ότι αυτός 
ο σεχταρισμός, αυτός δη-
λαδή ο ακραίος και φανα-
τικός δογματισμός να μην 
έχει τα ίδια αποτελέσματα 
με τον Λίβανο…

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

δική τους Υφαλοκρηπίδα 
στοχεύει να περιβάλει τα 
Ελληνικά νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου εντός της 
Υφαλοκρηπίδας της Ανα-
τολίας (πολιτική Γαλάζιας 
Πατρίδας) με απώτερο 
στόχο την δημιουργία ει-
δικού καθεστώτος. Έχει 
σχετική «εμπειρία» αφού 
κατάφερε να αποτινάξει το 
ειδικό καθεστώς που είχε 
προβλεφθεί για την Ίμβρο 
και Τένεδο και να εκδιώξει 
τον αποκλειστικά ελληνι-
κό πληθυσμό των νησιών 
αυτών εκτουρκίζοντας τα. 
Η Τουρκία δεν είναι χώρα 

δικαίου αλλά ισχύος – το 
μόνο που σέβεται είναι η 
ισχύς. Εάν δεν γνώριζε ότι 
η Ελλάδα θα αντέτασσε 
την στρατιωτική της ισχύ, η 
οποία αν και μικρότερη θα 
μπορούσε να της προξενή-
σει ανυπολόγιστες ζημίες, 
δεν πρέπει να υπάρχει η 
παραμικρή αμφιβολία ότι 
η Τουρκία θα προχωρούσε 
δυναμικά στα σχέδια της. 
Και τα σχέδια της προ-
βλέπουν επέκταση προς 
Δυσμάς. Οι δυσχέρειες 
στην οικονομία της δεν 
αποτελούν εμπόδιο, θεω-
ρούνται κάτι προσωρινό 
ενώ τα  εδαφικά – κυριαρ-

χικά κέρδη, μόνιμα.
Η Ελλάδα δεν αρνείται την 
ύπαρξη δικαιωμάτων της 
Τουρκίας επί των θαλασ-
σών που την περιβάλλουν 
– όσα δικαιούται. Δεν πρό-
κειται όμως να ενδώσει 
στις απαιτήσεις της βάσει 
του ισχυρισμού περί υπε-
ροπλίας της. Η αποφασι-
στική στάση της Ελλάδας 
και ο σεβασμός της προς 
το Διεθνές Δίκαιο μαζί 
και με την ηθική συμπα-
ράσταση των συμμάχων 
της αποτελεί την μοναδι-
κή αποτρεπτική δύναμη 
έναντι μια αναθεωρητικής 
Τουρκίας.  

Η οριοθέτηση των Θαλασσίων 
Ζωνών Ελλάδας / Τουρκίας
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Ελλάδα

Του Βασίλη Κυρατζόπου-
λου

Στις 24/7/2020 δεν έκρου-
σαν πένθιμα οι καμπάνες 
στην πρωτεύουσα του 
νομού που κατοικώ τα τε-
λευταία χρόνια. Στην πόλη 
που φημίζεται για το πλή-
θος των προσκυνημάτων 
της, στην πόλη που καθη-
μερινά 7:30 το πρωί ηχούν 
δεκάδες καμπάνες, ως μία 
κακή συμφωνία, υπενθυμί-
ζοντας στο ποίμνιο το “δος 
ημίν σήμερον”, την Παρα-
σκευή 24/7 παραβλέφθη-
κε από κάποιους το “άφες 
ημίν”, “και μη εισενέγκης 
ημάς εις πειρασμόν”. Το 
γεγονός αυτό προκάλεσε 
πολλά ερωτήματα:

Ποιος παράγοντας ώθησε 
το Μητροπολίτη να προ-
βεί σ’ αυτή την απόφαση; 
Είχε συμβάλει σ’ αυτό και 
η πολιτική διοίκηση της 
περιοχής;

Ποιο ήταν το βαθύτερο 
μήνυμα της πέν θιμης 
κρούσης των καμπάνων; 
Ενημερώθηκε το ποίμνιο;

Τι υπενθύμιζε στον Ελλη-
νορθόδοξο Χριστιανό;

Τι υπενθύμιζε στο Δυτικό 
Κόσμο;

Οι Μετατροπές
α) 1204-1261
Όπως διαπιστώνεται από 
τον Πίνακα Ι, ο Ναός της 
Αγίας του Θεού Σοφίας έχει 
υποστεί αρκετές μεταβο-
λές σε ότι αφορά τη χρήση 
του. Όμως όπως έχουν κα-
ταγράψει οι χρονογράφοι, 
τη μεγαλύτερη ζημιά και 
βανδαλισμούς έχει υπο-
στεί, κατά την διάρκεια της 
Δ’ Σταυροφορίας από τους 
“Miles Christi” (Στρατός 
του Χριστού).

Όπως αναφέρει ο Μη-
τροπολίτης Αθηνών Άγιος 
Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακο-
μινάτος (γ.1138-θ. 1222): 
“Η καταστροφή και η κλο-
πή που συνέβησαν από 
τους Σταυροφόρους ήταν 
η μεγαλύτερη απώλεια 
στον πολιτισμό από ό, τι 
σχεδόν είχε συμβεί στη 
Ρουμανία κατά τη διάρκεια 
των Σκοτεινών Εποχών” 
συμπληρώνοντας “Νωρί-
τερα, τα γαϊδουράκια θα 
καταλάβουν την αρμονία 
της λύρας και τα σκαθάρια 
της κοπριάς θα απολαμβά-
νουν τα αρώματα από ό, τι 
οι Λατίνοι εκτιμούν την αρ-
μονία…” [1] . Ο Αγ. Ακομι-
νάτος με τα προαναφερό-
μενα δεν χαρακτήριζε τους 
μισθοφόρους του Enrico 
Dandolo (1192-1205), που 
για να εισπράξουν τα “ταγ-
μένα” με τα πολεμικά τους 
σύνεργα ξήλωσαν από τα 
τοιχώματα τον θησαυρό 
του Ναού, αλλά την κοι-
νωνική τάξη του Dandolo!

Όταν οι Σταυροφόροι κα-
τέλαβαν την Κωνσταντι-
νούπολη το 1204, εκτός 
της μετατροπής του Ναού 
σε Ρωμαιοκαθολικό, εγκα-
ταστάθηκε στην Πόλη και 

Λατίνος Πατριάρχης. Με το 
γεγονός αυτό, που φυσικά, 
εξόργισε τους Ρωμιούς 
και όλες τις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες, αποδυναμώ-
θηκε και ο Ορθόδοξος 
κόσμος κατά της απειλής 
των Τουρκικών φυλών. 
Όταν η Κωνσταντινούπο-
λη ανακτήθηκε από τους 
Παλαιολόγους, ο Λατίνος 
Πατριάρχης διέφυγε στη 
Ρώμη και το “εν εξορία” 
Λατινικό Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινούπολης συ-
νέχισε να λειτουργεί μέχρι 
να χηρεύσει το 1948. Ο 
θεσμός καταργήθηκε επι-
σήμως το 1965, με μερικά 
άλλα Λατινικά Πατριαρ-
χεία. Σίγουρα ως μέρος 
της οικουμενικής συμφι-
λίωσης του Πάπα Παύ-
λου Στ’ (1963-1978) με τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
Αθηναγόρα Α’ (1948-1972).

Εκτός από την θανάσιμη 
αντιπαράθεση της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορικής 
δυναστείας των “Αγγέλων”, 
όπου διαπιστώνουμε ότι 
στο βωμό του σφετερι-
σμού επί αιώνες στην Κων-
σταντινούπολη υπήρξαν 
άτομα που μίσησαν το 
“είναι” τους, είναι άξιο διε-
ρεύνησης το τί ώθησε τον 
“Στρατό του Χριστού” να 
καταστρέφει πόλεις που 
είχαν σηκώσει τον Τίμιο 
Σταυρό και να δολοφονεί 
άμαχο Χριστιανικό πλη-
θυσμό.

Όταν τον 11ο αι. οι Ενετοί 
αναλαμβάνουν τη φύλαξη 
των Δυτικών παραλίων 
της Χερσονήσου του Αί-
μου από τις Νορμανδικές 
επιδρομές, τους παραχω-
ρούνται προνόμια [2] με τα 
οποία πλούτισαν και από-
κτησαν τον αποκλειστικό 
έλεγχο του θαλάσσιου 
εμπορίου της Ανατολικής 
Μεσογείου, στην οποία 
κατέληγαν οι δρόμοι με-
ταξιού, μπαχαριού και των 
προσκυνητών. Τέλη του 
12ου αι., με τα πλεούμε-
να και την υψηλή γνώση 
ναυσιπλοΐας που διαθέ-
τουν, θα κερδίσουν την 
εύνοια και των Αραβικών 
και Τουρκικών φυλών που 
έχουν κατακλύσει τη Συρία 
και την Αίγυπτο. Έτσι συνέ-
χισαν να πλουτίζουν…

Μετά τη μάχη του Μυρι-
οκέφαλου (1176) και την 
κατάκτηση των Ιεροσολύ-
μων (1187) από τουρκικές 
φυλές, η Δύση αρχίζει να 
διαισθάνεται έντονα την 
“Ισλαμική απειλή”. Έτσι ο 
Πάπας Innocent Γ’ (Ιννο-
κέντιος Γ’, 1198-1216) εφτά 
μήνες μετά την εκλογή του 
κήρυξε τη Σταυροφορία 
και κάλεσε τους Σταυρο-
φόρους το Μάρτιο του 
1199 να συγκεντρωθούν 
[3] στα παράλια της Αδρι-
ατικής. Όμως την περίοδο 
εκείνη:

Η κεντρική εξουσία της 
Γαλλίας λόγω “φορολογι-
κών υποθέσεων” βρίσκο-
νταν σε εμπόλεμη κατά-
σταση με την δυναστεία 
Plantagenet του φέου-

δου Anjou (1154-1259), 
που είχε δυναμώσει τόσο, 
ούτως ώστε ήλεγχε την 
Βορειοδυτική Γαλλία, την 
Αγγλία και τμήμα της Ου-
αλίας.
Στην αιώνια αντιπαράθεση 
Γερμανικών φυλών με το 
Βυζάντιο είχαν προστεθεί,
Οι Γερμανοί ευγενείς που 
θεωρούσαν υπεύθυνο το 
Βυζάντιο για τον θάνατο 
του Frederick Barbarossa 
(1155-1190), ο οποίος είχε 
πνιγεί σε ποτάμι της Κιλικί-
ας κατά τη διάρκεια της Γ’ 
Σταυροφορίας.
Εγείρουν δικαιώματα λόγω 
συγγένειας με τη δυνα-
στεία των “Αγγέλων”.
Είχε ξεκινήσει η σταυρο-
φορία των Χριστιανών Βί-
κινγκ κατά των ειδωλολα-
τρών Βίκινγκ στη Βαλτική.
Έτσι περίπου από τους 
43.000 πολεμιστές που 
αναμένον ταν μόνο οι 
11.000 συγκεντρώθηκαν 
στη Βενετία, οι οποίοι δεν 
διέθεταν καν τα ναύλα 
(85.000 αργυρά μάρκα 
Κολονίας) που θα απο-
δίδονταν στον Ενετικό 
στόλο για την μεταφορά 
τους στην Αίγυπτο. Έτσι οι 
Ενετοί που δεν επιθυμού-
σαν να διαταραχθούν οι 
εμπορικές τους σχέσεις με 
το Σουλτάνο της Αιγύπτου, 
έναντι των ναύλων ωθούν 
τους Σταυροφόρους κατά 
των Χριστιανικών πόλεων 
του Αίμου. Η πορεία αυτή 
θα καταλήξει στα τείχη της 
Κωνσταντινούπολης…

β)1390-1453
Ο Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος 
(1391-1425), την περίοδο 
που κρατούνταν “όμηρος” 
στο παλάτι του Beyazıd Α’ 
(1389-1402,Yıldırım = Κε-
ραυνός, λόγω της άμεσης 
μεταφοράς και επίθεσης 
των στρατευμάτων του) 
είχε λάβει θέση στην εκ-
στρατεία κατά της Σινώ-
πης μαζί με τα Οσμανικά 
στρατεύματα, όπου γνώ-
ριζε καλά και τις τακτικές 
πολέμου του Οσμανικού 
Κράτους (ΟσΚ) αλλά και τις 
διαθέσιμες δυνάμεις. Με 
το θάνατο του Ιωάννη Ε’ 
Παλαιολόγου (1341-1391), 
ο Μανουήλ θα φυγαδευτεί 
από την αυλή του Beyazıd 
Α’. Το 1391 ο Beyazıd Α’ θα 
ξεκινήσει την μακρόχρονη 
πολιορκία της Κωνσταντι-
νούπολης (μέχρι 1402), με 
απώτερο σκοπό την κατά-
κτησή της, μέσω του λιμού 
που θα προκαλούνταν. Ο 
Μανουήλ αντιλαμβάνεται 
ότι για να “ανασάνει” ξανά 
η Ρωμανία ήταν απαραίτη-
τες οικονομικές και στρα-
τιωτικές ενισχύσεις, που 
δεν τις διέθετε. Έτσι θα 
απευθυνθεί στα Ευρωπα-
ϊκά βασίλεια. Ο Ούγγρος 
βασιλιάς Sigismund (Σιγι-
σμούνδος, 1387-1437) που 
ηγείτο της νέας Σταυροφο-
ρίας, το 1396 θα ηττηθεί 
στη Νικόπολη (Niğbolu) 
[4] .

Ο Beyazıd Α’ με τις επι-
τυχείς κατακτήσεις του 
στην Ανατολία κατά των 
Ισλαμικών, Τουρκμενικών 
και Τουρκικών φέουδων, 

σε μορφή εξορίας θα με-
ταφέρει Τουρκο-ισλαμικό 
πληθυσμό (εποίκους), σε 
Θράκη, Μακεδονία και 
Βουλγαρία. Η μεταφορά 
εποίκων στα Βαλκάνια θα 
συνεχιστεί σ’ όλη την διάρ-
κεια του 15ου αι [5] .

Εφόσον τα Δυτικά στρα-
τεύματα ήταν αδύνατο να 
προσεγγίσουν την Κων-
σταντινούπολη μέσω ξη-
ράς, με την ανωτερότητα 
κατοχής γνώσεων και θα-
λάσσιων μέσων, προσπα-
θούν να διαβούν τα στενά 
των Δαρδανελίων προς 
Προποντίδα. Όμως:

Οι Ενετοί, η ισχυρότερη θα-
λάσσια δύναμη της Δύσης 
την περίοδο εκείνη, μετά 
την ήττα της Νικοπόλεως, 
προς διαφύλαξη των εμπο-
ρικών τους συμφερόντων 
είχαν ήδη συνθηκολογήσει 
με τον Beyazıd Α’.
Ο Πρίγκιπας της Μόσχας 
Vasily Α’ Dmitriyevich 
(1389—1425), θα αρκεστεί 
να στείλει “Ελεημοσύνη σ’ 
εκείνους που ευρίσκοντο 
πολιορκημένοι από τους 
Τούρκους, σε κατάσταση 
ανάγκης και δυστυχίας” [6]
Οι δε Γερμανοί, που προ-
σπαθούν να αποτάξουν 
τους Ελβετούς που τους 
καταδυναστεύουν, ετοι-
μάζονταν για το πρώτο 
“Reich” (1438-1458). Ως 
λύση δια μέσου της Βε-
νετίας θα προτείνουν το 
Τουρκο-Ελληνικό ή το 
Ισλαμο-Ελληνορθόδοξο 
βασίλειο! [7]
Με επιστολές προς τους 
βασιλείς της Αραγωνίας 
(που κατά την διάρκεια 
της Λατινοκρατίας ήταν 
και Δούκες των Αθηνών) ο 
Μανουήλ μάταια ζητά:
Από τον Martin (the Older, 
the Humane, 1395-1410) 
να του σταλούν τα χρήμα-
τα που συγκεντρώθηκαν 
στην Ιβηρική προς στήριξη 
της Κωνσταντινούπολης.
Από τον Ferdinand Α’ 
(1412-1416) να του στα-
λούν οι δυνάμεις που του 
υποσχέθηκαν για την άμυ-
να της Κωνσταντινούπο-
λης.
Γαλλία και Αγγλία βρίσκο-
νταν σε εμπόλεμη κατά-
σταση (Εκατονταετής Πό-
λεμος 1337-1453), όπου 
“δια μαγείας” θα τερματι-
στεί, όπως και το πρώτο 
Reich με την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης.
Μόνο ο Γάλλος βασιλιάς 
Charles Στ’ (Κάρολος Στ’, 
1380-1422) θα ανταπο-
κριθεί επί της ουσίας και 
θα αποστείλει 1200 εξο-
πλισμένους άνδρες υπό 
τις διαταγές του Στρατάρ-
χη Boucicaut (Jean B’ Le 
Maingre) [8] . Παρ’ όλες 
τις κοινές προσπάθειες, 
οι δυνάμεις τους δεν ήταν 
αρκετές για να απελευθε-
ρώσουν τα παράλια των 
στενών και της Προποντί-
δας. Έτσι το 1399 ο Μανου-
ήλ συνοδευόμενος από 
κληρικούς, λαϊκούς και τον 
Boucicaut θα αναχωρήσει 
προς Βενετία-Παρίσι-Λον-
δίνο προς αναζήτηση ισχυ-
ρής βοήθειας.

Η ανέλπιστη ευκαιρία δι-
άσωσης θα δοθεί από τον 
αιμοσταγή Μουσουλμάνο 
ηγέτη Timurlenk (Ταμερ-
λάνος, 1370-1405), δημι-
ουργού της τελευταίας 
σοβαρής νομαδικής αυ-
τοκρατορίας στην Ασία, οι 
επιτυχίες του οποίου στη-
ρίζονταν σε τρομοκρατία 
και αίμα. Τα Μογγολικά και 
τα συμμαχικά στρατεύμα-
τα αυτών τον Ιούλιο του 
1404 πλησίον της Άγκυρας 
θα διαλύσουν τα Οσμανικά 
στρατεύματα και θα αιχμα-
λωτίσουν τον Beyazıd Α’. 
Σώθηκαν μόνο όσα μέλη 
της Οσμανικής δυναστείας 
και της διοίκησης του ΟσΚ 
δραπέτευσαν στη Θράκη. 
Έτσι οι Μογγόλοι θα κατα-
κτήσουν όλη την Ανατολία. 
Παρότι ο Timurlenk, με 
επιστολές θα ενημερώσει 
για τον θρίαμβό του, τον 
Charles Στ’ και τον Άγγλο 
βασιλιά του Lancester, 
Henry Δ’ (1399-1413) [9] , 
αμφότεροι θα αγνοήσουν 
τις εκκλήσεις του Μανουήλ 
για το τελευταίο κτύπημα 
στο ΟσΚ, που άμεσα είχε 
επιστρέψει στην Κωνστα-
ντινούπολη από το ταξίδι 
του στα Δυτικά βασίλεια.

Με την περιοδεία του Μα-
νουήλ στα Δυτικά Ευρω-
παϊκά βασίλεια, οι Δυτικοί 
θα ενημερωθούν για την 
κατάσταση του Βυζαντίου. 
Είναι γεγονός ότι μετά τη 
μάχη της Άγκυρας όταν 
το μεγαλύτερο τμήμα 
των Μογγολικών στρα-
τευμάτων επέστρεψαν 
για να αντιμετωπίσουν 
τους Κινέζους, εάν Γαλλία, 
Αγγλία και Γερμανία με 
ειλικρινή συμμαχία κατη-
φόριζαν προς Ανατολία, η 
νέα Σταυροφορία δεν θα 
απελευθέρωνε μόνο την 
Κωνσταντινούπολη αλλά 
θα έφθανε μέχρι στα Ιερο-
σύλημα, λόγω του ότι όλες 
οι ενδιάμεσες δυνάμεις 
είχαν καταστραφεί με τις 
επιδρομές του Timurlenk. 
Όμως το Βυζάντιο αφήνε-
ται στην τύχη του:

Ισλαμική Κωνσταντινού-
πολη
Βάσει του εθιμοτυπικού 
του Ισλάμ: “Οι πόλεις που 
δεν παραδίδονται προγε-
νέστερα των εχθροπραξι-
ών, μετά την άλωσή τους 
λεηλατούνται από τους 
νικητές μαχητές για 3 μέ-
ρες και 3 νύχτες”. Με την 
πτώση της η Κωνσταντι-
νούπολη θα δεχτεί κύμα 
καταστροφών από πο-
λεμιστές που αναζητούν 
λάφυρα. Στα λάφυρα συ-
γκαταλέγονταν και οι κά-
τοικοι που θα επέφεραν 
εισόδημα στα σκλαβοπά-
ζαρα. Ως προς το cihad 
[10] , ο αλλόθρησκος εάν 
δεν εξισλαμίζονταν, ήταν 
αναλώσιμο προϊόν. Έτσι 
στην Κωνσταντινούπολη 
μετά την άλωση θα παρα-
μείνουν περίπου 15.000 
κάτοικοι (προ των μαχών 
ανέρχονταν περίπου στους 
60.000). Για ένα αιώνα οι 
Σουλτάνοι του ΟσΚ με 
παροχές ή με βίαια μέσα 

θα προσπαθήσουν να κα-
τοικηθούν τα άδεια κτήρια 
της Παλαιάς Κωνσταντι-
νούπολης (εντός των τει-
χών Πόλη).

Ο Mehmed Β’ (1451-1481), 
προ των επιθέσεων είχε 
δηλώσει ότι όλα τα κτήρια 
της Κωνσταντινούπολης 
ως λάφυρα ανήκουν στο 
Σουλτάνο. Έτσι και ως επι-
βεβαίωση των κυριαρ-
χικών του δικαιωμάτων 
επί των Βυζαντινών λαών, 
ως πρώτη πράξη θα με-
τατρέψει τη Μητρόπολη 
των Ελληνορθόδοξων σε 
Τέμενος. Όμως τι απέγιναν 
ως προς τον Raymond 
Janin οι πέρα των 400 [11] 
και ως προς τον Halûk 
Şeysuvaroğlu οι 1560 Μο-
νές και Ναοί [12] ; Σήμερα 
“διασώζονται” μόνο 34. Εξ 
αυτών, οι 28 λειτουργούν 
ως λατρευτικοί χώροι του 
Ισλάμ [Κοίτα πίνακα ΙΙ] [13] 
, οι 4 ως Ελληνορθόδοξοι 
Ναοί και 2 βρίσκονται σε 
διαφορετικό καθεστώς.

Ως Χριστιανοί πρέπει να 
θρηνήσουμε αυτούς τους 
χαμένους πολιτισμικούς 
θησαυρούς; Το γεγονός 
ότι κάποιοι φρόντισαν να 
ξεχαστούν αποδεικνύει ότι 
έχει περατωθεί και η τελευ-
ταία φάση της γενοκτονί-
ας, δηλαδή η εξάλειψη του 
γεγονός από την ιστορία 
και από την συνείδηση της 
ανθρωπότητας.

Με την άλωση 9 λατρευ-
τικοί χώροι των Ελληνορ-
θόδοξων θα μετατραπούν 
άμεσα σε Τεμένη για να 
“εξυπηρετήσουν” τις θρη-
σκευτικές ανάγκες των κα-
τακτητών [Κοίτα ΠίνακαΙΙ, 
επισημαίνονται με κόκκινο 
στη στήλη Α/Α] . Στον 15ο 
αι θα ακολουθήσουν άλλοι 
7 [Κοίτα Πίνακα ΙΙ, επιση-
μαίνονται με πράσινο στη 
στήλη Α/Α] . Βέβαια ιστορι-
κά διαπιστώνουμε ότι όταν 
ένας Ναός μετατρέπονταν 
σε Τέμενος, κατάσχονταν 
όλα τα πλούτη εντός αυτού 
αλλά και του Βακουφιού 
που τον στήριζε. Πολλές 
φορές η κατάσχεση απο-
τελούσε “ποινή” για κάποια 
επιτυχία που σημειώνο-
νταν από οιοδήποτε Ορθό-
δοξο Χριστιανικό βασίλειο 
αλλά κυρίως της Τσαρικής 
Ρωσίας κατά του ΟσΚ.

Πώς κάλυπταν τις θρη-
σκευτικές τους ανάγκες οι 
έποικοι που τοποθετήθη-
καν στην Κωνσταντινού-
πολη; Βάσει των μέσων 
που διέθεταν στα μέσα του 
15ου αι. δεν ήταν δυνατόν 
να περατωθεί η ανέγερση 
Τεμένους πριν από δύο 
χρόνια. Άρα στα τέλη του 
15ου αι. στην Κωνσταντι-
νούπολη υπήρχαν μόνο 
24 Τεμένη [(9+4+7 τέως 
Βυζαντινοί Ναοί και 4 νε-
όκτιστα) Κοίτα πίνακα IV] .

Όπως μας ενημερώνει 
ο Toprak [Κοίτα Πίνακα 
V] βάσει εγγράφου που 
βρέθηκε στα αρχεία του 

Η οριοθέτηση των Θαλασσίων 
Ζωνών Ελλάδας / Τουρκίας

Η Αγία Σοφία & το οδοιπορικό ενός  
Κωνσταντινουπολίτη
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Topkapı, το 1478, σε Πα-
λαιά Πόλη και Γαλατά, στις 
16.404 οικογενειακές εστί-
ες κατοικούσαν 82.020 
άτομα (με αποδοχή ότι 
σε κάθε εστία κατά Μ.Ο. 
κατοικούσαν 5 άτομα) από 
τους οποίους οι 47.430 
ήταν Μουσουλμάνοι. Δη-
λαδή η αντιστοιχία ήταν 
1.977 άτομα ανά Τέμε-
νος…

To 1517 η πρωτοκαθεδρία 
(Halife = Χαλίφη) του Σου-
νιτικού Ισλάμ θα περάσει 
στην Οσμανική δυναστεία. 
Έτσι στην Οσμανική πλέον 
πρωτεύουσα θα μετατρα-
πούν επιπλέον 6 Βυζα-
ντινοί Ναοί σε Τεμένη και 
θα ανεγερθούν άλλα 41. 
Δηλαδή στα τέλη του 16ου 
αι., στην πρωτεύουσα του 
Σουνιτικού Ισλάμ λειτουρ-
γούσαν συνολικά 71 Τεμέ-
νη, τα 26 εξ αυτών τέως 
Βυζαντινοί Ναοί!

Στον 16ο αι. η Κωνσταντι-
νούπολη θα ζήσει σημα-
ντικές πληθυσμιακές αυ-
ξο-μειώσεις. Αυξήσεις σε 
μορφή εξορίας ή αναγκα-
στικής μετοίκισης Μου-
σουλμάνων και μη Μου-
σουλμάνων, μειώσεις από 
επαναστάσεις και επιδημί-
ες, όπως πανώλης, χολέρας 
κ.ά. Για τα τέλη του 16ου 
αι. ποικίλουν οι πληροφο-
ρίες περί δημογραφικής 
σύνθεσης. Το εύρος των 
σοβαρών πρωτογενών 
στοιχείων κυμαίνεται από 
250.000 [14] μέχρι 700.000 
[15] . Όμως πολλές πηγές 
συμφωνούν στην ποσό-
στωση Μουσουλμάνων 
προς μη Μουσουλμάνων, 
που μένει σταθερή από 
τα τέλη του 15ου αι., που 
ανέρχεται σε Μ.Ο. (54/46). 
Άρα τέλη του 16ο αι. για 
κάθε Τέμενος αντιστοιχούν 
1.901 (Toprak) έως 5.324 
(Michigan) Μουσουλμά-
νοι.

Οι πανδημίες που εκδη-
λώθηκαν το 1618, 1637, 
1655, 1662 και 1749 [16] σε 
συνδυασμό με την μεγά-
λης έκτασης πυρκαγιά του 
1660 θα φέρουν μεγάλες 
αλλαγές στον οικιστικό 
και κοινωνικό ιστό της 
Κωνσταντινούπολης [17] . 
Έτσι μέχρι αρχές του 19ου 
αι. δεν υπάρχουν σοβαρά 
πρωτογενή δημογραφικά 
στοιχεία για την Κωνστα-
ντινούπολη.

Ο ι  Μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ι ς 
( Ta n z i m a t )  ο  Σύ λ λ ο -
γος-Κόμμα Ένωσης και 
Προόδου ( İTC,  İ tt ihat 
Terakkî Cemiyeti) και η 
Τουρκική Δημοκρατία (ΤΔ)
Οι πολιτισμικές μεταρρυθ-
μίσεις στο ΟσΚ θα ξεκι-
νήσουν την “περίοδο της 
Τουλίπας” (1718-1730), 
όπου διαμορφώνονται 
νέες τεχνοτροπίες αρχιτε-
κτονικής και εσωτερικής 
διακόσμησης των Τεμε-
νών. Αν και η περίοδος θα 
τερματιστεί με αιμοσταγές 
κίνημα των Ισλαμιστών, οι 
επιρροές των νέων τεχνο-
τροπιών θα παραμείνουν 
μέχρι και την περίοδο της 

Τουρκικής Δημοκρατίας 
(ΤΔ). Στην Κωνσταντινού-
πολη θα αναγερθούν 35 
Τεμένη βασισμένα στις 
νέες τεχνοτροπίες, τα πε-
ρισσότερα στις Ασιατικές 
περιοχές της πόλης [18] .

Παραμένει να απαντηθεί 
το ερώτημα, όταν εξαφα-
νίστηκε από την Ιστορία το 
ΟσΚ (Λοζάνη 1923) πόσα 
Τεμένη υπήρχαν στην Κων-
σταντινούπολη;

Το εν λόγω ερώτημα πρέ-
πει να απαντηθεί με πηγές 
προ του 2006. Έκτοτε στην 
ΤΔ, εμφανίστηκαν “Καθη-
γητές” παραχαράκτες της 
Ιστορίας, που την κατα-
γράφουν κατόπιν “άνωθεν 
” εντολών και υποδείξεων. 
Αν και σήμερα στην Ισλα-
μική Εγκυκλοπαίδεια ο 
μικρότερος αριθμός που 
συναντάμε ανέρχεται στα 
900, στις επίσημες εκθέ-
σεις της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας της ΤΔ του 1935, ο 
αριθμός αυτός ανέρχεται 
στα 833 [Κοίτα ΠίνακαVI] . 
Έτσι διαπιστώνουμε ότι το 
1935, έτος που η Αγ. Σοφία 
θα αρχίσει να λειτουργεί 
ως Μουσείο, για κάθε Τέμε-
νος στην Κωνσταντινούπο-
λη αναλογούσαν σύμφωνα 
με πρωτογενείς πηγές 798-
1380 Μουσουλμάνοι.

Η επικράτηση των Νεό-
τουρκων και ο ερχομός 
τους στην εξουσία θα συ-
νοδευτεί με ατιμώρητες 
γενοκτονίες κατά των Βυ-
ζαντινών λαών. Μερίδα 
του İTC με ηγέτη τον Μου-
σταφά Κεμάλ Ατατούρκ 
(Mustafa Kemâl Atatürk) 
θα ιδρύσουν την ΤΔ με 
νέο κόμμα εξουσίας το 
Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα (CHP, Cumhuriyet 
Halk Partisi). Την περίοδο 
1909-1950 θα επικρατήσει 
η εθνικιστική τάση του ITC, 
με στόχο τη “Δυτικοποί-
ηση” και “Τουρκοποίηση” 
της χώρας. Έτσι στην πο-
λιτική “Τουρκοποίησης” 
των κατοίκων της ΤΔ, δεν 
θα στοχοποιηθούν μόνο 
οι μη Μουσουλμάνοι, αλλά 
και τα Ισλαμικά Τάγματα 
και οι Ισλαμικές σέχτες 
των διαφόρων Ισλαμικών 
δογμάτων. Μετά το 1950 
θα αναλάβει την εξουσία η 
φιλελεύθερη θρησκευτικά 
ουδέτερη πτέρυγα του 
CHP, που διατηρώντας την 
πολιτική “Τουρκοποίησης” 
θα κυβερνήσει μέχρι το 
1980. Στις 12/9/1980 με 
το κίνημα των Ενόπλων 
Δυνάμεων και με ηγέτη 
τον Κενάν Εβρέν (Ahmet 
Kenan Evren) η ΤΔ θα αρ-
χίσει να διολισθαίνει στο 
Ισλάμ [διαπιστώνεται και 
από τον Πίνακα VII στήλη 
3] , με ελπίδα την επίλυση 
των οικονομικών προβλη-
μάτων, που είχαν προέλθει 
από την παράνομη κατοχή 
της Κύπρου (1974).

Οι μειονοτικές ομάδες που 
αντιστέκονται στην πο-
λιτική “Τουρκοποίησης” 
θα δεχτούν ένα μακρό-
πνοο και σταθερό σχέ-
διο εθνοκάθαρσης (ως 

μορφή γενοκτονίας, ΟΗΕ 
18/12/1992-47/121) [19] . 
Έτσι μετά το 1975 το σύ-
νολο των μη Μουσουλμά-
νων στην επικράτεια δεν 
θα ξεπεράσει το 2% του 
συνόλου του πληθυσμού, 
όταν το ποσοστό αυτό το 
1914 ξεπερνούσε το 22%.

Σε μία πόλη που για αιώνες 
υπήρξε πρόβλημα λειψυ-
δρίας, παρά την ύπαρξη 
των Στερνών του Ιουστι-
νιανού, το νερό για τον 
Κωνσταντινουπολίτη ήταν 
ιερό για αιώνες. Η αδυ-
ναμία προστασίας ιερών 
χώρων θα περιορίσει τα 
εν λειτουργία Ελληνορ-
θόδοξα Αγιάσματα στην 
Κωνσταντινούπολη. Έτσι 
από τα 595 ιστορικά κα-
ταγεγραμμένα Αγιάσματα 
[20] , σήμερα υπάρχουν 
μόνο τα 27 [Κοίτα Πίνακα 
VII] . Στο βωμό της οικο-
δομικής βιομηχανίας δεν 
υπήρξε κανένας σεβασμός 
στους ιερούς χώρους που 
διέθεταν πόσιμο ιερό νερό 
[ως μερικά παραδείγματα 
Κοίτα στον Πίνακα ΙΙΙ] . 
Κατόπιν μελέτης δημιουρ-
γείται η αίσθηση ότι στη 
σύγχρονη Κωνσταντινού-
πολη οι δρόμοι σχεδιάζο-
νταν στοχεύοντας τα μη 
Μουσουλμανικά Ιδρύματα 
και Ιερούς χώρους…

Κατά την τέλεση της Γε-
νοκτόνου πράξης των 
Σεπτεμβριανών [21] , θα 
πυρποληθούν 73 Ναοί και 
Μονές. Οι περισσότερες εξ 
αυτών θα αναστηλωθούν 
με ιδίες δυνάμεις της κοι-
νότητας και τις πενιχρές 
ενισχύσεις της ΤΔ [22] , που 
δεν θα ξεπεράσουν το 12% 
των συνολικών ζημιών. 
Σήμερα στην Κωνσταντι-
νούπολη λειτουργούν 83 
Ναοί και 10 Μονές [Κοίτα 
Πίνακα VII] . Μερικές εξ 
αυτών έχουν παραχωρηθεί 
σε αλλοεθνείς Ρωμιούς για 
λειτουργικές ανάγκες. Στα 
επίσημα έγραφα των κα-
ταστροφών αναφέρονται 
μόνο 8 Αγιάσματα, αριθ-
μός ελάχιστος ως προς την 
πραγματική καταστροφή 
που υπέστησαν.

Από την πλευρά των Μου-
σουλμάνων, εκτός των 
λατρευτικών χώρων των 
Αλεβιτών (Cem Evi), των 
Ισλαμικών ταγμάτων και 
άλλων δογμάτων [το 70% 
των Μουσουλμάνων της 
ΤΔ είναι Χανεφίτες-Σου-
νίτες (Hanefî)] στην Κων-
σταντινούπολη λειτουρ-
γούν 3.271 Τεμένη. Μερικά 
εξ αυτών (όπως Çamlıca, 
Sultan Ahmed, Fatih, κά) 
είναι χωρητικότητας άνω 
των 40.000 ατόμων. Είναι 
γεγονός ότι, όπως καταγ-
γέλλει και ο Πρόεδρος 
Recep Tayyip Erdoğan 
(RTE), στην κύρια προσευ-
χή της Παρασκευής στα 
περιφερικά Τεμένη δεν 
συμπληρώνεται το 50% 
της πληρότητας!

Γιατί όλη αυτή η επίδειξη 
συνέβη στο Ναό της Αγίας 
του Θεού Σοφίας;

Ο Ναός της Αγίας του Θεού 
Σοφίας ως εργαλείο του 
Recep Tayyip Erdoğan
Με μία προσεκτική ματιά 
στους Πίνακες VIII και VI, 
θα διαπιστώσουμε ότι καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής της 
ΤΔ (1923 και μετά) η κρατι-
κή μηχανή σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Θρησκευ-
μάτων προσπάθησε να δι-
ατηρήσει την αναλογία ένα 
τέμενος ανά 900 άτομα. 
Η ανέγερση Τεμενών θα 
εκτοξευθεί σε δύο κρίσιμες 
περιόδους (1981-1983) 
και (2010-2012), κατά τις 
οποίες άλλαζε το πολιτικό 
κατεστημένο. Στην πρώτη 
με το κίνημα Εβρέν ξεκι-
νούσε η επικράτηση των 
Ισλαμιστών, και στη δεύτε-
ρη μετά το επεισόδιο Mavi 
Marmara [23] , ξεκινούσε η 
διάσπαση των Ισλαμιστών 
του Muhammed Fethullah 
Gülen με τον RTE. Τότε το 
“όπιο του λαού” λειτούργη-
σε θετικά για τον RTE σ’ ότι 
αφορά τα εσωτερικά της 
ΤΔ, όμως ο μέσος Δυτικός 
πολίτης δεν ενημερώθηκε 
από τα συστημικά ΜΜΕ για 
τις επερχόμενες αλλαγές. 
Γιατί;

Αν και σταθερά σε κάθε 
συγκέντρωση που διοργά-
νωνε ο RTE στην Κωνστα-
ντινούπολη, οι ακόλουθοι 
συγκεκριμένων Ισλαμικών 
ταγμάτων προέβαιναν σε 
συνθήματα υπέρ της με-
τατροπής του Μουσείου 
της Αγ. Σοφίας σε Τέμενος, 
ο RTE σταθερά τους απο-
στόμωνε λέγοντάς τους 
“Πρώτα γεμίστε τα συ-
νοικιακά Τεμένη, και μετά 
βλέπουμε!” [24] . Όταν το 
2019 συλλογίζονταν το 
πολιτικό κόστος (και το 
οικονομικό, που έθετε η 
Διεύθυνση Τουρισμού), το 
2020 με λαλιά κατακτητή 
επανεγκαινίασε το Τέμενος 
Aya Sofya. Τι είχε αλλάξει;

Τι ήταν αυτό που ώθησε 
τον RTE να θυσιάσει τα 
έσοδα του πρώτου σε επι-
σκεψιμότητα μουσείου 
της ΤΔ [Κοίτα Πίνακα Χ] , 
μάλιστα την περίοδο έντο-
νης οικονομικής κρίσης; Η 
εν λόγω πράξη στηρίζει ή 
δημιουργεί πρόβλημα στη 
σύμμαχο στη Συρία και 
εχθρό στη Λιβύη, Ρωσική 
Ομοσπονδία; Είχε συζητη-
θεί, όπως φημολογείται, 
στην εβδομαδιαία επι-
κοινωνία που είχε με τον 
Donald John Trump; Ποια 
η θέση των ΗΠΑ; Πάντως 
βλέποντας τον αριθμό των 
επισκεπτών σε αντίστοιχα 
έτη, διαπιστώνουμε ότι οι 
εξελίξεις στα θερμά μέ-
τωπα της ΤΔ επηρεάζουν 
αισθητά τον τουρισμό, που 
τα οφέλη δεν περιορίζο-
νται μόνο στα έσοδα της 
Αγ. Σοφίας!

Υπήρχε και η σκέψη, επει-
δή η τουριστική περίοδος 
του 2020 έχει χαθεί λόγω 
covid 19, τουλάχιστον να 
κερδηθούν οι mücahid 
[Κοίτα σημ.10] των Ταγ-
μάτων που επίμονα και 
για πολλά έτη απαιτούσαν 
την μετατροπή! Μάλλον θα 

είναι χρήσιμοι όταν ανοίξει 
το νέο και ισχυρό Δυτικό 
μέτωπο… Βέβαια αρκετοί 
πολεμοχαρείς ήλπιζαν ότι 
ο “αρχηγός” (Reis, όπως 
αποκαλείται ο RTE μεταξύ 
των οπαδών του), όπως 
συνηθίζεται και στα Ισλα-
μικά κράτη, στις 24/7/2020 
θα άνοιγε το ιερό λάβα-
ρο (sancak-ı şerif ) κατά 
της Ελλάδας στο πέρας 
της προσευχής [25] . Έτσι 
μερικοί είχαν προσέλθει 
στην προσευχή της Παρα-
σκευής, μεταμφιεσμένοι 
ως αξιωματικοί του ΟσΚ 
με γυμνές σπάθες… Δεν 
έγινε, όμως θα γίνει;

Τέλος το μοναδικό σίγου-
ρο είναι ότι η “φιέστα” 
του συμβολισμού πέτυχε 
τον σκοπό της. Όσο κα-
ταστρέφεται η οικονομία 
της ΤΔ θα έχουμε πολλές 
“φιέστες” που οδηγούν σε 
επικίνδυνα μονοπάτια, κυ-
ρίως τον RTE. Όπως ισχύει 
και στο νόμο της ζούγκλας, 
το αγρίμι όσο διαισθάνεται 
το τέλος του τόσο πιο επι-
κίνδυνο γίνεται.

Κλείνοντας
Στις 24/7/2020 δεν έκρου-
σαν οι καμπάνες πένθιμα 
στην πρωτεύουσα του 
νομού που κατοικώ τα 
τελευταία χρόνια. Ίσως 
να μου υπενθύμιζαν τα 
χιλιάδες χαμένα κειμήλια 
από ένα τόσο μικρό χώρο 
με μέγιστη πνευματική 
συνεισφορά στην ανθρω-
πότητα, που προστάτεψε 
τον Ελληνισμό. Για αυτό 
το μίσησαν, το μισούν θα 
το μισήσουν και όποτε ευ-
καιρούσαν και ευκαιρούν 
το καταστρέφουν. Ίσως να 
μου υπενθύμιζαν ένα οδοι-
πορικό στην ιστορία, όπως 
τα προαναφερόμενα, που 
μου δημιούργησαν την 
αίσθηση ότι κάνω συνεχώς 
κύκλους σε διαφορετικά 
σκηνικά.

Στις 24/7/2020 δεν έκρου-
σαν οι καμπάνες πένθιμα 
στην πρωτεύουσα του 
νομού που κατοικώ τα 
τελευταία χρόνια. Ίσως κα-
λώς δεν έκρουσαν διότι θα 
αναρωτιόμουν “για ποιον 
κτυπούν οι καμπάνες;”
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Συνεχίζεται στο επόμενο.
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Βαγγέλης Μανδραβέλης

H ύφεση φέτος στην Ευρω-
ζώνη θα είναι μεγάλη. Ίσως 
μεγαλύτερη από τις αρχι-
κές εκτιμήσεις. Η Ισπανία 
γνώρισε βουτιά 18,5% στο 
δεύτερο τρίμηνο, η Ιταλία 
17%, η Γαλλία κοντά στο 
14%, η Γερμανία 10%. 

Όλες αυτές οι χώρες έχουν 
μια διαφορά σε σχέση με 
την Ελλάδα. Παράγουν 
και εξάγουν προϊόντα τα 
οποία όλος ο υπόλοιπος 
κόσμος είναι διατεθειμέ-
νος να αγοράσει. Στην Ελ-
λάδα αυτό δεν συμβαίνει. 
Η ανάπτυξη στηρίζεται 
ακόμη και σήμερα στον 
τουρισμό. Είναι ζήτημα 
αν αυτός θα φέρει φέτος 
3 - 3,5 δισ. ευρώ έσοδα. 
Επομένως; Μπορεί η φετι-
νή ύφεση να είναι ακόμη 
μεγαλύτερη από ότι το δυ-
σμενές σενάριο του 7,8% 
του υπουργείου Οικονομι-
κών; Ναι, είναι πιθανό. 

Η Ελλάδα βρίσκεται ενώπι-
ον μιας οικονομικής καται-
γίδας, χωρίς δυστυχώς να 
έχει μια ισχυρή βιομηχα-
νία, η οποία σε παρόμοιες 
περιπτώσεις λειτουργεί 
για την οικονομία, όπως η 
«αντιστάθμιση κινδύνου» 
για μια επιχείρηση. Τέτοια 
ώστε να την καθιστά πιο 
στέρεη, με μεγαλύτερες 
αντοχές απέναντι σε εξω-
γενή σοκ. Και μόνο χώρες 
που έχουν επιτυχημένες 
επιχειρήσεις μπορούν να 
αντλήσουν οφέλη από μια 
κρίση.

Η Ελλάδα θα μπορούσε 
φέτος να γνωρίσει ύφεση 
ακόμη και πάνω από 10%, 
εκτιμά έμπειρος οικονο-
μολόγος. Χρόνια λάθη την 
έχουν αφήσει αθωράκιστη 
στις καταιγίδες.
Ο Σεπτέμβρης αναμφίβο-
λα θα βρει τις τουριστικές 
επιχειρήσεις της χώρας 
μας σε μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση. Οι ελπίδες για 
ανάκαμψη των κρατήσε-
ων έχουν εξανεμιστεί. Ο 
φετινός τουρισμός ήταν 
εγχώριος. Και πάλι, όσα ξε-
νοδοχεία δούλεψαν, αυτό 
αφορούσε το πολύ δύο- 
τρεις εβδομάδες.

Το ίδιο αναμένεται να συμ-
βεί στο λιανεμπόριο, όπου 
το lockdown εκπαίδευσε 
τους Έλληνες στις εξαγο-
ρές μέσω διαδικτύου και 
μάλιστα από το εξωτερικό. 

Εξέλιξη που αναπόδραστα 
θα επιταχύνει τον «θάνατο 
του (παραδοσιακού) εμπο-
ράκου». Το ίδιο συμβαί-
νει, όπως έδειξε η ΕΛΣΤΑΤ 
πρόσφατα, και σε άλλους 
κλάδους π.χ. της εστίασης, 
της ψυχαγωγίας κ.ά.

Τους φόβους για ένα δύ-
σκολο χειμώνα, επιβε-
βαιώνει και η απόφαση 
της κυβέρνησης να φέρει 
νέα μέτρα στήριξης των 
ελληνικών επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών. Ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος 
Στέλιος Πέτσας προϊδέασε 
χθες για το νέο πακέτο μέ-
τρων που θα εξαγγείλει ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το βήμα 
της ΔΕΘ. Μάλιστα ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος 
σημείωσε ότι τα νέα μέτρα 
θα χρηματοδοτηθούν από 

Ο δύσκολος χειμώνας της οικονομίας

τα κονδύλια του Ταμείου 
Ανάκαμψης.

Πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η νέα δέσμη μέτρων 
στήριξης νοικοκυριών κι 
επιχειρήσεων, θα φτάσει 
στο ύψους των 2,4 δισ. 
ευρώ. Τα πιθανά μέτρα 
περιλαμβάνουν την παρά-
ταση του προγράμματος 
«Συνεργασία», την παρά-
ταση της μείωσης των 
ενοικίων και φυσικά μειώ-
σεις φόρων.
Με τα μέτρα αυτά, θα 
επιχειρηθεί για άλλη μια 
φορά, η ανάσχεση μιας 
υπέρμετρης αύξησης της 
ανεργίας, όπως το έπραξε 
η κυβέρνηση την περα-
σμένη Άνοιξη. Η αλήθεια 
είναι ότι μέχρι σήμερα η 
ανεργία έχει συγκρατηθεί 
εξαιτίας των χρημάτων 
που έχουν πέσει στην οικο-

νομία. Και καλώς έπεσαν, 
καθώς χωρίς αυτά, η ανερ-
γία θα μπορούσε εύκολα 
να εκτιναχθεί, ακόμη και 
στο 30%. Αυτό έδειξε η 
πορεία της ανεργίας σε άλ-
λες χώρες (π.χ. ΗΠΑ), όπου 
μέσα σε λίγες εβδομάδες η 
ανεργία εκτινάχθηκε κατά 
10 ποσοστιαίες μονάδες.

Όμως, τα χρήματα δεν 
φυτρώνουν στα δένδρα. 
Όπως επεσήμανε χθες και 
ο πρώην επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ ) Μάριο 
Ντράγκι, ο φθηνός δανει-
σμός δεν αποτελεί λύση, 
ειδικά για τις υπερχρεωμέ-
νες χώρες.

Η παρέμβαση του πρώ-
ην κεντρικού τραπεζίτη 
της Ευρώπης, έδωσε έναν 
εντελώς διαφορετικό τόνο 
από εκείνο που δίνουν 
μέχρι σήμερα οι «Κασ-
σάνδρες» για την πορεία 
της οικονομίας. Ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, σε ομιλία του 
στο Ρίμινι της Ιταλίας, ο κ. 
Ντράγκι για να δείξει το 
μέγεθος των επιπτώσεων 
της πανδημίας, είπε ότι 
ολόκληρη η Ευρώπη θα 
απαιτήσει περίπου ένα νέο 
Σχέδιο «Μάρσαλ» για την 
ανασυγκρότησή της.
Ο κ. Ντράγκι πρόσθεσε με 
νόημα ότι οι χώρες της Ευ-
ρώπης δεν πρέπει να επα-
ναπαύονται στα χαμηλά 
επιτόκια δανεισμού, καθώς 
αυτά δεν διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του χρέους 
τους, ενώ παρότρυνε τις 
κυβερνήσεις να αξιοποι-

ήσουν τους πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης για 
παραγωγικούς σκοπούς. 
Κυρίως όμως να επενδύ-
σουν στην έρευνα, την 
ανάπτυξη και την καινο-
τομία. 

Είναι προφανές από τα 
παραπάνω ότι απαιτείται 
άμεσα αλλαγή του πα-
ραγωγικού μοντέλου. Κί-
νητρα, φοροαπαλλαγές, 
ιδέες «έξω από το κουτί», 
αφενός για να στηριχθούν 
οι μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, αφετέρου για 
να «μεγαλώσουν». Να μπο-
ρέσουν να γίνουν τρο-
φοδότες των μεγάλων 
εξαγωγικών επιχειρήσεων. 
Να γίνουν ανταγωνιστικές, 
ώστε να μπορεί για παρά-
δειγμα μια μεγάλη ελληνι-
κή εξαγωγική επιχείρηση 
μαρμάρου να προμηθεύε-
ται πρώτη ύλη, όχι από την 
Τουρκία, επειδή αυτή είναι 
πολύ φθηνότερη, αλλά 
από την Ελλάδα.

Τα παραπάνω δεν μπο-
ρούν να γίνουν από την μια 
ημέρα στην άλλη. Χρειάζε-
ται ωστόσο να αρχίσουμε 
να τρέχουμε. Το φθινόπω-
ρο πρέπει οπωσδήποτε να 
ξεκινήσουν συγκεκριμένα 
προγράμματα και δρομο-
λογημένα έργα. Χρόνος για 
χάσιμο δεν υπάρχει. Πριν 
από το μαραθώνιο που συ-
νεπάγεται η απορρόφηση 
των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης θα πρέπει να 
προηγηθεί ένα σπριντ. Ο 
φετινός χειμώνας δεν θα 
είναι εύκολος.

Ιωάννης Αναστασάκης

Ο Περικλής, διαπρεπής 
Αθηναίος πολιτικός της 
κλασικής Ελλάδος, εκφω-
νώντας τον «Επιτάφιο» 
λόγο του στο νεκροταφείο 
του Κεραμικού, με σκοπό 
να τιμήσει τους νεκρούς 
και να εξυψώσει το ηθικό 
των Αθηναίων, είχε τονίσει 
την φράση: «. φιλοσοφού-
μεν άνευ μαλακίας», που 
σημαίνει στη μετάφραση: 
«. διανοούμεθα χωρίς μαλ-
θακότητα». Η συγκεκριμέ-
νη ρήση έχει καταγραφεί 
από τον Θουκυδίδη, τον 
ιστορικό του Πελοποννη-
σιακού πολέμου.

Στη σημερινή πραγματι-
κότητα, οι σύγχρονοι πο-
λιτικοί και λοιποί ταγοί και 
παράγοντες της Δημόσιας 
Διοίκησης, επιδίδονται 
ελεύθερα στην «μαλθακό-
τητα» για την προσωπική 
τους ευχαρίστηση, εφευρί-
σκοντας τέχνες και τεχνά-
σματα που ταλαιπωρούν 
τους πολίτες. Όταν όμως 
από τις πράξεις τους και 
την εξόφθαλμη αμέλεια 
και παράβαση καθήκοντος 
που έχει διαπραχθεί, προ-
καλούνται μείζονες εθνικές 
καταστροφές, κοινωνική 
ανασφάλεια και απώλεια 
ανθρώπινων ζωών, τότε οι 
πράξεις αυτές προκαλούν 
κοινωνική οργή και επισεί-
ουν ποινικές, αστικές και 
πολιτικές ευθύνες.

Η όποια κριτική περιλαμ-
βάνεται σε αυτό το άρθρο, 
απευθύνεται στα ανώτατα 
κλιμάκια Πολιτικών και 
Διοικητικών ευθυνών. Οι 
άνδρες και γυναίκες της 
Πυροσβεστικής, των Σω-
μάτων Ασφαλείας και όλων 
των άλλων Υπηρεσιών που 
αγωνίστηκαν στο πεδίο 
της μάχης με την φωτιά, 
υπερέβαλαν εαυτόν και 
πρόσφεραν το μέγιστο 
που μπορούσαν, εφαρ-
μόζοντας τα υπάρχοντα 
σχέδια και τις οδηγίες που 
έλαβαν.

Ευθύνες για την κα-
ταστροφή

Λίγες ημέρες μετά την τε-
ράστια καταστροφή από 
την πυρκαγιά στην ανατο-
λική Αττική, παρακολουθή-
σαμε αποσβολωμένοι την 
συνέντευξη παραγόντων 
που ενεπλάκησαν  στη δια-
χείριση αυτής της μείζονος 
κρίσης. Το αποκορύφωμα 
της υπερφίαλης, αλαζο-
νικής και κατώτερης των 
προσδοκιών αυτοκριτικής, 
σε επίπεδο μάλιστα που 
προσβάλει την νοημοσύνη 
του μέσου Έλληνα, των 
συμμετεχόντων στην συ-
νέντευξη τύπου, αποκλει-
στικά αποσκοπούσε στην 
αποποίηση των ευθυνών 
τους. Η απουσία της Πε-
ριφέρειας και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης από την 
συγκεκριμένη συνέντευξη, 
παρέπεμπε στην τακτική 
της «σαλαμοποίησης» των 
ευθυνών. Κάτι που θεωρη-
τικά συνηθίζεται για την 
απευθείας ανάθεση δημό-
σιων έργων.

Α. Έναρξη της δασικής 
πυρκαγιάς: Μία δασική 
πυρκαγιά μπορεί να ξεκι-
νήσει από φυσικά αίτια, 
όπως για παράδειγμα η 
τριβή ανάμεσα σε ξερά 
κλαριά ή ένας κεραυνός. 
Μπορεί να ξεκινήσει από 
κακόβουλη ενέργεια, όπως 
από καταπατητές, ψυχα-
σθενείς, τρομοκράτες, 
ξένους πράκτορες. Μπο-
ρεί ακόμα να ξεκινήσει 
από ατύχημα ή αμέλεια, 
όπως βραχυκύκλωμα σε 
καλώδια ρεύματος, σπίθα 
από εξάτμιση και άλλα. Η 
πρόληψη και η αποτρο-
πή έναρξης των δασικών 
πυρκαγιών είναι αρμοδι-
ότητα και πάλι Κρατικών 
Υπηρεσιών. Όταν αυτές 
αποτύχουν στην πρόληψη, 
τότε έχουμε την εκδή-
λωση της πυρκαγιάς. Η 
εμμονή των κυβερνητικών 
εκπροσώπων στην πιθανή 
κακόβουλη ενέργεια, δεν 
δικαιολογεί τα λάθη στην 
μετέπειτα αντιμετώπιση 
της εξέλιξης και τις τερά-
στιες απώλειες.

Τούτο διότι ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ της 

δασικής πυρκαγιάς, θα 
έπρεπε με την εκδήλωσή 
της να αντιδράσουν οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμ-
φωνα με τα προϋπάρχοντα 
σχέδια. Σκοπός είναι ο πε-
ριορισμός των ζημιών και 
η προστασία της ανθρώπι-
νης ζωής, των περιουσιών, 
καθώς επίσης της πανίδας 
και χλωρίδας, στην πλητ-
τόμενη περιοχή. Παράμε-
τροι που επηρεάζουν την 
επιτυχία αντιμετώπισης 
της δασικής πυρκαγιάς 
είναι:

Β. Παροχή νερού:  Στα 
προληπτικά Μέτρα αντι-
μετώπισης των δασικών 
πυρκαγιών, θα πρέπει να 
έχει διασφαλιστεί ότι θα 
υπάρχει συνεχής ροή νε-
ρού στο δίκτυο υδροδότη-
σης προς τις πληγείσες πε-
ριοχές. Είναι αδιανόητο και 
εγκληματικό, σε μία αστική 
πευκόφυτη περιοχή, να δι-
ακοπεί το νερό επειδή στα-
μάτησαν τα αντλιοστάσια. 
Αυτά  θεωρούνται κρίσιμες 
υποδομές και είναι έγκλη-
μα βαριάς αμέλειας να μην 
υπάρχει νερό όχι μόνο στις 
οικίες αλλά και στους πυ-
ροσβεστικούς κρουνούς. 
Είναι επίσης γνωστό ότι 
στις δασικές πυρκαγιές 
καίγονται τα καλώδια του 
δικτύου και διακόπτεται 
το ρεύμα. Επομένως τα 
αντλιοστάσια πρέπει να 
έχουν ανεξάρτητη εφεδρι-
κή παροχή με ηλεκτροπα-

ραγωγά ζεύγη (γεννήτριες) 
ώστε να ενεργοποιούνται 
αυτόματα όταν διακοπεί η 
κανονική ηλεκτρική παρο-
χή. Θα πρέπει να υπάρχει 
επόπτης- συντηρητής και 
να τηρείται μητρώο ελέγ-
χου καλής λειτουργίας στα 
πλαίσια προετοιμασίας 
αντιμετώπισης προβλημά-
των της θερινής περιόδου.

Συμπερασματικά, αν έστω 
και ένας άνθρωπος έχασε 
την ζωή του γιατί δεν είχε 
νερό η βρύση του για να 
βρέξει μία πετσέτα για 
να καλύψει το κεφάλι και 
τη μύτη του, τότε είναι 
έγκλημα με ποινική και 
αστική ευθύνη, καθώς η 
όποια πολιτική ευθύνη 
είναι πλέον επουσιώδης ή 
και αδιάφορη για τα θύμα-
τα, ειδικά αυτά που έχασαν 
άδικα τη ζωή τους.

Γ.  Αντιπυρική Άμυνα: 
Για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών, απαιτείται η 
δημιουργία αντιπυρικών 
ζωνών, με σκοπό να κα-
θυστερεί η εξάπλωση και 
να προλαβαίνουν να την 
αντιμετωπίσουν οι δυνά-
μεις δασοπυρόσβεσης. 
Επειδή συνήθως οι δασικές 
πυρκαγιές συμβαίνουν 
με την ύπαρξη ισχυρού 
ανέμου, οι απλές ζώνες πυ-
ρασφαλείας πρέπει να ενι-
σχύονται με τεχνητά μέσα, 
όπως είναι οι αντιπυρικές 

ασπίδες και οι υπέργειες 
μόνιμες εγκαταστάσεις 
αεροπυρόσβεσης (τεχνη-
τή βροχή). Ένας πρώην 
διοικητής της περιοχής 
ανέφερε σε τηλεοπτική 
δήλωσή του ότι υπέργειες 
εγκαταστάσεις αεροπυ-
ρόσβεσης υπάρχουν στο 
πευκοδάσος του Σχινιά. 
Γιατί δεν είχαν προβλεφθεί 
να κατασκευαστούν και για 
την προστασία οικισμών 
εντός πευκοδάσους όπως 
είναι ο Βουτζάς και το Μάτι;

Για τους οικισμούς που 
είναι εντός δασικών περι-
οχών, θα πρέπει να υπάρ-
χει και να εφαρμόζεται 
Δεσμευτικός οικοδομικός 
Κανονισμός που να προ-
βλέπει την τοποθέτηση 
πυρίμαχων κουφωμάτων, 
κατάργηση των ξύλινων 
κεραμοσκεπών, την χρήση 
πυρίμαχων υλικών για πέρ-
γκολες ή άλλες εξωτερικές 
κατασκευές.

Ακόμα και για τις δασικές 
περιοχές εντός των οποίων 
υπάρχουν νομιμοποιημέ-
να ή και αυθαίρετα κτίσμα-
τα, θα πρέπει να υπάρχουν 
σχέδια αντιπυρικής προ-
στασίας του πληθυσμού, 
με ιδιαίτερη μέριμνα για 
τον καθορισμό εναλλακτι-
κών  οδών διαφυγής και 
προστατευτικών χώρων 
συγκέντρωσης με εμφανή 

Ευθύνες και Δημόσια Διοίκηση
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σήμανση, ύπαρξη μέσων 
πυροπροστασίας όπως 
είναι οι πυροσβεστικοί 
κρουνοί, οι πυροσβεστικές 
φωλιές, οι υπέργειες εγκα-
ταστάσεις αεροπυρόσβε-
σης (τεχνητή βροχή) για 
την καθυστέρηση εξάπλω-
σης της πυρκαγιάς, μέχρι 
την ανάπτυξη των επίγειων 
και εναέριων δυνάμεων 
πυρόσβεσης.

Επιπλέον του πλάνου εκ-
κένωσης της περιοχής, για 
την επίτευξη συντονισμού 
των κατοίκων, θα έπρεπε 
να υπάρχει σχετική εκπαί-
δευση από την πολιτική 
προστασία στους Δήμους 
και στα σχολεία των περι-
οχών υψηλού κινδύνου, με 
την πραγματοποίηση σεμι-
ναρίων για τη δημιουργία 
αντιπυρικής κουλτούρας.

Γιατί στο Βουτζά και στο 
Μάτι, όπως αποδεικνύεται 
εκ του αποτελέσματος, 
δεν είχαν ληφθεί πριν την 

έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου, τα απαραίτητα 
μέτρα;
Δ. Τα «γαλόνια» και τα 
«παντελόνια»: Κατά τη δι-
άρκεια της συνέντευξης 
τύπου, ακούστηκαν πολλά 
άτοπα από μέρους των 
υπευθύνων, που αντί να 
εντοπίσουν και να αναγνω-
ρίσουν τα λάθη τους ώστε 
να γίνουν διορθωτικές 
ενέργειες, απλώς προσπά-
θησαν να αποποιηθούν 
τις ευθύνες ισχυριζόμενοι 
ότι σχεδίασαν και εκτέλε-
σαν τα Μέτρα άψογα και 
επομένως εάν ξανασυμ-
βεί το κακό δεν υπάρχει 
άλλος πιο επαγγελματικός 
τρόπος αντιμετώπισης. 
Η στάση τους αποτελεί 
προσβολή των δεκάδων 
νεκρών, τραυματιών, πυ-
ρόπληκτων, αλλά και όλων 
των νοημόνων Ελλήνων 
που σίγουρα αξίζουν κάτι 
καλύτερο.

Ο αρμόδιος υπουργός για 
να υποστηρίξει τους υφι-

Ευθύνες και Δημόσια Διοίκηση
σταμένους του που σημει-
ωτέον ο ίδιος είχε επιλέξει 
και τοποθετήσει, δέχθηκε 
ανερυθρίαστα ότι πράγμα-
τι δεν βρίσκει τι να ψέξει. 
Όλα καλώς καμωμένα και 
οι νεκροί μας στοιχειώ-
νουν. Ως πρώην ανώτατος 
αξιωματικός είναι δεδο-
μένο ότι έχει διοικήσει 
Μονάδες, έχει εκπαιδευτεί 
σε σχολεία διαχείρισης 
κρίσεων, συμμετείχε σε 
ασκήσεις πυρασφαλείας. 
Έχει επομένως αντικει-
μενικά τις απαραίτητες 
προσλαμβάνουσες από 
την στρατιωτική καριέρα 
του και γνωρίζει ότι για 
την υποστήριξη των κρίσι-
μων υποδομών υπάρχουν 
εναλλακτικά μέσα όπως 
είναι τα ηλεκτροπαραγωγά 
ζεύγη. Έχει δει με τα μάτια 
του «πυροσβεστικές φω-
λιές» σε περιοχές υψηλού 
κινδύνου για πυρκαγιά. 
Έχει επομένως την ικανό-
τητα και τις γνώσεις να αξι-
ολογήσει, να κριτικάρει και 
εν τέλει να διορθώσει τα 

λάθη και τις αμέλειες πριν 
θρηνήσουμε θύματα.  Πρέ-
πει να έχει την βούληση για 
την αυτοκριτική του και 
την ανάληψη των ευθυνών 
του. Τα παντελόνια δεν εί-
ναι μόνο για την Βαλεντίνα.
Ε. Πολεοδομικές και ποι-
νικές ευθύνες: Δύο από 
τους τρέχοντες υπουρ-
γούς, αναφέρθηκαν στα 
παράνομα κτίσματα που 
φταίνε για το μεγάλο κακό 
και τις απώλειες σε ψυχές 
και περιουσίες. Τόνισαν 
την διαχρονικότητα των 
αυθαιρέτων κτισμάτων και 
ότι άμεσα άρχισε ο έλεγχος 
εντοπισμού παρανομιών. 
Αυτά και άλλα άκαιρα με 
την τραγική πραγματικό-
τητα. Συμπεριφέρθηκαν 
σαν τον αδιάβαστο μα-
θητή που τον έπιασε ο 
δάσκαλος και προσπαθεί 
να δικαιολογηθεί λέγο-
ντας ανοησίες. Και οι δύο 
αυτοί τρέχοντες υπουργοί, 
εκτός από την σημερινή 
κυβέρνηση, ήταν μέλη 
υπουργικών Συμβουλίων 

και προηγούμενων κυβερ-
νήσεων. Δεν είναι δυνατόν 
επομένως να αποποιηθούν 
την υπαρκτή διαχρονική 
ευθύνη τους.

Ειδικά αυτοί οι δύο φέρουν 
ακέραια την ευθύνη, ποινι-
κή και Αστική, για όλα τα 
θύματα και για τους παθό-
ντες, που είτε ήταν κάτοχοι 
νόμιμων κτισμάτων, είτε  
ήταν απλώς επισκέπτες της 
περιοχής, είτε εκτράπηκαν 
κυκλοφοριακά παρά τη 
θέλησή τους και κάηκαν 
ζωντανοί. Οι δύο αυτοί 
τρέχοντες υπουργοί, με 
την βαριά αμέλειά τους 
οδήγησαν στο θάνατο με 
το ίδιο τους το χέρι, δια 
των ψήφων τους, αθώους 
ανθρώπους, μωρά και ανή-
λικα παιδιά, που δεν είχαν 
παρανομήσει ούτε είχαν 
φταίξει σε τίποτα.

Πολλά επομένως θα έπρε-
πε να έχουν γίνει στο πα-
ρελθόν και πολλά εκκρε-
μούν να γίνουν το συντο-

μότερο, εν μέσω θερινής 
περιόδου με ακραία και-
ρικά φαινόμενα. Η προ-
στασία της ζωής και της 
περιουσίας είναι το πρω-
τεύον μέλημα. Το γεγο-
νός ότι η προστασία αυτή 
προβλέπεται ρητά από το 
Σύνταγμα της Ελλάδος δεν 
φαίνεται να συγκινεί τους 
Αρμόδιους ταγούς.

* O Ιωάννης Αναστασάκης 
είναι Αντιπτέραρχος εα, 
στρατηγικός αναλυτής 
με εξειδίκευση στον Ηλε-
κτρονικό Πόλεμο, τους 
εξοπλισμούς και τις Αμυ-
ντικές Επενδύσεις, καθώς 
και τις Διεθνείς Αμυντικές 
Σχέσεις. Είναι πρόεδρος 
του Athens Alumni Hub 
του Κέντρου Πολιτικής 
Ασφάλειας της Γενεύης 
- GCSP (=Geneva Centre 
for Security Policy), καθώς 
και ιδρυτής της δεξαμενής 
εμπειρογνωμόνων ROSED 
(=Regional Observatory, 
Security for Economic 
Development).

Κωσταντίνος Μαριόλης

Στις 10 Αυγούστου του 
2018, όταν η τουρκική λίρα 
βρισκόταν σε ελεύθερη 
πτώση (περίπου 11% σε 
μία ημέρα) και κατέγραφε 
ιστορικό χαμηλό έναντι 
του δολαρίου, ενώ η τουρ-
κική οικονομία κινδύνευε 
με γενικευμένη κρίση, ο 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε 
δηλώσει το εξής αμίμητο: 
“Αν αυτοί έχουν τα δολάριά 
τους, εμείς έχουμε τον Θεό 
μας”.

Δύο χρόνια αργότερα, οι 
Τούρκοι καταθέτες είναι 
υποχρεωμένοι να πληρώ-
σουν φόρο 1% επιπλέον 
της τραπεζικής προμήθει-
ας αν θέλουν να μετατρέ-
ψουν τις τουρκικές λίρες 
σε δολάρια ή αν θέλουν 
να κάνουν ανάληψη σε 
δολάρια. Ζουν δηλαδή 
σε καθεστώς έμμεσων 
capital controls, που είναι 
το τελευταίο μέτρο πριν 
μία καθολική επιβολή κε-
φαλαιακών περιορισμών.

Την ίδια ώρα, η κεντρική 

τράπεζα της χώρας έχει 
κάψει συναλλαγματικά 
αποθέματα άνω των 60 
δισ. δολαρίων για να μην 
ξεσπάσει άγρια οικονομι-
κή κρίση στην Τουρκία με 
πλήρη κατάρρευση του 
νομίσματος και εκτίνα-
ξη του πληθωρισμού σε 
επίπεδα... Βενεζουέλας. 
Το περασμένο Σάββατο, 
μάλιστα, η Fitch υποβάθ-
μισε τις προοπτικές της 
τουρκικής οικονομίας σε 
«αρνητικές» επικαλούμενη 
τη μείωση των συναλλαγ-
ματικών αποθεμάτων και 
την πολιτική αναξιοπιστία.

Σύμφωνα με τον οίκο, οι 
πολιτικές πιέσεις, η περιο-
ρισμένη ανεξαρτησία της 
Κεντρικής Τράπεζας της 
Τουρκίας και το ιστορικό 
αργών αντανακλαστικών, 
είναι παράγοντες που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο απο-
σταθεροποίησης και να 
αναγκαστεί η Τουρκία σε 
μία πιο άτακτη προσαρ-
μογή. Η Fitch τονίζει ότι τα 
συνολικά συναλλαγματικά 
αποθέματα της Τουρκίας 
(συμπεριλαμβανομένου 

του χρυσού) μειώθηκαν 
στα 88,2 δις. δολάρια στα 
μέσα Αυγούστου, από 
105,7 δις. δολάρια στα 
τέλη του 2019.

Οι συμφωνίες για το 

παρά την ώθηση κατά 40,5 
δισ. δολάρια από επιπρό-
σθετες συμφωνίες ανταλ-
λαγής συναλλάγματος και 
την ώθηση κατά 10 δισ. δο-
λάρια από τη συμφωνία με 
το Κατάρ. Πάντως, την ίδια 
ώρα η Fitch προβλέπει ότι 
η τουρκική οικονομία θα 
ανακάμψει το 2021 αφού 
θα εμφανίσει ύφεση… 
μόλις 3,9% το 2020 και 
ανάπτυξη 5,4% το επόμενο 
έτος.|
 
Πόσο άσχημα είναι, λοι-
πόν, τα πράγματα για την 
Τουρκία; Οι Τούρκοι έζη-
σαν μεγάλες στιγμές επί 
Ερντογάν και η Τουρκία 
όχι μόνο ξέφυγε από τα 
διαδοχικά μνημόνια του 
ΔΝΤ αλλά κατάφερε να εμ-
φανίσει ανάπτυξη που θα 
ζήλευε ακόμη και η Κίνα. 
Μεγαλεπήβολα project 
σχεδιάστηκαν και υλοποι-
ήθηκαν, ουρανοξύστες γέ-
μισαν την Κωνσταντινού-
πολη, κατασκευάστηκε το 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο 

Ο Θεός της Τουρκίας και ο κίνδυνος 
άγριας οικονομικής κρίσης

Σήμερα τα οικονομικά 
προβλήματα έχουν αρχίσει 
να γίνονται αισθητά ακόμη 
και στα υψηλότερα από 
τα μεσαία εισοδήματα. 
«Λίπος» βέβαια υπάρχει. 
Στα χρόνια του Ερντογάν 
το κατά κεφαλήν εισόδημα 
πολλαπλασιάστηκε από τα 
3.660 δολάρια που ήταν το 
2003 στα 12.500 δολάρια 
το 2013. Οι αρνητικές εξε-
λίξεις των τελευταίων ετών 
έχουν επιφέρει μείωση στα 
9.000 δολάρια σήμερα 
(πτώση της τάξης του 28%) 
ωστόσο και πάλι, οι Τούρ-
κοι είναι σε πολύ καλύτερη 
κατάσταση απ΄ότι πριν 20 
χρόνια.

Σύγκριση με άλλες 
αναδυόμενες οικο-
νομίες

Φτάνει αυτό; Μία σύγκρι-
ση με άλλες αναδυόμενες 
οικονομίες θα... μας πείσει: 

συνάλλαγμα και το 
Κατάρ

Η πτώση σημειώθηκε 

στον κόσμο, με αποτέλε-
σμα η ανάπτυξη του ΑΕΠ 
να φτάσει ακόμη και στο 
7,5%.

Στο ίδιο διάστημα το μέσο 
κατά κεφαλήν εισόδημα 
στην Πολωνία αυξήθηκε 
από τα 5.197 δολάρια στα 

15.995 δολάρια, ενώ στην 
πολύπαθη Αργεντινή τε-
τραπλασιάστηκε και στη 
Ρουμανία εξαπλασιάστη-
κε. Το 2016 ο μέσος μισθός 
στην Τουρκία διαμορφω-
νόταν στα 456 δολάρια 
και σήμερα έχει υποχωρή-
σει στα 313 δολάρια, με 
τη λίρα να χάνει περίπου 
20% σε αξία μόνο φέτος 
και την εμπιστοσύνη των 
επενδυτών να... πηγαίνει 
περίπατο.

Βλέποντας την οικονομία 
να μη μπορεί να ανακάμ-
ψει, ο τούρκος πρόεδρος 
υπόσχεται μεγαλεία στους 
πολίτες της χώρας. Όπως 
η προοπτική εξόρυξης 
φυσικού αερίου και η 
προσπάθεια δημιουργίας 
τετελεσμένων στη ΝΑ Με-
σόγειο. Είναι σαν να τους 
λέει, ξεχάστε για λίγο τα 
οικονομικά προβλήματα κι 
εγώ θα κάνω την Τουρκία 
μεγάλη...

Δυστυχώς για τον Ερντο-
γάν, η τουρκική οικονομία 
αυτή τη στιγμή είναι δέ-
σμια των εξωτερικών πιέ-
σεων. Αν για παράδειγμα οι 
Ηνωμένες Πολιτείες απο-
φασίσουν να επιβάλουν 
οικονομικές κυρώσεις για 
την υπόθεση της τουρκι-
κής τράπεζας Halkbank για 
την υπόθεση με το εμπάρ-
γκο του Ιράν, τα πράγματα 
θα μπορούσαν να γίνουν 
πολύ επικίνδυνα. Ακόμα 
και αν δεν φτάσουμε εκεί, 
ενδεχόμενη συνέχιση της 
μαζικής φυγής επενδυτών 
είτε από την τουρκική λίρα, 
είτε από το χρηματιστήριο 
της Κωνσταντινούπολης, 
θα επιτάχυνε τις εξελίξεις 
στη γείτονα χώρα. Το μόνο 
σίγουρο είναι πως η ση-
μερινή κατάσταση στην 
τουρκική οικονομία δεν 
είναι βιώσιμη.
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OTTAWA - Με λίγες μόνο 
εβδομάδες μέχρι να συ-
νεχιστούν τα μαθήματα, 
μια νέα έρευνα δείχνει ότι 
η πλειοψηφία των Κανα-
δών γονέων σκοπεύουν 
να στείλουν τα παιδιά τους 
πίσω στο σχολείο, αλλά οι 
περισσότεροι θα ήθελαν 
να ακυρωθούν τα μαθή-
ματα εάν υπάρχει ένα νέο 
ξέσπασμα COVID-19 στην 
κοινότητά τους.
Η έρευνα του Leger και 
της Ομοσπονδίας για  Κα-
ναδικές Σπουδές είναι η 
τελευταία που μετρά τη 
θερμοκρασία των γονέων 
καθώς οι επαρχίες ετοιμά-
ζονται να ανοίξουν ξανά 
τα σχολεία μετά από την 
παραμονή των παιδιών 
στο σπίτι αυτήν την άνοιξη 
όταν έφτασε η πανδημία.
Τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι πολλοί γονείς είναι 
διχασμένοι, με το 66 τοις 
εκατό των ερωτηθέντων 
με παιδιά να παραδέχονται 
ότι ανησυχούν για τα παι-
διά που επιστρέφουν στο 
σχολείο, αλλά το 63 τοις 
εκατό λένε ότι σχεδίαζαν 
να στείλουν τα παιδιά τους 

ούτως ή άλλως.
Ωστόσο, το 69% θεώρησε 
επίσης ότι όλες οι τάξεις 
θα έπρεπε να τεθούν σε 
αναστολή και η μάθηση 
να επιστρέψει στο σπίτι 
εάν υπάρχει σημαντική 
αύξηση στις περιπτώσεις 
COVID-19 στην κοινότητά 
τους, με το 19% να λέει ότι 
τα μαθήματα πρέπει να 

Πολλοί ανήσυχοι γονείς για την επιστροφή στο σχολείο, 
σχεδιάζουν να στείλουν τα παιδιά ούτως ή άλλως: έρευνα

συνεχιστούν και το 12% να 
μην είναι σίγουρο.
Η διαδικτυακή έρευνα 
για 1.510 Καναδούς άνω 
των 18 ετών, συμπεριλαμ-
βανομένων 385 γονέων 
με παιδιά σχολικής ηλικί-
ας στα νοικοκυριά τους, 
πραγματοποιήθηκε στις 
14-16 Αυγούστου. Σε μια 
δημοσκόπηση στο Διαδί-

κτυο δεν μπορεί να δοθεί 
περιθώριο σφάλματος, 
επειδή δεν είναι τυχαίο 
δείγμα.
Τα αποτελέσματα υπο-
γραμμίζουν τη νευρικό-
τητα και τις ευαισθησίες 
γύρω από την προγραμ-
ματισμένη επανέναρξη 
του σχολείου, λέει ο πρόε-
δρος του Leger Jean-Marc 

Leger, με πολλούς γονείς 
να υποστηρίζουν την επι-
στροφή των μαθημάτων, 
αλλά να είναι έτοιμοι να 
το κλείσουν ξανά με την 
εμφάνιση του πρώτου 
κρούσματος.
«Οι άνθρωποι είναι νευρι-
κοί», είπε. “Είναι μια πολύ 
ευαίσθητη ερώτηση.”
Η έρευνα διαπίστωσε επί-
σης ισχυρή υποστήριξη 
μεταξύ των ερωτηθέντων 
με παιδιά για την απαίτηση 
λήψης ορισμένων προστα-
τευτικών μέτρων για την 
πρόληψη της εξάπλωσης 
του COVID-19 στα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένου 
του 76% που είπε ότι οι 
μαθητές πρέπει να φορούν 
μάσκες.
Το αποτέλεσμα δεν αναλύ-
θηκε εάν οι μάσκες πρέπει 
να απαιτούνται μόνο για 
μαθητές γυμνασίου ή μα-
θητές τόσο στο γυμνάσιο 
όσο και στο δημοτικό. Ορι-
σμένες επαρχίες, όπως το 
Οντάριο, απαιτούν μάσκες 
για μαθητές σε συγκεκρι-
μένους βαθμούς, αλλά όχι 
άλλες.
Ογδόντα τέσσερα τοις 
εκατό των ερωτηθέντων 

με παιδιά δήλωσαν ότι 
οι δάσκαλοι και το σχολι-
κό προσωπικό πρέπει να 
υποχρεούνται να φορούν 
μάσκες, ενώ το 75% υπο-
στήριξε ελέγχους θερ-
μοκρασίας για παιδιά και 
το 71 τοις εκατό ήθελε 
να κάνει τις εξετάσεις με 
ερωτηματολόγια.
 «Οι άνθρωποι λένε:« Εντά-
ξει, συμφωνούμε. Υποστη-
ρίζουμε την κυβερνητική 
πρωτοβουλία. Αλλά ταυ-
τόχρονα, πρέπει να δια-
σφαλίσετε ότι οι κανόνες 
τηρούνται στο σχολείο », 
δήλωσε ο Leger.
Οι γονείς ήταν πιο διαι-
ρεμένοι σχετικά με το τι 
πρέπει να κάνουν εάν ένας 
μαθητής ή δάσκαλος στην 
τάξη του παιδιού τους έδει-
ξε θετικό για το COVID-19.
Ενώ το 24 τοις εκατό ανέ-
φερε ότι θα κρατούσαν τα 
παιδιά τους στο σπίτι από 
το σχολείο επ ‘αόριστον, το 
35 τοις εκατό είπε ότι θα τα 
κρατούσαν σπίτι για του-
λάχιστον 14 ημέρες, ενώ 
το 33 τοις εκατό δήλωσε 
ότι θα ακολουθούσαν τις 
συμβουλές του σχολείου 
τους στα επόμενα βήματα.

Η παραβίαση επηρέασε τις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, τις λεπτο-
μέρειες των απευθείας 
καταθέσεων και τις παρά-
νομες δόσεις πληρωμών 
του CERB
Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση αποκάλυψε ότι ο 
Οργανισμός εσόδων του 
Καναδά προσβλήθηκε 
πρόσφατα από δύο δια-
δικτυακές επιθέσεις, θέτο-
ντας σε κίνδυνο χιλιάδες 
λογαριασμούς που συνδέ-
ονται με τις υπηρεσίες του 
οργανισμού.
Ο Οργανισμός επιβεβαίω-
σε το Σάββατο ότι από τις 
14 Αυγούστου, περίπου 
5.500 λογαριασμοί είχαν 
επηρεαστεί από τις ξε-
χωριστές επιθέσεις, αλλά 
ότι οι παραβιάσεις έχουν 
πλέον περιοριστεί. Οι λο-
γαριασμοί του Καναδικού 
Οργανισμού Εσόδων «ο 
λογαριασμός μου,  ο λο-
γαριασμός της επιχείρησή 
μου και η υπηρεσία εκπρο-
σώπησης πελάτη» επηρεά-
σθηκαν στα περιστατικά.
"Ο Καναδικός Οργανισμός 
Εσόδων εντόπισε γρήγο-
ρα τους επηρεασμένους 
λογαριασμούς και απενερ-
γοποίησε την πρόσβαση 
σε αυτούς για να διασφα-
λίσει την ασφάλεια των 
πληροφοριών των φορο-
λογουμένων", έγραψε ο 
εκπρόσωπος του Καναδι-
κού Οργανισμού Εσόδων, 
Christopher Doody σε ένα 
email.

"Ο Καναδικός Οργανισμός 
Εσόδων συνεχίζει να ανα-
λύει και τα δύο περιστατι-
κά. Ζητήθηκε βοήθεια από 
την RCMP για την επιβολή 

Χιλιάδες λογαριασμοί του Καναδικού Οργανισμού Εσόδων 
παραβιάστηκαν μετά από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

του νόμου και ξεκίνησε 
έρευνα."
Η παραδοχή έγινε μετά 
από επανειλημμένες έρευ-
νες από το CBC News, 
αφού το CBC παρατήρησε 
μια σειρά παρόμοιων πα-
ραβιάσεων που σημειώ-
θηκαν τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι 
Καναδοί άρχισαν να ανα-
φέρουν διαδικτυακά ότι 
οι διευθύνσεις ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου που 
σχετίζονται με τους λογα-
ριασμούς CRA τους έχουν 
αλλάξει, οι πληροφορίες 
άμεσων καταθέσεων τους 
έχουν αλλάξει και ότι πλη-
ρωμές CERB είχαν εκδοθεί 
στο όνομά τους, παρόλο 
που δεν είχαν υποβάλει 
αίτηση για το όφελος του 
COVID-19.

Οι περισσότεροι ανέφε-
ραν ότι ειδοποιήθηκαν για 
την ύποπτη δραστηριότη-
τα αφού έλαβαν νόμιμα 
μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου από τον 

Οργανισμό Εσόδων επι-
βεβαιώνοντας ότι οι δι-
ευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους είχαν 
διακοπεί.

Επιθέσεις που βασίζονται 
σε επαναχρησιμοποιημένα 
ονόματα χρήστη, κωδι-
κούς πρόσβασης
Τα περιστατικά είναι ένας 
τύπος επίθεσης που είναι 
γνωστός ως "γέμιση δια-
πιστευτηρίων", ανέφερε 
σε δήλωση το Γραφείο του 
Υπουργείου Οικονομικών 
του Διευθυντή Πληροφο-
ριών.
"Αυτές οι επιθέσεις, οι 
οποίες χρησιμοποίησαν 
κωδικούς πρόσβασης και 
ονόματα χρηστών που 
συλλέχθηκαν από προ-
ηγούμενες παραβιάσεις 
λογαριασμών παγκοσμίως, 
εκμεταλλεύτηκαν το γε-
γονός ότι πολλοί άνθρω-
ποι επαναχρησιμοποιούν 
κωδικούς πρόσβασης και 
ονόματα χρηστών σε πολ-
λούς λογαριασμούς."
Εκτός από τους λογαρια-

σμούς CRA, επηρεάστη-
καν επίσης χιλιάδες άλλοι 
συνδεδεμένοι με το GCKey 
- μια ασφαλή πύλη που 
επιτρέπει στους Καναδάς 
να έχουν πρόσβαση σε 
κυβερνητικές υπηρεσίες 
στο Διαδίκτυο.
"Από τους περίπου 12 εκα-
τομμύρια ενεργούς λο-
γαριασμούς GCKey στον 
Καναδά, οι κωδικοί πρό-
σβασης και τα ονόματα 
χρηστών 9.041 χρηστών 
αποκτήθηκαν με δόλο 
και χρησιμοποιήθηκαν 
για να δοκιμάσουν και να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε 
κυβερνητικές υπηρεσίες, 
το ένα τρίτο των οποίων 
είχε πρόσβαση σε τέτοιες 
υπηρεσίες και εξετάζεται 
περαιτέρω για ύποπτη 
δραστηριότητα", ανέφερε 
η δήλωση. ανάγνωση.
Οι συμβιβαστικοί λογα-
ριασμοί που συνδέονται 
με αυτήν την πλατφόρμα, 
ο οποίος χρησιμοποιείται 
από περίπου 30 ομοσπον-
διακά τμήματα, έκλεισαν 
όταν ανακαλύφθηκε για 

πρώτη φορά η απειλή.
Η απάτη του CERB δεν είναι 
ασυνήθιστη
Σε ένα μήνυμα ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου που 
στάλθηκε στην CBC News 
λίγες μέρες πριν ο Καναδι-
κός Οργανισμός Εσόδων 
δημοσιοποιήσει τις επιθέ-
σεις, ο οργανισμός είπε ότι 
υπάρχει συνήθως αύξηση 
στη δόλια δραστηριότητα 
στην αρχή κάθε περιόδου 
πληρωμής του CERB. Η πιο 
πρόσφατη περίοδος ξε-
κίνησε στις 2 Αυγούστου.
Το Καναδικό Κέντρο Κα-
ταπολέμησης της Απάτης 
έχει ήδη λάβει περισσό-
τερες από 700 αναφο-
ρές απάτης ταυτότητας 
που συνδέονται με το 
ομοσπονδιακό όφελος 
αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης. Η επίλυση μιας 
απόπειρας απάτης μπορεί 
μερικές φορές να είναι μια 
μακρά διαδικασία για τα 
θύματα που μπορούν να 
τα δουν να αποκόπτονται 
από τη λήψη άλλων παρο-
χών έως ότου αποκατα-
σταθούν οι λογαριασμοί 

τους.
Η RCMP προτρέπει την 
«επιμέλεια» καθώς η κλο-
πή ταυτότητας που συνδέ-
εται με το CERB αυξάνεται
Ο Οργανισμός Εσόδων 
είπε ότι στέλνει επιστολές 
σε όσους επηρεάστηκαν 
από τις επιθέσεις εξηγώ-
ντας πώς να επιβεβαιώ-
σουν την ταυτότητά τους 
για να ανακτήσουν τον 
έλεγχο των λογαριασμών 
τους. Τα άτομα που τηλε-
φωνούν στο πρακτορείο 
για βοήθεια μπορούν να 
επιλέξουν την επιλογή 
"αναφορά υποψίας απά-
της ή κλοπής ταυτότητας" 
για γρήγορη αποδοχή της 
κλήσης τους.
Η υπηρεσία πληροφοριών 
του κυβερνοχώρου του 
Καναδά συνιστά σε όποιον 
επηρεάστηκε από την πα-
ραβίαση να ενημερώσει 
αμέσως τους κωδικούς 
πρόσβασης και να επιλέξει 
κάτι που δεν θα χρησιμο-
ποιήσει για οποιονδήποτε 
άλλο λογαριασμό.
Ι. Σ. Σαραϊδάρης
   

Η πανδημία του Covid-19 
εξακολουθεί να εξαπλώ-
νεται, αλλά η αύξηση των 
κρουσμάτων και των θα-
νάτων έχει επιβραδυνθεί 
σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εκτός από τις περιοχές της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και 
της Ανατολικής Μεσογεί-

Προειδοποίηση ΠΟΥ: H 
πανδημία επιβραδύνεται πα-
ντού εκτός από Αν. Μεσόγειο 
και ΝΑ Ασία

ου, ανακοίνωσε ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας. 
Την ίδια στιγμή ανησυχία 
προκαλούν τα κρούσματα 
επαναμόλυνσης κορονο-
ϊού σε ασθενείς που είχαν 
νοσήσει και αναρρώσει, 
σε Βέλγιο, Ολλανδία και 
Χονγκ Κονγκ.
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Του Κώστα Ράπτη

Θα μπορούσε να μιλήσει 
κανείς και για νομιμοποίη-
ση εξωσυζυγικής σχέσης. 
Η συμφωνία ομαλοποίη-
σης των σχέσεων Ισραήλ 
και Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων την οποία ανα-
κοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ 
φέρνει στο προσκήνιο μια 
διακριτική συνεργασία 
η οποία, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, καλλιεργούνταν 
στον τομέα της οικονομίας 
και των πληροφοριών εδώ 
και τουλάχιστον είκοσι 
χρόνια. Με αυτή την έν-
νοια δεν συνιστά έκπληξη. 
Ωστόσο, η επισημοποίηση 
αυτής της συνεργασίας, 
και μάλιστα στην παρούσα 
συγκυρία, δεν παύει να 
αποτελεί μείζον γεγονός.
Μέχρι τώρα, οι μόνες 
αραβικές χώρες οι οποίες 
συνδέονταν με το Ισραήλ 
με διπλωματικές σχέσεις 
και συμφωνίες ασφαλεί-
ας ήταν η Αίγυπτος και η 
Ιορδανία. Μάλιστα όταν 
η Αίγυπτος, επί Ανουάρ 
Σαντάτ, έκανε με τις Συμ-
φωνίες του Καμπ Ντέβιντ 
το μεγάλο άνοιγμα προς 
το Ισραήλ βρέθηκε σε κα-
θεστώς “παρία” μεταξύ 
των αραβικών κρατών και 
έχασε για μερικά χρόνια 
το προνόμιο να φιλοξενεί 
στο Κάιρο την έδρα του 
Αραβικού Συνδέσμου. Από 

Γιατί η συμφωνία Ισραήλ-ΗΑΕ συνιστά «αλλαγή παραδείγματος»
εκείνους τους καιρούς 
μοιάζει σαν να μας χωρί-
ζουν αιώνες.

Το ότι τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα έκαναν τώρα 
πρώτα το βήμα της ομα-
λοποίησης των σχέσεων με 
το Ισραήλ ως προπομπός, 
όπως εκτιμάται ευρέως, και 
άλλων μοναρχιών του Περ-
σικού Κόλπου που πρό-
κειται να ακολουθήσουν, 
δεν οφείλεται μόνο στην 
υφιστάμενη προεργασία, 
αλλά αποτελεί δείκτη και 
του αναβαθμισμένου ρό-
λου που διεκδικεί πλέον το 
Αμπού Ντάμπι στα πράγ-
ματα της περιοχής.
Σε πολλές περιπτώσεις, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα δείχνουν να “προ-
πορεύονται” της φυσικής 
ηγέτιδας της Αραβικής 
Χερσονήσου, Σαουδικής 
Αραβίας, επιδεικνύοντας 
μιαν ευελιξία (και φιλο-
δοξία) ταιριαστή με την 
εθνική τους φυσιογνωμία 
ως ναυτικής δύναμης (και 
πλέον και διεθνούς χρη-
ματοπιστωτικού κέντρου), 
χωρίς τις αγκυλώσεις των 
“ανθρώπων της ερήμου”. 
Ο διάδοχος και ισχυρός 
άνδρας των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων πρί-
γκηπας Μοχάμεντ μπιν 
Ζαγιάν φερόταν μέχρι 
πρότινος να αποτελεί τον 
“μέντορα” του ομολόγου 

του της Σαουδικής Αρα-
βίας, πρίγκηπα Μοχάμεντ 
μπιν Σαλμάν, με τις μάλλον 
ωμές αντιλήψεις περί “εκ-
συγχρονισμού”. Ωστόσο, ο 
πόλεμος της Υεμένης, στο 
οποίο οι δύο αυτές χώρες 
συμπολέμησαν, άνοιξε 
ρήγμα μεταξύ τους, καθώς 
τα Εμιράτα εγκατέλειψαν 
την κοινή προσπάθεια, 
αφότου εξασφάλισαν τον 
έλεγχο των λιμένων του 
υεμενικού νότου και της 
νήσου Σοκότρα στην έξο-
δο του Κόλπου του Άντεν, 
και έθεσαν (απομακρύνο-
ντας τους εκλεκτούς του 
Ριάντ) τα θεμέλια για μία 
εκ νέου διαίρεση της χώ-
ρας, που θα επέτρεπε μια 
συνεννόηση με τους φι-
λοϊρανούς αντάρτες Χούθι 
που ελέγχουν τον Βορρά.

Αντίστοιχα, μετά τις “ορ-
φανές” επιθέσεις εναντίον 
δεξαμενοπλοίων τους στα 
Στενά του Ορμούζ και την 
επίθεση των Χούθι στην 
καρδιά της πετρελαιοπα-
ραγωγής της Σαουδικής 
Αραβίας, το Αμπού Ντάμπι 
προσέλαβε τα μηνύματα 
της Τεχεράνης και εγκαι-
νίασε υπόγειο διάλογο 
μαζί της.

Με αυτή την έννοια, όσο 
και αν για το Ισραήλ υπ’ 
αριθμόν ένα μέλημα και 
περιφερειακός αντίπαλος 

είναι το Ιράν, για τα Εμι-
ράτα η κύρια πηγή ανη-
συχίας βρίσκεται αλλού: 
είναι η Τουρκία του Ταγίπ 
Ερντογάν.

Για την πλειοψηφία των 
αραβικών καθεστώτων, με 
τα Εμιράτα σε ρόλο πρω-
ταγωνιστή, η ανάδυση της 
Τουρκίας, η σύμπλευσή 
της με το Κατάρ και η από 
μέρους τους στήριξη της 
Μουσουλμανικής Αδελφό-
τητας αποτελεί υπαρξιακή 
απειλή. Εξού και το Αμπού 
Ντάμπι όχι μόνο στήριξε 
τον προ τριετίας αποκλει-
σμό του Κατάρ από τους 
γείτονές του, αλλά αντι-
μάχεται την Τουρκία σε 
οποιοδήποτε πιθανό μέτω-
πο, ιδίως όπου κρίνεται ο 
έλεγχος θαλασσίων οδών. 
Στην ανάπτυξη τουρκι-
κών δυνάμεων στη Σομα-
λία, απαντά με ανάπτυξη 
εμιρατιανών δυνάμεων 
στην αποσχισθείσα Σομα-
λιλάνδη. Στην υιοθέτηση 
της κυβέρνησης Σαράτζ 
στη Λιβύη, απαντά με τη 
στήριξη του Χάφταρ και 
του λιβυκού κοινοβουλίου 
του Τομπρούκ. Κατά τους 
οπαδούς του Ερντογάν, 
τα Εμιράτα έφθασαν μέχρι 
του σημείου να χρηματο-
δοτήσουν το αποτυχημένο 
πραξικόπημα του 2016 
στην Τουρκία.

 Οι σχέσεις των Εμιράτων 
με την Γαλλία (και το πολι-
τικό προσωπικό της) είναι 
στενές, ξεκινώντας από 
την φιλοξενία γαλλικής βά-
σης και φθάνοντας μέχρι 
το συμβολικό επιστέγασμα 
της δημιουργίας “δεύτε-
ρου Λούβου” στο Αμπού 
Ντάμπι. Όμως η μεγάλη 
ρευστότητα στα ζητήματα 
της περιοχής επιβάλλει 
την αναζήτηση και άλλων 
στηριγμάτων.

Προφανώς η πολύπλευρη 
οικονομική, εξοπλιστική 
και στρατιωτική συνερ-
γασία που δρομολογείται 
με το Ισραήλ εντάσσεται 
σε αυτό το πλαίσιο. Το δε 
timing της συμφωνίας των 
δύο πλευρών αποπνέει 
ένα άγχος για το τι μέλλει 
γενέσθαι στην μετά τις 
αμερικανικές εκλογές του 
Νοεμβρίου εποχή, καθώς 
και την έντονη επιθυμία να 
φιλοδωρηθεί ο Ντόναλντ 
Τραμπ με μια διπλωματική 
επιτυχία κατά την προε-
κλογική του περίοδο.

Όμως εκεί που σημειώ-
νεται δραματική “αλλαγή 
παραδείγματος” είναι στην 
ισραηλινο-παλαιστινιακή 
διαμάχη. Μόλις το 2002, 
ο Αραβικός Σύνδεσμος, 
με πρωτοβουλία του τότε 
διαδόχου και μετέπειτα 
βασιλιά της Σαουδικής 
Αραβίας Αμπντουλάχ, είχε 

προτείνει, χωρίς ποτέ να 
του δοθεί απάντηση, ένα 
σχέδιο συνολικής ομαλο-
ποίησης των σχέσεων των 
κρατών της περιοχής με 
το Ισραήλ, υπό τον όρο 
της επίτευξης μιας λύσης 
δύο κρατών στο Μεσανα-
τολικό, δηλ. με επιστροφή 
στα σύνορα του 1967 και 
ίδρυση παλαιστινιακού 
κράτους με πρωτεύουσα 
της ανατολική Ιερουσα-
λήμ.

Το σχέδιο αυτό υπονο-
μεύεται πλέον από δυνά-
μεις στους κόλπους του 
Αραβικού Συνδέσμου, με 
αποτέλεσμα ο μεν ρόλος 
του κήρυκα των παλαιστι-
νιακών εθνικών δικαίων 
να περνά στο Ιράν και την 
Τουρκία, τα δε σχέδια για 
μελλοντική προσάρτηση 
στο Ισραήλ των Κατεχο-
μένων να διευκολύνονται. 
Η ευρωπαϊκή διπλωματία 
επέλεξε να προσπεράσει 
την ουσία και να χαιρετή-
σει το “φύλλο συκής” που 
συνόδευε την συμφωνία 
Ισραήλ-ΗΑΕ, ήτοι την “ανα-
βολή” (αλλά όχι ακύρωση) 
της, προφανώς παράνο-
μης, σχεδιαζόμενης προ-
σάρτησης της Κοιλάδας 
του Ιορδάνη. Από αυτή 
την άποψη, οι αριστερές 
αμερικανοεβραϊκές οργα-
νώσεις που επικρίνουν τη 
συμφωνία βρίσκονται πιο 
μπροστά.

Κωσταντίνος Μαριόλης

Προειδοποιήσεις προς 
όλες τις κατευθύνσεις 
στέλνει ο επικεφαλής της 
μεγαλύτερης, βάσει κε-
φαλαιοποίησης, τράπεζας 
του πλανήτη, Τζέιμι Ντάι-
μον. Ο Αμερικανός -με ελ-
ληνικές ρίζες- τραπεζίτης 
προετοιμάζει τις κυβερνή-
σεις, τις επιχειρήσεις αλλά 
και τους πολίτες για όσα 
έρχονται, εκτιμώντας ότι 
οι πραγματικές επιπτώσεις 
της πανδημικής κρίσης θα 
κάνουν την εμφάνισή τους 
προς το τέλος του 2020 
και στις αρχές του 2021. 
Σημειώνει ότι η Wall Street 
δεν αντανακλά τα βάσανα 
των Αμερικανών και καλεί 
τις μεγάλες επιχειρήσεις να 
στηρίξουν τους πιο αδύνα-
μους πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι 
πίστευαν ή συνεχίζουν να 
νομίζουν ότι τα χειρότε-
ρα είναι πίσω μας σε ό,τι 
αφορά την οικονομική 
κρίση που προκάλεσε η 
πανδημία και η παύση της 
δραστηριότητας εξαιτίας 
των lockdown, καλό θα 
είναι να το ξανασκεφτούν.

Χαρακτηριστικά είναι τα 
όσα είπε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της JP Morgan 
Chase σε εκδήλωση για 
την ίδρυση του New York 
Jobs CEO Council, μίας 
πρωτοβουλίας 27 επιχει-

Κόκκινος συναγερμός από τον κορυφαίο 
τραπεζίτη του πλανήτη

ρηματικών ηγετών που 
έχει στόχο να βρει δουλειά 
σε 100.000 Νεοϋορκέζους 
έως το 2030 και παράλλη-
λα να προσφέρει πρακτική 
εξάσκηση σε 25.000 φοιτη-
τές του πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης.

Ο μοναδικός τραπεζίτης 
που βίωσε την παγκόσμια 
κρίση του 2008-2009, πα-
ραμένει στη θέση του σή-
μερα – και μάλιστα οδηγεί 
τη μεγαλύτερη τράπεζα 
από τις big four των ΗΠΑ 
σε αποτελέσματα που ξε-
περνούν τις προσδοκί-
ες – υποστηρίζει ότι οι 
πραγματικές επιπτώσεις 
της πανδημικής κρίσης θα 

γίνουν αισθητές με καθυ-
στέρηση λίγων μηνών. Αν 
η ανάκαμψη συνεχιστεί με 
τον ρυθμό που βλέπουμε 
σήμερα, πρόσθεσε, θα 
χρειαστούν αρκετά χρό-
νια για να επιστρέψει η 
αγορά εργασίας στα προ 
πανδημίας επίπεδα, με την 
ανεργία να παραμένει σε 
επίπεδα ύφεσης.

Η ύφεση θα περάσει όμως 
θα επηρεάσει αρνητικά 
τα εισοδήματα και τις τι-
μές κατοικιών. Γι’ αυτόν 
και για πολλούς άλλους 
λόγους είναι απαραίτητο, 
σύμφωνα με τον Ντάι-
μον, να υπάρξει και νέο 
πακέτο μέτρων στήριξης 

της οικονομίας και η κυ-
βέρνηση δεν θα πρέπει 
να εφησυχάζει λόγω του 
γρήγορου rebound του 
χρηματιστηρίου. Ως βασι-
κά ζητήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν για να 
γίνει η κοινωνία πιο δίκαιη, 
ο Ντάιμον επισήμανε τα 
προβλήματα της εκπαί-
δευσης, της απασχόλησης, 
των υποδομών και της 
μετανάστευσης.

Ο τραπεζίτης που έχει στο 
παρελθόν - και επί σειρά 
ετών - ανακηρυχθεί ως 
ένας από τους ισχυρότε-
ρους παράγοντες στον 
κόσμο, τα.. έβαλε ακόμη 

και με τη Wall Street. 
«Όταν έχεις 13 εκα-
τομμύρια ανέργους 
και ανθρώπους και 
επιχειρήσεις που 
υποφέρουν, αυτό 
είναι πολύ πιο ση-
μαντικό από τα όσα 
συμβαίνουν σ τη 
Wall Street και γι’ 
αυτό θα πρέπει να 
ανησυχούμε», ση-
μείωσε.

Και επειδή το εντυ-
πωσιακό ράλι της 
Wall Street στους 
τελευταίους μήνες 
δεν αντανακλά τα 
καθημερινά προ-
βλήματα των Αμε-
ρικανών, ο Ντάιμον 
τόνισε ότι κυβέρ-
νηση και επιχειρή-
σεις θα πρέπει να 

αναλάβουν δράση για να 
ελαφρύνουν το βάρος των 
λιγότερο τυχερών. Ηγείται, 
μάλιστα, της νέας αυτής 
πρωτοβουλίας – η οποία 
υλοποιείται σε συνεργασία 
με ακαδημαϊκούς φορείς 
και το City University of 
New York - για την παροχή 
ευκαιριών απασχόλησης 
σε Αφροαμερικανούς, Λα-
τίνους και Ασιάτες, διότι 
όπως σημείωσε η κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να λύσει 
όλα τα προβλήματα της 
κοινωνίας.

Σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι  ό τ ι  η 
JPMorgan εξέπληξε ευχά-
ριστα τους αναλυτές στα 

αποτελέσματα β’ τριμήνου 
όταν τα κέρδη της ξεπέρα-
σαν τις προσδοκίες λόγω 
του ιστορικού υψηλού που 
σημειώθηκε στα έσοδα 
από συναλλαγές μετά την 
έκρηξη της μεταβλητότη-
τας στο διάστημα αυτό, 
αλλά και λόγω των πρω-
τοφανών ενεργειών της 
Fed για την ανάταση των 
πιστωτικών αγορών. Παρά, 
ωστόσο, τα καλύτερα των 
εκτιμήσεων αποτελέσμα-
τα, ο Ντάιμον έκανε λόγο 
για μεγάλες αβεβαιότητες 
σχετικά με το μέλλον της 
οικονομίας, προσθέτοντας 
ότι η JPMorgan είναι προ-
ετοιμασμένη για όλα τα 
ενδεχόμενα.

Ο  ε π ι κ ε φ α λ ή ς  τ η ς 
JPMorgan, του οποίου το 
επίθετο ήταν Παπαδη-
μητρίου πριν ο παππούς 
του το αλλάξει σε Ντάι-
μον όταν μετανάστευσε 
στις ΗΠΑ, υποβλήθηκε σε 
εγχείρηση καρδιάς στις 
αρχές Μαρτίου και πέντε 
μήνες αργότερα συνεχίζει 
κανονικά τα καθήκοντά 
του, αναφέροντας ότι έχει 
επιστρέψει περίπου σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς. 
Σημειώνεται ότι ο Ντάιμον 
έχει δηλώσει ότι δεν σκο-
πεύει να αποχωρήσει από 
το τιμόνι της JPMorgan 
πριν το 2023, ωστόσο η 
κούρσα της διαδοχής του 
αποτελεί ήδη ένα από τα 
πιο καυτά θέματα συζήτη-
σης στη Wall Stree
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Όταν στριμώχνονται οι 
αριστερόμυαλοι, αχαλί-
νωτοι καλοπεράκηδες των 
ποικιλώνυμων “συνιστω-
σών”, όταν τους αποστο-
μώνουν οι συνομιλητές 
τους, συνήθως καταφεύ-
γουν σε δύο βολικά όπλα, 
που τους απαλλάσσουν 
από την επίπονη διαδικα-
σία της σκέψεως και της 
αντίκρουσης των επιχει-
ρημάτων και, κυρίως, απο-
κρύπτουν την πνευματική 
τους γύμνια και αμορφω-
σιά: ή θα χαρακτηρίσουν 
τον αντίπαλο “φασίστα” –  
η γνωστή τακτική “εξόντω-
ση διά της γραφικότητος” 
– ή θα κατεβάσουν από 
την λειψανοθήκη τους το 
κρανιοκενές θέσφατο, περί 
“ηθικού πλεονεκτήματος 
της αριστεράς”. 
Τι ακριβώς είναι αυτό; 
Άγνωστο. Ξέρουμε όμως τι 
δεν είναι. Αυτό που είδαμε, 
όταν κυβερνούσαν και που 
βλέπουμε καθημερινώς. 
Ήτοι:
Η προδοσία της Μακε-
δονίας. (Οι Τούρκοι από 
τότε αποθηριώθηκαν, για-
τί έλαβαν το μήνυμα ότι το 
πολιτικό και παραπολιτικό 
προσωπικό της Ελλάδας, 
είναι ικανό για κάθε πα-
λιανθρωπιά στα εθνικά 

θέματα). Τα μνημόνια και 
η εξαπάτηση ενός ολόκλη-
ρου λαού μέσω του δημο-
ψηφίσματος-πλεκτάνη, η 
πειθήνια αποδοχή, σε βαθ-
μό απροκάλυπτης υποτέ-
λειας, στα όσα κέλευαν οι 
δήθεν ιδεολογικοί εχθροί 
της, όπως στο μείζον θέμα 
της λαθρομετανάστευσης, 
η κανιβαλική φορολόγηση  
της λεγομένης, πάλαι ποτέ, 
μεσαίας τάξης, και βέβαια 
οι βουτιές, του, νέας εσο-
δείας, “χαρισματικού ηγέ-
τη” στα ρόδινα ακρογιάλια 
του Αιγαίου από κότερα 
που ανήκουν στην μιση-
τή κεφαλαιοκρατία, την 
οποία απορρίπτουμε μετά 
βδελυγμίας, αλλά απολαμ-
βάνουμε, τα καλούδια, την 
χλιδή και τις απολαύσεις 
της. Ως αντιπολιτευόμενοι 
άστραφταν και βροντού-
σαν, υπερασπιζόμενοι τα 
“λαϊκά συμφέροντα”, το 
δίκαιο και την ηθική. Επει-
δή όμως κατά το αειθα-
λές “αρχή άνδρα δείκνυ-
σι”, όταν αναρριχήθηκαν 
στην πολύφερνη εξουσία, 
πέταξαν στα σκουπίδια 
τις “αδαμάντινες αρχές” 
τους, τις “ανυποχώρητες 
και έντιμες  διακηρύξεις” 
τους, την μάσκα του ηθι-
κού πλεονεκτήματος και 

αποκάλυψαν τι είναι: Πει-
νασμένοι και διψασμένοι 
για χρήμα, δόξα, τρυφή και 
απόλαυση των προνομί-
ων. Συχνά αδιαφορώντας 
για την κοινή γνώμη, την 
οποία προκαλούσαν και 
προκαλούν, όντας ανεύ-
θυνοι, αναίσθητοι και αναί-
σχυντοι.
Πρόσφατα αναρτήθηκε 
μια φωτογραφία, θαλασ-
σινής, ανέμελης περιήγη-
σης, με πλεούμενο, κάπου 
στην Κρήτη. Την “ανέβασε” 
η κ. Θεοδώρα Τζάκρη, 
νυν βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, πριν του ΠΑΣΟΚ και 
ποιος ξέρει πού μεθαύριο. 
(“Φρόνιμα και τακτικά/
πάω με κείνον που νικά”, 
έγραφε ο Βάρναλης).
Καπετάνιος και πλοηγός 
ο κυρ- Παύλος Πολά-
κης, βουλευτής και τέως 
υπουργός, ο γνωστός μο-
σχόμαγκας, που φαιδρύνει 
τον βίο μας με τις παλαβο-
μάρες του. Χαρούμενοι, 
πάρα πολύ χαρούμενοι, 
απολαμβάνουν τις διακο-
πές τους και επειδή είναι 
τόσο ευτυχισμένοι και πε-
ριχαρείς θέλησαν να μοι-
ραστούν με το πανελλήνιο 
την ουρανομήκη ευτυχία 
και το πλεονέκτημά τους, 
όχι το ηθικό, αλλά το οικο-
νομικό, που ο κυρίαρχος 
λαός τούς επιδαψιλεύει 
εδώ και χρόνια. Στην Εύ-
βοια πνίγονταν άνθρωποι 
και τα… ηθικοπλεονεκτή-
ματα της αριστεράς, επι-
δίδονταν σε μακροβούτια 
και λοιπές ευωχίες. Ακόμη 
και αν συνέβη πριν από 
τα τραγικά γεγονότα το 
θερινό “τσιλιμπούρδισμα”, 
δεν δημοσιοποιείς  τέτοιες 
φωτογραφίες, ωσάν θερ-

μόαιμος έφηβος. Αλλά ο 
ναρκισσισμός και η οίηση 
των πρωταγωνιστών, μπα-
ζώνει τέτοιες λεπτότητες. 
Εν μέσω οικονομικής φρί-
κης, δεν διαφημίζεις τις 
απλησίαστες για τον απλό 
λαό διακοπές σου, ο οποί-
ος εξάλλου πληρώνει και 
φτύνει αίμα, κυριολεκτικά,  
γι’ αυτές. (Θυμήθηκα τον 
δηκτικό Ροϊδη που έλεγε 
ότι “οι Έλληνες διαιρούνται 
εις τρεις κατηγορίας. α) εις 
συμπολιτευομένους, ήτοι 
έχοντας κοχλιάριον να 
βυθίζωσιν εις την χύτραν 
του προϋπολογισμού, β) 
εις αντιπολιτευομένους, 
ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον 
και ζητούντας παντί τρόπω 
να λάβωσι τοιούτον, γ) εις 
εργαζομένους, ήτοι ούτε 
έχοντας κοχιάριον ούτε 
ζητούντας αλλ’ επιφορτι-
σμένους να γεμίζωσι την 
χύτραν διά του ιδρώτος 
αυτών”).
Προ διμήνου, κυκλοφό-
ρησαν φωτογραφίες με 
“την απίστευτη θέα από 
το καινούργιο σπίτι” του 
ΓΑΠ,  στις 11 Μαϊου 2020, 
σε συνέντευξή του στο 
CNN. (Έξω τον παίρνουν 
ακόμη στα σοβαρά!!). Για 
την περίπτωσή του ισχύει 
ένα παλιό ανέκδοτο, που 
δημοσιεύτηκε σε αθηναϊ-
κές εφημερίδες το 1878. ” 
Ο σουλτάνος κάποτε διόρι-
σε βεζύρη-πρωθυπουργό 
έναν άνθρωπό ολότελα 
αστοιχείωτο και άσχετο 
ονόματι Χασάνη. Αρρω-
σταίνει ο πατέρας του Χα-
σάνη, καλεί τον γιό του, τον 
ασπάζεται και του λέει:
– Παιδί μου, τώρα που θα 
πάω στον Κάτω Κόσμο, αν 
με ρωτήσουν πώς πάει το 

δοβλέτι (=η κρατική εξου-
σία), τι να τους πω;
-Πες τους ότι ο Χασάνης 
έγινε βεζύρης-πρωθυ-
πουργός και θα καταλά-
βουν…”. (Κ. Σιμόπουλου, 
“η διαφθορά της εξουσίας”, 
σελ. 180).
 Μια παρένθεση, προς 
αποφυγήν παρεξηγήσεων. 
Ουδόλως με ενδιαφέρει το 
τι πράττουν και πώς ζουν 
οι αβροδίαιτες ασημαντό-
τητες της πολιτικής. Όμως, 
κατά τον Πλούταρχο -κα-
ταγράφω την παραπομπή 
και στην αρχαία γλώσσα, 
για να την καμαρώσου-
με- “Ου γαρ ων λέγουσι 
εν κοινώ και πράττουσιν 
οι πολιτευόμενοι μόνον 
ευθύνας διδόασιν, αλλά 
και δείπνον αυτών πολυ-
πραγμονείται και κοίτη 
και γάμος και παιδιά και 
σπουδή πάσα”. Δηλαδή: 
“Όσοι αναμιγνύονται στην 
πολιτική λογοδοτούν όχι 
μόνο για όσα λένε και για 
όσα πράττουν. Γνωρίζουν 
ότι και ένα δείπνο σχολι-
άζεται πολύ, ακόμα και οι 
έρωτες και ο γάμος και 
οι διασκεδάσεις, όπως 
ακριβώς κάθε σοβαρή ενα-
σχόλησή τους”. (“Πολιτικά 
Παραγγέλματα”, 800 C). 
Αυτά τω καιρώ εκείνω. Τω 
καιρώ ετούτω, της περιρ-
ρέουσας ανοησίας, δεν 
“πολυπραγμονείται”, δεν 
ελέγχεται τίποτε, χάθηκε 
η αιδώς, η ντροπή, θεμε-
λιώδης για τους αρχαίους 
πολιτική αρετή.  
Α γυρίσουμε και πάλι πίσω 
και «συνομιλήσουμε» με 
τους προγόνους μας, θα 
διαπιστώσουμε την πρω-
τόθρονη αξία, που έδιναν 
στην αιδώ. Στον περίφημο 

μύθο που αναφέρει ο Πλά-
των στον «Πρωταγόρα», 
διαβάζουμε ότι, όταν ο 
Δίας έφτιαξε τον κόσμο, 
προίκισε τα ζώα με διάφο-
ρα χαρακτηριστικά (φτερά, 
δύναμη, ταχύτητα). Όμως 
τον άνθρωπο τον άφησε 
ανεφοδίαστο (κυρίως χω-
ρίς την πολιτική τέχνη, την 
ικανότητα συμβίωσης). Οι 
άνθρωποι έτσι εξοντώνο-
νταν από τα θηρία. Τότε ο 
Ζεύς, επειδή φοβήθηκε για 
το γένος μας, μη ξεκληρι-
στεί, στέλνει τον Ερμή να 
φέρει στους ανθρώπους 
την Αιδώ και την Δίκη (την 
ντροπή και την δικαιοσύ-
νη). Έτσι θα διακανονιζό-
ταν η αρμονία των σχέ-
σεων στις πολιτείες. Τον 
ρώτησε ο Ερμής, με ποιο 
τρόπο να τις κατανείμει. 
Σε λίγους, όπως οι άλλες 
τέχνες, ή σε όλους τους 
ανθρώπους; «Σε όλους να 
τις μοιράσεις», λέει ο Δίας, 
«και όλοι ας μετέχουν σ’ 
αυτά τα δύο… Και βάλε 
νόμο, από εμένα διαταγ-
μένο, όποιος δεν μπορεί να 
μετέχει στην Αιδώ και στην 
Δίκη να τον σκοτώνουν 
ως αρρώστια της πόλης». 
(«Και νόμον θες παρ’ εμού, 
τον μη δυνάμενον αιδούς 
και δίκης μετέχειν, κτείνειν 
ως νόσον της πόλεως» – 
Πρωταγόρας ΧΙΙ). Σήμερα, 
δεν μιλάμε για νόσο, αλλά 
για επιδημία της αναίδειας 
και της αδικίας. 

Δημήτρης Νατσιός

δάσκαλος-Κιλκίς Μέλος 
του ΙΗΑ

Ηθικό ή…οικονομικό το πλεονέκτημα της αριστεράς
«Να σε φυλά ο Θεός από καινούργιο άρχοντα και παλιό διακονιάρη»   παροιμία

Του Κώστα Ράπτη

Η Μέση Ανατολή άρχισε 
να παίρνει τη σύγχρονη 
μορφή της, όταν ο Μωχά-
μεντ Άλι της Αιγύπτου, καί-
τοι υποτελής στην Υψηλή 
Πύλη, πήρε τα όπλα ενα-
ντίον των Οθωμανών και 
προήλασε μέχρι τη Συρία, 
εγκαινιάζοντας την εποχή 
της αραβικής χειραφέτη-
σης. Η ιστορία, η δημο-
γραφία και η γεωπολιτική 
καθιστούν την Αίγυπτο και 
την Τουρκία τις σημαντι-
κότερες (μαζί με το Ιράν) 
χώρες της περιοχής - σε 
σχέση κατ’ ανάγκην αντα-
γωνιστική.
Όταν οι Αμερικανοί νε-
οσυντηρητικοί έστρω-
ναν το έδαφος για την 
επέμβαση εναντίον του 
Ιράκ, φρόντιζαν να το-
νίζουν (όπως το έπραξε 
ο Laurent Murawiec της 
Rand Corporation στην 
περίφημη παρουσίασή του 
τον Ιούλιο του 2002 ενώ-
πιον του Defense Policy 
Board) ότι η χώρα του 
Σαντάμ Χουσεϊν δεν είναι 
παρά “τακτικός στόχος”, 
ενώ η “Σαουδική Αραβία” 
θα αποτελούσε τον “στρα-
τηγικό στόχο” και η Αίγυ-
πτος το “έπαθλο”.
Αλλά και για περιφερεια-

κούς παίκτες, οι οποίοι φι-
λοδοξούν να αναδειχθούν 
σε πρωταγωνιστικό ρόλο 
στη διεθνή σκηνή, το “έπα-
θλο” δεν είναι διαφορετικό. 
Τα νεο-οθωμανικά όνειρα 
που τρέφει ο Ταγίπ Ερντο-
γάν υποχρεωτικά περνούν 
από την προσπάθεια να 
“τεθεί σε τουρκική τροχιά” 
η Αίγυπτος, ως παραδοσι-
ακή ηγέτιδα του αραβικού 
κόσμου και ως χώρα-κλειδί 
για τον έλεγχο της Ανα-
τολικής Μεσογείου και 
της Ερυθράς Θάλασσας. 
Άλλωστε, ο στόχος αυτός 
λίγο έλειψε να εκπληρωθεί 
με τη βραχύβια προεδρία 
του Μοχάμαντ Μόρσι, ηγέ-
τη του (μητρικού) αιγυ-
πτιακού κλάδου της υπό 
την προστασία Τουρκίας 
και Κατάρ τελούσας Μου-
σουλμανικής Αδελφότη-
τας. Η τουρκική πίεση προς 
το καθεστώς του Καΐρου 
δεν είναι μόνο εξωτερική, 
αλλά και εσωτερική.
Είναι, από αυτή την έν-
νοια, εξαιρετικά κρίσιμο 
το ερώτημα, κατά πόσον 
Αίγυπτος και Τουρκία προ-
ορίζονται να αντιπαρατε-
θούν ένοπλα, με αφορμή 
την εξουσιοδότηση του 
αιγυπτιακού κοινοβουλίου 
για την ανάληψη στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων 

στο έδαφος της γειτονικής 
Λιβύης, ενάντια στις δυνά-
μεις της κυβέρνησης Σά-
ρατζ, η οποία με τουρκική 
ενίσχυση έχει ανατρέψει 
τον συσχετισμό στο πεδίο 
των μαχών.
Μακροσκοπικά, η Αίγυ-
πτος θα είχε το πλεονέ-
κτημα σε μια τέτοια αντι-
παράθεση, καθώς οι τουρ-
κικές δυνάμεις επιχειρούν 
μακριά από τη βάση τους 
και θα πρέπει να εξασφαλί-
σουν τον έλεγχο ευάλωτων 
γραμμών εφοδιασμού στη 
Μεσόγειο.
Ωστόσο, στο Κάιρο δεν 
περισσεύει ο ενθουσια-
σμός για την προσφυγή 
στα όπλα.
Η αποτυχημένη επέμβαση 
του Νάσερ τη δεκαετία του 
‘60 στον εμφύλιο πόλεμο 
της Υεμένης, που ονο-
μάστηκε και “Αιγυπτιακό 
Βιετνάμ” αποτελεί ανε-
πούλωτο εθνικό τραύμα, 
περιορίζοντας την προθυ-
μία για εμπλοκή σε ενδο-α-
ραβικές διενέξεις εκτός 
συνόρων. Και βέβαια, ο 
αιγυπτιακός στρατός δεν 
έχει δοκιμαστεί σε μεγάλες 
επιχειρήσεις μετά την ήττα 
του 1967 και την ισοπαλία 
του 1973, με αντίπαλο το 
Ισραήλ. Όσο για τις επιχει-
ρήσεις χαμηλής έντασης, 

η αδυναμία του να κα-
ταστείλει το ισλαμιστικό 
αντάρτικο των τελευταίων 
ετών στη Χερσόνησο του 
Σινά λέει πολλά. 
Την κατάσταση περιπλέκει 
εις βάρος του Καΐρου η 
μεγάλη αντιπαράθεση με 
την Αιθιοπία για το Μεγάλο 
Φράγμα της Αναγέννησης 
που κατασκευάζεται στον 
Μπλε Νείλο και απειλεί να 
μειώσει κατά 20% τη ροή 
του ζωοδότη ποταμού 
της Αιγύπτου. Στα δυτικά 
σύνορα, την ηρεμία που 
επικρατεί κινδυνεύει να 
διαταράξει ενδεχόμενη 
ευρύτερη ριζοσπαστικο-
ποίηση των αραβικών πλη-
θυσμών, λόγω της εξαγ-
γελθείσας προσάρτησης 
της Κοιλάδας του Ιορδάνη 
στο Ισραήλ, ενώ ο συνδυ-
ασμός πανδημίας και οικο-
νομικής κρίσης έχει φέρει 
σε δεινή θέση την Αίγυπτο 
που συντηρεί τον πληθυ-
σμό της μόνο χάρη στην 
τουριστική πρόσοδο και 
τη σαουδαραβική “γαλα-
ντομία” (έναντι πολιτικών 
ανταλλαγμάτων). 
Με άλλα λόγια, ο στρα-
τάρχης Σίσι κινδυνεύει να 
“κερδίσει” την ανατολική 
Λιβύη, “χάνοντας” την ίδια 
την Αίγυπτο, όπου η προο-
πτική μιας νέας “έγχρωμης 

επανάστασης” σε συνθή-
κες πολύπλευρης εθνικής 
κρίσης, με πρωταγωνιστή 
τη Μουσουλμανική Αδελ-
φότητα, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί.
Αν υπάρχει κάτι που κυ-
ρίως να ανησυχεί σε επι-
χειρησιακό επίπεδο την 
τουρκική πλευρά, αυτό 
είναι ο έλεγχος του αέρα – 
και από αυτή την άποψη η 
πρόσφατη “ορφανή” αερο-
πορική επιδρομή εναντίον 
της βάσης Ουατίγια στη 
δυτική Λιβύη (με πιθανό-
τερο δράστη τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, σύμμα-
χο του Καΐρου) ήταν δι-
δακτική. Αλλά και αυτό το 
μειονέκτημα θα μπορούσε 
να υπερκαλυφθεί με την 
εγκατάσταση τουρκικών 
μαχητικών σε κάποια φι-
λική γειτονική χώρα – λ.χ. 
την Τυνησία. 
Το ότι η Τουρκία μόλις 
συνυπέγραψε συμφωνία 
με τη Δημοκρατία του 
Νίγηρα, άλλοτε γαλλική 
αποικία που βρίσκεται 
νοτίως της Λιβύης και πα-
ράγει ουράνιο, αποτελεί 
πρώτης τάξεως δείγμα 
της τουρκικής φιλοδοξίας 
και ευελιξίας – και εξηγεί 
βαθύτερα και το αντιτουρ-
κικό μένος του Εμανουέλ 
Μακρόν. 

Το αν τα πράγματα πρό-
κειται να οδηγηθούν σε 
πόλεμο Τουρκίας-Αιγύ-
πτου εξαρτάται αποκλει-
στικά από τι πρόκειται να 
συμβεί στον άξονα Σύρ-
της-Τζούφρα, που ελέγχει 
την “πετρελαϊκή ημισέλη-
νο” της Λιβύης. Η τουρκική 
πλευρά ενθαρρύνει την 
κυβέρνηση Σάρατζ να μην 
προσέλθει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων προ-
τού επιτύχει τους στόχους 
της σε αυτό το κρίσιμο 
μέτωπο, ενώ αντιθέτως το 
Κάιρο διαμηνύει ότι τυχόν 
παραβίαση της “κόκκινης 
γραμμής” Σύρτης-Τζού-
φρα, θα σημάνει αιγυπτια-
κή στρατιωτική επέμβαση. 
Είναι αυτόν τον γόρδιο δε-
σμό που μοιάζει αποφασι-
σμένη να επιλύσει η Ρωσία, 
αφενός ενισχύοντας δια-
κριτικά την άμυνα της Σύρ-
της, αφετέρου ρυμουλκώ-
ντας διπλωματικά τόσο την 
Αίγυπτο όσο και την Τουρ-
κία σε μία διαδικασία δια-
λόγου, που θα απαλλάσσει 
και τις δύο χώρες από τα 
δύσκολα διλήμματα μιας 
στρατιωτικής κλιμάκω-
σης και θα αποβλέπει σε 
μια “ομοσπονδιοποίηση” 
της Λιβύης, με διατήρηση 
των εκατέρωθεν σφαιρών 
επιρροής.  

Γιατί η Αίγυπτος διστάζει να αντιπαρατεθεί ένοπλα με την Τουρκία
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August 24, 2020—Otta-
wa—Visitors who are cur-
rently in Canada and have a 
valid job offer will be able 
to apply for an employ-
er-specific work permit and, 
if approved, receive the per-
mit without having to leave 
the country, thanks to a new 
public policy announced 
today by the Honourable 
Marco E.L. Mendicino, 
Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship. 

This temporary policy 
change takes effect im-
mediately and will benefit 
employers in Canada who 

continue to face difficulties 
finding the workers they 
need, as well as temporary 
residents who would like to 
contribute their labour and 
skills to Canada’s recovery 
from the COVID-19 pan-
demic. 
During the pandemic, tem-
porary residents who re-
mained in Canada were en-
couraged to maintain valid 
legal status. With air travel 
limited around the world, 
some visitors to Canada 
have been unable to leave, 
while some foreign workers 
had to change their status to 
visitor because their work 

New temporary public policy will allow visitors to apply
for a work permit without having to leave Canada
Change intended to benefit employers who are still facing difficulties finding workers

permit was expiring and 
they didn’t have a job offer 
to be able to apply for a new 
work permit. Some employ-
ers in Canada have also 
faced ongoing labour and 
skills shortages through-
out this period, including 
those who provide import-
ant goods and services that 
Canadians rely on.
To be eligible, an applicant 
looking to benefit from this 
temporary public policy 
must 
• have valid status in 
Canada as a visitor on Au-
gust 24, 2020 and remain in 
Canada 
• have a job offer

• submit an applica-
tion for an employer-specif-
ic work permit that is sup-
ported by a Labour Market 
Impact Assessment (LMIA) 
or an LMIA-exempt offer of 
employment, no later than 
March 31, 2021
• meet all other stan-
dard admissibility criteria
This temporary public pol-
icy also provides the op-
portunity for applicants 
who meet these criteria 
and who had a valid work 
permit in the past 12 months 
to begin working for their 
new employer before their 
work permit application has 

been fully approved. To do 
so, they need to follow the 
instructions for the pro-
cess described here: https://
www.canada.ca/en/immi-
gration-refugees-citizen-
ship/services/work-canada/
permit/temporary/after-ap-
ply-next-steps.html#vis-
itors

Quote

“We have heard from em-
ployers who continue to 
face challenges recruiting 
and hiring the workers they 
need during the pandemic. 
At the same time, some 
visitors in Canada may 

be able to contribute their 
skills where there are la-
bour shortages. The mea-
sures introduced today will 
now allow visitors to apply 
for work permits without 
having to leave the coun-
try first. This exemption 
from the normal temporary 
work permit requirements 
is aimed at removing bar-
riers to create a more agile 
workforce that leverages 
visitors with the skills and 
experience to accelerate our 
economic recovery.” 
—The Honourable Marco 
E.L. Mendicino, P.C., M.P., 
Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship

By Kaitlyn Kuryk — The 
Conversation —

I n s te a d  o f  re t u r n i n g 
to “normal” af ter  the 
COVID-19 pandemic, Can-
ada should adopt a health-
care system that focuses 
on prevention and the 
social determinants of 
health.
(Pixabay, Canva)
Kaitlyn Kuryk, University of 
Manitoba

COVID-19 has placed a 
spotlight on the inequities 
of Canada’s current “cura-
tive” health-care system 
and the problems associ-
ated with viewing health 
policy in isolation from 
social factors.

Post-COVID, we should 
not “go back to normal.” 
Instead, we should push 
for a health-care system 
that values prevention 
and acknowledges that all 
policy is health policy.

We need to ensure that 
we address all factors that 
can produce and maintain 
health, not just help peo-
ple once they’re sick. To 
best address population 
health, there needs to be 
a balance between pre-
ventive and curative mea-
sures, equitable access to 
social services, policies 
that emphasize the social 
determinants of health 
and a move away from the 
“sickness care system.”

What was normal? Cura-
tive health care
The curative approach 
to health care focuses 
on curing and treating 
the individual once they 
have been diagnosed with 
an ailment. The Canada 
Health Act defines “health” 
narrowly, and only ensures 
that “medically necessary” 
services are provided.

Aside from being reactive, 
there is no firm definition 
of what constitutes a med-

ically necessary service, 
and what is deemed medi-
cally necessary can change 
depending on the context 
in which it is provided. 
Services deemed not med-
ically necessary include 
prescription medications, 
optometry, dental care 
and physiotherapy, among 
others. Even further re-
moved from the medi-
cally necessary definition 
are social determinants 
of health, including safe 
housing, income security 
and an adequate social 
safety net.

With the curative ap-
proach it’s impossible to 
have a population that is 
well, since that was never 
the goal of the system. 
There is also an argument 
that the curative approach 
to health care does more 
harm than good, as evi-
denced by medical errors, 
negative pharmaceutical 

interactions and the med-
icalization of everyday life 
experiences.

The curative approach fo-
cuses on disease in the in-
dividual, rather than look-
ing at social aspects and 
proximate factors that may 
impact the disease. Now, 
with COVID-19, there is no 
cure for the disease and 
so the curative approach 
already falls short.

Where normal failed
The advice given to the Ca-
nadian public as the best 
way to stop the spread 
of COVID-19 is to stay 
home whenever possible, 
and wash their hands fre-
quently. Although this may 
sound like good advice, it 
cannot be practised by all 
Canadians equally.
Canadians are told to stay 
home as much as possible. 
But what if they don’t have 
a home? Do they take a 

chance on a homeless 
shelter, where overcrowd-
ing is inevitable? Although 
on the surface, this may 
seem like a housing policy 
issue, a labour policy issue 
or an economic policy 
issue, it is truly a public 
health policy issue.

The privilege of owning 
a home is highlighted by 
the federal government, 
which allowed for mort-
gage payments to be de-
ferred for eligible home-
owners while no similar 
policy was put in place 
to defer rent payments. 
Instead, that decision is left 
to the individual landlords, 
and negatively impacts 
those with a lower socio-
economic status.

Further, access to clean 
water is not available to 
all Canadians, as 61 In-
digenous communities 
across the country are un-

der boil-water advisories. 
Evidently, access to social 
determinants of health are 
not equally distributed.

At the federal level, short-
term financial measures 
have been put in place to 
help Canadians stay afloat, 
such as the Canada Emer-
gency Response Benefit 
(CERB). With more than 
three million Canadians 
out of work, COVID-19 
has highlighted how pre-
cariously many Canadians 
were living.

While these economic ef-
forts may be useful right 
now, they’re merely Band-
Aid solutions that are un-
likely to have any last-
ing impact on the social 
determinants of health. 
Like the curative health 
system, they are reactive, 
not proactive; curative, not 
preventive. That means 
many of the factors that 
contribute to the spread of 
COVID-19 cannot be effec-
tively managed because 
there’s no adequate social 
safety net in place.

Creating a ‘new normal’
When health and econom-
ic systems are in disarray, 
there’s no better time to re-
construct from the bottom 
up. There is no doubt that 
a preventive approach to 
health care would not only 
lead to a healthier popu-
lation and more equitable 
access to social services, 
it would also be less ex-
pensive than our current 
system in the long term.

As the largest chunk of GDP 
is spent on health care, 
shifting money to other 
policy areas that influence 
the social determinants of 
health will require major 
restructuring. Because we 
have a federal health sys-
tem, change often occurs 
slowly and large-scale re-
form rarely occurs at all. 
This is demonstrated by 
Canada’s lack of a nation-

No ‘back to normal’ after COVID-19: Health care should shift 
focus from treatment to prevention

The COVID-19 pandemic has highlighted the impact of housing status on 
health. (Pixabay)

al pharmacare program, 
mental health strategy 
and national home-care 
program, despite them all 
having been discussed for 
the last several decades.
response to COVID-19, 
every Canadian province 
declared a state of emer-
gency, and so it wasn’t 
deemed necessary by the 
federal government to 
invoke the Emergencies 
Act. However, invoking 
the act may have been an 
opportune time to expand 
the definition of medically 
necessary services and 
pass sweeping health re-
form measures, such as 
national health programs, 
without pushback from 
the provinces.

Health policy should be 
all-encompassing and 
consider the bidirectional 
relationship between up-
stream (preventive) and 
downstream (curative) 
measures, and it should 
be analyzed in the context 
of social determinants of 
health, including gender, 
race, education and socio-
economic factors.

Canada should seize the 
opportunity for collabo-
ration between the prov-
inces and among govern-
ment, private sector and 
community groups. Now 
is the time for integrative 
policies over reactive mea-
sures; public programs 
over privatization; and em-
bracing preventive mea-
sures to avert illness. Now 
is the time for change. We 
should never go back to 
“normal.”The Conversation
Kaitlyn Kuryk, PhD Can-
didate, health sociology, 
University of Manitoba
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Gregory P. Marchildon, 
Peter Bleyer
The 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 
t o g e t h e r  t h a n  t h e i r 
equivalents south of the 
border, we have a difficult 
road ahead of us.

Federal ism — shared 
rule through a national 
g o v e r n m e n t  a n d 
regional self-rule through 
subnational governments 
— 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 
federalism more as a means 
than as an end in itself. So 
if the current approach to 
our federation prevents 
u s  f r o m  r e s p o n d i n g 
effectively 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 
surveil lance and data 
sharing. Data on COVID-19 
has not been consistently 
collected, categorized or 
disseminated. 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-
p r o v i n c i a l - t e r r i t o r i a l 
collaboration necessary 
for  our  governments 
to decide on the right 
reopening policies and 
q u i c k l y  a d d r e s s  t h e 
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 
bottom driven by austerity 
in this mainly provincial 
sector has led to long wait 
lists for public care, and 
to for-profit operators 
stepping in to provide beds 
to those who can pay. The 
pandemic is now the Grim 
Reaper as the majority of 
COVID-19 fatalities have 
come from these private 
facilities and this short-
sighted approach.

COVID-19 has exposed 
m a n y  m o r e  o f  o u r 
federation’s weaknesses, 
including our failure to 
provide adequate income 
supports and childcare 
and our dismal approach 
to migrant labour and 
food production. None of 
this is new, but we can no 

longer 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 jurisdiction, 
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 
environment 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 
government can’t  be 
trusted to run anything. 
But this pandemic has 
d e m o n s t r a t e d  t h e 
opposite. Federal public 
servants have stepped 
up to deliver urgently 
n e e d e d  s u p p o r t 
programs to workers 
a n d  b u s i n e s s e s ,  a n d 
scientists and specialists 
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 
a b s e n c e  o f  n a t i o n a l 
standards, leading to, at 
best, a policy hodgepodge 
from coast to coast. Again, 
the response of most 
provincial governments 
to the COVID-19 pandemic 
d e m o n s t r a t e s  t h e i r 
capacity to get things done 
quickly and effectively 
— 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 
a n d  n e e d  n a t i o n a l 
c o l l a b o r a t i o n .  T h e s e 
are dealt with through 
p r o v i n c i a l - t e r r i t o r i a l 
or  federal-provincial-
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  k ind of  pan-
Canadian mission-driven 
public policy that puts 
the health and wel l -
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 
pandemic or the climate 
emergency?

First, it is long past time 
to get  ser ious about 
c l o s i n g  t h e  g a p s  i n 
medicare. After dealing 
with the urgent business 
of finally requiring the 
common standards and 
modernization in health 
data and testing that 
have been sorely lacking, 
the federal government 
should immediately press 
ahead on implementing 
national pharmacare and 
fixing long-term care.

T h e  p a n d e m i c  h a s 
r e v e a l e d  t h e  l o n g -
standing weakness of our 
provincially 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 
independent commission 
should be convened to 
study and make public 
r e c o m m e n d a t i o n s 
within a year. We need a 
quick but detailed study 
comparing LTC systems 
and policies in thirteen 
provinces and territories 
to guide the new pan-
Canadian standards that 
will drive improvements 
everywhere.

Meanwhile, the fallout from 
COVID-19 — increasing 
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 
recommend a single-payer 
national plan. The time for 
study is over. We need to 
get to the table and finalize 
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.

S e c o n d,  we  n e e d  t o 
make rapid  progress 
in decarbonizing our 
economy to tackle the 
climate emergency before 
it is too late. Canada has 
missed every greenhouse 
gas reduction target set 
to date, and this economic 
crisis has dramatically 
raised the stakes for those 
dependent on carbon 
e x t r a c t i o n  f o r  t h e i r 
livelihood. A Canadian 
Climate Accountability 
Act, as proposed by a 
coalition of environmental 
gro u p s,  wo u l d  s e t  a 

national carbon budget 
and lead negotiations to 
establish similar budgets 
for each province and 
territory. Adoption of such 
legislation 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 
l ike energy efficiency 
p r o g r a m s  a n d  t h e 
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 
depend on coal extraction 
t o  u n d e r s t a n d  t h e i r 
concerns as the basis 
for developing 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 
c l i m a t e  a n d  h e a l t h 
challenges is seriously 
hampered by glaring gaps 

in our model of multi-
level governance. Leaving 
Indigenous peoples and 
cit ies  on the outside 
looking in has contributed 
to dangerous democratic 
a n d  i n f r a s t r u c t u r e 
deficits. Municipalities 
and Indigenous peoples 
and their communities are 
on the front lines when 
it comes to preventing 
and responding to public 
h e a l t h  e m e r g e n c i e s . 
And without leadership 
from our cities on public 
transit, energy efficiency 
and renewable sources 
of energy, critical carbon 
reduction targets can 
never be met.

O u r  f e d e r a t i o n ’ s 
democrat ic  def ic i t  i s 
particularly concerning 
as we come up against 
difficult decisions and 
a c t i o n s  t h a t  re q u i re 
broad public support. 
Whether it is wearing 
masks and practising 
social distancing to battle 
a pandemic or facing 
down powerful corporate 
interests to implement 
policies like pharmacare 
o r  d e c a r b o n i z i n g  a 
$1.7-tril l ion economy, 
public trust and buy-in 
require transparency and 
accountability.

Let’s move forward with an 
independent commission 
reporting to all Canadians 

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

on the future of long-term 
care and with legislating 
a  C a n a d i a n  C l i m a t e 
Accountability Act. And 
let’s get to the table for 
open and transparent 
negotiations to implement 
single-payer pharmacare 
and set carbon budgets for 
which all governments can 
be responsible.

This is an agenda for 
leadership by a federal 
government willing to 
use its  constitutional 
spending power and apply 
conditions to funding 
where required. It is also 
an agenda for leadership 
at all levels of government. 
The health and well-being 
of all Canadians is at stake. 
The time for federalism as 
rhetorical performance is 
past.

The COVID-19 crisis is 
an opportunity to use 
federalism more coherently 
and strategically to address 
long-standing weaknesses 
in healthcare and to meet 
the climate challenge. 
Canadian federalism is 
flexible by design and can 
be refashioned to better 
address our most urgent 
problems — without 
fear of  offending the 
constitutional division of 
powers.

Citizens should demand 
that their governments get 
on with it.

By Jake Fuss, Tegan Hill 
and Alex Whalen — Fraser 
Institute —

As the federal and prov-
incial governments shift 
their focus to economic 
recovery, there will be 
heightened calls for fiscal 
stimulus in an attempt to 
kick-start the economy. 
However, a new study by 
the Fraser Institute dem-
onstrates that, based on 
past experience, stimulus 
measures will almost cer-
tainly be ineffective.

Fiscal stimulus refers to 
additional government 
spending and/or tax re-
lief used in an effort to 
mitigate the impact of 
a recession and speed 
up economic recovery. 
The theory assumes that 
stimulus measures can 
influence people to spend 
more and create a positive 
ripple effect in the econ-
omy.

Let’s see how this theory 
holds up.

During the 2008-09 re-
cession, the federal gov-
ernment enacted a two-
year $47 billion stimu lus 
package focused mainly 
on spending measures, 

such as  publ ic  infra-
structure and subsidies to 
business, with the hopes 
of improving econom-
ic growth. Although the 
economy did recover, a 
2010 study found that 
government spending on 
infrastructure had little 
to no effect on Canada’s 
economic growth during 
the recovery. Instead, the 
data demonstrated that 
private-sector investment 
and increased net exports 
were the drivers of eco-
nomic recovery.

Stimulus efforts in the 
United States provided 
similar results. Stanford 
Univer sity professor John 
Taylor analyzed the impact 
of providing temporary 
tax rebates to American 
households to stimulate 
consumer spending and 
thereby grow the econ-
omy during the last reces-
sion. His research showed 
that the stimulus meas-
ures were ineffective at 
increasing spending be-
cause households largely 
chose to use the rebates 
for savings or paying down 
personal debt. Indeed, 
the U.S. stimulus package 
during the 2008-09 reces-
sion had little to no effect 
on economic growth and 

instead only resulted in 
additional government 
debt.

In both the U.S. and Can-
adian experience in 2008-
09, infrastructure spend-
ing was used in an effort 
to kick-start the economy. 
The problem with this 
approach is that infra-
structure projects that 
are deemed to be “shovel 
ready” actually take sig-
nificant time to plan and 
implement. In fact, ex-
perience shows that the 
economic recovery had 
already begun before the 
shovels hits the ground. 
By the time government 
infrastructure spending 
occurred, it was compet-
ing with the private sector 
for resources, resulting in 
increased costs and fewer 
private-sector projects.

Evidence from University 
of California San Diego 
professor Valerie Ramey 
and Harvard University 
professor Robert Barro 
emphasizes the issue with 
stimulus spending, using 
a concept called the “fiscal 
multiplier”, which shows 
the impact that each addi-
tional dollar of govern-
ment spending has on 

Stimulus spending will likely harm 
Canadian economy—not help it
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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)

Continued on page 31

Continuing from page 29

the economy. In theory, 
a multiplier greater than 
1.0 indicates that stimu-
lus works because a $1 
increase in government 
spending will increase 
overall economic output 
by a value greater than 
$1. Their research, how-
ever, demonstrates that 
the multiplier for stimulus 
spending is likely below 
1.0, indicating that stimu-
lus spending actually 
crowds out private eco-
nomic activity that would 
otherwise have occurred 
and therefore does not 
stimulate the economy.

Stimulus spending will likely harm 
Canadian economy—not help it

Further, research from late 
Harvard University profes-
sor Alberto Alesina found 
that increased govern-
ment spending is associ-
ated with lower economic 
growth. Specifically, his 
research showed that a 1.0 
percentage point increase 
in government spending 
relative to the size of the 
economy is associated 
with a 0.75 percentage 
point reduction in eco-
nomic growth. Simply put, 
increased government 
spending and stimulus 
measures could actual-
ly be a hindrance rather 
than a help to Canada’s 

economy.

Before implementing any 
fiscal stimulus, Canadian 
policymakers must consid-
er the empirical evidence, 
which raises significant 
doubts about whether fis-
cal stimulus can achieve its 
objective to kick-start the 
economy. Indeed, past ex-
perience suggests stimu-
lus will not improve the 
Canadi an economy and 
may even be a detriment 
to it.

Jake Fuss, Tegan Hill and 
Alex Whalen are analysts 
at the Fraser Institute.

New Delhi: The effect of 
global warming and cli-
mate change are well em-
phasized in global narra-
tives and India can neither 
remain unaffected nor 
be a mute spectator. Per 
capita carbon emissions 
between developed and 
developing countries like 
India is still unfavorably 
biased at 3.26:1 (world 
bank sample), howev-
er we are all are in this 
together now. Taxes, 
are fiscal tools to garner 
revenue and also direct 
public policy initiatives. 
Putting a price on carbon 
is widely seen as the most 
cost-effective and flexible 
way to achieve emission 
reduction. Globally there 
is consensus that Car-
bon Pricing, would facili-
tate compatible emission 
pathways, increase in-
vestment and innovation 
in clean technology, pro-
mote achievement of the 
Sustainable Development 
Goals through channelled 
financing, generate reve-
nue for aiding vulnerable 
communities, managing 
the economic impacts 
of a low-carbon econo-
my, create environmental, 
health, economic, and 
social co-benefits, ranging 
from public health bene-
fits coming from reduced 
air pollution to green job 
creation.

Carbon taxes or pricing 
excessive usage of carbon, 
are a charge for non-con-

formity with accepted 
goals for de-carbonisa-
tion. This can be achieved 
through two main options. 
First, an Emission trading 
system (ETS) that fixes a 
ceiling on the total level of 
greenhouse gas emissions 
and allows those indus-
tries with low emissions 
to sell their extra allow-
ances (Carbon credits) to 
larger emitters, thereby 
creating a marketplace for 
greenhouse gas emissions. 
Most of European Union 
member countries follow 
ETS while some members 
like Sweden impose a car-
bon tax. In 2020, emissions 
from sectors covered by 
the system is estimated 
to be 21 per cent lower 
than in 2005. Secondly, a 
Carbon Tax Charge (CTC) 
that sets a price on carbon 
by defining a tax rate on 
greenhouse gas emissions 
or – more commonly – 
on the carbon content 
of fossil fuels. Unlike the 
ETS system, Carbon Tax 
pre-defines the price of 
carbon pollution, thereby 
pushing businesses to-
wards clean energy. Can-
ada imposes a carbon tax 
at a rate of $20 per tonne 
of CO2 emissions in 2019 
which is rising to $50 per 
tonne. This is estimated to 
significantly reduce green-
house gas pollution by 
between 80 and 90 million 
tonnes by 2022.

In a country like India, the 
impact of introducing car-

bon taxes, can be viewed 
from multiple dimensions:

Impact on Revenue: Tax-
ing fossil fuels is one of 
the larger contributors to 
exchequers globally and 
India is no exception. A 
shift to clean energy would 
mean significant loss of 
revenue for Governments. 
A report estimated that 
a carbon tax @ $ 35 per 
tonne of CO2 emissions 
levied by India in phases 
from 2017 to 2030 can 
yield more than 2% of GDP, 
thereby compensating the 
loss from taxing fossil fuels 
(Rs 5.5 lakh crore for FY20).

Impact on Innovation: 
Carbon taxes accelerate 
the development of in-
novative business models 
around clean energy like 
solar powered automo-
biles, solar drones, zero 
energy buildings, super 
grids, utility scale battery 
production etc. Multiple 
startups have already 
raised hundreds of mil-
lions of dollars in venture 
investments.

Impact on investment and 
employment: Given the 
scale and magnitude of 
change desired, the scale 
of investment needed is 
substantial. Successive 
Governments have con-
sistently pursued a stable 
renewable energy pol-
icy with strong results. 
FDI inflow in the Indian 
non-conventional energy 

Carbon tax and its impact on India
Putting a price on carbon is widely seen as the most cost-effective and flexible way to achieve emission reduction.

sector stood at US$ 9.22 
billion between April 2000 
and March 2020 (DPIIT). 
More than US$ 42 billion 
has been invested in India’s 
renewable energy sector 
since 2014 and India rank’s 
3 rd globally in the EY 
Renewable Energy Coun-
try Attractive Index 2019. 
Investments in excess of 
$500 billion are required 
over the next decade to 
meet our energy targets. 
Utility-scale renewables 
sector have already cre-
ated 100,000 jobs (2020), 
and the current targets are 
likely to generate another 
1.3 million direct jobs.

Impact on health care in-
frastructure: India is also 
exploring the case for 
ensuring universal rural 
healthcare through a sus-
tainable energy path: a 
CEEW study (June, 2020) 
has shown that prima-
ry healthcare centres in 
Chhattisgarh with bat-
tery supported solar PV 
systems (costing just Rs 
28/ person) have better 
outcomes, especially in 
maternal and neonatal 

cases, due to power supply 
for medical equipment 
and storage of drugs. Ex-
panding the application 
across a fractured health 
care system can have far 
reaching benefits at af-
fordable costs.

Impact on pollution: Pollu-
tion is bad for both health 
and economy. India losses 
a significant $150 bn pa 
owing to just air pollu-
tion (Green peace 2020). 
Studies by acclaimed in-
stitutions have established 
that the use of solar and 
wind energy reduce pol-
lution levels by as much 
80-97%. India's total re-
newable capacity was 
around 35.7% (Sep 19) of 
the total installed genera-
tion capacity consequent 
to which CO2 emissions 
fell by around 1% in FY 
20. India aims to have 275 
GW (by 2027) from renew-
able/clean energy, and 
has pledged a 33-35% 
reduction in the emissions 
intensity of its economy by 
2030, compared to 2005 
levels. This is expected to 
have far-reaching impact 

across sectors like health 
care, urbanisation, trans-
portation, power etc.

Carbon tax is one of the 
potent options to nudge 
the adoption of green 
tech and, if used wisely, 
can generate significant 
results in a short span. A 
calibrated introduction of 
Carbon Tax with an effec-
tive market for ETS, would 
go a long way in making 
the transition financially 
viable and widen the par-
ticipation of stakeholders. 
Policy makers are con-
stantly challenged with 
the need to balance the 
push for renewables with 
economic practicality. In-
dia as a nation has been 
extremely responsible and 
committed in this initiative 
and the results are compel-
ling. We wish and hope this 
thrust continues.

[This piece was authored 
by Divakar Vijayasarathy, 
Founder and Managing 
Partner, DVS Advisors LLP]

Expanded Manufacturing 
Facility Will Secure Do-
mestic Supply Well into 
the Future
August 21,  2020 1:00 
P.M.Office of the Premier
TORONTO — The Ontar-
io and federal govern-
ments are par tnering 
with 3M Canada to ex-
pand its Brockville, Ontario 
manufacturing facility to 
produce made-in-Ontar-
io N95 respirators. Both 
levels of government are 
investing $23.33 million 
to support 3M’s capital 
investment of $70 million. 
The expanded facility will 

produce enough respira-
tors to meet private sec-
tor, provincial and North 
American market demand 
throughout the pandemic 
and beyond.

The announcement was 
made today on the site of 
the expansion by Prime 
Minister Justin Trudeau, 
Premier Doug Ford, Anita 
Anand, Canada’s Minister 
of Public Services and Pro-
curement, and Vic Fedeli, 
Ontario’s Minister of Eco-
nomic Development, Job 
Creation and Trade.

“In the face of a global 
pandemic, I vowed as Pre-
mier that we would do 
everything we can to get 
the essential supplies we 
need to protect our heroic 
healthcare and frontline 
workers in the province,” 
said Premier Ford. “Ontario 
is a manufacturing pow-
erhouse and our joint in-
vestment with the federal 
government and 3M Can-
ada shows we can make 
the best N95 respirators 
anywhere in the world to 
supply our frontline heroes 

Ontario Partners with Federal Government and 3M 
Canada on New N95 Respirator Manufacturing Facility
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Προς : Όλες τις χώρες-μέλη 
των Ηνωμένων Εθνών και 
τα μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας

Κοινοποίηση: Όλα τα μέλη 
του Αμερικανικού Κογκρέ-
σου, της Αμερικανικής 
Γερουσίας, του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου, του 
Ρωσικού Κοινοβουλίου και 
τα Διεθνή Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας

 

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
αφού έθεσε υπό τον ασφυ-
κτικό έλεγχο του την σημε-
ρινή Τουρκία, εξελίσσεται 
ραγδαία σε νέο Αδόλφο 
Χίτλερ του εικοστού πρώ-
του αιώνα, ακολουθώντας 
μια επεκτατική και αναθε-
ωρητική πολιτική με στόχο 
να επιβάλλει δια της βίας 
κυριαρχία σε όλη την Ανα-
τολική Μεσόγειο.

Η προπαγάνδα της Τουρ-
κίας περί «Γαλάζιας πατρί-
δας» στην οποία συμπερι-
λαμβάνει και μεγάλα τμή-
ματα τα οποία σύμφωνα 
με την UNCLOS ανήκουν 
στην Ελληνική και στην 
Κυπριακή Δημοκρατία, δεν 
διαφέρει καθόλου από την 
θεωρία του ζωτικού χώρου 
Lebensraum των Ναζί.

Μέχρι σήμερα η Τουρ-
κία υπό την ηγεσία του 
Ερντογάν, εισέβαλε με 
στρατιωτική βία στο Ιράκ, 
στην Συρία, στην Λιβύη, 
στην Κυπριακή Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη 
και τώρα στην Ελληνική 
υφαλοκρηπίδα, διακηρύσ-
σοντας αδιανόητους για 
την εποχή μας στόχους νε-
κρανάστασης οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και «απο-
κατάστασης» των εδαφών 
που είχε την περίοδο της 
ακμής της.

Οι διάφορες δικαιολογίες 
που χρησιμοποιούνται για 

κάθε «ενέργεια» είναι πέρα 
και έξω από κάθε έννοια 
διεθνούς δικαίου, διεθνών 
συνθηκών και ειρηνικής 
συνύπαρξης γειτονικών 
λαών.

Οι υποκριτικές τουρκικές 
προτάσεις για «συζήτη-
ση από μηδενική βάση» 
θυμίζουν ένα ληστή που 
με την απειλή όπλων έχει 
εισβάλει στο σπίτι σου και 
ζητάει να συζητήσετε ποιο 
τμήμα του σπιτιού σου θα 
του παραχωρήσεις μέχρι 
να ξανα-επιστρέψει δρι-
μύτερος!

Η σημερινή Τουρκία υπό 
τον ασφυκτικό έλεγχο του 
Ερντογάν υποκρίνεται ότι 
σέβεται τις αποφάσεις των 
Ηνωμένων Εθνών, αλλά 
αγνοεί συστηματικά απο-
φάσεις του ίδιου οργανι-
σμού, δεν αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία η 
οποία είναι αναγνωρισμέ-
νη από όλα σχεδόν τα κρά-
τη-μέλη του ΟΗΕ και μέλος 
της Ε.Ε., αγνοεί 189 απο-
φάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, διακηρύσσει 
την μονομερή κατάργηση 
διεθνών συμβάσεων που 
έχουν υπογράψει πολλές 

Σταματήστε τον νέο 
Χίτλερ τώρα!

χώρες όπως η Συνθήκη 
της Λωζάνης, αρνείται 
εσκεμμένα να προσχω-
ρήσει στη Σύμβαση για 
το Δίκαιο της Θάλασσας 
του ΟΗΕ την οποία έχουν 
υπογράψει όλες σχεδόν οι 
παράκτιες χώρες του κό-
σμου, εξαπολύει συστημα-
τικά οργανωμένα κύματα 
παράνομων μεταναστών 
προς την Ευρώπη – πολλές 
φορές με την συνοδεία 
τουρκικών ακταιωρών – 
και ασκεί τρομοκρατία με 
την απειλή χρήσης βίας σε 
ολόκληρη την Ανατολική 
Μεσόγειο, την Μέση Ανα-

τολή και τα Βαλκάνια.

Η πολιτική ίσων αποστά-
σεων μεταξύ του θύτη 
και των θυμάτων των επι-
θετικών «ενεργειών» του 
Ερντογάν φέρνουν πιο 
κοντά ένα νέο αιματοκύ-
λισμα, με ευθύνη όσων 
σιωπούν ή παραβλέπουν 
τα εγκλήματα του τουρ-
κικού καθεστώτος, όπως 

ακριβώς συνέβη πριν από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο απέναντι στον 
Αδόλφο Χίτλερ και στοίχι-
σε στην ανθρωπότητα 60 
εκατομμύρια νεκρούς.

Η ευθύνη της Διεθνούς 
Κοινότητας, με εξαίρεση 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
για την επικείμενη γενί-
κευση του χάους και του 
αίματος που συστηματικά 
σπέρνει η σημερινή Τουρ-
κία του Ερντογάν είναι τε-
ράστια και η ολιγωρία που 
επιδεικνύει απέναντι στην 

τουρκική δραστηριότητα 
εντελώς αδικαιολόγητη.

Καλούνται οι χώρες-μέλη 
των Ηνωμένων Εθνών και 
τα μόνιμα μέλη του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, να 
μην επιτρέψουν άλλο αιμα-
τοκύλισμα στην Μέση Ανα-
τολή, στην Βόρειο Αφρική 
και στα Βαλκάνια από τις 
ολοένα και πιο επιθετικές 

δραστηριότητες του Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ένας άνθρωπος που χα-
ρακτηρίζεται ανεύθυνος 
και επικίνδυνος από τους 
ίδιους τους τούρκους βου-
λευτές, που χαρακτηρίζε-
ται «κανονικός ισλαμοφα-
σίσας» από την σύγχρονη 
τουρκική διανόηση όπως ο 
Τούρκος καθηγητής Πολι-
τικών Επιστημών και πρώ-
ην διευθυντής του ΟΗΕ στη 
Σλοβενία, δημοσιογράφος 
και συγγραφέας Τζενγκίζ 
Ακτάρ, δεν μπορεί πλέον, 

υπό την ένοχη ανοχή της 
διεθνούς κοινότητας να 
καταπατάει προκλητικά 
το διεθνές δίκαιο, τις δι-
εθνείς συμφωνίες και να 
παριστάνει τον χαλίφη με 
διάφορες ιεροσυλίες σε 
Βυζαντινούς Ναούς της 
σημερινής Τουρκίας, με 
τελευταίο κρούσμα την 
ιεροσυλία στο παγκόσμιο 
μνημείο πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, τον Ναό της 
Αγίας του Θεού Σοφίας.

Καλείται ο Οργανισμός 
Ηνωμένων Εθνών και το 
Συμβούλιο Ασφαλείας να 
συστήσουν, με ποινή απο-
βολής από τον ΟΗΕ, την 
σημερινή Τουρκία:

1) Να εφαρμόσει άμεσα τις 
αποφάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών αποσύροντας από 
τα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τον τουρκικό 
στρατό κατοχής.

2) Να αποσύρει αμέσως τις 
στρατιωτικές δυνάμεις και 
τις εγκαταστάσεις της από 
τα εδάφη του Ιράκ, σύμ-
φωνα με τις εκκλήσεις της 
διεθνώς αναγνωρισμένης 
κυβέρνησης του Ιράκ.

3) Να αποσύρει αμέσως τις 
στρατιωτικές δυνάμεις και 
τις εγκαταστάσεις της από 
τα εδάφη της Συρίας σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις της 
διεθνώς αναγνωρισμένης 
κυβέρνησης της Συρίας.

4) Να τερματίσει αμέσως 
την με συνοδεία πολεμι-
κών πλοίων παρουσία της 
μέσα στην Αποκλειστι-
κή Οικονομική Ζώνη της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 

σημαντικά τμήματα της 
οποίας, σε συνεννόηση με 
όμορες χώρες και σύμφω-
να με όσα καθορίζονται 
από το διεθνές δίκαιο, 
έχουν ήδη δημοπρατηθεί 
σε μεγάλες εταιρείες προς 
αξιοποίηση.

5) Να παύσει άμεσα κάθε 
στρατιωτική παρουσία και 
προκλητική καταστρατή-
γηση του εμπάργκο όπλων 
των Ηνωμένων Εθνών στην 
Δημοκρατία της Λιβύης με 
το πρόσχημα της «συνερ-
γασίας» με την Λιβυκή 
διοίκηση της Τρίπολης, η 
οποία ανέλαβε με ρητή 
εντολή «να απομακρύ-
νει τις παραστρατιωτικές 
και τις ξένες στρατιωτικές 
δυνάμεις από το έδαφος 
της Λιβύης» και όχι να τις 
πολλαπλασιάσει.

6) Να τερματίσει αμέσως 
την με συνοδεία πολεμι-
κών πλοίων παρουσία της 
μέσα στην υφαλοκρηπίδα 
της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας σημαντικά τμήματα της 
οποίας, σε συνεννόηση με 
χώρες της Ανατολικής Με-
σογείου και σύμφωνα με 
όσα καθορίζονται από το 
διεθνές δίκαιο, έχουν ήδη 
δημοπρατηθεί σε μεγάλες 
εταιρείες προς αξιοποίηση.

7) Να ζητήσει την παραί-
τηση του προέδρου της 
75ης Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ Τούρκου πρέσβη 
Βολκάν Μπόζκιρ, σαν συμ-
βολική ενέργεια αποδο-
κιμασίας των επιθετικών 
ενεργειών της σημερινής 
Τουρκίας.

here in Ontario and right 
across Canada.”

The Government of Ontar-
io and the Government of 
Canada reached a five-year 
agreement with 3M for 
the provision of 50 million 
respirators annually begin-
ning in early 2021 to meet 
current demand for front-
line healthcare workers in 
Ontario and across Cana-
da. The respirators will be 
shared equally between 
Ontario and Ottawa.

The project is expected to 
create 30 jobs in Brockville, 
Ontario, including produc-
tion operators, mainte-
nance technicians, process 
engineers, supervisors and 
quality assurance profes-
sionals.

“Our health care workers 
have been on the front 
lines of our country’s fight 
against COVID-19 since 
the very beginning,” said 
Prime Minister Trudeau. 
“While the virus remains 
a threat, we need to make 
sure these real-life heroes 
have the equipment they 
need. This agreement with 
3M Canada highlights the 
Government of Canada’s 
commitment to protecting 
those who are doing so 

much to keep their fellow 
Canadians healthy and 
safe.”

“N95s are the respirators 
our health profession-
als and frontline workers 
depend on while they’re 
battling COVID-19,” said 
Minister Fedeli. “Ontar-
io’s  par tnership with 
3M and the federal gov-
ernment will provide a 
made-in-Ontario solution 
to reduce our dependence 
on foreign supply chains 
while strengthening our 
domestic supply chain 
and further expanding 
our world-class manufac-
turing capacity.”

The partnership between 

the Ontario government, 
the federal government 
and 3M Canada is an im-
portant step to meeting 
current and future needs 
and ensuring a readily 
available stockpile of N95 
respirators. This invest-
ment is essential in the 
creation of new manufac-
turing capabilities, new 
jobs, and a strengthened 
domestic supply chain for 
vital PPE as Ontario contin-
ues on its path of renewal, 
growth and economic 
recovery.

Quick Facts
Once the Brockville facility 
is fully operational, it is ex-
pected that the first Ontar-
io-made N95 masks will be 

available in Q1, 2021. Until 
that time, 3M will continue 
to rely on its global supply 
chain for mask supply in 
Canada.
The Ontario government 
launched the $50 million 
Ontario Together Fund to 
support proposals submit-
ted through the Ontario 
Together web portal to 
help businesses retool 
their operations to pro-
duce PPE and develop 
technology-driven solu-
tions and services for busi-
nesses to reopen safely.
The Workplace PPE Sup-
plier Directory has an 
up-to-date list of Ontario 
companies and business 
associations that are ready 
to supply PPE.

Ontario Partners with Federal Government and 3M Canada 
on New N95 Respirator Manufacturing Facility
Continuing from page 29
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Σαμιώτικο κρασί και γραβιέρα Νάξου:
Μεσογειακός τρόπος να ζεις!

Υπάρχουν εικόνες, ήχοι 
και μυρωδιές που όσα 
χρόνια κι αν περάσουν 
δεν τις ξεχνά κανείς! Η 
μέρα ξεκίνησε νωρίς, με το 
αυτοκίνητο να ανηφορίζει 
στους φιδογυριστούς δρό-
μους της ορεινής Σάμου, 
εκεί που ο κάματος των 
αμπελουργών μα και η 
θυμοσοφία της δημιουρ-
γίας, «σκάλισε» στο όρος 
Άμπελος τις παραδοσιακές 
πεζούλες ξερολιθιάς, με 
το μοσχομυριστό σταφύλι 
της Σάμου, τον «υγρό θη-
σαυρό» του νησιού.
Εκεί, στις «Ψηλές Κορφές» 
και σε ένα από τα πολλά 
πατρογονικά κτήματα των 
καλλιεργητών-μελών του 
Ενιαίου Οινοποιητικού 
Συνεταιρισμού της Σά-
μου, μες στο θρόισμα των 
αμπελόφυλλων και με το 
μικρόρωγο μοσχάτο στα-
φύλι να λαμπυρίζει στον 
πρωϊνό ήλιο, οι διακεκρι-
μένοι επισκέπτες είδαν, 
γεύτηκαν, γνώρισαν την 
αμπελοοινική παράδοση 

αιώνων που έχει κάνει τα 
σαμιώτικα κρασιά, συνώ-
νυμα της ποιότητας!
Εκεί, στα ορεινά αμπελο-
τόπια και με την απρο-
σποίητη φιλόξενη διάθεση 
που χαρακτηρίζει τους 
Σαμιώτες, στρώθηκε ένα 
αυτοσχέδιο «τραπέζι» με 
σαμιώτικες τηγανίτες και 
την ονομαστή Π.Ο.Π γρα-
βιέρα Νάξου, ενώ ολό-
γλυκα σταφύλια, σύκα και 
πεπόνια από το μποστάνι, 
έσμιξαν τα αρώματα και 
τη γλύκα τους με τα ΠΟΠ 

κρασιά του ΕΟΣ Σάμου.
Το ίδιο βράδυ της Πέμπτης 
13 Αυγούστου 2020, πάντα 
στα πλαίσια του ευρω-
παϊκού προγράμματος 
«Mediterranean Cheese & 
Wine» που υλοποιείται από 
την «Οικονομοτεχνική» για 
την προβολή και διασύν-

δεση ΠΟΠ προιόντων από 
την «καρδιά» της Μεσο-
γείου, τα μοναδικά κρασιά 
του Ε.Ο.Σ.Σάμου, η αυθε-
ντική γραβιέρα της ΕΑΣ 
Νάξου και οι «μεσαιωνικού 
τύπου» οίνοι της Emilia 
Romana συνδυάστηκαν 
απολαυστικά με τα σαμι-
ακά αγροτικά προϊόντα, 
τα οποία μετέτρεψε σε 
ιδιαίτερες συνταγές σαμι-
ακής κουζίνας, ο chef του 
εστιατορίου «Ορίζοντας» 
στον Πλάτανο Σάμου, Βα-
σίλης Σκουρφούντας, με 

το team του.
«...Παρουσιάζουμε ένα 
προϊόν που η ιστορία του 
ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν 
και είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την ιστορία της 
γεωργίας, του πολιτισμού, 
της ίδιας της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Κατέχει περίοπτη 

θέση σε πολλούς πολιτι-
σμούς αλλά και εξέχουσα 
θέση σε πολλές θρησκείες. 
Το σαμιώτικο κρασί, που 
από τον φιλόσοφο και 
μαθηματικό Πυθαγόρα, 
συνδέθηκε με την έννοια 
του μέτρου, την καλή σω-
ματική και ψυχική κατά-
σταση, αλλά και με την 
έννοια της μακροζωίας. 
Το κρασί, σύμφωνα με τον 
αμερικανό συγγραφέα 
Νόσσιτερ, είναι το σημείο 
εκείνο όπου τέμνονται η 
γεωργία με τον ανθρώ-

πινο πολιτισμό, είναι ένα 
είδος «υγρής μνήμης» της 
ανθρωπότητας καθώς εν-
σαρκώνει την ιστορία του 
τόπου παραγωγής του, 
αλλά και των ανθρώπων! 
Μέσα από το γυαλί μιας 
φιάλης σαμιώτικου γλυκού 
κρασιού, μπορούμε να 
δούμε τις αρχαίες διήρεις 

«Σάμαινες», με φουσκω-
μένα τα πανιά να ξεχύ-
νονται στα λιμάνια του 
τότε υπαρκτού κόσμου, 
μεταφέροντας τα γλυκά 
κρασιά της Σάμου. Αδι-
αμφισβήτητος μάρτυρας 
το ναυάγιο της Κερύνει-
ας όπου οι οξυπύθμενοι 
αμφορείς που μετέφερε 
στα σωθικά του, πριν από 
2.500 χρόνια έφεραν τη 
σφραγίδα «Σάμιοι οίνοι». 
Αυτά τόνισε στην εισα-
γωγική του παρουσίαση 
ο Διευθυντής Πωλήσεων 
του ΕΟΣ Σάμου, Τίτος Φρα-
ντζής, ενώ από το τμήμα 
Marketing η Μαργαρί-
τα Ικαρίου αναφέρθηκε 
στην ιστορικότητα του 
σαμιακού αμπελώνα, την 
προσπάθεια ανάδειξής 
του ως στοιχείο άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
καθώς και το τρίπτυχο που 
προσδιορίζει την επιτυχία 
του σαμιώτικου κρασιού, 
το οποίο δεν είναι άλλο 
από το μικροκλίμα, το 
γεωφυσικό ανάγλυφο του 
νησιού και την εξαίρετη 
ποιότητα του προϊόντος, 
σε συνδυασμό με την αγά-
πη των ανθρώπων που το 
καλλιεργούν, το οινοποι-
ούν και το εμπορεύονται.

Ο διακεκριμένος chef Αν-
δρέας Λαγός, με τη γλα-
φυρότητα και την αμε-
σότητα του λόγου του, 
μίλησε «από καρδιάς» για 
τη γενέτειρά του και τον 
«υγρό» της θησαυρό, τα 
κρασιά του Ε.Ο.Σ Σάμου, 
παρουσιάζοντας τα ποι-
οτικά και γευσιγνωστικά 
χαρακτηριστικά των ΠΟΠ 
κρασιών καθώς και τους 
αρμονικούς συνδυασμούς 
τους στη γαστρονομία. 
«Τα ΠΟΠ κρασιά του ΕΟΣ 
Σάμου και η ΠΟΠ γραβι-
έρα της ΕΑΣ Νάξου, είναι 
δύο προϊόντα τα οποία 
χαρίζουν μεγάλες γαστρο-
νομικές απολαύσεις, είτε 
σε απλό καθημερινό επί-
πεδο, είτε με την εξεύρεση 
της τέλειας αντιστοιχίας 
που μπορεί να προσδώσει 
ακόμη πιο έντονη γαστρο-
νομική εμπειρία.
Η  γραβιέρα Νάξου και το 
σαμιώτικο κρασί  κάνουν 
έναν τέλειο συνδυασμό, 
καθώς  είναι και τα δύο 
προϊόντα ζυμώσεων, ωρι-
μάζουν, παλαιώνουν κι 

έχουν αρώματα και γεύσεις 
που οφείλονται στην πρώ-
τη ύλη, στην ζύμωση και 
στην ωρίμανση. Περνάνε 
από διεργασίες που τους 
δίνουν ξεχωριστό «χαρα-
κτήρα» και δυνατότητες 
εξέλιξης. Λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι έχουν πολλά 
«κοινά» ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι δημιουρ-
γούν ένα άκρως φυσικό 
ταίριασμα…» σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο Ανδρέας 
Λαγός, ο οποίος δεν παρέ-
λειπε, σε κάθε δημιουργικό 
πιάτο συνδυασμένο με 
ένα από τα ΠΟΠ κρασιά 
του ΕΟΣ Σάμου (Samos 
Vin Doux, Samos Grand 
Cru, Samos Anthemis και 
Samos Nectar), να δίνει 
επιμέρους γευσιγνωστικές 
αρμονικές επεξηγήσεις.
«Το σαμιώτικο κρασί του 
ΕΟΣΣ έχει τη δική του ταυ-
τότητα, τη δική του ιστο-
ρία και παράδοση... Έχει 
έμπνευση, ατμόσφαιρα, 
χρώματα, φως, μυρωδιές, 
γεύσεις... Ισχυρή παρουσία 
του ανθρώπινου παράγο-
ντα και της αγάπης στη 
γη και τη φύση...  Είναι 
ένα ταξίδι στη μεσογειακή 
διατροφική ποιότητα, ένα 

ταξίδι στις ρίζες μας...» 
σημείωσε χαρακτηριστικά 
ο Ανδρέας Λαγός.
Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους εκ-
πρόσωποι φορέων και των 
αρχών του τόπου καθώς 
και του επιχειρηματικού 
κόσμου, διαιτολόγοι και 
διατροφολόγοι, ιατροί, 
συγγραφείς και καλλιτέ-
χνες, επαγγελματίες της 
εστίασης, της ψυχαγωγίας 
και του τουρισμού καθώς 
και εκπρόσωποι από το 
χώρο της οινικής αγοράς.
Η συγγραφέας Έρη Ρί-
τσου, (κόρη του ποιητή 
της Ρωμιοσύνης, Γιάννη 
Ρίτσου) περιγράφοντας 
τη δική της βιωματική 
εμπειρία από την βραδιά, 
τόνισε χαρακτηριστικά: 
«...Αν και Σαμιώτισσα, έχο-
ντας ανατραφεί με γλυκό 
"δυναμωτικό" σαμιώτικο 
μοσχάτο, στο οποίο οι 
παππούδες βουτούσαν 
μέσα το παξιμάδι και μας 
έδιναν να δαγκώσουμε 
για να δυναμώσουμε, δεν 
είχα ποτέ σκεφτεί πως 

το γλυκό κρασί μπορεί 
εκτός από τα φρούτα να 
συνοδεύει και το φαγητό. 
Μπορώ λοιπόν να πω πως 
η εμπειρία του συνδυα-
σμού των γλυκών κρασιών 
με σαλάτες και φαγητά με 
τα οποία ταίριαζαν από-
λυτα, ήταν πρωτόγνωρη 
και άκρως διαφωτιστι-
κή! Θερμά συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές για την 
άψογη παρουσίαση και τη 
νέα γνώση που πρόσφε-
ραν. Θα ήταν παράλειψη 
αν δεν απηύθυνα επίσης 
θερμές ευχαριστίες στον 
σεφ Ανδρέα Λαγό για την 
ουσιαστική συμβολή του 
στην επιτυχία της εκδή-
λωσης...»
Η Χρύσα Γιατρά – Μπατζή 
(Οινολόγος MSc O.I.V. Paris 
– Sommelier) η οποία πα-
ρέστη στην εκδήλωση ως 
επίτιμη προσκεκλημένη, 
δήλωσε χαρακτηριστι-
κά: «Γνώριζα και δίδασκα 
το σαμιώτικο μοσχάτο. Η 
επαφή μου με τους αν-
θρώπους του, το terroir, 
τις γεύσεις και τα αρώματα 
της σαμιακής φύσης, όπως 
αυτά αποτυπώνονται στα 
γλυκά κρασιά της Σάμου, 
είναι υπεράνω πάσης περι-
γραφής... Είναι εμπειρία!»
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