Ο Trudeau ζήτησε από τον Mark Carney βοήθεια για την δημιουργία του προγράμματος
αποκατάστασης COVID-19
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Η επαρχία του Οντάριο ζητά από Υπό κατάληψη το
Έλληνό
Καναδικό
τα νοσοκομεία να ενεργοποιή- Κογκρέσο;
σουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης,
καθώς ο αριθμός των ασθενών
από COVID-19 έφθασε στα όρια
Για άλλη μια φορά γίναμε
μάρτυρες της διαμόρφωσης μιας νέας τραγικής
εικόνας, γύρω από το
Εθνικό Έλληνό Καναδικό
Κογκρέσο. Μιας εικόνας
διαίρεσης, διαφωνιών, και
απόλυτης περιφρόνησης
προς τις αρχές και αξίες
των δημοκρατικών μας παραδόσεων. Σε απόλυτη σύγκρουση με το πνεύμα του
δικαστή και την απαίτηση
της πλατιάς ομογένειας
του Καναδά, η ομάδα που
επιμένει ότι εκπροσωπεί
το Έλληνό Καναδικό Κογκρέσο, προχώρησε στη
σύγκληση ηλεκτρονικά γενικής συνέλευσης των φίλα
προσκείμενων προς αυτήν
μελών των διαφόρων κοινοτήτων της ομογένειας,
κατά την διάρκεια του
οποίου ψηφίστηκαν αλλα-

γές στο καταστατικό χάρτη
του οργανισμού. Εκτός
συνεδρίου, για άλλη μια
φορά, έμειναν όλοι εκείνοι
οι οποίοι διαφωνούν με
το τρόπο διοίκησης του
οργανισμού καθώς επίσης
εκφράζουν αμφιβολίες
σχετικά με την εγκυρότητα των αποφάσεων και
ενεργειών των μελών της
διοίκησης.
Στην πραγματικότητα, η
σύγκληση του συνεδρίου,
έφερε στο φως το μεγάλο
χάσμα ιδεών και πολιτικής
που χωρίζει τα δύο στρατόπεδα, δεδομένου ότι
όλες σχεδόν οι διοικήσεις
των μεγάλων ομογενειακών κοινοτήτων της χώρας
φρόντισαν να εκφράσουν
τις διαφωνίες τους με τους
διοργανωτές, καθότι απαισυνέχεια στη σελίδα2

Η κυβέρνηση του Οντάριο κάνει ευκολότερη και
ασφαλέστερη την ανανέωση των αδειών οδήγησης.
Της Μαρίας Βουτσινά

Του Θωμά Σ. Σάρα
Τα Νοσοκομεία σε όλο το
Οντάριο έχουν λάβει εντολές να ενεργοποιήσουν τα
σχέδια έκτακτης ανάγκης
αμέσως, επειδή η ικανότητά τους να φροντίζουν για

τους ασθενείς βρίσκεται
κάτω από το βέρος του μεγάλου αριθμού ασθενών
που δέχονται.
Έτσι λοιπόν τα νοσοκομεία
σε όλο το Οντάριο έχουν
διαταχθεί να προετοιμαστούν προκειμένου να

δεχθούν ένα νέο κύμα
ασθενών του COVID-19.
Ένα υπόμνημα από το
υπουργείο υγείας του
Οντάριο που έφθασε στα
χέρια του CBC News λέει
στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν και να ενεργο-

ποιήσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης αμέσως. Για
τα νοσοκομεία στις γκρίζες
ζώνες τις απαγορευτικές
και του κόκκινου ελέγχου
αυτό σημαίνει τη διάθεση
συνέχεια στη σελίδα 4

επίσης εκείνους που ταξιδεύουν εκτός Οντάριο και
έχουν ανάγκη της άδειας
οδήγησης να μπορούν
να ανανεώσουν τις άδειες
τους.
“Η ατυχής πραγματικότητα είναι ότι η πανδημία
COVID-19 έχει κάνει τις
εργασίες ρουτίνας πιο δύσκολες, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης της
άδειας οδήγησης,” δήλωσε η Caroline Mulroney,
Υπουργός Μεταφορών.
“Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο παραιτούμαστε
προσωρινά από ορισμένες
απαιτήσεις ανανέωσης της
άδειας οδήγησης προκειεμένου να διευκολύνουμε
τους ανθρώπους να ανανεώσουν τις άδειες οδήγη-

Η επαρχιακή κυβέρνηση
του Οντάριο επεκτείνει
την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών με την επέκταση ανανέωσης των αδειών
οδήγησης online για τους
οδηγούς αυτοκινήτων.
ΤΟΡΌΝΤΟ - Η κυβέρνηση
του Οντάριο παραιτείται
προσωρινά από τις πολλαπλές τυπικές απαιτήσεις για την ανανέωση
της άδειας οδήγησης, έτσι
ώστε όλοι οι οδηγοί κατηγορίας G και M μπορούν
τώρα να ανανεώσουν με
ασφάλεια τις άδειες τους
σε απευθείας σύνδεση σε
ServiceOntario.ca.
Για να εξασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, οι αλλαγές αυτές θα βοηθήσουν συνέχεια στη σελίδα 2
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να αφήσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα
ομόνοιας, συμφωνίας και αλληλοκατανόησης. Όλοι είμαστε μέλη της ίδιας
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Η κ υ β έ ρν η σ η το υ
Φορντ κρατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια
τα οποία προορίζονται
να κρατήσουν ασφαλείς τους κατοίκους της
επαρχίας του Οντάριο.

Της Μαρίας Βουτσινά
ΤΟΡΌΝΤΟ, ON - Η κυβέρνηση του Οντάριο διατηρεί 12 δισεκατομμύρια δολάρια
σε αδιάθετα κεφάλαια τα οποία οφείλει
να δαπανήσει αμέσως για να κρατήσει
ασφαλείς του κατοίκους του Οντάριο και
να εξασφαλίσει την ανάκαμψη του κορόνα ιού για όλους, λέει η Καναδική Ένωση
Δημοσίων Υπαλλήλων (SCFP) Οντάριο.
“Ήταν αρκετά κακό όταν πληροφορηθήκαμε ότι η Συντηρητική κυβέρνηση του
Φορντ έχει αποταμιεύσει 9 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα μπορούσαν
να διατεθούν για τη χρηματοδότηση των
μέτρων ασφαλείας που χρειαζόμαστε
απεγνωσμένα και την παροχή άμεσων
υπηρεσιών στήριξης για τους πολλούς κατοίκους του Οντάριο οι οποίοι έχασαν τις
θέσεις εργασίας τους», δήλωσε ο Φρεντ
Χαν, Πρόεδρος του SCFP τμήμα Οντάριο.
«Το να προσθέσουν την προσβολή πάνω
στην πληγή του τραυματισμού με την
αύξηση αυτού του ποσού κατά άλλα 3
δισεκατομμύρια δολάρια, όταν είμαστε
βαθιά στο δεύτερο κύμα και σπάμε τα ρεκόρ με τον αριθμό των νέων υποθέσεων
σχεδόν καθημερινά θα πρέπει να θεωρηθεί απίστευτο και εντελώς απαράδεκτο»,
πρόσθεσε.
Ως γνωστόν το Γραφείο Χρηματοοικονομικής Λογοδοσίας του Οντάριο αποκάλυψε τα αδιάθετα κεφάλαια - που
αποτελούνται από το COVID-19 Health
Sector Response Fund (Health Fund),
το Ταμείο Στήριξης για τους Πολίτες και
την Απασχόληση (SPJF) και το Ταμείο
Έκτακτης Ανάγκης - με έκθεση του . Η
έκθεση έρχεται μετά την ψήφιση του
προϋπολογισμού της επαρχίας, ο οποίος
περιελάμβανε κατ ‘αποκοπή και μειωμένη
χρηματοδότηση για τις δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη,
η εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, τις
κοινωνικές υπηρεσίες, και τις δημοτικές
οντότητες καθώς επίσης και φορολογικές
περικοπές για τις επιχειρήσεις και τους
πλουσιότερους κατοίκους του Οντάριο».
Από τον προϋπολογισμό για την αποταμίευση των 12 δισεκατομμυρίων
δολαρίων να μη δαπανώνται σε συλλογικούς πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν
να βοηθήσουν την επαρχία μας, ενώ
συνεχίζουν να μας λένε ότι κάνουν ό, τι
μπορούν για “τους πολίτες”, αυτό είναι ένα
τέλειο παράδειγμα της καταστροφικής
επίπτωσης του καπιταλισμού», δήλωσε ο
Χανς. “Οι Συντηρητικοί της κυβέρνησης
Φορντ χρησιμοποιούν την πανδημία ως
κάλυψη για να εφαρμόσουν μερικά από
τα χειρότερα μέτρα. Ανακοινώνοντας
αυτά τα κεφάλαια ως μέρος της προσπάθειας ανακούφισης από την πανδημία, η
κυβέρνηση Φορντ το παρουσιάζει έτσι
ώστε να φαίνεται ότι η συντηρητική
κυβέρνηση προτίθεται να αναλάβει
δράση. Αλλά όμως ως αδιάθετα αποθεματικά και κεφάλαια έκτακτης ανάγκης,
αυτά τα δολάρια δεν δαπανώνται στην
πραγματικότητα για την πρώτη γραμμή
της προσπάθειας ενάντια στον κορόνα
ιό και θα παραμείνουν στο κουμπαρά για
τη Συντηρητική κυβέρνηση του Φορντ η
οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει ενδεχομένως, προκειμένου να
προβάλουν πολιτικό τους πλεονέκτημα,
στην πορεία μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Φορντ
βάζει την πολιτική πάνω από τις ζωές των
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4

 ôÞóéá óõíäñïìÞ ãéá
Å
ÊáíáäÜ: $85.00 CAN.
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ ãéá
ÇÐÁ: $85.00 US
ÅôÞóéá óõíäñïìÞ åêôüò
Âüñåéáò ÁìåñéêÞò:€ 100.00 EU
Annual subscription in
Canada: $85.00 CAN
Annual subscription
in the US: $85.00 US
Annual subscription outside
North America: € 100.00 EU
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Του Θωμά Σ. Σάρας
Για όσους παρακολουθούν
τις πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Ανατολική
Μεσόγειο, τα πρόσφατα
δραματικά γεγονότα, είναι βέβαιο ότι τους έχουν
προβληματίσει. Η αιτία αυτών των προβληματισμών,
πολύ σωστά, οι επανειλημμένες διακηρύξεις της
κυβέρνησης των Αθηνών
για την επιβολή κυρώσεων, -επί τέλους- στο
μεγάλο ταραχοποιό της
εποχής μας, την Τουρκία
του Ερντογάν.
Παρά τις μεγάλες προσδοκίες, ωστόσο, της κυβέρνησης των Αθηνών και παρά
τη συστηματική προσπάθεια των υπεύθυνων υπηρεσιών της να επιβάλουν
κάποιο σύστημα “πλύσης
εγκεφάλου” πάνω στους
άμοιρους πολίτες και κυρίως τους ψηφοφόρους, οι
εξελίξεις στην διπλωματική σκακιέρα της Ευρώπης
ήλθαν για να διαψεύσουν
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τις ελπίδες και
διακηρύξεις
τους, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες
στο συμβούλιο
κορυφής, δεν
έδειξαν καμία
προθυμία να
αποδεχθούν
τις αιτιάσεις
τόσο της Αθήνας, όσο και
της Λευκωσίας.
Έτσι λοιπόν η
πραγματικότητα, τελικά διαμόρφωσε μια
τελείως διαφορετική εικόνα από εκείνη
που καλλιεργούσαν και
υπόσχονταν οι ταγοί της
εξουσίας. Οι θριαμβολογίες και οι διθύραμβοι της
κυβέρνησης, τελικά αποδείχθηκαν σαπουνόφουσκες στον Αυγουστιάτικο
αέρα, οι οποίες έσκασαν
κατά τη διάρκεια της νύχτας του συνεδρίου.
Οι πραγματικές αιτίες,
ωστόσο, αυτής της καταστροφικής αδυναμίας
της Ελληνικής αντιπροσωπείας, θα πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική
των Αθηνών, την οποία
εφάρμοσαν οι διάφορες
κυβερνήσεις των τελευταίων εξήντα και χρόνων.
Τόσο κατά την περίοδο
της μεταπολίτευσης, όσο
και τις δεκαετίες που ακολούθησαν με τα λεγόμενα
κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Αρχικά, ο μόνος
που πραγματικά θέλησε
να ταράξει τα λιμνασμένα
νερά της διπλωματικής

υπηρεσίας των Αθηνών,
ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος διεκήρυξε την εφαρμογή μιας
πολύπλευρης πολιτικής
σε ότι αφορούσε τα εθνικά
θέματα της χώρας.
Η πολιτική του προέδρου
του ΠΑΣΟΣ ήταν απλή,
όπου συναντήσουμε έστω
και ίχνη προπαγάνδας εναντίον μας, θα απαντάμε με
όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την αποκατάσταση
της αλήθειας.
Αυτές, ήταν και οι εντολές
στα μέλη του διπλωματικού σώματος που υπηρετούσαν σε ολόκληρη τη γη.
Με τον θάνατο, ωστόσο
του φυσικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και την ανάληψη της
εξουσίας από τον Σημίτη, η
πολιτική αυτή ανατράπηκε
μέσα σε μια νύχτα, προκειμένου να ικανοποιηθούν
οι απαιτήσεις της ηγεσία
του ΝΑΤΟ. Απαιτήσεις, οι
οποίες, ωστόσο, ήταν απόλυτα φιλοτουρκικές και
αποσκοπούσαν στην πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων της Τουρκίας, τόσο
στο ανατολικό Αιγαίο, όσο
και την Δυτική Θράκη.
Με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί εκτεταμένα κατά
το παρελθόν, με καταγγελίες και δημοσιεύσεις
των Τουρκικών χαρτών
οι οποίοι παρουσίαζαν
όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ως μέρος της
Τουρκικής επικράτειας.
Στο σημείο αυτό, ας μου
επιτραπεί να αναφερθώ
ότι την εποχή εκείνη διευθυντής του διπλωματικού
γραφείου του πρωθυπουρ-

γού είχε τοποθετηθεί γνωστός διπλωμάτης από τους
πλέον αφοσιωμένους και
πιστούς της συμμαχίας.
Αυτό εξ άλλου αποδεικνύεται από τις εξελίξεις τη
δραματική βραδιά των Ιμίων, κατά την διάρκεια της
οποίας η Ελλάδα γνώρισε
μια από τις μεγαλύτερες διπλωματικές της ήττες. Παρ’
όλα αυτά, όμως, ο Έλληνας
πολίτης και ψηφοφόρος
ουδέποτε πληροφορήθηκε τις επιπτώσεις εκείνου
του επεισοδίου, τουλάχιστον μέχρι πολύ αργότερα
επί των ημερών μας.
Αυτός ακριβώς ήταν και
ο λόγος για τον οποίο η
Αθήνα είχε ξεκινήσει έναν
ανελέητο πόλεμο εναντίον
της επιθεώρησης και του
υπογράφοντος, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο
αυτόν θα μπορούσε να την
αναγκάσει σε σιωπή.
Πέραν αυτού υπήρχε πάντοτε το “Non Paper” του
Γενικού Γραμματέα του
ΝΑΤΟ Λούνς, το οποίο ενημέρωνε όλους τους ηγέτες
Της συμμαχίας ότι τελικά
“νέα γενιά” των πολιτικών
της Ελλάδας συμφώνησε
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι
ώστε να ξεπεραστούν τα
δύσκολα προβλήματα μεταξύ των δύο μελών της
συμμαχίας και να αποκατασταθεί η τάξη στην
νοτιοανατολική πτέρυγα.
Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε,
εξ άλλου, και με την βόρειο γείτονα της Ελλάδος
την Γιουγκοσλαβία, την
οποία το ΝΑΤΟ ήθελε να
κομματιάσει σε έναν αριθ-

μό ανεξάρτητων κρατών,
προκειμένου να την αποδυναμώσει. Είναι δε γνωστό πλέον ότι την περίοδο
εκείνη ο τότε πρόεδρος
της Γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, είχε επισκεφθεί
το τότε πρωθυπουργό
της Ελλάδας Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη, από τον οποίο
ζήτησε συνεργασία ώστε
να μην υπάρξει περίπτωση δημιουργίας κράτους
“Μακεδονίας”. Ο Έλληνας
πρωθυπουργός, λέγεται
ότι αμέσως μετά την αποχώρηση του Μιλόσεβιτς,
κάλεσε τηλεφωνικά την
Ουάσιγκτον για να ενημερώσει τον τότε πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών
και φίλο του, τον πατέρα
Μπους, για τα σχέδια του
Μιλόσεβιτς.
Το αποτέλεσμα εκείνου
του τηλεφωνήματος ήταν
την επομένη το πρωί οι
Ηνωμένες πολιτείες να
αναγνωρίσουν επίσημα
την ανεξαρτησία της νοτιοσλαβίας, και να ανάψουν
έτσι τη φωτιά που έφερε
τόσα καταστροφικά αποτελέσματα σε βάρος της
Αθήνας, εκμεταλλευομένη
μάλιστα το γεγονός μιας
“αριστερής κυβέρνησης”
και ενός πρωθυπουργού
χωρίς καμία εμπειρία.
Το αποτέλεσμα εκείνης της
πολιτικής ήταν να φτάσουμε στη συμφωνία των Πρεσπών, από μία κυβέρνηση
μειοψηφική, η οποία με τη
βοήθεια ενός άλλου αρχηγίσκου πολιτικού κόμματος, άνοιξαν τους “ασκούς
του Αιόλου” σε βάρος της
βόρειας Ελλάδας και κυ-

ρίως του Ελληνόφωνου
πληθυσμού της Μακεδονίας, κάτι για το οποίο αυτή
η επιθεώρηση φώναζε
περισσότερο από πενήντα
χρόνια, και δεχόταν τους
μύδρους των διπλωματών
της Αθήνας.
Αλλά, όμως, οι διαμορφώσεις αυτές άνοιξαν την
όρεξη της κρατούσας τάξης της Τουρκίας και κυρίως του Ερντογάν, ο οποίος
ετοίμαζε προσεκτικά τα
σχέδιά του επί δέκα εφτά
ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Είναι
δε βέβαιο ότι ο Τούρκος
πολιτικός είχε απόλυτη
γνώση των σχεδίων της
Ουάσιγκτον για την διαίρεση της Τουρκίας σε πέντε
μικρότερες διοικητικές
και κρατικές οντότητες.
Εργάστηκε δε με σύστημα
και υπομονή να εξοπλίσει
με σύγχρονα οπλικά συστήματα την χώρα του.
Παράβλεψε τελείως τους
κανόνες της συμμαχίας
και προκειμένου να εμπεδώσει τη στρατιωτική ισχύ
της χώρας του στράφηκε
στην αντίπαλη δύναμη
της συμμαχίας από όπου
και αγόρασε ένα όπλο το
οποίο το οποίο πιστεύει ότι
είναι αήττητο. Παράλληλα,
έχοντας υπ’ όψη του τη
μεγάλη ανάγκη της συμμαχίας να τον κρατήσει
στις τάξεις της, έφτασε
στο σημείο να είναι εκείνος που υπαγορεύει την
πολιτική του θέληση στους
υπόλοιπους, παραβλέποντας τελείως την Αθήνα
και μάλιστα, μέχρις ενός
συνέχεια στη σελίδα 4
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κακοήθεια των Τούρκων
διπλωματών και έφερα τις
διαμαρτυρίες μου, τόσο
στο κοινοβούλιο, όσο και
την κυβέρνηση των Αθηνών, για την περίεργη “συνομωσία σιωπής” από τις
διπλωματικές υπηρεσίες
της Αθήνας σε ολόκληρη
τη γη, η απάντηση που μου
δινόταν από τους Έλληνες
διπλωμάτες ήταν: “τη δουλειά σας κύριε Σάρα, τη
δουλειά σας ”. Που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως
“έχουμε γνώση και ελέγχουμε τα πράγματα”. Στην
πραγματικότητα, ωστόσο,
αποδείχτηκε ότι όχι μόνον
δεν είχαν κανένα έλεγχο
πάνω στις εξελίξεις, αλλά
και έδειχναν τέτοια αδιαφορία για τα τεκμαινόμενα
σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού λαού
και έθνους, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως προδοσία.
Κάτω από αυτές τις πραγ-

ματικά τραγικές συνθήκες,
φθάσαμε στα σημερινά
αδιέξοδα των Αθηναϊκών
κυβερνήσεων, όχι μόνο της
Νέας Δημοκρατίας μα και
εκείνης του Σύριζα προηγουμένως. Τόσο η μεν, όσο
και η δε, στήριξαν τη διασφάλιση των πολιτικών και
κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Ελλάδας, στους Ευρωπαϊκούς τους εταίρους και
συμμάχους. Λησμόνησαν,
ωστόσο, ότι επί δέκα εφτά
ολόκληρα χρόνια οι διπλωμάτες του Ερντογάν
έκαμναν πλύση εγκεφάλου
στους υπεύθυνους των
κρατών της υφηλίου περί
των δικαίων της Τουρκίας
στο Αιγαίο και τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου.
Παρ’ όλα αυτά για άλλη
μια φορά προσπαθούν να
κρύψουν την αλήθεια και
τους σοβαρούς κινδύνους
που απειλούν την Ελληνική πολιτεία. Και ενώ η μία
διπλωματική αποτυχία

διαδέχεται την άλλη, η
Αθήνα κάνει ότι μπορεί
να παραπλανήσει το λαό
της ότι δήθεν η ίδια είναι
ελεγκτής και υπεύθυνος
διαχειριστής της όλης κατάστασης, που δυστυχώς
δεν είναι, άπαξ μάλιστα
δεν έχει καν την ικανότητα να πείσει για τα δίκαιά
της τους πλέον κοντινούς
συνεργάτες, συνεταίρους
και συντρόφους της.
Τώρα, και ύστερα από την
αποτυχία της Αθήνας να
πείσει τους Ευρωπαίους να
την στηρίξουν, θα πρέπει
να τονίσουμε ότι η Άγκυρα
ενθαρρύνθηκε ακόμα περισσότερο και ζητά τώρα
την αποστρατικοποίηση
των νησιών του Αιγαίου τα
οποία θεωρεί δικά της. Τα
διερευνητικά σκάφη της
έχουν κουρνιάσει, χωρίς
καμία αντίδραση, μέσα
στις Κυπριακές θάλασσες,
οι δε “μεγάλοι” ηγέτες των
δύο κρατών περιμένουν

τον Μάρτιο για να βαρεθεί και να αποτραβηχτεί
ο στόλος του Ερντογάν.
Παραβλέποντας το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν
προγραμματίσει την διενέργεια εξόρυξης αερίου
και ίσως και πετρελαίου.
Δυστυχώς, τα γεγονότα
των ημερών έρχονται να
αποδείξουν πόσο δίκαιο
είχαμε όταν φωνάζαμε
όλα αυτά τα χρόνια. Μια
υπόθεση η οποία έρχεται να μας πείσει για την
αποτυχία ολόκληρου του
πολιτικού κόσμου της Αθήνας και Λευκωσίας, καθώς
επίσης και την ανάγκη
δημιουργίας μιας νέας
πολιτικής τάξης νέων ανθρώπων τους οποίους θα
διακρίνει η αγάπη για την
Πατρίδα και ο έρωτας για
την πρόοδο του Ελληνικού
λαού.

συνέχεια από τη σελίδα 3
βαθμού προκαλώντας και
περιφρονώντας κάθε αρχή
και κανόνα του διεθνούς
δικαίου.
Οι μέχρι σήμερα πολιτικές
διαμορφώσεις στην περιοχή, έρχονται να μας διαβεβαιώσουν ότι ο Τούρκος
ηγέτης στα χρόνια που
πέρασαν έλαβε μια σπουδαία πολιτική εμπειρία και
με βάση τη ισχυρή στρατιωτική του δύναμη, δεν
δίστασε να δημιουργήσει
πολεμικά μέτωπα σε ολόκληρη την περιφερειακή
γραμμή των συνόρων του,
αψηφώντας τις φωνές διαμαρτυρίας κρατών και
κυβερνήσεων για τις κατάφορες παραβάσεις του
διεθνούς δικαίου.
Δυστυχώς η Αθήνα άργησε
πολύ να αντιληφθεί το παιγνίδι που έστηνε όλα αυτά
τα χρόνια η Άγκυρα. Παρασυρμένη από τις διάφορες άκαρπες πολιτικές της

Έλληνό Τουρκικής φιλίας,
των βραβείων Ιππεκτσί
και του πνεύματος καλής
γειτονίας, που καλλιεργούσαν οι πολιτικές των
αριστεριζόντων κομμάτων της χώρας, έφθασε
στο σημείο να αναφέρεται
πάνω στις ήττες της ακόμα
και κατά την ορκωμοσία
του ανώτατου άρχοντα
της χώρας, του Προέδρου
της Δημοκρατίας, όπου
η πρόεδρος του Ελληνικού κοινοβουλίου καλωσόριζε τον νέο πρόεδρο,
τον γνωστό σφαγέα του
Ελληνισμού της Ηπείρου,
λέγοντας του ότι “επί των
ημερών του θα γνωρίσουμε αλλαγές των εθνικών
συνόρων σε βάρος της
χώρας, για το καλό της
ειρήνης και της δημοκρατίας”, και όλα αυτά χωρίς την
παραμικρή διαμαρτυρία
του Ελληνικού λαού.
Όταν προ ετών, πληροφορήθηκα την πολιτική

συνέχεια από τη σελίδα 1
έως και 15 τοις εκατό των
κλινών τους για ασθενείς
με COVID-19.
Το υπόμνημα λέει σε όλα
τα νοσοκομεία να είναι
έτοιμα να ενεργοποιήσουν
τα “σχέδια ικανότητας κύματος” τους μέσα σε 48
ώρες.
“Όπως όλοι γνωρίζουμε,
έχουμε εισέλθει σε μια πιο
κρίσιμη φάση της πανδημίας, όπου βλέπουμε ευρεία
μετάδοση στη κοινότητα,”
δηλώνει το υπόμνημα.
“Η ικανότητά μας να φροντίζουμε ασθενείς (COVID
και μη COVID όσο) αμφισβητείται, έτσι ζητάμε

από τα νοσοκομεία να
συνεργαστούν, ακόμη περισσότερο, για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε, να
συνεχίσουμε να έχουμε
την ικανότητα σε διάθεση
κλεινών για τη φροντίδα
των ασθενών με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα.”
Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, τα νοσοκομεία που
βρίσκονται σε περιοχές
που ι τώρα χαρακτηρίζονται γκρίζες ζώνες με
κλειστά τα καταστήματα,
ή κόκκινου ελέγχου πρέπει
να διαθέσουν το 10 έως 15
τοις εκατό των κλινών τους
για ασθενείς με COVID-19.
Αυτή τη στιγμή, οι περιοχές

του Τορόντο, της φλούδας
και Υόρκης και εκείνες του
Γουίνσδορ βρίσκονται στη
γκρίζα ζώνη κλειδώματος
ενώ οι περιοχές Durham
και Halton, Χάμιλτον,
Simcoe-Muskoka, η περιοχή Waterloo, WellingtonDufferin-Guelph και
Middlesex-Λονδίνο είναι
στην κόκκινη ζώνη ελέγχου.
Τα νοσοκομεία της υπόλοιπης επαρχίας καλούνται να προετοιμάσουν
τις εγκαταστάσεις τους σε
περίπτωση που οι μονάδες δημόσιας υγείας στις
οποίες βρίσκονται μετακινηθούν σε μια κόκκινη

ζώνη ελέγχου.
“Οι δράσεις που αναλαμβάνουμε συλλογικά
τις επόμενες ημέρες και
εβδομάδες θα θέσουν τις
βάσεις για την ικανότητά
μας να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες και
αναμενόμενες απαιτήσεις
χωρητικότητας”, δήλωσε
εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας του Οντάριο.
“Πέρα από τις δράσεις
σε επίπεδο ενός μεμονωμένου οργανισμού, πρέπει όλοι να έχουμε μια
συνολική άποψη για να
διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια συντονισμένη και
δίκαιη προσέγγιση για την

εξυπηρέτηση των ασθενών μας με ασφάλεια και
συμπονετικά σε όλες τις
περιοχές. Το υπόμνημα
έρχεται ύστερα από τον
αριθμό των 900 ατόμων
που βρίσκονται υπό την
εποπτεία των νοσοκομείων του Οντάριο, για πρώτη
φορά μετά τον περασμένο
Μάϊο.
Ο αριθμός των ασθενών
στα νοσοκομεία της επαρχίας με επιβεβαιωμένα
κρούσματα COVID -19
έχουν φτάσει τους 921,
από 857 που ήταν τη Δευτέρα - μια αύξηση 64 νέων
κρουσμάτων.
Από αυτούς, οι 249 νοση-

λεύονται στην εντατική και
οι 156 απαιτούν τη χρήση
αναπνευστήρα.
Ορισμένα νοσοκομεία στο
GTA είναι ήδη γεμάτα και
έχουν καταφύγει στη μεταφορά ασθενών σε άλλες
εγκαταστάσεις για να μετριάσουν την πίεση.
Τα Νοσοκομεία στο Σκάρμπορο, το Μπράμπτον
και Μισσισάγκα, για παράδειγμα, έχουν ακυρώσει προγραμματισμένες
χειρουργικές επεμβάσεις,
ενώ τα νοσοκομεία στην
περιοχή Της Υόρκης και
χάμιλτον έχουν προειδο-

θα ισχύει για ιδιώτες και
δέσμευση κεφαλαίων που
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - Το Συμβού- ισχύουν τόσο για τα φυσιλιο της Ευρωπαϊκής Ένω- κά πρόσωπα όσο και για τις
σης, εξέδωσε σήμερα από- εταιρικές οντότητες.
φαση και κανονισμό για τη
θέσπιση ενός παγκόσμιου Επιπλέον, τα φυσικά
καθεστώτος κυρώσεων πρόσωπα και οι εταιριγια όσους παραβιάζουν κές οντότητες στην ΕΕ θα
τα ανθρώπινα δικαιώματα. απαγορεύεται να χρηματοΓια πρώτη φορά, η ΕΕ εξο- δοτούνται εφ όσον κάποιο
πλίζεται με ένα πλαίσιο πρόσωπο αναγράφεται
που θα της επιτρέπει να στη κατάσταση των τιμωστοχεύει άτομα, οντότητες ρημένων είτε με απ’ ευθείκαι φορείς –συμπεριλαμ- ας αναφορά του ονόματος
βανομένων κρατικών και του είτε απλά συνδέεται ή
μη κρατικών φορέων– που συνεργάζεται με κάποιον
είναι υπεύθυνοι, εμπλέ- από αυτούς.
κονται ή συνδέονται με
σοβαρές παραβιάσεις και Το πλαίσιο για τα στοχοπαραβιάσεις των ανθρω- θετημένα περιοριστικά
πίνων δικαιωμάτων παγκο- μέτρα εφαρμόζεται σε
σμίως, ανεξάρτητα από το ενέργειες όπως οι γενοπού συνέβησαν.
κτονίες, τα εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας και άλΤα εν λόγω περιοριστικά λες σοβαρές παραβάσεις ή
μέτρα προβλέπουν ταξι- παραβιάσεις των ανθρωδιωτική απαγόρευση που πίνων δικαιωμάτων, (π.χ.

βασανιστήρια, δουλεία,
εξωδικαστικές εκτελέσεις,
αυθαίρετες συλλήψεις ή
κρατήσεις).
Άλλες παραβάσεις ή παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μπορούν
επίσης να εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος κυρώσεων, όταν
οι εν λόγω παραβάσεις ή
καταχρήσεις είναι εκτεταμένες, συστηματικές ή
προκαλούν με άλλο τρόπο
σοβαρές ανησυχίες σε ότι
αφορά τους στόχους της
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που καθορίζονται στη
Συνθήκη (άρθρο 21 ΣΕΕ).

να επανεξετάσει και να
τροποποιήσει τον κατάλογο κυρώσεων.
Η απόφαση αυτή τονίζει
ότι η προώθηση και η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων παραμένουν

ακρογωνιαίος λίθος και
προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
και αντικατοπτρίζει την
αποφασιστικότητα της ΕΕ
να αντιμετωπίσει σοβαρές
παραβιάσεις και παραβι-

άσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων σε ολόκληρη
την υφήλιο.
Οι σχετικές νομικές πράξεις έχουν δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ένωσης.

Εναπόκειται στο Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως
κράτους μέλους ή του
Ύπατου Εκπροσώπου της
ΕΕ για θέματα εξωτερικής
πολιτικής και πολιτικής
ασφαλείας, να καταρτίσει,

“Απαιτούμε λοιπόν από τη
Συντηρητική κυβέρνηση
του Φορντ να βάλει ένα
τέλος σε αυτό το κακότεχνο παιχνίδι,” συμπλήρωσε
ο ομιλητής και ζήτησε.
“Ξοδέψτε τα χρήματα για

Η επαρχία του Οντάριο ζητά από τα νοσοκομεία να ενεργοποιήσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς ο αριθμός των
ασθενών από COVID-19 έφθασε στα όρια

Της Μαρίας Βουτσινά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί ένα
παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων
για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η κυβέρνηση του Φορντ κρατά
12 δισεκατομμύρια δολάρια από
τους κατοίκους της επαρχίας.
συνέχεια από τη σελίδα 2
πολιτών.”

να διατηρήσετε ασφαλείς τους κατοίκους του
Οντάριο, αυτούς που βρίσκονται – στα ιδρύματα
μακροχρόνιας φροντίδας,
στα σχολεία μας, στις πόλεις και τις κωμοπόλεις
μας, στις κοινωνικές μας
υπηρεσίες για τους πιο
ευάλωτους. Επενδύστε
τα στην ανοικοδόμηση

προσιτής στέγασης και
κατά τρόπο που να παρέχουν πιο άμεση οικονομική στήριξη σε άτομα που
υποφέρουν. Αυτό είναι
κάτι που όλοι επιζητούμε
ώστε να μας βοηθήσει να
βγούμε από το βάναυσο
δεύτερο κύμα αυτής της
πανδημίας”.

PATRIDES
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VAROSHA, η νεκρή πολιτεία, που η Τουρκία νεκρανασταίνει

Γράφει ο Δημήτρης Σούδας, MBA, MA
Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το κείμενο, είναι απόψεις ενός Καναδού,
Ελληνικής καταγωγής , που
υπηρετείσαι τον Καναδά
επί 10 χρόνια ως Κυβερνητικός εκπρόσωπος του
Πρωθυπουργού του Καναδά, κράτους μέλους των G7
και του ΝΑΤΟ αλλά και νυν
Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Τορόντο, επιχειρηματίας
και πρόεδρος διάφορον
διοικητικών συμβουλίων.
Καταρρακτώδης βροχή
υποδέχθηκε το αναθεωρητικό καθεστώς του Ερντογάν στην νεκρή πολιτεία
της Varosha, όταν συνοδευόμενος από τον ηγέτη
των Τουρκοκυπρίων Ερσίν
Τατάρ, πρόσφατα εκλεγμένο, απευθύνθηκε στον
«λαό» του, οι οποίοι βέβαια μόνο Τουρκοκύπριοι
δεν είναι πλέον, εφόσον η
συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελείται από εποίκους, που έχει μεταφέρει
το κατοχικό καθεστώς της
Τουρκίας στα κατεχόμενα.
Άδικα πήγαν όλες αυτές οι
προετοιμασίες που είχαν
κάνει, όταν σφοδροί άνεμοι και ισχυρή καταιγίδα
του χάλασαν την ομήγυρη.
Προωθεί τώρα στα κατεχόμενα, μέσω των οργάνων της Άγκυρας, τη λύση
μέσω δύο κρατών, αλλά
και πάλι όμως δεν λέει όλη

την αλήθεια, όπως δεν έλεγε όλη την αλήθεια και τις
προηγούμενες δεκαετίες.
Σκοπός της Τουρκίας είναι ο έλεγχος όλης της
Κύπρου, γι’ αυτό καλό
θα είναι κυβέρνηση της
Αθήνας και Λευκωσίας, να
πάρουν πολύ σοβαρά το
συγκεκριμένο θέμα και να
ατσαλώσουν στρατιωτικά
τις ένοπλες δυνάμεις και
να φέρουν σε πλήρη εφαρμογή το ενιαίο αμυντικό
δόγμα Ελλάδος- Κύπρου,
ένα αδιαίρετο αδιάσπαστο
μέτωπο από τον Έβρο έως
την Κύπρο. Την ώρα, που ο
Ταγίπ Ερντογάν οργανώνει συγκεντρώσεις στην
κατεχόμενη Αμμόχωστο,
το Oruc Reis, κόβει βόλτες
ανατολικά της Ρόδου και
δυτικά του Καστελόριζου
και προκαλεί σε μια προσπάθεια, όχι να διεξάγει
έρευνες, αλλά να δημιουργήσει τετελεσμένα η
Άγκυρα, σε βάρος του
Ελληνισμού.
Σε crescendo προκλητικών δηλώσεων, ο τούρκος υπουργός ενέργειας
Fatih Donmez προκαλεί.
Μίλησε για ενθαρρυντικά
για την Τουρκία δεδομένα
λέγοντας, ότι «...όπως πριν
100 χρόνια σκίσαμε τη
συνθήκη των Σεβρών έτσι
και τώρα σκίζουμε και τη
συνθήκη της Λοζάνης»,
θέλοντας να επιβάλλουν
την Γαλάζια πατρίδα.
Εμείς θα πούμε, να μην
επαναληφθεί αυτό που έγινε με τη συνθήκη των Σεβρών, πριν 100 χρόνια. Μια
συνθήκη δίκαιη τότε για
την κατανομή των εδαφών
της καταρρέουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας
ανάμεσα στις εθνότητες, οι
οποίες την αποτελούσαν.
Κατάφερε η Τουρκία και
ανέτρεψε αυτή την συνθήκη, καταστρέφοντας όλες
τις εθνότητες, Έλληνες,
Αρμένιους Κούρδους και
λοιπούς, εκμεταλλευόμενοι το DNA της φυλής

μας, τον καταστρεπτικό
διχασμό.
Με όσα διέπραξε τότε,
την αντικατέστησε με την
συνθήκη της Λοζάνης και
τώρα μας λέει, ότι με τον
ίδιο τρόπο θα υφαρπάξει
και θαλάσσιες ζώνες από
την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ας πάρουμε το μάθημα
μας και να μην περιμένουμε, όπως τότε, από φίλους
και συμμάχους να μας βοηθήσουν.
Μέχρι χτες, μιλούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις στην Τουρκία. Σήμερα
«άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε».
Ο Ελληνισμός πρέπει να
δράσει και όπως είπε ο
μεγάλος Έλληνας πολιτικός Περικλής, « οι καιροί
ου μενετοί», οι καιροί δεν
περιμένουν. Με δηλώσεις
και ανακοινώσεις δεν πρόκειται να αναχαιτιστεί η
τουρκική αρπακτικότητα
και επεκτατικότητα.
Προτείνει η αναθεωρητική και κατοχική Άγκυρα
ένα διάλογο εφ’ όλης της
ύλης. Αυτές είναι προτάσεις προς ηττημένο και δεν
είναι ηττημένες η Ελλάς και
η Κύπρος, ούτε πρόκειται
να είναι σε περίπτωση Ελληνοτουρκικής σύρραξης.
Έτσι λοιπόν η Τουρκία, να
παρατήσει αυτές τις ιταμές
προτάσεις, δεν αφορούν
την Ελλάδα ούτε την Κύπρο, εκείνες δεν έχουν
ηττηθεί σε κάποιο πόλεμο
για να ζητήσει η Τουρκία
διάλογο εφ’ όλης της ύλης
και άνευ όρων.
Σε κάθε περίπτωση, προσωπική μου άποψη, όποτε
γίνει κάποιος διάλογος με
την Τουρκία, θα πρέπει η
κατοχική δύναμη να αποχωρήσει από την Κύπρο,
από τα κατεχόμενα, να
δώσει αυτονομία στην Ίμβρο και Τένεδο καθώς και
να σεβαστεί τα δικαιώματα
της Ορθόδοξης εκκλησίας
και τότε, με την Ελλάδα και

ΚΥΠΡΟΣ μια διαφορετική
πλευρά
Του Κωνσταντίνου Χριστο- Φθάσαμε στο πραξικόπηφίδη*
μα και τον πόλεμο. Μας
υποσχέθηκαν ίση καταΗ σύντομη ιστορία της νομή βαρών και, τελικά,
Κυπριακής Δημοκρατίας επιτήδειοι καταβρόχθιζαν
δεν είναι μόνο μια ιστορία μέρος της ξένης βοήθεια
χαμένων ευκαιριών. Είναι που έφθανε για τους πρόδυστυχώς και μια ιστορία σφυγες. Ποτέ δεν εξετάσκανδάλων, διαφθοράς στηκαν οι καταγγελίες.
από το πολιτικο-κομματικό
σύστημα που βρέθηκε να Ακολούθησε το μεγάλο
μας κυβερνά, θεωρώντας πλιάτσικο των τουρκοτην Κύπρο ιδιοκτησία του. κυπριακών περιουσιών.
Λίγο μετά το ’60, με την Αξιωματούχοι του κράίδρυση της Κυπριακής Δη- τους, πολιτικοί και αρχηγοί
μοκρατίας, όλοι ακούγαμε κομμάτων μοιράστηκαν
για κάποιους που μπήκαν οικόπεδα-φιλέτα και σπίορμητικά στη δημόσια τια. «Μα εγώ πήρα μόνο
υπηρεσία, χρησιμοποι- ένα μικρό σπιτάκι», μας
ώντας την σχεδόν σας έλεγε κάποιος αρχηγός
λάφυρο. Λίγο αργότερο, τελευταίως και μάλιστα
ακολούθησε το σκάνδαλο πήρε και τα κανάλια, για
του Συνεργατισμού με να δείξει διά του λόγου το
την υπόθεση Αζίνα και αληθές. Λες και αυτό ήταν
εκείνες τις ημέρες, ο τότε το θέμα, το μέγεθος και όχι
διευθυντής των Κυπρια- η ίδια η πράξη.
κών Αερογραμμών, το είχε
σκάσει νύχτα.

Ταυτόχρονα, η εκκλησιαστική περιουσία, μεγάλο
μέρος της οποίας αποκτήθηκε από δωρεές φτωχών
μεροκαματιάρηδων, μοιραζόταν στους κοντινούς
των ιεραρχών και των παπάδων χωρίς σταματημό.
Αδέλφια, ξαδέλφια και
συγγενείς αρχιεπισκόπων
και επισκόπων έγιναν ζάμπλουτοι με τις περιουσίες
που έχασαν οι ελληνοκύπριοι επί τουρκοκρατίας.
Ακολούθησε το σκάνδαλο
της ΞΕΚΤΕ και, βέβαια,
οι υπαίτιοι συνέχισαν να
κυβερνούν χωρίς να νοιάζονται. Ήταν οι εποχές
που μοιράζονταν άδειες
ταξί “T” και άδειες “Z” για
μερικούς οικογενειακούς
ψήφους. Μοίραζαν με τον
πιο σκανδαλώδη τρόπο
κρατική περιουσία. Θα
συνέχεια στη σελίδα 6

την Κύπρο να συζητήσει
την μοναδική διαφορά,
εκείνη της διευθέτησης
της ΑΟΖ μεταξύ τους, που
είναι και η μόνη διαφορά.
Όχι η Τουρκία να κατέχει
την μισή Κύπρο και να
ζητάει διάλογο.
Τα Βαρόσια δεν είναι η
απαρχή λύσης του Κυπριακού, αλλά είναι η αρχή της
διχοτόμησης του νησιού
κατά τον Ερντογάν. Τώρα
το ζητούμενο είναι αν θα
το επιτύχει ή όχι. Δήλωσε
ο Ερντογάν στην ομήγυρη
«..σήμερα υπάρχουν δύο
ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές Δημοκρατίες (κατά
τη γνώμη μου μόνο ΜΙΑ, η
Νότια) και δύο ξεχωριστά
κράτη στην Κύπρο (κατά
τη γνώμη μου ΕΝΑ, η Κυπριακή Δημοκρατία)»
Κοροϊδεύει ο Ερντογάν
λέγοντας «όπως δήλωσε ο
Τατάρ, πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για λύση
δύο κρατών στη βάση της
κυριαρχικής ισότητας»,
απλά διότι ο Τατάρ δεν έχει
δικαίωμα να έχει άποψη
και να δηλώνει. Απλά βάζει
τις δικές του σκέψεις στο
φερέφωνο του τον Τατάρ
και αφού έκανε τις ιταμές
του δηλώσεις, το κερασάκι στην τούρτα ήταν να
κατηγορήσει τους Ελληνοκύπριους ότι δυναμιτίζουν
την λύση.
Εν τω μεταξύ, 10 ημέρες
πριν την σύνοδο κορυφής
της Ευρωπαϊκή Ένωσης,
η επίθεση φιλίας από την
Άγκυρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση συνεχίζεται κανονικά. Γνωρίζοντας ότι η απόφαση απόσυρσης του Oruc
Reis δεν θα μετρήσει για

τους εταίρους στις 11 του
Δεκέμβρη, άρχισαν λοιπόν
κάποιοι στην Τουρκία να
βλέπουν και μια άλλη συνωμοσία της Ελλάδος και
της Κύπρου, προκειμένου
να πείσουν την Ευρώπη να
επιβάλει κυρώσεις.
Σύμφωνα λοιπόν με την
σημερινή εφημερίδα Yeni
Safak, που γνωρίζουμε
ότι απηχεί κυβερνητικές
σχέσεις, το Ελληνικό lobby
στην Ευρώπη προσπαθεί
να φέρει στην ημερήσια διάταξη της συνόδου κορυφής των ηγετών της ευρωπαϊκής ένωσης, το άνοιγμα
της κλειστής πόλης φάντασμα, της Αμμοχώστου, για
να ζητήσει σύμφωνα με
την εφημερίδα την τιμωρία της Τουρκίας, μέσω
κυρώσεων.
Με άλλα λόγια θεωρούν,
ότι το νέο όπλο της Ελλάδας και της Κύπρου
κατά της Τουρκίας είναι τα
Varosha.
Η Τουρκία δεν έχει εκεί
παραβιάσει τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που αν δεν
τύχουν τιμωρίας, τότε δημιουργείται προηγούμενο
και έτσι δίνεται το πράσινο
φως, στον οποιοδήποτε
να παρανομεί, γράφοντας
στα παλαιά των υποδημάτων του, συνθήκες και
συμφωνίες ατιμωρητί.
Και παρ’ όλο τον καυγά
που έγινε στη σύνοδο των
υπουργών Εξωτερικών
του ΝΑΤΟ, Mike Pompeo
και Mevlut Tsavousoglu, ο
τελευταίος κατηγορεί την
Ελλάδα την Κύπρο, την
EE, τα Ηνωμένα Αραβικά

Εμιράτα, την Αίγυπτο, το
Ισραήλ, την Σαουδική Αραβία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ
για κακή συμπεριφορά και
σκληρή και άδικη στάση
απέναντι της Τουρκίας,
ενώ η καγκελάριος Merkel
αναμένει την επιστροφή του «Άσωτου υιού»
Ερντογάν, στην αγκαλιά
του ΝΑΤΟ, για να σφαγεί ο
«μόσχος ο σιτευτός», που
είναι ποιος άλλος; Η Ελλάς
και η Κύπρος.
Προσωπικά πιστεύω, ότι
την φορά αυτή Μητσοτάκης – Αναστασιάδης, Ελλάδα – Κύπρος είναι αμετάπειστοι, σε συνεννόηση
και σε σωστή τροχιά και
ότι αντί των ...προθύμων
συμμάχων μας, που μερικές φορές αποφασίζουν
πριν από μας για μας, οι ως
άνω δυο ηγέτες θα κάνουν
το αυτονόητο.
Δημήτρης Σούδας, MBA,
MA
Επίτιμος Πρόξενος, Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Τορόντο
Αντιπρόεδρος Groupe
Selection
Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Letho
Resources (LET: TSX-V)

Office of the Honourary
Consul

Ο Γιώργος
και
η Αναστασία
Σερέτη

Ολόψυχα εύχονται
Σε ολόκληρη την Ομογένεια
Των Η.Π.Α.
Και του Καναδά

Χαρούμενα Χριστούγεννα
Χρόνια Πολλά
Ευτυχισμένος και
Ειρηνικός
Ο Νέος Χρόνος
2021
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ΚΥΠΡΟΣ μια διαφορετική πλευρά
συνέχεια από τη σελίδα 5
πει κανείς ότι όλα αυτά τα
προσπεράσαμε. Δυστυχώς
όχι. Ας κοιτάξει κανείς πώς
δίνονται οι άδειες για τα
αιολικά πάρκα σήμερα.
Υπουργοί, σε τότε νευραλγικά πόστα, έγιναν ξαφνικά
εκατομμυριούχοι και σήμερα κάνουν τους ντιβέλοπερς και μοιράζουν διαβατήρια στους λεγόμενους
επενδυτές. Τα ονόματά
τους φιγουράρουν στους
αυτοκινητόδρομους και
εμείς απλά θυμόμαστε
αμυδρά και σιωπηλά τις
απάτες.
Οι λεγόμενες επιτροπές
της ΕΔΥ από το ‘63 και μετά
διορίζουν τους γόνους και
απογόνους τους μέσα από
μια διαρκή ρουσφετολογία ανάμεσα στο πολιτικο-κομματικό σύστημα και
την εκλογική πελατεία.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, το χρήμα στα κόμματα κυλούσε άφθονο, πότε
από τις αραβικές χώρες και
πότε από την τότε Σοβιετική Ένωση αλλά και από
τη Δύση.
Άνθρωποι από την πολεοδομία πλούτιζαν με
“περίεργο” τρόπο. Υπάλληλοι των κτηματολογίων βρέθηκαν ξαφνικά με
τεράστιες εκτάσεις γης.
Κανείς ποτέ δεν το έψαξε.
Αλλάζαν οι πολεοδομικές
ζώνες με τη μεγαλύτερη
ευκολία, αφού πρώτα ένας
ανυποψίαστος αγρότης
τους την έδινε όσα-όσα.
Σιγά σιγά φθάσαμε και στο
σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Θυμάστε όλους
αυτούς τους υπουργούς
και βουλευτές που πλούτιζαν μέσα από τις μετοχές
«προνομιακής μεταχείρισης»! Ακόμη και αρχηγός
κόμματος τότε, αργότερα
πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπαιρνε μετοχές με

άλλο όνομα. Μέσα από τον
Συνεργατισμό πετάγονταν
επενδυτικές εταιρίες και
η λεγόμενη «επενδυτική
του λαού» μάζεψε τις τελευταίες οικονομίες των
φτωχών ανθρώπων. Ήταν
η μεγαλύτερα μεταφορά
χρημάτων από τα κατώτερα στα ανώτερα στρώματα
της κοινωνίας μας στην
ιστορία του τόπου μας.
Ήταν μια καλά σχεδιασμένη απάτη οργανωμένη από
ένα σημαντικό κομμάτι
του πολιτικού μας συστήματος.
Έτσι, χρόνο με τον χρόνο,
φθάσαμε και σε αυτά που
ακολούθησαν από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας.
Το σέρβικο χρήμα έρεε
άφθονο, με δικηγορικά
γραφεία πολιτικών προσώπων να είναι πρωταγωνιστές. Έφθαναν τα χρήματα σε μαύρες σακούλες,
γινόταν η καταμέτρηση
στην Λεωφόρο Κέννεντυ
και από εκεί στην Κεντρική Τράπεζα. Και όμως
κόμματα και αποκόμματα
αργότερα στήριζαν τους
πρωταγωνιστές αυτής της
απάτης για τους ανώτερους θώκους της χώρας.
Υποψηφιότητες βυθισμένες στο ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος.
Μας κουβάλησαν εδώ
τον Βγενόπουλο και οι
τραπεζίτες χόρευαν στο
βιολί του. Πολιτικοί του
έστρωναν κόκκινα χαλιά
να μπει στο προεδρικό
και βέβαια ο κύριος μας
πλήρωσε με το χειρότερο
δυνατό νόμισμα, συνέβαλε
αποφασιστικά στην καταστροφή του τραπεζικού
μας συστήματος. Όταν οι
ενορχηστρωτές αποκαλύφθηκαν, μας είπαν, εν
ολίγοις, ότι έκαναν πολλά
για την πατρίδα και άρα δικαιούνται να κλέβουν! Έτσι
στρώθηκε το κούρεμα,
που φτώχυνε ανθρώπους,

έκλεισε σπίτια, διάλυσε οικογένειες. Ας μην ξεχνάμε
ότι κάποιοι άλλοι κοντά
στην εξουσία, εντελώς συμπωματικά απομάκρυναν
τα χρήματα τους από την
Κύπρο, λίγες μέρες πριν.
Ακολούθησαν πολλές άλλες περιπέτειες και σκάνδαλα. New Focus, Δρομολαξιά, αποχετευτικά
κλπ. Ακολούθησε και το
μεγάλο σκάνδαλο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των πολιτικά
εκτεθειμένων προσώπων
(ΠΕΠ). Θυμόμαστε όλοι
ότι τα ονόματα τα έχει ο κ.
Συλλούρης στο γραφείο
του και, ενεργώντας ως
νονός, δεν τα έδινε στη
δημοσιότητα, ζητώντας
χάρες και ανταλλάγματα.
Εν γνώσει, βεβαίως, των
βουλευτών και χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση.
Βουλευτές ψήφιζαν νόμους για να ευνοηθούν οι
ίδιοι. Σε πολλές χώρες θα
είχαν ήδη συλληφθεί. Και
καλούνται οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τα
πολλά εκατομμύρια των
συνδεδεμένων κομματικών εταιριών, τους λανθασμένους ή ευνοϊκούς για
λίγους χειρισμούς, όπως
επίσης και τα ΜΕΔ των ΠΕΠ
που το κομματικό σύστημα αρνείται επιμελώς να
δημοσιοποιήσει. Με την
ανικανότητα όλων αυτών
να νομοθετήσουν και να
διοικήσουν, πολλοί συνάνθρωποι μας έχασαν τις
δουλειές τους και βρέθηκα
στους δρόμους.
Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε ή μάλλον να
αρχίσουμε και μας ήρθαν
οι ιστορίες με τα διαβατήρια, κάπου το 2008. 300
διαβατήρια μέχρι το 2013
και άλλα 3.000 από το
2013 και μετά! Κόκκινα
και γαλάζια διαβατήρια
που θεωρούσαν απολύτως
αποδεχτό να βαφτίσουν

«Βρες και εσύ έναν λόγο για να
μας βοηθήσεις»:
Η νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα
σε έναν άλλο άνθρωπο,
όσο μακριά ή κοντά μας
Για ποιο λόγο θα βοηθού- βρίσκεται, ακόμη και αν
σες τους Γιατρούς Χωρίς δεν μπορούμε να φτάσουΣύνορα; Επειδή πάντα με σε εκείνον.
ήθελες να γίνεις γιατρός;
Επειδή τώρα πια καταλα- Με τη δική μας, όμως, βοβαίνεις τι θα πει πανδημία; ήθεια οι Γιατροί Χωρίς ΣύΉ μήπως γιατί έχεις παιδιά νορα μπορούν. Χάρη στην
και νιώθεις πώς είναι να τα υποστήριξη των δωρητών
μεγαλώνεις σε δύσκολες τους εδώ και 30 χρόνια
συνθήκες; Όποιος και αν καταφέρνουν να φτάνουν
είναι ο λόγος, για τους Για- στα πιο απομακρυσμένα
τρούς Χωρίς Σύνορα είναι μέρη του κόσμου και να
βοηθούν τους πιο ευάσπουδαίος.
λωτους και αδύναμους
Μέσα από τη νέα καμπά- ανθρώπους.
νια ευαισθητοποίησης, οι
Γιατροί Χωρίς Σύνορα μας Μέσα από τη νέα τους
καλούν να σκεφτούμε αν καμπάνια, οι Γιατροί Χωρίς
έχουμε και εμείς έναν λόγο Σύνορα μάς καλούν να
να βοηθήσουμε και να δεί- αναζητήσουμε τον λόγο
ξουμε την αλληλεγγύη μας και την εσωτερική δύναμη
Της Κατερίνας Σάρας

που θα μας κινητοποιήσει
ώστε όλοι μαζί να γίνουμε
μια αλυσίδα που σώζει
ζωές σε όλο τον κόσμο.
Γιατί μόνο όσο βοηθάς
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, μπορούν να συνεχίζουν να φτάνουν σε εμπόλεμες ζώνες, να δίνουν τη
μάχη κατά του κορωνοϊού σε όλο τον κόσμο, να
βοηθούν ασθενείς που
χρειάζονται πρόσβαση σε
φάρμακα και θεραπείες, να
επιστρέφουν το χαμόγελο
σε χιλιάδες παιδιά που
υποφέρουν.
Αν έχεις κι εσύ έναν λόγο
να τους βοηθήσεις, κάνε τη
δωρεά σου στους Γιατρούς
Χωρίς Σύνορα.

που χρηματοδοτούν τους
κομματικούς στρατούς!
Που χρηματοδοτούν τις
χιλιάδες εμμίσθων, όλων
αυτών που ποδηγετούν
τον τόπο εδώ και χρόνια.
Η μπόχα δεν αντέχεται. Δεν
θα σας κάνουμε τη χάρη,
θα σας κυνηγήσουμε μέχρι
Έτσι φθάσαμε στον Al τέλους.
Jazeera.
Το εύκολο χρήμα και το
Τα πολλά λόγια είναι πε- ξεπούλημα της γης μας,
ριττά. Σε λιγότερο από μια με παράνομες διαδικασίες,
ώρα, το ρεπορτάζ του Al για να πλουτίσουν λίγοι εις
Jazeera, τα λέει όλα. Μάς βάρος των πολλών, είναι
δείχνει κατάμουτρα ότι καταδικαστέο.
πιάσαμε πάτο. Μάς δείχνει
το θράσος, την ανευθυνό- Τούτος είναι ο τόπος μας.
τητα και τη διαπλοκή σε Αυτή είναι η δημοκρατία
όλο της το μεγαλείο. Όλα μας. Αυτή είναι η Πατρίδα
αυτά, πάνω κάτω, τα ξέρα- μας. Έχουμε την υποχρέμε. Έχουν την ίδια πορεία ωση να την υπερασπιμε τα εξήντα χρόνια της στούμε, αν μη τι άλλο, για
Κυπριακής Δημοκρατίας, να μπορούμε να κοιτάμε
που την νέμονται από τότε τα παιδιά μας στα μάτια.
εκατόν οικογένειες και κά- Οι εικόνες του Al Jazeera
ποιες καινούριες σήμερα. δεν αντιπροσωπεύουν την
Που δεν αφήνουν νευ- πατρίδα μου, αλλά μόνο
ραλγική θέση σχεδόν για τον δικό σας κόσμος της
κανέναν άλλον εκτός του απάτης και της διαφθοράς.
στενού τους κύκλου ή της Όχι κύριε δικηγόρε των
εκλογικής τους πελατείας. διεφθαρμένων, όχι κύριε
Τα γνωρίζαμε. Αυτή τη Πρόεδρε της Βουλής των
φορά, όμως, έχουμε εικόνα Αντιπροσώπων, όχι κύριε
και ήχο. Έχουμε εικόνες βουλευτή, αυτή δεν είπου σκηνογραφικά δεν ναι η Κύπρος! Υπάρχουν
διαφέρουν από την ταινία ανάμεσα μας άνθρωποι
του Αλ Καπόνε. Κάθε σκη- που αγαπούν τον τόπο
νή, κάθε διάλογος, είναι τους. Άνθρωποι, φτωχοί,
γροθιά στη Δημοκρατία. πλούσιοι, μορφωμένοι
Η χώρα μας διασύρεται ή αμόρφωτοι που έχουν
διεθνώς και ανεπανόρθω- φιλότιμο και αξίες. Που
τα. Θεωρείται ευρύτατα, δεν κλέβουν, που θέλουν
πλέον, πλυντήριο μαύρου το μέτωπο τους καθαρό,
χρήματος. Η διαφθορά που σκέφτονται και δρουν
ρίχνει τη σκιά της στο δη- για το συνολικό καλό και
μόσιο βίο και καταστρέφει το καλό του τόπου τους.
Άνθρωποι που παλεύουν,
τα πάντα.
που προσπαθούν, που
Τι θα πούμε στα παιδιά δημιουργούν, που καιμας; Νοιώθω ανακουφι- νοτομούν και αλλάζουν
σμένος που δεν ταξιδεύω σιγά σιγά την χώρα μας.
αυτές τις μέρες γιατί ντρέ- Αυτοί οι άνθρωποι δεν
πομαι να συναντήσω τους έχουν καμία σχέση με την
συναδέλφους μου στο δική σας Κύπρο. Και όμως,
εξωτερικό. Τι θα μου πουν; αυτούς τους ανθρώπους
Τι θα τους πώ; Ποτέ δεν εσείς σήμερα τους θάψατε
ντράπηκα τόσο πολύ για μαζί με την Κύπρο. Τους
βάλατε στην ίδια μοίρα με
τη χώρα μου.
τους απατεώνες και τους
Όμως όλα αυτά δεν θα μεί- διασύρατε διεθνώς, μαζί
νουν εδώ. Όχι κύριοι! Δεν με την πατρίδα μας.
θα την βγάλετε απλά και
μόνο με δύο παραιτήσεις. Μερικές φορές, αισθάνοΔεν ξεπλένετε έτσι τον μαι ότι στο συλλογικό μας
διασυρμό της χώρας μας. αφήγημα απουσιάζει η
Θέλουμε να μάθουμε τη δι- βούληση για να ξεκινήσει η
αδρομή του μαύρου χρή- μεταμόρφωση της χώρας
ματος από τα διαβατήρια μας. Πρέπει να ξαναπάστα κομματικά ταμεία και ρουμε την πατρίδα μας
τις κομματικές εταιρείες στα χέρια μας, μακριά από
ως συμπατριώτη μας τον
κάθε διεθνή απατεώνα,
εφόσον θα εισέρρεε εύκολο και άφθονο χρήμα
στη χώρα. Ένα κομματικό-πολιτικό σύστημα που
κάθε μέρα μας φωνάζει και
πόσο διεφθαρμένο είναι.

τα βρώμικα χέρια του κομματικού κατεστημένου. Η
δυσκολία είναι τεράστια,
ωστόσο, η Κύπρος θα γίνει και πάλι καλύτερη, αν
ο καθένας από εμάς το
πιστέψει.
Η Κύπρος θα αλλάξει, αν
εμείς αλλάξουμε, αν εμείς
παλέψουμε. Θέλουμε την
“Άλλη Κύπρο”, την Κύπρο
της επινόησης, της εφευρετικότητας, της πράσινης
ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, η οποία
θα προσελκύει πραγματικούς επενδυτές. Γιατί
ξέρουμε καλά ότι σε αυτό
τον σκληρό, δύσκολο και
ανταγωνιστικό κόσμο που
ζούμε, το μέλλον ανήκει
στους καινοτόμους, στους
τολμηρούς, στους οραματιστές, σε όλους αυτούς
που ζητούν τη διάρκεια
και όχι το εύκολο και το
περίεργο χρήμα.
Μπορούμε να ξεπεράσουμε περιορισμούς και
εμπόδια, μπορούμε να τα
καταφέρουμε, αν το πιστέψουμε. Ας κάνουμε την
πατρίδα μας και πάλι λαμπερή! Ας γίνουμε και πάλι
περήφανοι γι’ αυτό τον
μικρό τόπο, που πέρασε
τόσους κατακτητές αλλά
άντεξε, ας μην αφήσουμε
μια μερίδα ανθρώπων να
τον καταστρέψουν.
Ας φέρουμε στο μυαλό
μας για άλλη μία φορά
τον σπουδαίο Αδαμάντιο
Διαμαντή και ας εμπνευστούμε από τον λόγο του:
«Ο Κόσμος της Κύπρου.
Ό,τι έκαμε ο άλλος με 100,
ο κόσμος αυτός το έκαμε
με 5 με 10, το έκαμε όμως
πλέρια – ολοκληρωμένα.
Δεν απάτησε τον εαυτό
του ούτε τον νόμο του».
Ας κάνουμε τα παιδιά μας
να λένε με περηφάνεια
«Αυτή είναι η Κύπρος μας»!
Ας πολεμήσουμε όλοι μαζί
γι’ αυτή τη σκοτεινή αλλά
συνάμα φωτεινή πατρίδα!
*Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης είναι Καθηγητής της
Φυσικής, τέως Πρύτανης
Πανεπιστημίου Κύπρου
και Γενικός Συντονιστής
του κοινωνικo-πολιτικού
κινήματος «Νέο Κύμα – Η
Άλλη Κύπρος».
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Τα εμβόλια από μόνα τους δεν θα είναι αρκετά για την άρση
των πανδημικών μέτρων γρήγορα, προειδοποιεί γιατρός
Η Δρ Κατερίνα Χάνκινς λέει ότι εξακολουθούν να
υπάρχουν πάρα πολλές αναπάντητες ερωτήσεις
σχετικά με το πώς λειτουργεί η ανοσία του COVID-19
Απόδοση: Ι. Σ. Σαραϊδάρης Κάθε επαρχία θα αποφασίσει ποιος θα έχει προτεΟ συμπρόεδρος της ομο- ραιότητα πρόσβασης στο
σπονδιακής ειδικής ομά- εμβόλιο.
δας που μελετά την ανοσία Εκατομμύρια επιπλέον
του COVID-19 προειδοποι- δόσεις θα φτάσουν τους
εί ότι η άφιξη εμβολίων επόμενους μήνες τώρα
στον Καναδά δεν εγγυάται που η Καναδική Υπηρεσία
προστασία από τον ιό ή Υγείας ενέκρινε το εμβόλιο
σηματοδοτεί ότι η ζωή των Pfizer-BioNTech. Η κυβέρανθρώπων σύντομα θα νηση του Trudeau υπέγραεπανέλθει στην κανονική. ψε επίσης συμφωνίες με
Η Δρ. Catherine Hankins άλλους κατασκευαστές εμδήλωσε στην εκπομπή βολίων που είναι τώρα υπό
«The House του CBC» ότι εξέταση από ρυθμιστικές
εξακολουθούν να υπάρ- αρχές - συμπεριλαμβανοχουν πάρα πολλά άγνωστα μένης μιας με τη Moderna.
στοιχεία σχετικά με την Ο Καναδάς έχει συνάψει
ανοσία COVID-19 και την συμβόλαιο να αγοράσει
αποτελεσματικότητα των έως και 56 εκατομμύρια
εμβολίων για γρήγορη με- δόσεις του προϊόντος της
τάβαση από τα πανδημικά Moderna.
μέτρα που ισχύουν τώρα, Και τα δύο εμβόλια Pfizerόπως οι εντολές μάσκας BioNTech και Moderna
και τα όρια στις κοινωνικές αναφέρονται ότι είναι πεκαι επιχειρηματικές δρα- ρίπου 95% αποτελεσματικά.
στηριότητες.
«Έχουμε ακόμα πολλές Πόσο διαρκεί η ανοσία;
ερωτήσεις σχετικά με την Η Hankins συμφώνησε ότι
ανοσία, ακόμη και από τη τα νέα στο μέτωπο του
φυσική λοίμωξη με τον εμβολίου είναι συναρπαάγριο ιό. Πόσο διαρκεί στικά. Το έργο της ειδιη προστασία; Ενισχύεται κής ομάδας της ανοσίας
όταν εκτίθεται ξανά; Ποιος τις επόμενες εβδομάδες
θα είναι ο αντίκτυπος εάν και μήνες, είπε, είναι να
λάβετε εμβόλιο και είχατε κατανοήσει τυχόν διαμια προηγούμενη λοίμω- φορές στα επίπεδα ανοξη COVID-19; « η Χανκίνς σίας μεταξύ εκείνων που
είπε σε συνέντευξή της, το έχουν αναρρώσει από το
COVID-19 και εκείνων που
Σάββατο.
«Αλλά τώρα δουλεύουμε έχουν λάβει το εμβόλιο.
πολύ σκληρά για να δούμε “Θα ερευνήσουμε, σε εκεί-

Η Δρ. Catherine Hankins και άλλα μέλη της ομοσπονδιακής ειδικής ομάδας COVID-19 προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν η ανοσία που λαμβάνεται μέσω εμβολίου
είναι διαφορετική από την ανοσία που προκύπτει από
λοίμωξη.
πώς μπορούμε να διαφο- νους που είχαν μολυνθεί
ροποιήσουμε τη φυσική και σε εκείνους που είχαν
ανοσία από την ανοσία κάνει το εμβόλιο, ποια
που προκαλείται από το είναι η διάρκεια αυτής της
προστασίας που λαμβάεμβόλιο.»
Πολλοί ειδικοί γιατροί βλέ- νουν;” είπε.
πουν την άφιξη την επόμε- «Πόσο καιρό διαρκεί; Πώς
νη εβδομάδα των πρώτων αντιδρά αν τυχόν εκτεδόσεων ενός εμβολίου θούν πάλι στον ιό από
που παράγεται από την κοινωνικές επαφές στην
Pfizer-BioNTech ως φως κοινότητα; Έχουν επιτάστο τέλος της σήραγγας χυνση των συμπτωμάτων
- την αρχή του τέλους της όταν εκτίθενται στον πάλι;
Έχουν χειρότερα συμπτώπανδημίας.
Ο πρωθυπουργός Justin ματα; Αυτά είναι πράγματα
Trudeau δήλωσε την Πέ- που πρέπει να προσδιορίμπτη ότι “οι πρώτες 30.000 σουμε.»
δόσεις αναμένεται να φτά- Οι ειδικοί στον τομέα της
σουν στο καναδικό έδα- υγείας δεν είναι οι μόνοι
φος σε λίγες μόνο ημέρες” που κάνουν αυτές τις ερωκαι το εμβόλιο θα είναι τήσεις. Οι κυβερνήσεις και
“δωρεάν για τους Κανα- οι επιχειρήσεις προσβλέδούς”, με την ομοσπονδια- πουν ήδη στο εμβόλιο
κή κυβέρνηση να καλύπτει ως είδος διαβατηρίου για
οποιοδήποτε αριθμό δρατο κόστος.

Η υπουργός Υγείας του Οντάριο Κριστίν Έλιοτ σκέφτεται να προσφέρει στους ανθρώπους κάποια μορφή «απόδειξης εμβολιασμού».
«Δεν είναι απόλυτη από- κό και ότι οι άνθρωποι
στηριοτήτων.
καταλαβαίνουν ότι δεν
«Διαβατήριο ασυλίας» και δειξη προστασίας»
Η Χάνκινς είπε ότι αυτές οι είναι απόλυτη απόδειξη
αστικά δικαιώματα
προστασίας.»
Η υπουργός Υγείας του ανησυχίες είναι νόμιμες.
Οντάριο Κριστίν Έλιοτ «Νομίζω ότι αυτό απαιτεί Σε συνέντευξη Τύπου την
επιβεβαίωσε αυτήν την μια συζήτηση για όλη την Παρασκευή, ο πρωθυεβδομάδα ότι η επαρχία κοινωνία σχετικά με το πουργός Trudeau επανέπροτίθεται να εκδώσει πώς θα το κάνουμε αυτό, λαβε το αίτημά του για
κάποιο είδος «απόδειξης γιατί δεν είναι απλώς από- τους Καναδούς να παραεμβολιασμού» σε όσους δειξη του εμβολιασμού. μείνουν σε επαγρύπνηση
εμβολιάζονται. Το χαρα- Θέλω να πω, αν είχατε και να σέβονται τις οδηκτήρισε απαραίτητο ερ- COVID-19, έχετε ένα επί- γίες για τη δημόσια υγεία.
«Έχουμε κρατήσει αρπεδο ανοσίας επίσης,»
γαλείο.
κετές δόσεις έτσι ώστε
είπε στο The House.
“Θα είναι πολύ σημα- «Θα πρέπει λοιπόν να σκε- κάθε Καναδάς που θέλει
ντικό για τα άτομα που φτούμε πώς το κάνουμε ένα εμβόλιο να είναι σε
έχουν να ταξιδεύουν να με τέτοιο τρόπο ώστε να θέση να το πάρει πριν
το έχουν, ίσως για επαγ- μην είναι καταναγκαστι- από το τέλος του 2021.
Οι εμβολιασμοί θα βοηγελματικούς σκοπούς, για
να πηγαίνουν σε θέατρα,
κινηματογράφους ή σε
οποιοδήποτε άλλο μέρος
όπου οι άνθρωποι
θα βρίσκονται σε
στενότερη σωματική επαφή όταν
βιώνουμε το χειρότερο μέρος της
πανδημίας”, είπε.
Η Καναδική Ένωση Πολιτικών
Ελευθεριών επιμένει ότι η ιδέα
του πιστοποιητικού εμβολίου ή
του διαβατηρίου
ασυλίας αποτελεί
παραβίαση των
δικαιωμάτων των
Καναδών.
“Κάνει διακρίσεις. Παραβιάζει το απόρρητο και την
αξιοπρέπεια. Είναι καταναγκαστικό και παραβιάζει τα
δικαιώματα κινητικότητας
των Καναδών”, δήλωσε
ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Μάικλ
Μπράιαντ στο House αυτή
την εβδομάδα.
“Ακριβώς επειδή επιδιώκουμε την ασυλία των
κοπαδιών από έναν ιό,
δεν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε την νοοτροπία των
κοπαδιών για να σημαδέψουμε τους ανθρώπους
με το ερυθρό γράμμα του
COVID. Ζούμε σε μια ελεύθερη και δημοκρατική
κοινωνία, και αυτό σημαίνει ότι δεν διακρίνουμε
δημοσίως τον πληθυσμό
στη βάση της ιδιωτικής
τους κατάστασης υγείας,
ακόμα κι αν πρόκειται για
ιδιωτική κατάσταση υγείας που ενέχει υποθετικό
κίνδυνο για τους άλλους. “

θήσουν στον τερματισμό
της πανδημίας, αλλά τώρα,
ο αγώνας μας ενάντια στο
COVID-19 δεν έχει τελειώσει. Πάλι αυτήν την εβδομάδα, πάρα πολλές επαρχίες ανέφεραν πολύ μεγάλη
άνοδο σε περιπτώσεις και
νοσηλείας. Αυτοί οι αριθμοί πρέπει να μειωθούν.»
Η Χανκίνς είπε ότι θα περάσει λίγος καιρός πριν
οι Καναδοί μπορούν να
ξαναδώσουν τη ζωή τους
σε αυτό που ήταν πριν από
την πανδημία.
“Και όλοι γνωρίζουμε, πηγαίνουμε προς τη συντομότερη μέρα του χρόνου.
Είναι ένας κρύος, σκοτεινός χειμώνας μπροστά μας
... πρέπει πραγματικά να
κάνουμε ό, τι μας λένε να
κάνουμε”, είπε.
Εν τω μεταξύ, η Hankins
πρότεινε στους Καναδούς
να κάνουν μια προσπάθεια να συνδεθούν μέσω
διαδικτύου κοινωνικά ενώ
παραμένουν σωματικά
απομακρυσμένοι καθώς
πλησιάζει η περίοδος των
διακοπών.
Το ό,τι τα δώρα για τα Χριστούγεννα δεν υπάρχουν
, μπορεί να μην ακούγεται
πολύ ευχάριστο. Αλλά στη
μέση ενός δεύτερου πανδημικού κύματος, μπορεί
να είναι το καλύτερο δώρο
που θα μπορούσαμε να
πάρουμε.

The

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

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

Tel. 416- 461 5200
Ευχόμαστε στη πολυπληθή πελατεία μας
και όλη την Ομογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο
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Η υπερβολική ελευθερία είναι ένα επικίνδυνο πράγμα:
Θα ηττηθεί ο Jason Kenney από τον εαυτό του;
Από τους Ντον Λένιχαν και τακινηθεί στο Στάδιο 2 του
σχεδίου οικονομικής επαΆντριου Μπαλφούρ νέναρξης της κυβέρνησης
Ο Τζο Μπάιντεν δεν κέρδι- και λίγες μέρες αργότερα
σε τις αμερικανικές εκλο- έληξε η κατάσταση έκταγές. Ο Ντόναλντ Τραμπ κτης ανάγκης.
ηττήθηκε από τον εαυτό Στην πραγματικότητα, η
του - και το έκανε αρνού- ρουτίνα ελευθερίας του
μενος την αλήθεια για την Kenney έπαιξε καλά τότε.
πανδημία. Η απόφαση Η πανδημία ήταν στις πρώτου Jason Kenney να γίνει τες μέρες, ερχόταν η άνοι«η φωνή της ελευθερί- ξη και όλοι πίστευαν ότι η
ας» καθώς ο ιός εξαλείφει μάχη θα ήταν βραχύβια.
την Αλμπέρτα φαίνεται σε Εδώ είναι ο Πρωθυπουρμας περίεργα παρόμοια. γός στις 27 Απριλίου,απευΠράγματι, οι αρετές του θυνόμενος με ενθουσιαπρωθυπουργού αρχίζουν σμό στο νομοθετικό σώμα:
να ακούγονται σαν τον Η περιορισμένη εξάπλωση
συντηρητικό της Αλμπέρ- εδώ, με ελαφρύτερους πετα με καρικατούρα, “Joe ριορισμούς, αποτελεί απόδειξη, ουσιαστικά, ενός
Albertan.”
Οι κάτοικοι της Αλμπέρτα σημαντικού πράγματος:
φαίνεται να μοιράζονται ότι οι κάτοικοι της επαρχίτις ανησυχίες μας. Η τε- ας της Αλμπέρτα το έκαναν
λευταία δημοσκόπηση της αυτό εθελοντικά, μέσω της
Environics έχει το NDP της προσωπικής τους ευθύΡέιτσελ Νότλεϋ, να ηγείται νης. Δεν χρειάζονταν… να
των Συντηρητικών του υποστούν μικροδιαχείριση
Κέννεϊ 47 έως 40 τοις εκα- από την κυβέρνηση. Το
τό. Μια έρευνα της Leger έκαναν αυτό ακούγοντας
την περασμένη εβδομάδα τη συμβουλή του επικεδιαπίστωσε ότι μόνο το φαλής ιατρικού μας υπαλ37% των Albertans ήταν λήλου, χρησιμοποιώντας
ικανοποιημένοι με τα μέ- την καλή παραδοσιακή
τρα του πρωθυπουργού κοινή λογική της Αλμπέργια την καταπολέμηση τα, φροντίζοντας τους
της πανδημίας. Για να ξε- ευάλωτους… Δεν πρόκεικαθαρίσουμε τι σκέφτεται ται να μετατρέψουμε την
ο Kenney και γιατί μιλάει Αλμπέρτα σε αστυνομικό
με αυτόν τον τρόπο, ας κράτος και, τελικά, πρέπει
τυλίξουμε πίσω την ταινία να βασιστούμε σε άτομα
σχετικά με την απάντησή που ασκούν την προσωπική ευθύνη.
του για την πανδημία.
Είναι σαν ο Κέννευ να μην
Το πρώτο κύμα
Στις 17 Μαρτίου, ο πρω- είχε ιδέα τι ήταν στη γωνία.
θυπουργός κήρυξε κατά- Το δεύτερο κύμα
σταση έκτακτης ανάγκης Γρήγορα προς τα εμπρός
για τη δημόσια υγεία και μέχρι το φθινόπωρο. Μια
τους επόμενους δύο μήνες απότομη αύξηση των πεπρότεινε μια σειρά μέτρων, ριπτώσεων του COVID 19
όπως η κοινωνική αποστα- ήταν σε εξέλιξη μέχρι τα
σιοποίηση, οι περιορισμοί μέσα Οκτωβρίου και από
στις συγκεντρώσεις, ακό- τις αρχές Νοεμβρίου, οι
μη και το κλείσιμο ενός αριθμοί αυξήθηκαν. Ακόεργοστασίου συσκευασίας μη και οι συντηρητικοί
πρωθυπουργοί γονάτησαν
κρέατος.
Το πρώτο κύμα κορυφώ- και άρχισαν να επιβάλλουν
θηκε στις 30 Απριλίου. σκληρά μέτρα στις επαρΜέχρι τις 12 Ιουνίου, ολό- χίες τους - εκτός από τον
κληρη η επαρχία είχε με- Kenney, ο οποίος μίλησε

για την νίκη του ιού, αλλά
απέφυγε να δράσει.
Στις 6 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκαν τελικά νέα μέτρα,
αλλά ο πρωθυπουργός
αντισ τάθηκε σθεναρά
σε οποιαδήποτε χρήση
υποχρεωτικών μέτρων.
Η έμφαση ήταν σταθερά
στην «προσωπική ευθύνη». Γιατί;
Ένα κλείδωμα, είπε ο
Kenney, «αποτελεί μια μαζική εισβολή στην άσκηση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων και
ένα τεράστιο αντίκτυπο
όχι μόνο στις προσωπικές
τους ελευθερίες αλλά και
στην ικανότητά τους να
βάλουν φαγητό στο τραπέζι για να διατηρηθούν
οικονομικά».
Ο πρωθυπουργός κατευθυνόταν σε διαφορετικό
μονοπάτι. Αντ ‘αυτού, κάλεσε τους κατοίκους της
Αλμπέρτα να συνεχίσουν
«να ηγούνται του τρόπου
ως της πιο ελεύθερης
επαρχίας ΄στην χώρα…»
Αν αυτό έπρεπε να συσπειρώσει τους κατοίκους της
Αλμπέρτα, απέτυχε. Την
επόμενη μέρα ο αριθμός
των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 919 - και αυτό φαίνεται να ήταν ένα κρίσιμο
σημείο.
Στις 12 Νοεμβρίου, 70 γιατροί από ολόκληρη την
επαρχία έστειλαν μια επιστολή στον πρωθυπουργό
ζητώντας «ισχυρά και αποφασιστικά υποχρεωτικά
μέτρα», ίσως σύμφωνα με

το κλείδωμα του «γενικού
διακόπτη προστασίας».
Ο Κέννευ απάντησε διπλασιάζοντας την ελευθερία
«Έχουμε δει άλλες διοικητικές περιφέρειες να εφαρμόζουν εκτεταμένα κλειδώματα της οικονομίας,
παραβιάζοντας αδιάκριτα
τα δικαιώματα των ανθρώπων και καταστρέφοντας
τα προς το ζην. Κανείς δεν
θέλει αυτό να συμβεί εδώ
στην Αλμπέρτα », δήλωσε.
Αλλά τις επόμενες δύο
ημέρες, ήταν ο ιός που
έδειξε ποιος πραγματικά
είχε τον έλεγχο. Κάθε μέρα,
η επαρχία σημείωνε αύξηση 1.500 περιπτώσεων
- ξεπερνώντας ακόμη και
το Οντάριο, το οποίο έχει
πάνω από τρεις φορές τον
πληθυσμό της Αλμπέρτα και η ίδια διογκώθηκε
εκτός ελέγχου.
Στις 23 Νοεμβρίου, 341
γιατροί έστειλαν ένα ακόμη γράμμα στον πρωθυπουργό, παρακαλώντας
για κλείδωμα της επαρχίας
και προειδοποιώντας ότι η
αύξηση των περιπτώσεων
θα επιβαρύνει σύντομα
το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης.
Πράγματι, καθώς ο ιός
κατανάλωσε ιατρικούς πόρους και μόλυνε χιλιάδες
κατοίκους της Αλμπέρτα,
ο Κέννευ όχι μόνο επέμεινε
με τη ρητορική του Ψυχρού Πολέμου, αλλά, ειρωνικά, διαφωνούσε για το
πώς αντιστέκεται σε «πολιτική πίεση» και «ιδεολογι-

κές προσεγγίσεις»
από εκείνους που
προσ παθούσαν
να υπονομεύσουν
την ελευθερία και
να βλάψουν τις
ζωές και τα μέσα
διαβίωσης των ανθρώπων. “
Ήταν, ειλικρινά,
περίεργο.
Σφύριγμα σφυρίχτρας - Ένας Πρωθυπουργός εκτός
επαφής;
Λοιπόν, τι συμβαίνει με
τον Kenney; Γιατί η διογκωμένη ρητορική και η
αδιαλλαξία;
Ο πρωθυπουργός επιμένει
ότι προσπαθεί να βρει «μια
ισορροπία μεταξύ της προστασίας του συστήματος
υγειονομικής περίθαλψης
και της προστασίας της
οικονομίας». Αυτός είναι
ένας απολύτως λογικός
στόχος και δεν υπάρχει
πολιτικός ηγέτης στη χώρα
που θα διαφωνούσε με
αυτόν. Ασφαλώς, δεν το
κάνουμε.
Αλλά αν ο Kenney έψαχνε πραγματικά για μια
ισορροπία, θα ζητούσε
συμβουλές από τον Επικεφαλής Ιατρικό Λειτουργό
του και έπειτα θα έκανε
επιλογές για λογαριασμό
εκείνων που τον εξέλεξαν.
Δυστυχώς, όπως μάθαμε
αυτήν την εβδομάδα, ΔΕΝ
είναι αυτό που συμβαίνει.
Στην πραγματικότητα,
ο Κέννεϋ έχει λάβει μια
ασυμβίβαστη στάση στην
πλευρά της οικονομίας.
Ένα διερχόμενο σύνολο
ηχογραφήσεων από εμπιστευτικές συναντήσεις
μεταξύ των ιατρικών συμβούλων του δείχνει πώς
ο πρωθυπουργός και το
υπουργικό συμβούλιο του
αντιστέκονται σθεναρά
στις προσπάθειες να τους
πείσουν να επιβάλουν υποχρεωτικά μέτρα, ειδικά
όταν αυτό θα επηρεάσει
την οικονομία. Γιατί;

Οι καθηγητές Duane Bratt
και Lisa Young προτείνουν
μια απάντηση. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον
πρωθυπουργό που προσπαθεί να αποφύγει μια διάσπαση στο κόμμα του. Σε
αυτήν την άποψη, η ακαμψία του στην οικονομία και
η ρητορική γύρω από την
ελευθερία στοχεύουν στην
τοποθέτηση μιας σχετικά
μικρής ομάδας στην άκρα
δεξιά που κινδυνεύουν να
αποσκιρτήσουν.
Είναι μια ενδιαφέρουσα
πρόταση που εξηγεί αρκετά την παράξενη συμπεριφορά του Kenney.
Σε αυτήν την άποψη, ο
Kenney δεν ασχολείται
πραγματικά με μια φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με
τη σχέση μεταξύ της προσωπικής ελευθερίας και
της ατομικής ευθύνης και
δεν πρέπει να αισθανόμαστε καμία υποχρέωση να
λάβουμε σοβαρά υπόψη
τα επιχειρήματα.
Πράγματι, πέρα από την
περίπτωση του κάποιου
με υψηλά ιδανικά που ακολουθεί μια αρχή, αυτός είναι ένας πολιτικός ελιγμός
χαμηλού επιπέδου για να
διατηρήσει τον έλεγχο
του κόμματός του. Και οι
κάτοικοι της Αλμπέρτα
πληρώνουν το τίμημα.
Αλλά αν οι δημοσκοπήσεις
είναι σωστές, οι ψηφοφόροι μπορεί να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Ο Κέννεϋ μπορεί να καταφέρει
να κρατήσει τη δεξιά του
πλευρά, αλλά χάνει την
πολιτική γενική τάση, που
τον βλέπει ως όλο και πιο
απρόσιτο. Εάν αποτύχει
να επανασυνδεθεί με την
πραγματικότητα της πανδημίας, μπορεί να αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα με
τον Ντόναλντ Τραμπ.
Ποια είναι η παλιά έκφραση; Πολύ έξυπνος κατά το
ήμισυ…
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης

Η επαρχία του Οντάριο αρχίζει τους
εμβολιασμούς κατά του COVID-19
Της Μαρίας Βουτσινά
Η πρώτη φάση αρχίζει
στις 15 Δεκεμβρίου με
τον εμβολιασμό των εργαζομένων στη πρώτη
γραμμή της υγειονομικής
περίθαλψης.
ΤΟΡΌΝΤΟ - Η κυβέρνηση του Οντάριο έχει αναπτύξει ένα σχέδιο τριών
σταδίων εφαρμογής για
να λάβει, και να αποθηκεύσει καθώς επίσης και
να διαχειριστεί τα εμβόλια
του σ covid-19 για τους κατοίκους της επαρχίας του
Οντάριο μόλις ληφθούν
αυτά. Η πρώτη φάση ξεκίνησε την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, με ένα
πιλοτικό πρόγραμμα στο
Τορόντο και την Οτάβα. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει
τον εμβολιασμό πάνω από
2.500 εργαζομένων στον
τομέα της υγείας. Η υπη-

ρεσία Υγείας του Καναδά
ενέκρινε, ως γνωστόν το
Pfizer-BioNTech εμβόλιο.
Λεπτομέρειες δόθηκαν
την Παρασκευή από τον
πρωθυπουργό της επαρχία Νταγκ Φορντ, και την
Χριστίνα Έλιοτ, Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και
Υπουργό Υγείας, την Γενικό
Εισαγγελέα Σύλβια Τζόνες,
και τον στρατηγό Ρικ Ηιλλιέρ, (συνταξιούχος), Πρό-

εδρο της ειδικής ομάδας
διακίνησης και διανομής
του εμβολίου COVID-19.
«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αυτά τα εμβόλια μόλις
γίνουν διαθέσιμα, χάρη
στην εξαιρετική δουλειά
των υπαλλήλων της υγειονομικής μας περίθαλψης και του Στρατηγού
Χίλλιερ και της Ομάδας
Εργασίας διανομής εμβολίων COVID-19», δήλωσε

ο πρωθυπουργός.
"Έχουμε ένα από
τα πιο ισχυρά και
ολοκληρωμένα
σχέδια στη χώρα
και είμαι βέβαιος
ότι έχουν τεθεί
σε εφαρμογή όλα
τα απαραίτητα
μέτρα ασφαλείας και τα προηγμένα συστήματα εφοδιασμού.
Πρόσθεσε δε ότι
η " πρόοδος που
σημειώνουμε είναι ένα
ευχάριστο σημάδι, αλλά
όμως οφείλουμε να συνεχίσουμε να επαγρυπνούμε
και να ακολουθούμε τις
κατευθυντήριες γραμμές
για τη δημόσια υγεία έως
ότου τα εμβόλια είναι ευρέως διαθέσιμα στο πλατύ
κοινό. .»
Ως μέρος της Πρώτης Φάσης, το Οντάριο θα συμμετάσχει σε ένα πιλοτικό

πρόγραμμα ετοιμότητας
για εμβόλια COVID-19, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
του Καναδά και την PfizerBioNTech. Δύο πιλοτικές
τοποθεσίες έχουν καθοριστεί το Πανεπιστημιακό
Δίκτυο Υγείας στο Τορόντο και το Νοσοκομείο
της Οτάβα θα λάβουν τις
διαθέσιμες δόσεις του εμβολίου Pfizer το οποίο θα
χορηγηθεί στους εργαζόμενους στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης
και οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες σε νοσοκομεία
και Ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας.
Αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει στην
ενημέρωση του σχεδίου
ετοιμότητας της επαρχίας
ώστε να λάβει μεγαλύτερες ποσότητες εμβολίων
καθώς προχωρά στην ποιο
γενικευμένη Πρώτη Φάση,

δίνοντας την ευκαιρία να
δοκιμαστεί και ο τρόπος
του εφοδιασμού και της
παράδοσης, επίσης της
ανασύστασης του εμβολίου, της διαχείρισης της κλινικής και της επιτήρησης
μετά το εμβόλιο. Ο πιλότος
παρέχει καθώς επίσης θα
μας δώσει την ευκαιρία να
μάθουν από τις εμπειρίες
εκείνων που εμβολιάζονται, ώστε τα διδάγματα
που έλαβαν ορισμένοι να
μπορούν να μοιραστούν
με άλλους χώρους οι οποίοι θα λάβουν το εμβόλιο
τις επόμενες εβδομάδες
και μήνες.
Οι δύο τοποθεσίες επιλέχθηκαν για το πιλοτικό
πρόγραμμα, προκειμένου
να δοκι8μαστεί η πορεία
ανεφοδιασμού σε δύο διαφορετικές περιοχές της
επαρχίας. Επιπλέον, οι
συνέχεια στη σελίδα 10
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Μόνος ο Sloan; Σας παρακαλώ, κύριε O’Toole
Μάικλ Κορέν
«Ο ίδιος ο Sloan είχε συνειδητοποιήσει εδώ και πολύ
καιρό ότι θα ήταν πάντα
ένας ανυπότακτος μέσα
στο κόμμα και είναι πιθανό
ότι μόνο το εκλογικό βάρος της σκληροπυρηνικής
δεξιάς ήταν ο λόγος που
εμπόδισε τον O’Toole να
τον απομακρύνει από την
κοινοβουλευτική ομάδα».
Ο Derek Sloan, ο συντηρητικός βουλευτής του
Hastings - Lennox και
Addington, είναι ένα μεγάλο αστέρι μεταξύ των
συν τηρητικών δεξιών
της σκληρής γραμμής.
Νωρίτερα αυτό το έτος
αμφισβήτησε τις εθνικές
πιστότητες της επικεφαλής δημόσιας υγείας του
Καναδά, Dr. Theresa Tam,
και τώρα έχει υποστηρίξει
μια κοινοβουλευτική ηλεκτρονική αναφορά που
αμφισβητεί την ασφάλεια
του πολυαναμενόμενου
εμβολίου κοροναϊού. Η
αναφορά υποσ τηρίζει
ότι, «παρακάμπτοντας τα
κατάλληλα πρωτόκολλα
ασφάλειας σημαίνει ότι ο
εμβολιασμός COVID-19
είναι ουσιαστικά ανθρώπινος πειραματισμός». Ένας
ισχυρισμός που δεν έχει
καμία βάση στην πραγματικότητα αλλά είναι εμποτισμένος με υπερβολή.
Η αναφορά έχει τώρα σχε-

δόν 24.000 υπογραφές,
πράγμα που σημαίνει ότι
η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να απαντήσει
και ότι ο ηγέτης των Tory,
Erin O’Toole πρέπει να βρίσκεται σε πολιτική αγωνία.
Από τη μία πλευρά, έχει
υποσχεθεί ένα νέο, πιο
περιεκτικό και σύγχρονο
κόμμα απαλλαγμένο από
υπερ-συντηρητισμό και
θεωρίες συνωμοσίας, αλλά
από την άλλη γνωρίζει ότι
μια σημαντική μειονότητα
των μελών του κόμματος
από την βάση υποστηρίζει
αυτό το πράγμα. Παρακολουθήστε τη φανταστική
επιτυχία στον πρόσφατο
διαγωνισμό ηγεσίας της
κοινωνικής συντηρητικής
υποψήφιας Lesyln Lewis.
Ο Justin Trudeau πρέπει να
χαμογελά.
Ο ίδιος ο Sloan είχε συνειδητοποιήσει εδώ και πολύ
καιρό ότι θα ήταν πάντα
ανυπότακτος μέσα στο

κόμμα και είναι πιθανό
μόνο το εκλογικό βάρος
της σκληρής δεξιάς ήταν
ο λόγος που εμπόδισε τον
O’Toole να τον απομακρύνει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Όσον αφορά
την ίδια την αναφορά, ο κ.
Sloan είναι λίγο ανειλικρινής. Ισχυρίζεται ότι δεν το
έχει διαβάσει από τότε που
κατατέθηκε πριν από ένα
μήνα, και ότι δεν έχει άλλη
επιλογή από το να υποστηρίξει μια αναφορά που
ξεκίνησε από την εκλογική
του περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι οι βουλευτές το
έχουν κάνει στο παρελθόν
με τοπικές αναφορές που
δεν υποστηρίζουν, αλλά
όχι τόσο αμφιλεγόμενη
και προφανώς χωρίς αξιοπιστία. Υπάρχει κάτι άλλο.
Αυτές οι υποθέσεις αφορούσαν αναφορές από
ψηφοφόρους, ενώ αυτή
προήλθε από κάποιον στο
Ντόρτσεστερ, εκλογική πε-

ριφέρεια που δεν
ανήκει στο Sloan.
Ο βουλευτής έχει
επίσης κάνει tweet
στους 18.000 οπαδούς του, «Έχω
διαφωνήσει για
τη χορηγία μιας
αναφοράς σχετικά με το πρωτόκολλο εμβολίων
για το COVID-19»,
και ονόμασα τρεις
δημοσιογράφους
- συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Αυτό
οδήγησε σε μια άσχημη
εκστρατεία βιτριολιού
και κατάχρησης, η οποία
ήταν αναπόφευκτη, και
αποδεικνύει μόνο ότι ο
συνασπισμός κατά των
εμβολίων είναι εξαιρετικά
απαίσιος. Με τον Καναδά,
με τον κόσμο, φωνάζοντας
για έναν τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας και
έτσι σώζουμε ζωές, υγεία
και θέσεις εργασίας. Είναι
πραγματικά εξαιρετικό ότι
οι θεωρίες συνωμοσίας και
η επικίνδυνη φαντασία θα
πρέπει να αποκτήσουν επίστρωση κοινοβουλευτικής
αξιοπιστίας.
Αλλά ο Sloan, φυσικά, δεν
είναι ξένος στη διαμάχη.
Είναι αφοσιωμένο μέλος
της Εκκλησίας Adventist
της Έβδομης Ημέρας, που
δίνει μεγάλη έμφαση στην
επικείμενη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού. Είναι
σχετικά μικρή, με ίσως

60.000 οπαδούς στον Καναδά και 23 εκατομμύρια
διεθνώς. Φυσικά, κάνει
καλό φιλανθρωπικό έργο,
αλλά είναι επίσης σκληροί
σε πολλά κοινωνικά ζητήματα.

ταξύ του βιολογικού τους
φύλου και της ταυτότητας
του φύλου τους ενθαρρύνονται να ακολουθούν
τις βιβλικές αρχές στην
αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας τους. Καλούνται να
προβληματιστούν σχετικά
με το αρχικό σχέδιο της
αγνότητας και της σεξουαλικής πιστότητας του
Θεού. “ Και, «Με όλους τους
πιστούς, οι τρανσέξουαλ
άνθρωποι ενθαρρύνονται
να περιμένουν τον Θεό
και τους προσφέρεται η
πληρότητα της θεϊκής συμπόνιας, της ειρήνης και
της χάρης εν αναμονή της
σύντομης επιστροφής του
Χριστού».
Δεν γνωρίζουμε αν ο Sloan
υποστηρίζει όλες αυτές τις
ιδέες - και αν το κάνει, έχει
απόλυτο δικαίωμα να το
κάνει - αλλά πρέπει να του
ζητηθούν ορισμένα ζωτικά
ερωτήματα, από τον αρχηγό του και το συντηρητικό
κίνημα σε αυτήν τη χώρα.
Μήπως ο Καναδάς προχωρά με μια σοβαρή πολιτική
δυναμική και έχει κόμματα
τα οποία κοιτάζουν στο
μέλλον, ή βυθίζεται σε
μια πολιτική ατμόσφαιρα
όπου ο Τραμπανός εξτρεμισμός έχει πάρα πολύ
κυριαρχία;

Για παράδειγμα: «Στο αρχικό σχέδιο του Θεού, κάθε
εγκυμοσύνη θα πρέπει να
είναι το αποτέλεσμα της
έκφρασης της αγάπης μεταξύ ενός άνδρα και μιας
γυναίκας που έχει δεσμευτεί ο ένας στον άλλο για
γάμο», αλλά «δυστυχώς,
από την είσοδο της αμαρτίας, ο Σατανάς έχει κάνει
σκόπιμες προσπάθειες την
εικόνα του Θεού με την
παραμόρφωση όλων των
δώρων του Θεού - συμπεριλαμβανομένου του δώρου της αναπαραγωγής.
“ Η άμβλωση είναι «εκτός
αρμονίας με το σχέδιο του
Θεού για την ανθρώπινη
ζωή». Και: «Η σεξουαλική
οικειότητα ανήκει μόνο
στη συζυγική σχέση ενός
άνδρα και μιας γυναίκας.
Η Βίβλος δεν παρέχει καταλύματα για ομοφυλοφιλική δραστηριότητα ή
σχέσεις.Η εκκλησία της
Εβδόμης Ημέρας Απαγορεύει τις σεξουαλικές
πράξεις έξω από τον κύκλο ενός ετεροφυλόφιλου
γάμου.»
Σας παρακαλώ, κύριε
Όσον αφορά τα τρανς O’Toole.
δικαιώματα, «Εκείνοι που
βιώνουν ασυμφωνία με-

Όπου ζείτε είναι ποιος είστε: ο Erin O’Toole
και ο νέος πόλεμος πολιτισμού
Καθώς τα πολιτικά επιχειρήματα προχωρούν, έχει
τα όριά του. Θα λειτουργήσει;
CBC Άαρον Γουέρυ
Εν μέσω της χειρότερης
έκτακτης ανάγκης στον
τομέα της δημόσιας υγείας του αιώνα και της μεγαλύτερης οικονομικής
αναστάτωσης μετά τη Μεγάλη Ύφεση, ο Έριν Ο’Τολέ
προφανώς βλέπει επίσης
έναν πολιτικό πόλεμο να
διαδραματίζεται.
“Καταλήγει σε σύγκρουση οράματος”, δήλωσε ο
ηγέτης των Συντηρητικών
στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα, “μεταξύ
των« κάποιων »και των«
οποιοιδήποτε »- εκείνων
που αγαπούν το εμπόριο,
την ασχολία τους και είναι
πιστοί στις τοπικές επιχειρήσεις, έναντι εκείνων που
η κυβέρνηση θέλει να συσσωρεύσει σε μια μοντέρνα
δουλειά που δεν συνδέεται
με κανέναν τρόπο με την
κοινότητα ή τη βελτίωση
της χώρας μας. “
Το ερώτημα τώρα είναι τι,
αν μη τι άλλο, ο O’Toole
θέλει να κάνει είτε για να
γεφυρώσει το χάσμα είτε
να προκαλέσει αυτήν την
υποτιθέμενη σύγκρουση.
Οι αναγνώστες του βιβλίου
του Stephen Harper «Right
Here, Right Now», που
δημοσιεύθηκε το 2018,
θα εξοικειωθούν με τη
διαμόρφωση του O’Toole.
Ο πρώην πρωθυπουργός
ήταν αρκετά ικανοποιη-

Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O’Toole μιλά στη Βουλή των
Κοινοτήτων
μένος με την ιδέα ότι πολ- χαλαρότερη» διάκριση
λές δυτικές δημοκρατίες μεταξύ των ανθρώπων
μπορούν να χωριστούν που βλέπουν τον κόσμο
μεταξύ των ριζωμένων από οπουδήποτε και των
«Somewheres - κάποιων» ανθρώπων που τον βλέκαι των σχετικά χωρίς ρι- πουν από Κάπου.
ζών «Anywheres όποιοι- Αστικοί κοσμοπολίτες ενάδήποτε ».
ντια στις αξίες της μικρής
Αλλά η θεωρία ξεκίνησε με πόλης
τον David Goodhart, έναν Σύμφωνα με τον Goodhart,
Βρετανό συγγραφέα του ο τυπικός όποιοσδήποτε
οποίου το δικό του βιβλίο, είναι ένας καλά εκπαιδευΟ δρόμος προς κάπου, μένος επαγγελματίας που
συνέδεσε την ψηφοφορία ζει σε μια μεγάλη πόλη μαBrexit για να αποχωρήσει κριά από το σημείο όπου
από την Ευρωπαϊκή Ένω- μεγάλωσε. Αυτοί ψηφίση - και άλλες λαϊκιστικές ζουν γενικά για κόμματα
εξεγέρσεις, συμπεριλαμ- αριστεράς-κέντρου. Είναι
βανομένης της εκλογής κινητικοί, αγκαλιάζουν
του Donald Trump - με την αλλαγή και παίρνουν
διχασμούς στον πολιτισμό «ισότιμη και αξιοκρατική
και την ταυτότητα.
στάση σχετικά με τη φυλή,
Εν ολίγοις, ο Goodhart τη σεξουαλικότητα και το
υποστηρίζει ότι η παρα- φύλο και πιστεύουν ότι
δοσιακή πολιτική της αρι- πρέπει να προωθήσουμε
στεράς και της δεξιάς, φι- πιο πολύ».
λελεύθερης και συντηρη- Δεν αποδέχονται εξ ολοτικής, τώρα επικαλύπτεται κλήρου την ιδέα ενός κόαπό μια «μεγαλύτερη και σμου χωρίς σύνορα, αλλά

είναι ατομικιστές
και διεθνιστές στη
παράταξή τους και
“δεν συνδέονται
έντονα με τις μεγαλύτερες ομαδικές ταυτότητες,
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών.” Με τα λόγια
το υ G o o d h a r t ,
“εκτιμούν την αυτονομία και την
αυτοπραγμάτωση
πριν από τη σταθερότητα, την κοινότητα
και την παράδοση.”
Ο μέσος όρος του Κάποιου,
λέει, είναι λιγότερο καλά
μορφωμένος, κερδίζει χαμηλότερο εισόδημα, προέρχεται από μια μικρή πόλη
ή ένα προάστιο και είναι
περισσότερο δεμένος με
ένα συγκεκριμένο μέρος.
“Γενικά δεν χαιρετίζουν την
αλλαγή και οι ηλικιωμένοι
Somewheres (κάποιοι)
είναι νοσταλγικοί για μια
χαμένη Βρετανία”, γράφει ο
Goodhart. “Δίνουν μεγάλη
αξία στην ασφάλεια και
την οικειότητα και έχουν
ισχυρές προσκολλήσεις σε
ομάδες, τοπικές και εθνικές.” Τείνουν να ψηφίζουν
συντηρητικά κόμματα.
Αυτοί οι κάποιοι,
Somewheres, προσθέτει
ο Goodhart, “αποδέχονται την επανάσταση της
ισότητας, αλλά εξακολουθούν να εκτιμούν τις παραδοσιακές οικογενειακές
μορφές και είναι ύποπτοι
στη φιλελεύθερη διάθεση

του όλα δεκτά . Δεν είναι
αυταρχικοί, γράφει, αλλά
«λυπούνται για το τελείωμα ενός πιο δομημένου
και δεσμευμένου από την
παράδοση κόσμου».
Οι συμπεριφορές απέναντι
στη μετανάστευση, λέει
ο Goodhart, “πιθανότατα
έχουν γίνει το μοναδικό
μεγαλύτερο τεστ για το
Anywhere Οποιονδήποτε
/ Somwhere κάποιον και
με την πάροδο του χρόνου
έχουν συμβάλει με γενικότερες στάσεις απέναντι
στην κοινωνική αλλαγή
και το εάν οι άνθρωποι
αισθάνονται άνετα και
αισθάνονται ότι επωφελούνται από αυτήν, ή όχι
“ (Ο Καναδάς, σημειώνει,
αποτελεί “μερική εξαίρεση” από τον κανόνα ότι η
“μετανάστευση μεγάλης
κλίμακας” είναι καθολικά
μη δημοφιλής.)
Οι Anywheres (οποιοιδήποτε), υποστηρίζει ο
Goodhart, έχουν κυριαρχήσει στον πολιτισμό και
την κοινωνία και πρέπει
τώρα να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του πώς
αισθάνονται οι συμπολίτες
τους οι Κάποιοι.
Όπως κάθε τακτοποιημένη
εξήγηση, αυτή η θεωρία
έχει αξιοσημείωτα κενά
και περιορισμούς σε αυτήν, όπως και η εφαρμογή
από τον Harper σε αυτήν.
Ο Goodhart αναγνωρίζει
ότι αυτές δεν είναι μονολιθικές ομάδες. Είναι επίσης
αδύνατο να εξηγήσουμε

την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ χωρίς να εξετάσουμε τον κεντρικό ρόλο που
διαδραμάτισε η φυλετική
δυσαρέσκεια.
Αλλά σε γενικές γραμμές,
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τόσο το Brexit
όσο και ο Trump οδηγούνταν από ψηφοφόρους
που ένιωθαν άβολα ή
ακόμη και περιθωριοποιήθηκαν από τα τελευταία
50 χρόνια κοινωνικής και
οικονομικής αλλαγής και
οι οποίοι κατά συνέπεια
ενεργοποιήθηκαν από
λαϊκιστικές, εθνικιστικές
εκστρατείες.
Υπάρχει ένα ουσιαστικό χάσμα σε αυτές τις
γραμμές στον Καναδά. Ο
O’Toole δεν είναι τουλάχιστον το πρώτο άτομο που
το πρότεινε.
Μπορεί να έχει αναπτύξει αυτήν τη θεωρία του
Κάποιου / Οποιουδήποτε
για λίγο. Υποστήριξε ότι
ορισμένοι Καναδοί έχουν
«μείνει πίσω» από την
ατζέντα της κυβέρνησης
του Trudeau. Θεωρεί σαν
πρόβλημα εκείνους που
θα ήθελαν να ανατρέψουν
τα αγάλματα του Τζον Α.
Μακντόναλντ και να αφαιρέσουν το όνομα του πρώτου πρωθυπουργού από
κτίρια. Σε ομιλία του τον
Οκτώβριο, ο O’Toole είπε
ότι “οι Καναδοί της μεσαίας
τάξης” είχαν προδοθεί από
“πολιτικές ελίτ, οικονομισυνέχεια στη σελίδα 10
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Η επαρχία του Οντάριο αρχίζει τους
εμβολιασμούς κατά του COVID-19
συνέχεια από τη σελίδα 10 γηθεί,» συμπλήρωσε η
υπουργός υγείας της επαρπεριοχές αυτές διαθέτουν
χίας. "Με τον εμβολιασμό
ήδη τον απαραίτητο εξοκαι την προστασία των
πλισμό για την ασφαλή
ανθρώπων που παρέχουν
αποθήκευση του εμβολίου
ουσιαστική φροντίδα σε
Pfizer στους -70 βαθμούς
νοσοκομεία και ιδρύματα
και το εκπαιδευμένο προμακροχρόνιας φροντίδας,
σωπικό για το χειρισμό
θα μειώσουμε να μειώτου εμβολίου. Δεδομέσουμε το κίνδυνο εμφάνου ότι το εμβόλιο αυτό
νισης νέων κρουσμάτων
δεν μπορεί να μεταφερθεί
COVID-19 σε αυτές τις πεπέρα από την αρχική του
ριοχές. Τις ευχαριστίες μου
θέση παράδοσης αυτή τη
στους ήρωες της πρώτης
στιγμή, οι εμβολιασμοί θα
γραμμής, τους εθελοντές
χορηγούνται σε εργαζόμεμας, και σε όλους τους
νους στον τομέα της υγείας
ερευνητές που έκαναν
σε περιοχές υψηλού κινδύαυτό το εμβόλιο δυνατό.
νου, όπως η μακροχρόνια
Καθώς συνεχίζουμε να
περίθαλψη και μονάδες
λαμβάνουμε περισσότερες
κρίσιμης φροντίδας στις
δόσεις, θα διασφαλίσουμε
περιοχές του Τορόντο και
ότι κάθε άτομο που θέλει
της Οτάβα.
ένα εμβόλιο θα λάβει ένα."
«Η τήρηση όλων των μέΗ πρώτη φάση θα συνεχιτρων ασφάλειας αποτελεί
στεί με τα επόμενα βασικά
κορυφαία προτεραιότητά
βήματα:
μας και αυτό το εμβόλιο
Με βάση τις κατά
•
έχει εγκριθεί από την υπηκεφαλήν κατανομές, μια
ρεσία Υγείας του Καναδά
αναμενόμενη δόση 90.000
και είναι έτοιμο να χορηεμβολίων Pfizer-BioNTech,

οι οποίες έχουν παραγγελθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διαμοιραστούν σε έως και
14 χώρους νοσοκομείων
σε περιοχές που τελούν
κλεισμένες και άλλες χαρακτηρισμένες ως κόκκινες ζώνες το Δεκέμβριο,
για τον εμβολιασμό των
εργαζομένων στον τομέα
της υγειονομικής περίθαλψης στα νοσοκομεία, τα
ιδρύματα μακροχρόνιας
φροντίδας, τα γηροκομεία
και άλλα ιδρύματα που
συναθροίζονται συνήθως
οι ηλικιωμένοι.
Οι παραδόσεις των
•
αναμενόμενων 35.000 έως
85.000 δόσεων του εμβολίου Moderna, μόλις εγκριθεί, θα επιτρέψουν οι εμβολιασμοί να επεκταθούν
σε ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας σε περιοχές
οι οποίες βρίσκονται σε
κατάσταση απομόνωσης.
Στις αρχές του
•
2021, πρόκειται να γίνει

η επέκταση πρόσθετων
νοσοκομειακών χώρων
οι οποίες θα παρέχουν το
εμβόλιο Pfizer-BioNTech
σε επικίνδυνες ζώνες, με
συνεχή εμβολιασμό που
παρέχεται στους εργαζόμενους στον τομέα της
υγείας και, με τα κατάλληλα πρωτόκολλα ασφαλείας, σε μακροχρόνια φροντίδα κατ’ οίκον και τους
κατοίκους γηροκομείων.
•
Αναμένεται ότι
μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου
του 2021, πάνω από 20
νοσοκομεία σε όλη την
επαρχία θα είναι λήπτες
του εμβολίου Pfizer.
•
Μια επέκταση του
αριθμού των θέσεων για
τη χορήγηση του εμβολίου
Moderna, θα περιλαμβάνει ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας, γηροκομεία,
δημόσιες μονάδες υγείας,
και άλλους χώρους συναθροίσεων και φροντίδας
για ηλικιωμένους, και απομακρυσμένες κοινότητες

αυτοχθόνων.
Όταν ένας αυξημένος αριθμός δόσεων των εμβολίων
καταστεί διαθέσιμος στο
Οντάριο, η επαρχία θα
προχωρήσει στη Δεύτερη
Φάση του σχεδίου εφαρμογής του εμβολιασμού,
το στάδιο αυτό αναμένεται
να ξεκινήσει αργότερα το
χειμώνα του 2021. Κατά
τη διάρκεια της δεύτερης
φάσης, οι εμβολιασμοί
θα χορηγηθούν σε εργαζομένους στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης,
καθώς επίσης και στους
ένοικους ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας
καθώς επίσης οίκους ευγηρίας και στους ασθενείς
κατ' οίκο με χρόνιες παθήσεις καθώς επίσης και στις
κοινότητες των πρώτων
εθνών και τους αστικούς
αυτόχθονες πληθυσμούς,
συμπεριλαμβανομένων
των πολιτών των Métis και
Inuit πρώτων εθνών.
Η επαρχία του Οντάριο θα

εφαρμόσει τη Τρίτη φάση
όταν τα εμβόλια θα είναι
διαθέσιμα για κάθε πολίτη
της επαρχίας ο οποίος
επιθυμεί να εμβολιαστεί.
Ενώ οι εμβολιασμοί δεν
πρόκειται να είναι υποχρεωτικοί, κατά τη διάρκεια
της τρίτης φάσης οι πολίτες θα ενθαρρυνθούν να
εμβολιαστούν.
Καθώς η επαρχία ετοιμάζεται να εφαρμόσει το
πιλοτικό αυτό πρόγραμμα εμβολιασμού και με
τη σκέψη της κοινότητας
στην περίοδο των διακοπών, παραμένει εξαιρετικά σημαντικό ότι όλοι οι
κάτοικοι του Οντάριο θα
συνεχίσουν να ακολουθούν τις συμβουλές των
υπευθύνων της δημόσιας
υγείας για την προστασία
των κοινοτήτων μας και
των πιο ευάλωτων πληθυσμών, έτσι ώστε να σταματήσει η εξάπλωση του
COVID-19.

Τα πρώτα εμβόλια της Pfizer θα δίνονται, σύμφωνα με τους
σχεδιασμούς, στους χώρους παράδοσης, και όχι στους οίκους
ευγηρίας, σύμφωνα με τη Τερέζα Ταμ.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Η επικεφαλής της δημόσιας υγείας του Καναδά δήλωσε ότι οι πρώτες δόσεις
του εμβολίου COVID-19
της Pfizer είναι πιθανό να
δοθεί μόνο σε ανθρώπους
που έχουν τη δυνατότητα
να βρεθούν σε ένα από τα
14 σημεία παράδοσης του
εμβολίου, που προσδιορίζονται από τις επαρχιακές
κυβερνήσεις.
Η Δρ. Τερέζα Ταμ, τόνισε
κατά την διάρκεια ενημέρωσης ότι αυτή είναι
μια ταχέως εξελισσόμενη
κατάσταση, παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι αυτή η
πρακτική εμπεριέχει πολλές δυσκολίες για τους
τρόφιμους των οίκων και
ιδρυμάτων ευγηρίας να
εμβολιαστούν πρώτοι.
Σύμφωνα με την γιατρό
παρεμβάλλονται σοβαρά
εμπόδια στη μετακίνησε
των ενοίκων ιδρυμάτων
ευγηρίας από ένα κέντρο
μακροχρόνιας φροντίδας
σε μια τοποθεσία διάθεσης
του εμβολίου, αλλά όμως
αυτό αποτελεί μια αναγκαιότητα, πρόσθεσε. Παρ
όλα αυτά δεν έχει ξεκαθαριστεί πως μια παρόμοια
πολιτική θα συνυπάρξει
με τα σχέδια ορισμένων
επαρχιών, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του
Κεμπέκ, όπου ο υπεύθυνος υπουργός υγείας της
επαρχίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Γαλλόφωνης
επαρχίας προγραμματίζει
να μεταφέρει τις πρώτες
δόσεις του εμβολίου σε
δύο ιδρύματα μακροχρόνιας φροντίδας.
Το εμβόλιο pfizer, που
παράγεται σε συνεργασία
με bioNtech της Γερμανίας, βρίσκεται στα τελικά
στάδια της επανεξέτασης
από την υπεύθυνη υπη-

ρεσία Υγείας του Καναδά,
η οποία αναμένεται να
εκδώσει την απόφαση της
σύντομα. Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau δήλωσε
τη περασμένη εβδομάδα
ότι, αν το εμβόλιο εγκριθεί
τελικά όπως αναμένεται, ο
Καναδάς θα λάβει τις πρώτες δόσεις την εβδομάδα
αυτήν, και άλλες 249.000
δόσεις μέχρι το τέλος του
μήνα.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Pfizer για τον
Canada Χριστίνα Αντωνίου, η εταιρεία ζητά για τις
δόσεις αυτές της πρώτης
παράδοσης να δοθούν
μόνο στις πρώτες 14 τοποθεσίες παράδοσης που
έχουν προκαθοριστεί.
Πρόσθεσε δε ότι όπου το
που είναι δυνατόν να γίνουν τα εμβόλια στο κοινό
αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων
με τις επαρχιακές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι και
υπεύθυνες για την διάθεση
του εμβολίου στους ασθενείς. Σημείωσε, ωστόσο,
ότι η σύμβαση της εταιρίας
για το εμβόλιο γίνεται με
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Καναδά.
Το εμβόλιο της Pfizer έχει
πολύ αυστηρές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένου και του ότι πρέπει
να διατηρείται σε θερμοκρασίες κάτω από -70 C,

γεγονός που έχει κάνει
προβληματική την αποστολή του.
Ο στρατηγός Δαυίδ Φόρτιν, ο οποίος διορίστηκε
αντιπρόεδρος εφοδιασμού στο Δημόσιο Οργανισμό Υγείας του Καναδά,
προκειμένου να έχει την
επίβλεψη της εγκατάστασης του εμβολίου, δήλωσε
ότι μια δοκιμαστική σειρά
των παραδόσεων ξεκίνησε
από τη περασμένη Δευτέρα και βρίσκεται, μέχρι
στιγμής , σε εξέλιξη.
Τα σχετικά κουτιά στάλθηκαν από την μονάδα παραγωγής του Βελγίου, γεμάτα
με ξηρό πάγο πλην όμως
χωρίς εμβόλια, και στις 14
περιοχές που προσδιορίζονται από τις επαρχιακές
κυβερνήσεις, ως ικανές να
διατηρήσουν τη θερμοκρασία.
Πρόσθεσε δε ότι τελικά θα
υπάρξουν περισσότερες
από 200 τοποθεσίες, και

θα προστεθούν περισσότερες δόσεις οι οποίες θα
διατεθούν σε περισσότερα
άτομα καθώς θα μπορούν
να εκπαιδευτούν περισσότερα άτομα ώστε να
γίνεται ο κατάλληλος χειρισμός των δόσεων κατά την
διάρκεια της παράδοσης.
Αρχικά, θα υπάρξουν δύο
περιοχές κάθε σε κάθε
μία από τις επαρχίες του
Οντάριο, του Κεμπέκ, της
Βρετανικής Κολομβίας και
της Αλμπέρτα, και ανά μία
σε κάθε μία στις άλλες έξι
επαρχίες. Οι περισσότερες
βρίσκονται σε νοσοκομεία.
Σύμφωνα με την Υπουργό
Υγείας του Οντάριο Χριστίνα Έλιοτ υπάρχουν 21
νοσοκομεία στην επαρχία
με τους απαραίτητους καταψύκτες.
Είναι επίσης πολύ δύσκολο
να αποσταλεί το εμβόλιο
Pfizer βόρεια σε απομακρυσμένες κοινότητες αυτοχθόνων. Αυτό σημαίνει
ότι δύο από τις τέσσερις
ομάδες προτεραιότητας
που προσδιορίζονται για
τα αρχικά εμβόλια δεν
είναι πιθανό να έχουν πρόσβαση στους πρώτους
γύρους των εμβολιασμών.
Η Εθνική Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Ανοσοποίηση συνέστησε την πε-

ρασμένη εβδομάδα όπως
οι πρώτες δόσεις πηγαίνουν στους κατοίκους της
μακροχρόνιας περίθαλψης
και τους φροντιστές τους,
τους εργαζόμενους στον
τομέα της υγείας πρώτης
γραμμής, τους ανθρώπους
άνω των 80 ετών και τους
ενήλικες σε αυτόχθονες
κοινότητες, όπου μια εστία
θα ήταν πιο δύσκολο να
γίνει διαχειρίσημη.
Οι περισσότερες επαρχίες
ακολουθούν αυτές τις συστάσεις σχεδόν ακριβώς.
Το Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να εμβολιάζει τους πολίτες με το εμβόλιο της pfizer
την περασμένη εβδομάδα.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι
η πρώτη χώρα που εγκρίνει το εμβόλιο.
Διακυβερνητικές Υποθέσεις Ο Υπουργός διακυβερνητικών υποθέσεων
του Καναδά, Ντομινίκ Λεβλάγκ, δήλωσε ότι μια
αναμενόμενη εκτελεστική
εντολή από τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
να δοθεί προτεραιότητα
του εμβολίου της pfizer για
τους Αμερικανούς πολίτες
δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις αναμενόμενες
παραδόσεις του Καναδά.
Ο ΛεΜπλάνκ τόνισε ότι οι
ανησυχίες για τις προμή-

θειες των δόσεων εξετάστηκαν όταν υπογράφηκαν οι συμβάσεις για να
εξασφαλιστεί ότι οι προμήθειες θα μπορούσαν να
γίνουν από περισσότερες
από μία τοποθεσίες.
Οι πρώτες δόσεις εμβολίου
της Pfizer στον Καναδά
πρόκειται να προέρχονται
από παρτίδες που παράγονται στο εργοστάσιο της
εταιρείας στο Βέλγιο.
Η Δρ. Ταμ υποστηρίζει
ότι τα συναρπαστικά νέα
σχετικά με το εμβόλιο είναι ευπρόσδεκτα, πλην
όμως προειδοποιεί ότι
θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα πριν από
αρκετές δόσεις που είναι
απαραίτητο για τον έλεγχο
της πανδημίας COVID-19.
Πρόσθεσε ότι υπάρχουν
τώρα περισσότερες από
71.000 ενεργές περιπτώσεις COVID-19 σε εθνικό
επίπεδο, και κατά μέσο
όρο 92 άνθρωποι πεθαίνουν από την ασθένεια
κάθε μέρα. Τα νοσοκομεία
σε πολλές επαρχίες αισθάνονται την πίεση της πανδημίας, με περισσότερους
από 2.680 ανθρώπους που
υποβάλλονται σε θεραπεία
για COVID-19, σχεδόν το
ένα πέμπτο των ατόμων σε
κρίσιμη περίθαλψη.

ΗΠΑ: Εκτίμηση για 100 εκατ. εμβολιασμούς ως το
τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021

Ιωάννης Σ. Σαραϊδάρης
Οι ΗΠΑ αναμένουν ότι
μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021
θα έχουν εμβολιάσει 100
εκατομμύρια ανθρώπους
με το εμβόλιο κατά της
covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του
προγράμματος των ΗΠΑ

για τις προσπάθειες ανά- Επιχείρησης Warp Speed 80 εκατομμύρια τον Ιανουπτυξης εμβολίων κατά του σε συνέντευξή του σήμερα άριο και ο ίδιος αριθμός
τον Φεβρουάριο.
στο Fox News.
κορονοϊού.
“Μέχρι το πρώτο τρίμηνο
του 2021 θα έχουμε εμβολιάσει 100 εκατομμύρια
ανθρώπους”, είπε ο δρ.
Μονσέφ Σλάουι, ο επικεφαλής της αμερικανικής

Ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ
ελπίζουν μέχρι το τέλος
Δ εκεμβρίου να έχουν
διανεμηθεί περίπου 40
εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου και άλλες 50 με

Το εμβόλιο απαιτεί δύο
δόσεις για τον κάθε εμβολιαζόμενο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η Νέα δυναμική Καναδά-Η.Π.:
Οικοδομώντας Καλύτερα μαζί
Η σχέση Καναδά-ΗΠΑ αλλάζει από αυτό που ο Μπαράκ Ομπάμα ονόμασε πρόσφατα την «ανωμαλία» της διμερούς διαμάχης του Τραμπ σε μια φυσιολογική γειτονία.
ρή θέματα ασφάλειας και
Λ. Ι. Ιαν ΜακΝτόναλντ
διπλωματικών. Και ξεκινά
με τη σχέση μεταξύ του
Όπως κάποτε είπε, ο Αμεπροέδρου και του πρωρικανός, γεννημένος στον
θυπουργού, η οποία στην
Καναδά, συντηρητικός
Ουάσιγκτον μετριέται από
πολιτικός Ρόμπερτ Τόμσον,
την πρόσβαση στο Oval
«Οι Αμερικανοί είναι οι καOffice.
λύτεροι φίλοι μας, είτε μας
Και όπως σημείωσε ο
αρέσει είτε όχι».
πρώην πρωθυπουργός
Μπορεί επίσης να ειπωθεί
Mulroney στο κομμάτι του
ότι είμαστε οι καλύτεροι
National Post, «μια ανοιχτή
φίλοι τους, είτε το γνωρίπόρτα στο Oval Office
ζουν είτε όχι.
ανοίγει πολλές άλλες πόρΣτο βαθμό που οι σχέσεις
τες για τον Καναδά».
Καναδά-ΗΠΑ είναι στην
ημερήσια διάταξη οποιουΩς μεσαία δύναμη, σημείδήποτε προέδρου, ο Τζο
ωσε, ο Καναδάς έχει τόσο
Μπάιντεν ξεκινά από αυτές
μεγάλη επιρροή με την
τις ριζωμένες στάσεις των
Κίνα στην προσπάθειά μας
δύο λαών μας. Και θα δει
να απελευθερώσει τους
πολλά και τα δύο τις επόΚαναδούς Michael Kovrig
μενες εβδομάδες από τη
και Michael Spavor, που
μετάβασή του στην προκρατούνται ως διπλωματιεδρία και μετά από χρόνια
κοί ομήροι για δύο χρόνια,
στον Λευκό Οίκο.
άρκεια της ταραχής και της
ηπειρωτική με το Πεκίνο ουσιαστικά να
Ξεκινά με μια τεράστια αναταραχής των ετών του ως απεσταλμένου του Για τον Μπάιντεν, όπως
υπουργικού συμβουλί- και για το Trudeau, το να οικονομία.
απαιτεί την απελευθέρωση
δεξαμενή καλής θέλησης Trump».
από Καναδούς, οι οποίοι Ο Μπάιντεν γνωρίζει καλά ου του Μπάιντεν για το οικοδομήσουμε καλύ- Όσον αφορά την οικονο- του Huawei CFO Meng
μοιράζονται την ανακού- τον Καναδά από τα χρό- περιβάλλον είναι πολύ τερα ξεκινάει με τη δέ- μία στον Καναδά, οι διμε- Wanzhou από το σπίτι
φιση των περισσότερων νια του ως προέδρου της καλά νέα για την κλιματική σμευση για την πανδημία ρείς προτεραιότητές μας του Βανκούβερ σύλληψη
πάντοτε αφορούν το διε- και το τέλος της καναδιΑμερικανών ότι σε λιγό- Επιτροπής Εξωτερικών αλλαγή, σηματοδοτώντας COVID-19.
θνές εμπόριο. Το εμπόριο κής διαδικασίας έκδοσης
Χάρη
σε
μεγάλο
βαθμό
την
επιστροφή
των
ΗΠΑ
τερο από δύο μήνες, ο Σχέσεων της Γερουσίας
Καναδά-ΗΠΑ επηρεάζει τα που ζήτησαν οι ΗΠΑ. Ο
στο
ηγετικό
έλλειμμα
του
στη
συμφωνία
του
ΠαριΝτόναλντ Τραμπ θα φύγει, και αντιπροέδρου υπό τον
πάντα, από ένα πετρέλαιο
Trump,
η
πανδημία
είναι
η
σιού
και
την
αμερικανική
αν δεν ξεχαστεί.
Ομπάμα. Και, φυσικά, η ηγεσία στην προσπάθεια αμερικανική τραγωδία του ευαίσθητο στις παγκόσμι- Μπάιντεν που υποστηρίζει
τον Καναδά για αυτό θα
Ο απερχόμενος Αμερικα- εκλεγμένη αντιπρόεδρος
νός πρόεδρος παρίστα- Καμάλα Χάρις γνωρίζει τον για μια παγκόσμια οικονο- 21ου αιώνα. Με το 4% του ες τιμές έως τον τομέα των μπορούσε προφανώς να
ται συνήθως στα εγκαίνια Καναδά καθώς πέρασε τα μία χωρίς άνθρακα. Και ως παγκόσμιου πληθυσμού, η αυτοκινήτων, καθοδηγού- βοηθήσει στην επίλυση
του διαδόχου του για να διαμορφωτικάι τα σχολικά πολυετής γερουσιαστής Αμερική υπέφερε σχεδόν μενο από μια βιομηχανία του θέματος.
δηλώσει την ειρηνική με- της χρόνια στο Μόντρεαλ. από τη Μασαχουσέτη, το 20% των παγκόσμιων ανταλλακτικών που βλέπει Και όπως πρόσθεσε ο
ταβίβαση εξουσίας. Κάθε Ο Τρουντό θα έκανε καλά, προεδρικός υποψήφιος το θανάτων. Με άλλο τρόπο, αυτοκίνητα και φορτηγά Mulroney, αν ο Μπάιντεν
ζωντανός πρώην πρόε- εάν δεν το έχει ήδη, να κα- 2004 και πρώην υπουργός η πλουσιότερη χώρα στην να κινούνται στα σύνορα «επέμβει εναντίον του
δρος προσκαλείται επίσης. λέσει τον Μπάιντεν να κά- Εξωτερικών του Ομπάμα, ιστορία του κόσμου δεν έξι ή επτά φορές κατά τη Πεκίνου που έχει απαγοΟ Τραμπ αρνήθηκε να νει την Οττάβα την πρώτη ο Κέρι γνωρίζει καλά τον μπόρεσε να αποτρέψει την διάρκεια της συναρμολό- ρεύσει την ελευθερία του
εξάπλωση ενός δολοφονι- γησης.
λόγου στο Χονγκ Κονγκ,
πει εάν θα είναι εκεί στις του στάση στο εξωτερικό Καναδά.
κού ιού τόσο μεταδοτικού Για παράδειγμα, ο Τραμπ ή απειλεί με θάρρος να
Αυτή
είναι
μια
ομάδα
«Α»,
20 Ιανουαρίου, αλλά αν με ομιλία σε μια κοινή σύπροσπαθεί να υποβιβάσει νοδο του Κοινοβουλίου, οι κομματικοί Δημοκρατι- όσο οι πληγές των προη- υπερέβη το βέτο του προσαρτήσει την Ταϊβάν,
Ο μ π ά μ α γ ι α το έ ρ γ ο ο Καναδάς θα υποστήριζε
τον διάδοχό του εμφανι- όπου πολλοί πρόεδροι κοί πρέπει να είναι σίγου- γούμενων αιώνων.
Keystone Pipeline από προφανώς τις ΗΠΑ».
Ο
αριθμός
των
νεκρών
ροι,
αλλά
μια
κβαντική
ζόμενος ή όχι, η αίσθηση των ΗΠΑ έχουν μιλήσει
τον Καναδά, προς χαρά της Αυτός ήταν ο υποστηριτου
Καναδά
για
12.000
βελτίωση
σε
σχέση
με
τους
περίπτωσης και τάξης του και ο Κένεντι, ο Ρέιγκαν
καναδικής κυβέρνησης και κτικός ρόλος που έπαιξαν
άτομα
μέχρι
σήμερα
είναι
λατρευτές
που
λένε
στον
Μπάιντεν σίγουρα θα επι- και ο Ομπάμα έκαναν όλοι
των συνδικαλιστικών ορ- ο Mulroney και ο Καναδάς
επίσης
μια
οδυνηρή
τραΤραμπ
τι
ήθελε
να
ακούσει.
κρατήσει.
αξέχαστες εμφανίσεις.
γωδία,
ιδίως
μεταξύ
των
Όσον
αφορά
την
εναργανώσεων των ΗΠΑ. Όμως, μέσω του Reagan και του
Από τον Τζον Φ. Κένεντι Όσον αφορά τα ανώτεηλικιωμένων
Καναδών
μόνιση
μιας
διμερούς
ο Μπάιντεν, σε μια προ- πρώτου George Bush στα
έως τον Ρόναλντ Ρέιγκαν ρα μέλη του υπουργικού
που
αποτελούν
τέσσερα
ημερήσιας
διάταξης,
ο
σπάθεια για περιβαλλο- τέλη της δεκαετίας του
και τον Μπαράκ Ομπάμα, συμβουλίου του Μπάιντεν
πολλοί σύγχρονοι Αμε- που ορίστηκαν τις ημέρες Μπάιντεν και ο Τρουντό από τα πέντε θύματα. Η ντικές ψήφους, έχει κάνει 1980 και στις αρχές της
ρικανοί πρόεδροι έχουν του Νοεμβρίου, θα είναι βρίσκονται στην ίδια σελί- σύγκριση Καναδά-ΗΠΑ θόρυβο για την επιστροφή δεκαετίας του ‘90. Όπως
πραγματοποιήσει την ευπρόσδεκτα στην Οτά- δα με το σύνθημα «Build είναι ακόμη πιο τραγική στην απόφαση που ο Κέρυ έγραψε ο Mulroney στο
πρώτη τους ξένη επίσκε- βα, ξεκινώντας από τον Back Better», δανεισμένο στην κατά κεφαλήν βάση. εξέδωσε ως υφυπουργός Post: «Οι πρόεδροι Ρέιψη στον Καναδά. Ο Τραμπ υποψήφιο υπουργό Εξω- από τον Βρετανό πρωθυ- Έτσι, κάθε διμερής συ- που σκοτώνει τον αγωγό. γκαν και Μπους ήξεραν
δεν ήρθε ποτέ στην Οτάβα, τερικών Antony Blinken, πουργό Μπόρις Τζόνσον, νάντηση ή συνομιλία με- Και η NAFTA 2.0 μπορεί ότι είχαν την ασταθή υποαναμφίβολα δίνοντας ανα- έναν πρώην βοηθό γραμ- ο οποίος ξεκίνησε το σχέ- ταξύ του Μπάιντεν και να είναι το νέο βιβλίο κα- στήριξη του Καναδά για
κούφιση στην κυβέρνηση ματέα και προηγουμένως διο αποκατάστασης γύρω του Τρουντό ξεκινά με νόνων για το ηπειρωτικό τις πρωτοβουλίες τους
του Τρουντό, η οποία απέ- αναπληρωτή σύμβουλο του την άνοιξη, και έχει τη διαχείριση αυτών των εμπόριο, αλλά μπορείτε που οδήγησαν σε μείωση
φυγε την αμηχανία της δι- εθνικής ασφάλειας του τις λέξεις γραμμένες στο αριθμών και σ τις δύο πάντα να βασίζεστε σε των πυρηνικών όπλων,
πλευρές των μακρύτερων παλιά standbys όπως η την πτώση του τείχους
ασποράς διαδηλωτών στο Λευκού Οίκου υπό τον βάθρο του
ελεύθερων συνόρων στον ξυλεία μαλακού ξύλου με του Βερολίνου, τον πρώτο
Η
μίμηση
είναι
η
πιο
ειλιΚοινοβούλιο του Λόφου. Η Ομπάμα, ο οποίος γνωρίζει
κόσμο. Αυτά τα σύνορα τον συνασπισμό ξυλείας πόλεμο του Κόλπου, την
κρινής
μορφή
κολακείας,
μόνη παρουσία του Τραμπ τον καναδικό φάκελο και
είναι πλέον πολύ ασφαλή, των ΗΠΑ να απαιτούν αντι- έκρηξη της Σοβιετικής
ο
Μπάιντεν
είχε
αυτό
στο
στο καναδικό έδαφος ήταν που σε προσωπικό επίπεκλειστά σε όλες τις μη σταθμιστικούς δασμούς Ένωσης και τη διάλυση
μυαλό
του
το
καλοκαίρι
ως
στη σύνοδο κορυφής της δο μεγάλωσε στο Παρίσι
G7 στο La Malbaie το 2018, και μιλά άπταιστα γαλλικά. ώθηση ενάντια στο χλευ- απαραίτητες μετακινήσεις στις καναδικές εισαγωγές, η αυτοκρατορία της, με
όπου έφτασε αργά λέγο- Ο υποψήφιος υπουργός ασμό του Τραμπ ότι δεν και ταξίδια, ενώ είναι ανοι- ιδιαίτερα στην αγορά κα- τη γερμανική επανένωση
ντας ότι οι Ρώσοι έπρε- Οικονομικών Janet Yellen είχε σχέδιο οικονομικής χτά στο εμπόριο καθώς τοικιών. Αυτό συνεχίζεται και την ανεξαρτησία της
πε να ήταν εκεί, έφυγαν είναι πρώην πρόεδρος ανάκαμψης και ο Τρουντό το εμπόριο είναι η ψυχή από τις πρώτες συνομιλί- Ουκρανίας. “
νωρίς πριν από το γεύμα της Fed υπό τον Ομπά- συμμετείχε στη χορωδία των δύο οικονομιών. Και ες ελεύθερου εμπορίου Ο Μπάιντεν θα έχει την ευεργασίας των ηγετών, αρ- μα, ο οποίος προηγουμέ- κτίζουμε καλύτερα τον όσον αφορά το τι μπορεί Καναδά-ΗΠΑ στα τέλη καιρία να κάνει μια διαρκή
νήθηκε να υπογράψει το νως ήταν πρόεδρος του Αύγουστο πριν χαρακτη- να γίνει με την πανδημία, της δεκαετίας του 1980. αλλαγή, και έναν καλύτερο
ανακοινωθέν και έκανε Συμβουλίου Οικονομικών ρίσει την φράση ως τον τα εμβόλια εμφανίζονται Οι τιμές των γαλακτοκομι- κόσμο, από τον Ιανουάριο.
tweet από το Προεδρικό Συμβούλων του Προέδρου τρίτο από τους τέσσερες τώρα στον ορίζοντα. Η κών κάνουν επίσης τη ζωή Ίσως, μετά το 2020, ο κόαεροσκάφος ότι ο Trudeau του Μπιλ Κλίντον. Στο Fed, πολιτικούς πυλώνες στην επιτυχία των τριών κορυ- ενδιαφέρουσα. Οι αγελά- σμος μπορεί να βελτιωθεί.
ομιλία του από τον θρόνο φαίων διεκδικητών στην δες είναι σημαντικές στη Και για τον Trudeau, ενώ
ήταν «αδύναμος».
ήταν υπέρμαχος της ποσο- στις 23 Σεπτεμβρίου.
επίτευξη ποσοστών ανο- γαλακτοκομική πολιτεία ο ρόλος του περιπλέκεται
Όπως σημείωσε ο πρώ- τικής χαλάρωσης, το φθησοποίησης έως και 95% του Ουισκόνσιν, ένα πεδίο από το καθεστώς της μειΠέρα
από
τις
διμερείς
σχέην πρωθυπουργός Brian νό εργαλείο χρηματικής
εγείρει ερωτήματα είναι το μάχης που κέρδισε ο Μπάι- οψηφικής κυβέρνησης,
σεις,
ο
Καναδάς
και
οι
ΗΠΑ
Mulroney σε ένα άρθρο νομισματικής πολιτικής
πού θα γίνουν, πώς θα με- ντεν. Και οι Καναδοί έχουν τα εγκαίνια του Μπάιντεν
υπήρξαν
από
καιρό
αμοιγνώμης στην National Post που βοήθησε στο τέλος
ταφερθούν, πόσες δόσεις αυτό το πράγμα που ονο- αποτελούν μια σημαντική
βαία
χρήσιμες
σε
πολυμετην περασμένη εβδομάδα: της Μεγάλης Ύφεσης του
θα είναι διαθέσιμες και, μάζεται διαχείριση εφοδι- ευκαιρία για τον Καναδά να
ρή
θέματα
ασφάλειας
και
«Για να δώσουμε στον 2008-09 τόσο στις ΗΠΑ
τέλος, ποιος θα τις λάβει. ασμού, για να διατηρούν είναι εκεί μαζί του.
διπλωματικών.
Και
ξεκινά
Justin Trudeau αυτά που όσο και στον Καναδά. Έχει
Και πέρα από την πανδη- τους γαλακτοπαραγωγούς
με
τη
σχέση
μεταξύ
του
του οφείλουμε, έχει κερ- ένα ιστορικό επιτυχίας, με
μία, υπάρχει η πιο μακρο- ευχαριστημένους.
προέδρου
και
του
πρωΚατά μία έννοια, χτίζουμε
δίσει υψηλά σημάδια για ομοϊδεάτες ανώτερους
πρόθεσμη ατζέντα που Πέρα από τις διμερείς σχέ- καλύτερα μαζί.
θυπουργού,
η
οποία
στην
τη διεξαγωγή σχέσεων αξιωματούχους στην ΤράΚαναδά-ΗΠΑ με όρους πεζα του Καναδά. Και ο Ουάσιγκτον μετριέται από διατυπώνεται τόσο από σεις, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ
συναλλαγών κατά τη δι- διορισμός του Τζον Κέρι την πρόσβαση στο Oval τον Μπάιντεν όσο και από υπήρξαν από καιρό αμοι- Απόδοση Ι.Σ. Σαραϊδάρης
το Trudeau που αφορά την βαία χρήσιμες σε πολυμεOffice.
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Όπου ζείτε είναι ποιος είστε: ο Erin O’Toole
και ο νέος πόλεμος πολιτισμού
συνέχεια από τη σελίδα 9
κές ελίτ [και] πολιτιστικές
ελίτ”.
“Αυτές οι ελίτ έχουν μόνο
ένα σύνολο αξιών που
επικεν τρώνεταιι σ την
ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση [και] την πολιτική
ορθότητα”, υποστήριξε ο
O’Toole, “ενώ οι Καναδοί
της μεσαίας τάξης έχουν
ένα άλλο σύνολο ριζωμένο
στην οικογένεια, το σπίτι
και το έθνος.”
“Ενώ αυτός ο πρωθυπουργός φαίνεται να πιστεύει
ότι κάθε Καναδός μπορεί
απλά να δουλέψει στον
φορητό υπολογιστή του
από το τοπικό καφέ”, δήλωσε ο O’Toole τη Δευτέρα, “αυτό δεν είναι πραγματικότητα, ούτε είναι
αυτό που θέλουν οι Καναδοί. Οι συντηρητικοί είναι
εδώ για να πολεμήσουν
για εκείνους που χτίσανε
πράγματα στον Καναδά,
όσους βρωμίζουν τα χέρια
τους και είναι υπερήφανοι
που κάνουν μια δουλειά
πολύ πριν γυρίσουν στο
σπίτι για τη νύχτα. “
Καθαρότητα και διαφθορά
Για να γυαλίσει τα δια-

Οι άνθρωποι κρατούν πινακίδες κατά τη διάρκεια
διαδήλωσης κατά της ομοσπονδιακής πολιτικής μετανάστευσης κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά στο SaintBernard-de-Lacolle, Que., λαϊκιστή, ο O’Toole είπε ότι
πιστευτήριά του μεταξύ απλώς “προσπαθούσε να
εκείνων που “λερώνουν τα αντιμετωπίσει τις ελπίδες,
χέρια τους”, είπε ο O’Toole τις φιλοδοξίες και τις ανηότι η πρώτη του δουλειά συχίες των Καναδών”. Αλλά
στο γυμνάσιο ήταν πλύ- σχεδόν κάθε πολιτικός
στης πιάτων και μάγει- στην ιστορία του πολιτιρας μικρής διάρκειας. Δεν σμού θα έλεγε ότι έκαναν
ανέφερε ότι συνέχισε και λίγο πολύ το ίδιο πράγμα.
έγινει εταιρικός δικηγόρος Ο λαϊκισμός ορίζεται πιο
στο Τορόντο και εσωτερι- χρήσιμα ως μια ιδεολογία
κός σύμβουλος σε μια με- που υποδηλώνει ότι η κοιγάλη πολυεθνική εταιρεία νωνία μπορεί να χωριστεί
μεταξύ του «καθαρού»
(Procter & Gamble).
Ερωτηθείς τον Σεπτέμβριο κοινού και της «διεφθαραν είδε τον εαυτό του ως μένης» ελίτ. Βασίζεται σε

σύγκρουση. Και
ο O’Toole φαίνεται πρόθυμος να
αγκαλιάσει την
ιδέα μιας θεμελιώδους σύγκρουσης μεταξύ των
Καναδών μεσαίας τάξης και των
ελίτ, μεταξύ των
Κάποιων και των
Οποιονδήποτε
- ή τουλάχιστον
να κατηγορήσει
τη Φιλελεύθερη
κ υ β έρν η σ η ότ ι
εργάζεται για να
διασφαλίσει ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι
Οποιοιδήποτε παντού .
Πολλοί από αυτούς που
δουλεύουν τις λεγόμενες
«μοντέρνες» θέσεις εργασίας (ο O’Toole δεν ανέφερε στην πραγματικότητα
ποιες διαδρομές σταδιοδρομίας χαρακτηρίζονται
ως μοντέρνες) θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ότι
αισθάνονται συνδεδεμένοι
με τις κοινότητές τους και
είναι εξίσου ασχολημένοι
με τη βελτίωση της χώρας
τους. Οι Φιλελεύθεροι του
Trudeau θα υποστήριζαν

Λ..Ιαν ΜακΝτόναλντ
Όταν κοιτάξετε στην φθινοπωρινή οικονομική έκθεση που παρουσιάσθηκε στην Βουλή από την
Υπουργό Οικονομικών
Chrystia Freeland το απόγευμα της Δευτέρας, έχει
αρκετές ομοιότητες με την
Ομιλία του Σεπτεμβρίου
από το Θρόνο (SFT).
Η Ομιλία του Θρόνου περιέγραψε τέσσερις πυλώνες
πολιτικής για αυτούς τους
πρωτοφανείς καιρούς. O
πρώτος από τους «τέσσερεις πυλώνες», όπως
ορίστηκαν στην ομιλία
του θρόνου, τελείωνε την
πανδημία και έστελνε για
διανομή εμβόλια σε όλη
τη χώρα. Ο δεύτερος ήταν
η ανάγκη στήριξης ανθρώπων και επιχειρήσεων
μέσω της κρίσης, ο τρίτος
ήταν η ανάγκη «οικοδόμησης καλύτερα» και ο
τέταρτος ήταν η ανάγκη
«να υπερασπιστούμε το
ποιοι είμαστε ως Καναδοί».
Για τον τερματισμό της
πανδημίας με μια αποτελεσματική διανομή εμβολίου, αυτό το μήνυμα καλύφθηκε από μια παρατήρηση του πρωθυπουργού
Justin Trudeau που έκανε
την περασμένη εβδομάδα
ότι, δεδομένου ότι ο Καναδάς δεν κατασκευάζει
κανένα από τα κορυφαία
υποψήφια διεθνή εμβόλια,
χώρες που έχουν κάνει
«προφανώς πρόκειται να
δίνουν προτεραιότητα
στους πολίτες τους πρώτα.
“ Τα Moderna και Pfizer
Bio-Tech βρίσκονται στις
ΗΠΑ, ενώ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το
AstraZeneca βρίσκονται
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλα τα εμβόλια τους έχουν
δοκιμαστεί και είναι έως
και 95% αποτελεσματικά
έναντι του COVID-19.
Στην επακόλουθη εγχώρια
αναταραχή για την αρχική
του δήλωση, ο Trudeau
την πήρε πίσω κάπως το
περασμένο Σαββατοκύριακο, υποδηλώνοντας
ότι τα εμβόλια θα ήταν
διαθέσιμα σε όλους τους
Καναδούς μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο. Αλλά
το κοινό δεν θέλει να περιμένει μήνες. Σκέφτονται
εβδομάδες. Σκέφτονται
πότε και ποιος το παίρνει
πρώτος. Δεν σκέφτονται
ότι ο Καναδάς έχει αρκετές
δόσεις κατόπιν παραγγελίας από τους κατασκευαστές εμβολίων για να
καλύψει τελικά όλους τους
Καναδούς, όπως επεσήμανε η Freeland, αλλά έκανε
μια καλή κολεγιακή προσπάθεια.
Αν είναι παρηγοριά για
τους ηγέτες της πολιτικής
στην Οτάβα, έχουν μια
παρόμοια συζήτηση στην
Ουάσιγκτον. Τα ισχυρά
Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) προγραμματίζουν την ψηφοφορία
της συμβουλευτικής επιτροπής της την Τρίτη για
να καθορίσουν ποιος θα
εμβολιαστεί πρώτα, με
τους εργαζόμενους στον
τομέα της υγείας και τους
ηλικιωμένους σε κέντρα
μακροχρόνιας περίθαλψης
στην κορυφή της λίστας
προτεραιότητας, η πρώτη
ομάδα επειδή είναι καλή
Η υγεία είναι απαραίτητη
για τον περιορισμό του ιού
και της δεύτερης ομάδας,
επειδή είναι προφανώς πιο
ευάλωτοι στην προτίμηση

του ιού.
Από εκεί, η Freeland προχώρησε γρήγορα στο δεύτερο σημείο - μας έδειξε
τα χρήματα. Όπως ήταν
αναμενόμενο, το έλλειμμα
για το τρέχον οικονομικό
έτος που λήγει τον επόμενο Μάρτιο προβλέπεται να
δημιουργήσει ένα ρεκόρ
όλων των εποχών, 381
δισεκατομμύρια δολάρια,
περισσότερα από τα 343
δισεκατομμύρια δολάρια
που είχε προβλεφθεί από
τον πρώην υπουργό Οικονομικών, Μπιλ Μόρνεου,
το περασμένο καλοκαίρι.
Αυτό είναι κάπου στην
υψηλή εφηβεία ως ποσοστό του ΑΕΠ, ένα μέρος
που δεν είχαμε βρεθεί ποτέ
πριν. Και ωθεί την αναλογία
χρέους προς ΑΕΠ πάνω
από το 50 τοις εκατό, άλλο
ένα πρώτο.
Προς τιμήν της, η Φρίλαντ
δεν επηρεάσθηκε από
αυτό. Τα προγράμματα
κρατικής βοήθειας βοήθησαν εκατομμύρια που
έχασαν τη δουλειά τους
να βάλουν φαγητό στο
τραπέζι και να πληρώσουν
το ενοίκιο και βοήθησαν
τις μικρές επιχειρήσεις
να συνεχίσουν τον κύκλο
των εργασιών τους. Όσον
αφορά το έλλειμμα, προβλέπει μείωση στα 121
δισεκατομμύρια δολάρια
στην επόμενη χρήση από
τον Απρίλιο και 51 δισεκατομμύρια δολάρια το
επόμενο έτος. Γιατί, το δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι
σχεδόν ορατό. Και στη
συνέχεια θα δαπανηθούν
άλλα 60 δισεκατομμύρια
δολάρια για την τόνωση
της ανάκαμψης.
Και αν τα πράγματα γίνουν

καλύτερα νωρίτερα παρά
αργότερα, η Freeland είπε:
«τα φορολογικά προστατευτικά κιγκλιδώματα θα
μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε πότε θα δοθεί
τέλος στο κίνητρο». Αυτή
είναι μια πολύ καλή σειρά φράσεων, γιατί είναι
αξέχαστη και κατάλληλη.
Κάποιος στη συνάντηση
ομιλίας αξίζει ένα μπουκάλι καλό Niagara ή BC
Chardonnay.
Η Freeland πήγε στο “τρίτο
ίδρυμα” από την ομιλία του
θρόνου - “Δημιουργήστε
καλύτερα”, ένα γνωστό
σύνθημα μεταξύ των ηγετών της G7 αυτό το εξάμηνο. Φαίνεται η επιθυμία
του πέρα από την πανδημία «να δημιουργήσει
μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική κοινωνία», η οποία
όμως, σε συγκεκριμένους
οικονομικούς όρους, εξακολουθεί να είναι ασαφής.
Γνωρίζουμε όμως ότι η
εξ αποστάσεως πανδημία
έχει δημιουργήσει νέα οικονομικά μοντέλα, ιδίως
για εργασία από το σπίτι
και για ψώνια μέσω διαδικτύου. Η Μαύρη Παρασκευή, μια μέρα μετά την
Ημέρα των Ευχαριστιών
των ΗΠΑ, ήταν για τις γενιές η μεγαλύτερη ημέρα
αγορών του έτους στην
Αμερική, τόσο ισχυρή συνήθεια που μετανάστευσε
στον Καναδά. Τώρα, είναι
μόνο ένα προοίμιο για τη
Δευτέρα του Κυβερνοχώρου, που προβλέπεται να
είναι η μεγαλύτερη μοναδική διαδικτυακή ημέρα
αγορών στην ιστορία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο η Shopify, ο μεγαλύτερος Καναδός παίκτης

σίγουρα ότι πολλές από
τις πολιτικές τους βελτίωσαν τη ζωή των Καναδών
της μεσαίας τάξης - αυτοί
οι Φιλελεύθεροι έχουν
αγκαλιάσει μια ρητορική εστίαση στη «μεσαία
τάξη», επεκτείνοντας στη
συνέχεια το μάντρα τους
ώστε να συμπεριλάβει
«εκείνους που εργάζονται
σκληρά για να ενταχθούν».
Αλλά οι υποδείξεις του
O’Toole για μια πολιτική
φιλοσοφία οδηγούν μόνο
σε περισσότερα ερωτήματα. Εάν υπάρχει μια θεμελιώδης αποσύνδεση
στην καναδική κοινωνία,
πόσο πρόθυμος είναι να
την εκμεταλλευτεί; Εάν
υπάρχουν απογοητεύσεις
ή δυσαρέσκεια - εάν πολλοί Καναδοί αληθινά απουσιάζουν ή μένουν πίσω
- ποιες λύσεις προτείνει;
Ο O’Toole θρήνησε ότι οι
μισθοί έχουν σταματήσει,
η ιδιότητα του μέλους στα
σωματεία των ιδιωτικών
επιχειρήσεων έχει μειωθεί
και πολλοί Καναδοί δεν
έχουν πλέον ισχυρές συντάξεις ή παροχές. Τι θα
έκανε για να αντιμετωπίσει

αυτά τα πράγματα;
Ο ι Συ ν τ η ρ η τ ι κο ί το υ
O’Toole αρέσκονται να
λένε ότι ο Καναδάς έχει
γίνει πιο διχασμένος από
τότε που ο Justin Trudeau
έγινε πρωθυπουργός, ένα
επιχείρημα που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην ιδέα της «δυτικής
αποξένωσης». Αλλά η προσέγγιση του O’Toole θα
παράγει λιγότερη διαίρεση
- ή μήπως θα προκαλούσε
θυμό σε ένα διαφορετικό
σύνολο ανθρώπων; Πρέπει εκείνοι των οποίων
οι απόψεις είναι πιο σύμφωνες με τους Οποιουσδήποτε να ανησυχούν ότι
οι προτεραιότητές τους
θα παραμεληθούν ή θα
δεχθούν επίθεση από μια
κυβέρνηση του O’Toole;
Ο διαχωρισμός και η απογοήτευση μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την
προώθηση πολιτικών εκστρατειών, αλλά δεν είναι
προφανές ότι καθιστούν
ευκολότερη τη διακυβέρνηση. Η σταθερή, διαρκής
αλλαγή συνήθως απαιτεί
ευρεία υποστήριξη.

Χρήματα, χρήματα παντού - ένα δημοσιονομικό
πλαίσιο για τους καιρούς
σε αυτόν τον οικονομικό
χώρο, έχει δει την τιμή
της μετοχής της να πολλαπλασιάζεται σε τέσσερα
ψηφία, 1343 $ ανά μετοχή
στο TSX το περασμένο
Σαββατοκύριακο, με ανώτατο όριο αγοράς στα 163
δισεκατομμύρια δολάρια,
περισσότερα από ό, τι η
Bank of Montreal και η
Scotiabank.
Και τέλος, το τέταρτο θεμέλιο της ομιλίας του θρόνου, «υπερασπιζόμαστε
ποιοι είμαστε ως Καναδοί»,
που σημαίνει δολάρια για
κάθε προοδευτικών τάσεων ομάδα συμφερόντων
στο πολιτικό φάσμα, και
ίσως μερικούς που δεν
έχουν υπογράψει τη φιλελεύθερη υπόθεση, αλλά
απλώς ζήτησα κάποια χρήματα γιατί υπάρχουν τόσα
πολλά εκεί έξω.
Δεν υπάρχει τίμημα ή χρονοδιάγραμμα για τη Περίθαλψη Φαρμάκων και τη
φροντίδα των παιδιών,
καθώς το NDP απαιτούσε σαν ανταπόδωση της
υποστήριξής του προς την
κυβέρνηση σε μία Βουλή
μειοψηφίας. Ωστόσο, η
Freeland αναφέρθηκε στο
επιτυχημένο πρόγραμμα
παιδικής μέριμνας του
Κεμπέκ ως μοντέλο που
επιτρέπει τη «φεμινιστική
ατζέντα» για το χώρο εργασίας. Να μην ξεχνάμε
«το έργο της συμφιλίωσης» με τους αυτόχθονες
πληθυσμούς, ή να εξαλείφουμε το ομοσπονδιακό
ενδιαφέρον για τα φοιτητικά δάνεια, καθώς την
παράλληλη ενθάρρυνση
στις νεοσύστατες Μαύρες
επιχειρήσεις ώστε να ξεπεράσουν τον συστημικό

ρατσισμό και την βοήθεια
για τους άστεγους.
Ω, και αυτά τα δύο δισεκατομμύρια δέντρα που
οι Φιλελεύθεροι λένε ότι
πρόκειται να φυτέψουν;
Λοιπόν, το έκαναν επίσης και στην οικονομική
δήλωση. Ο κριτικός της
Οικονομίας του NDP, Πίτερ
Τζούλιαν, είπε ότι πίστευε
ότι ερχόταν η «λιτότητα»
και ο ηγέτης του, Τζάγκμετ
Σινγκ, είπε ότι οι Φιλελεύθεροι «δεν είναι πρόθυμοι
να κάνουν τους εξαιρετικά
πλούσιους να πληρώσουν
το δίκαιο μερίδιο» Υπάρχει
μια πρωτότυπη σκέψη στα
αριστερά — κάντε τους
πλούσιους να πληρώσουν.
Ίσως είναι οι καιροί. Η
Freeland είναι πρώην δημοσιογράφος, η οποία,
ως ανώτερη συντάκτρια
των Financial Times και
Reuters, έχει εργασθεί στις
παγκόσμιες εταιρείες. Το
ταλέντο της και η αίσθηση
της ιστορίας, ήταν εμφανή
σε μια εξαιρετικά εύγλωττη σκέψη για μια δημοσιονομική ενημέρωση.
«Αυτή είναι η πιο σοβαρή
πρόκληση που αντιμετώπισε η χώρα μας μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο», είπε. «Είναι το
πιο σοβαρό οικονομικό
μας σοκ από τη Μεγάλη
Ύφεση και την πιο σοβαρή
μας κρίση στην υγεία από
την ισπανική γρίπη, πριν
από έναν αιώνα. Οι Καναδοί πρέπει να γνωρίζουν
ότι η κυβέρνησή τους θα
τους βοηθήσει να το ξεπεράσουν.
Ορθά ειπωμένα κυρία
Υπουργέ και καλά φτιαγμένα.
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Ο Justin Trudeau δεν προέβλεψε αυτήν την
δυνητικά καταστροφική πολιτική κρίση
Μαϊκλ Μπόσιουρκου
Για κάποιον που είναι τόσο
ικανός να κλωτσάει τα
πόδια κάτω από τους πολιτικούς του αντιπάλους,
ο Καναδός πρωθυπουργός
Justin Trudeau απροσδόκητα δεν εντόπισε μια
καταστροφική πολιτική
κρίση που πλησίαζε από
πίσω στον εσωτερικό καθρέφτη.
Την περασμένη εβδομάδα,
οι Καναδοί εξοργίστηκαν
αφού τους είπαν οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι
δημόσιας υγείας και στη
συνέχεια ο Trudeau ότι η
πλειονότητα αυτών δεν
αναμένεται να εμβολιαστούν κατά του θανατηφόρου ιού Covid-19 έως
τον Σεπτέμβριο ή ακόμη
και μέχρι το Δεκέμβριο του
2021. Αυτό πιθανώς μήνες
μετά Τα άτομα σε άλλες
χώρες της G7 που κατασκευάζουν εμβόλια αναμένεται να έχουν πρόσβαση
- μέρη όπως οι Ηνωμένες
Πολιτείες, η Γερμανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Τα πρώτα εμβόλια που
ξεδιπλώνουν μια γραμμή συναρμολόγησης σε
μια δεδομένη χώρα είναι
πιθανό να δοθούν σε πολίτες της συγκεκριμένης
χώρας”, δήλωσε ο Trudeau.
“Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία
και το Ηνωμένο Βασίλειο
διαθέτουν εγχώριες φαρμακευτικές εγκαταστάσεις,
γι ‘αυτόν ακριβώς τον λόγο
προφανώς πρόκειται να
δώσουν προτεραιότητα
στη βοήθεια των πολιτών
τους πρώτα.»
Αλλά την Τετάρτη, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε
ότι 800.000 δόσεις του
εγκεκριμένου εμβολίου
Pfizer βρίσκονται ήδη στο
δρόμο από το Βέλγιο και
θα αρχίσουν να διατίθενται
την επόμενη εβδομάδα. Η
ανακοίνωση υπογραμμίζει
για άλλη μια φορά πώς
ο Καναδάς έχει χειρισθεί
το θέμα της εξασφάλισης
εμβολίων για να βοηθήσει στην καταπολέμηση
αυτής της θανατηφόρας
πανδημίας.
Φυσικά, τα χρονοδιαγράμματα είναι περίπλοκα και ο

επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της Καναδικής
Υπηρεσίας Υγείας λέει ότι η
χώρα μπορεί να μην μείνει
πολύ πίσω από την έγκριση εμβολίου, σε σύγκριση
με τις χώρες που παρασκευάζουν το εμβόλιο.
Αλλά μετά από εβδομάδες
αυξημένων προσδοκιών
ότι «όταν θα είναι έτοιμο
ένα εμβόλιο θα είναι και ο
Καναδάς», είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς μια
μεγαλύτερη πολιτική γκάφα - ειδικά με ένα δυνητικά
πολιτικό καταστροφικό
διαχωριστικό σκρινάρισμα
των Αμερικανών που αναμένουν να λάβουν το εμβόλιο για το Covid-19 ενώ
οι Καναδοί παραμένουν
δεμένοι στο σπίτι τους
στον απόλυτο χειμώνα
κάτω από σαρωτικούς περιορισμούς της δημόσιας
υγείας που έχουν θέσει
αυστηρά όρια στο πόσα
άτομα μπορούν να συνευρεθούν.
Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, εδώ και
μήνες οι Καναδοί παρακολουθούσαν τις ΗΠΑ με
τρόμο καθώς η κυβέρνηση
Τραμπ δεν αντιμετώπισε
σωστά την πανδημία και
έγινε ι το νούμερο ένα
hotspot στον κόσμο. Μέχρι πρόσφατα, καταφέραμε να διατηρήσουμε τους
αριθμούς μας σχετικά χαμηλούς. Ενώ οι ΗΠΑ είχαν
πάνω από 4.000 κρούσματα ανά 100.000 άτομα, ο
Καναδάς είχε μόλις πάνω
από 1.000.
Ταυτόχρονα, είχαμε τη
διαβεβαίωση από έναν
πρωθυπουργό γεμάτο με
αυτοπεποίθηση ότι σύντομα θα δούμε το “φως στο
τέλος της σήραγγας”. Μας
οδήγησαν να πιστέψουμε

ότι ήμασταν τυχεροί και σε
καλή θέση για να βγούμε
νωρίς από την πανδημία.
Παρόλο που ο Καναδάς
αναμένει περίπου 6 εκατομμύρια εμβόλια έως
το τέλος του πρώτου
τριμήνου του 2021, θα
καταναλωθούν γρήγορα από “ομάδες υψηλής
προτεραιότητας” όπως οι
εργαζόμενοι στην πρώτη
γραμμή της υγείας και οι
πιο ευάλωτοι.
Πώς συνέβη αυτή η καθυστέρηση;
Η απάντηση είναι ότι το
Trudeau έχει την τάση να
διαχειρίζεται πολύ καλύτερα προβλήματα διοίκησης
από τα μεγάλα έργα παλαιού τύπου, όπως η διευκόλυνση της ικανότητας του
έθνους να παράγει τα δικά
του προηγμένα εμβόλια
- όπως ο τύπος Covid-19
mRNA που απαιτεί ειδικές
εγκαταστάσεις που ο Καναδάς δεν έχει ακόμη .
Ένα προηγμένο φυτικό εμβόλιο βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το Medicago
που έχει έδρα στο Κεμπέκ,
αλλά εισέρχεται μόνο στις
δοκιμές του δεύτερου σταδίου. Όχι μόνο ο Καναδάς
δεν έχει ισχυρή εγχώρια
παραγωγή, αλλά καθυστέρησε να κάνει παραγγελίες για ορισμένα από
τα ξένων εμβολίων (όπως
το Pfizer). Υπήρξαν επίσης
καθυστερήσεις στην κατασκευή ενός διευρυμένου
εργοστασίου παραγωγής
εμβολίων στο Κεμπέκ - η
συμφωνία διακόπηκε επίσης λόγω μιας παραβιασμένης συμφωνίας με μια
κινεζική εταιρεία όταν τα
κινεζικά τελωνεία εμπόδισαν τις εξαγωγές δειγμάτων εμβολίων.
Έχοντας μείνει στην εξου-

σία πέντε χρόνια,
και με προειδοποιήσεις δυνατά
και ξεκάθαρα για
μια επικείμενη
πανδημία από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) και εμπειρογνώμονες στον
τομέα της υγείας,
ο Trudeau έπρεπε να καλέσει την
πολιτική βούληση
να ξεκινήσει μια αναβίωση
της παραγωγής εγχώριων
εμβολίων προκειμένου
να μειωθεί η εξάρτηση σε
ξένους προμηθευτές.
Όμως πιο άμεσα, η Οτάβα
θα μπορούσε να αποφύγει
τις κατηγορίες για πολιτική συκοφαντία προετοιμάζοντας τους Καναδάς
πολύ νωρίτερα για την
πιθανότητα ότι ο μαζικός
εμβολιασμός θα πραγματοποιηθεί αργότερα από
πολλές χώρες της G7 και
μέχρι το 2021.
Ο πρωθυπουργός κατάφερε να ξεφύγει από πολλά
προηγούμενα σκάνδαλα.
Πιο πρόσφατα, το έπραξε
με τη διαμάχη της Φιλανθρωπικής οργάνωσης WE
φέτος το καλοκαίρι που
αφορούσε τη διοχέτευση
εκατομμυρίων δολαρίων σε φοιτητική βοήθεια
μέσω φιλανθρωπίας που
συνδέεται με την οικογένειά του.
Ο Τρουντό ανέστειλε το
Κοινοβούλιο για αρκετές
εβδομάδες τον Αύγουστο,
κλείνοντας την επιτροπή για το σκάνδαλο στη
διαδικασία. Ο Τρουντό,
ο οποίος αντιμετώπισε
την τρίτη έρευνα της επιτροπής δεοντολογίας ενώ
ήταν πρωθυπουργός για
το σκάνδαλο, παραδέχτηκε ότι “έκανε ένα λάθος”
αποκλείοντας τον εαυτό
του από τις συζητήσεις του
υπουργικού συμβουλίου
σχετικά με τη σύμβαση.
Ωστόσο, λιγότερο από το
μισό της τετραετούς θητείας από την επανεκλογή
του το 2019, το μπέρδεμα
με την καθυστέρηση του
εμβολίου είναι μια αβλεψία
που πολλοί Καναδοί είναι
απίθανο να συγχωρήσουν
- ειδικά καθώς έρχεται

σε μια εποχή που πολλοί
είναι με διάσπαρτα μέλη
της οικογένειάς τους και
χωρίζονται από τους ηλικιωμένους αγαπημένους
λόγω της ανάγκης για μέτρα φυσικής απόστασης.
«Όσον αφορά την ευρύτερη βάση του Trudeau, η
κυβέρνηση έχει συγχωρεθεί για πολλά πράγματα.
Ποτέ δεν ήταν πολύ καλή
στη λειτουργία μεγάλων
έργων. Αυτό μπορεί να
είναι η πιο κρίσιμη δοκιμασία του», δήλωσε ο Shachi
Kurl, πρόεδρος του Δημοσκοπικού Ινστιτούτου
Angus Reid., μου είπε.
Αφού φάνηκε να έχει καταστρέψει την καμπύλη
Covid νωρίτερα αυτό το
φθινόπωρο, οι ειδικοί της
δημόσιας υγείας προειδοποίησαν την Παρασκευή
ότι εάν συνεχιστούν οι
τρέχουσες τάσεις, ο Καναδάς θα μπορούσε να δει
διπλασιασμό των ημερήσιων περιπτώσεων σε 10.000
έως τα μέσα Δεκεμβρίου.
Το Τορόντο, η μεγαλύτερη
πόλη της χώρας, βρίσκεται
σε κατάσταση κλειδώματος και πολλά άλλα μέρη
της χώρας αναγκάζονται
να ακολουθήσουν. Η αιχμή της πανδημίας προέρχεται κατά κύριο λόγο
στην κοινοτική μετάδοση:
λόγω του ψυχρότερου καιρού οι Καναδοί ξοδεύουν
περισσότερο χρόνο σε
εσωτερικούς χώρους - και
αυτό προωθεί τη διάδοση.
Επιπλέον, μια αυξανόμενη αίσθηση της πανδημικής κόπωσης, η σύγχυση
σχετικά με τις οδηγίες, οι
εκδηλώσεις εστιών μακροχρόνιας περίθαλψης και
οι λεγόμενες εκδηλώσεις
σούπερ-διάδοσης (όπως
γάμοι και κηδείες) αυξάνουν τις επιβαρύνσεις.
Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2015, ο Τρουντό και το Φιλελεύθερο
Κόμμα του δεν μπορούν
να εξηγήσουν την έλλειψη
δράσης για την ενίσχυση
της εγχώριας παραγωγικής
ικανότητας υποστηρίζοντας ότι η πανδημία τους
ξάφνιασε.
«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι θα ξεκινήσει η επό-

μενη πανδημία, απλά δεν
ξέραμε πού ή πώς, αλλά
ήξερα ότι θα συνέβαινε»,
είπε η Dr. Syra Madad, επιδημιολόγος μολυσματικών
ασθενειών με έδρα τη Νέα
Υόρκη, που εμφανίστηκε
στη σειρά Netflix. Η πανδημία “- που προέβλεψε μια
άλλη παγκόσμια πανδημία
- μου είπε.
Ο Δρ Μάικ Ράιαν, κορυφαίος ειδικός σε θέματα έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ,
δήλωσε τη Δευτέρα στην
δεκαπενθήμερη ενημέρωση του Τύπου ότι καμία
χώρα δεν θα έπρεπε να
είχε ξαφνιαστεί από την
πανδημία του Covid-19.
“Δεν είναι ότι η φύση δεν
μας έλεγε να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε,
να ετοιμαζόμαστε”, είπε,
προσθέτοντας ότι πολλά
κενά και αδυναμίες έχουν
εκτεθεί από αυτήν την πανδημία και ότι οι χώρες θα
έπρεπε να είχαν σχεδιάσει
ισχυρή ανίχνευση επαφών,
προμήθειες ΜΑΠ και για
να φέρουν περισσότερους
εργαζομένους στον τομέα
της υγείας.
Αν και ο Καναδάς βελτιώνει
την ανθεκτικότητά του, δεν
είχε πολλά πράγματα: ένα
ισχυρό δίκτυο εντοπισμού
συμβάσεων και προσωπικά σκεύη προστασίας.
Αντιμετωπίζουμε τώρα
έλλειψη οξυγόνου στο
νοσοκομείο και έλλειψη
εργαζομένων στον τομέα
της υγείας. Και τα κενά
στους περιορισμούς ταξιδιού επέτρεψαν σε άτομα
που ήταν στις ΗΠΑ ή στο
εξωτερικό να ταξιδέψουν
σε ολόκληρη τη χώρα αντί
να τεθούν σε καραντίνα
στο σημείο εισόδου τους.
Η ικανότητα του Trudeau
να οδηγήσει τη χώρα στη
γραμμή του τερματισμού
αυτής της θανατηφόρας
πανδημίας έχει διακυβευτεί σοβαρά. Κατάφερε να
ανακάμψει από άλλα σκάνδαλα που ενδεχομένως
τερματίζουν την καριέρα,
αλλά η καθυστέρηση του
εμβολίου μπορεί να είναι
μια γέφυρα απροσέγγιστη.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει νέα προσπάθεια
επανεκλογής του το 2024, την ίδια ημέρα με την ορκωμοσία του Τζο Μπάϊντεν.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Ο απερχόμενος Πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
σχεδιάζει να οργανώσει
μια συγκέντρωση στη Φλόριντα, ανακοινώνοντας την
υποψηφιότητά του για τον
Λευκό Οίκο το 2024, την
ίδια ημέρα που ορκίζεται ο
εκλεγμένος πρόεδρος Τζο
Μπίντεν, σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές.
Ο «προκαταρκτικός σχεδιασμός» βρίσκεται σε
εξέλιξη καθώς οι προεδρικές δυνάμεις του Τραμπ
φθίνουν και συνεχίζει να

αρνείται να παραχωρήσει στέλνει ένα μήνυμα δύναμης και σταθερότητας
τις εκλογές.
στον υπόλοιπο κόσμο.
Μια ανακοίνωση θα μπορούσε να έρθει πριν από Αν ο Τραμπ διοργανώσει
την ημερομηνία της 20 Ια- ένα συλλαλητήριο στις
νουαρίου, αλλά δεν έχουν 20 Ιανουαρίου, ανακοινώληφθεί τελικές αποφάσεις, νοντας την προσπάθεια
ανέφεραν άτομα του περι- επανεκλογής του, θα είχε
τη δυνατότητα να δημιβάλλοντος Τραμπ.
ουργήσει μια τηλεοπτική
Ο εκλεγείς Πρόεδρος Τζο εκδήλωση σε διαιρεμένη
Μπάϊντεν δήλωσε ότι δια- οθόνη.
τηρεί ελπίδες για το ότι ο Ο πρόεδρος έχει μέχρι
Τραμπ θα παραβρίσκεται στιγμής αφήσει να εννοστις τελετές του Ιανου- ηθεί ότι δεν θα παραστεί,
άριου, επειδή η ειρηνική ούτε θα προσκαλέσει τον
μεταφορά της εξουσίας Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και δεν θα τον

καλέσει, όπως συνηθίζεται Η ομάδα του Μπάϊντεν
να κάνουν οι απερχόμενοι δήλωσε ότι η απουσία του
Τραμπ δεν θα επηρεάσει
πρόεδροι.
τα σχέδιά τους.
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά
που συμβαίνει κάτι παρό- Υπάρχει μια πιθανότητα ο
μοιο , αν και είναι σπάνιο. Τραμπ να ανακοινώσει μια
νέα προσπάθεια επανεΟ Τζον Άνταμς, ο Τζον Κου- κλογής του στην προεδρία
ίνσι Άνταμς και ο Άντριου μετά την συνεδρίαση των
Τζόνσον δεν παρέστησαν εκλεκτόρων του εκλογιστα εγκαίνια του διαδόχου κού κολεγίου οι οποίοι
τους, ενώ ο Ρίτσαρντ Νί- συνεδριάζουν στις 14 Δεξον έφυγε από τον Λευκό κεμβρίου, για να εκλέξουν
Οίκο μετά την παραίτησή επίσημα το νέο πρόεδρο,
του και δεν παρέστη στην σύμφωνα με τις πηγές.
ορκωμοσία του Τζέραλντ Ακόμα κι αν το ανακοινώσει πριν από την ημέρα της
Φορντ.
ορκωμοσίας, θα μπορούσε

να πραγματοποιήσει να
πραγματοποιήσει μια νέα
προσπάθεια συγκέντρωσης των οπαδών του την
ίδια ημέρα.
Από την ημέρα των εκλογών, ο Τραμπ έχει πνιγεί
σε δωρεές, μέσω της επιτροπής πολιτικής δράσης
του, «Save America,» η
οποία θα χρηματοδοτήσει
τα σχέδιά του μετά την
προεδρία.
Μέχρι στιγμής έχει συλλέξει 207,5 εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ.
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Η Οτάβα πρόκειται να διορίσει τον Michael Sabia
ως νέο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών

Του Πόλ Γουέλς
Ημέρες αφότου ο ανώτατος δημόσιος υπάλληλος στο ομοσπονδιακό
υπουργείο Οικονομικών
ανακοίνωσε την απροσδόκητη αποχώρησή του,
η κυβέρνηση του Trudeau
ψάχνει έξω από το υπουργείο για να διορίσει έναν
εκπληκτικό και με επιρροή
αντικαταστάτη: ο Michael
Sabia, ο πρώην πρόεδρος
του συνταξιοδοτικού ταμείου Caisse de dépôt του
Κεμπέκ που έχει, για μόνο
τους τελευταίους οκτώ
μήνες, ήταν πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου
της Τράπεζας υποδομής
του Καναδά.
Ο διορισμός του Sabia
αναμένεται να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα,
σύμφωνα με διαρροές
κυβερνητικών εκπροσώπων Ένας εκπρόσωπος
του πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντό αρνήθηκε
να σχολιάσει την Κυριακή
το βράδυ.
Ο διορισμός συμπληρώνει
μια πολυάσχολη χρονιά και
αλλαγή για έναν πολυάσχολο άνδρα: πριν από 13
μήνες ο Sabia έφυγε από
το Caisse για να γίνει διευθυντής της Munk Σχολής
των Παγκοσμίων Σχέσεων
και Δημόσιας Πολιτικής
του Πανεπιστημίου του
Τορόντο, μια θέση που θα
αδειάσει τώρα. Τοποθετήθηκε στην Τράπεζα Υποδομών του Καναδά μόλις
τέσσερις μήνες αργότερα,
ουσιαστικά διηύθυνε το
νέο χρηματοδοτικό ίδρυμα μόνος του το καλοκαίρι
μετά από από την καθαίρεση της διοίκησης. Μέχρι
τον Αύγουστο εμφανίστηκε σε ειδησεογραφικούς
λογαριασμούς ως άτυπος
σύμβουλος οικονομικών
θεμάτων στον πρωθυπουργό, μαζί με τον πρώην
κυβερνήτη της Τράπεζας
της Αγγλίας Mark Carney,
του οποίου το όνομα επέστησε περισσότερη προσοχή, αλλά του οποίου η
θητεία στα μαγειρέματα
στην κουζίνα του Trudeau
φαίνεται τώρα να ήταν
πιο σύντομη και λιγότερο
σημαντική.
Η τελευταία στάση στην
περιστρεφόμενη περιοδεία τoυ Sabia είναι εκπληκτική, κυρίως επειδή μέχρι
την περασμένη εβδομάδα,
η κορυφαία δουλειά στο
Finance δεν φάνηκε να είναι ανοιχτή. Ο Paul Rochon
υπήρξε αναπληρωτής στα
Οικονομικά από τότε που
υπουργός ήταν ο Συντηρητικός Joe Oliver, πριν από
τις ομοσπονδιακές εκλογές
του 2015. Πηγές λένε ότι ο
Rochon είπε στους συναδέλφους του ότι περίμενε
να αποσυρθεί μετά τον
επόμενο ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό, που είχε
προγραμματιστεί για την
άνοιξη του 2021. Η απόφασή του να ειδοποιήσει
πολύ νωρίτερα, μια μέρα
μετά την Φθινοπωρινή
οικονομική ενημέρωση
που περιγράφει τις μαζικές νέες δαπάνες και

μερικές συμβουλές για
το πώς θα διανεμηθεί ή
θα περιοριστεί, ήρθε ως
βόμβα στις ευγενείς περιφέρειες της πρωτεύουσας.
«Αν ο Πολ, ο οποίος ήταν
παγκοσμίως σεβαστός
για τις έξυπνες λύσεις του,
τη σκληρή δουλειά του,
την αφοσίωσή του στο
δημόσιο συμφέρον, είχε
προκλήσεις με ένα ισορροπημένο δημοσιονομικό
πλαίσιο, τι μπορεί να κάνει
ένας αρχάριος;» ένας βετεράνος αξιωματούχος,
μιλώντας υπό τον όρο της
ανωνυμίας, είπε.
Από τη φήμη τουλάχιστον,
ο Sabia είναι ο τύπος του
αρχάριου που μπορεί να
κάνει πολλά. Ένας βετεράνος διευθυντής στα ανώτατα επίπεδα επιχειρήσεων
και κυβέρνησης με τρομερό ιστορικό διαχείρισης
αλλαγών, ο Sabia συμβουλεύει την κυβέρνηση
του Trudeau από τις πρώτες μέρες της και θα γίνει
υπαρχηγός της υπουργού Οικονομικών Chrystia
Freeland στην εφαρμογή
ενός σχεδίου για φιλόδοξη
κυβέρνηση μετά από μια
καταστροφική πανδημία.
Από το χτύπημα της πανδημίας COVID-19, ο Sabia
έχει εκφραστεί ειλικρινά
στο αίτημα για μια νέα φιλοδοξία για την κυβέρνηση, ξεκινώντας από μια δημοσίευση που δημοσίευσε
στο Globe and Mail τον
Μάρτιο, λίγες μόνο ημέρες
μετά την έναρξη του παγκόσμιου κλειδώματος τον
Μάρτιο. Αναδρομικά, αυτό
το κομμάτι στέκεται τώρα
ως ένα είδος μανιφέστου.
Ο διορισμός του για τη
διαχείριση της τράπεζας
υποδομής ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων
πραγματοποιήθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες
μετά τη δημοσίευσή του.
Οι κυβερνήσεις «πρέπει να
αφήσουν πίσω τους την
ορθόδοξη σκέψη», έγραψε ο Sabia και να «αποφύγουν την παγίδα της
στοιχειώδους, κομματικής
δράσης που είναι τόσο
συχνά το αντανακλαστικό
της γραφειοκρατίας». Η
διαχείριση της άμεσης
κρίσης θα αποτελούσε
τεράστια πρόκληση, αλλά
ο Sabia ήταν ιδιαίτερα
μεταμορφωμένος από την
επόμενη - επανεκκίνηση
της οικονομίας μετά την
κρίση της υγείας.
Αυτή θα ήταν «μια πολύτιμη ευκαιρία για να διαμορφώσουμε τη μελλοντική
μας οικονομία», έγραψε, σε
γλώσσα που θα μπορούσε
να θεωρήσει ορισμένους

τόσο μεγαλειώδεις, αλλά
αυτό φαίνεται να έχει τραβήξει τη φαντασία του
πρωθυπουργού. «Θυμηθείτε τον διάσημο Rahm
Emanuel:« Δεν θέλετε ποτέ
να χαθεί μια σοβαρή κρίση
».
Ο Sabia προέτρεψε τις
κυβερνήσεις να αρχίσουν
να σκέφτονται για «μια
νέα γενιά υποδομών και
δαπάνες για την εκπαίδευση. Σχετικά με την καθαρή
τεχνολογία και τον εξοπλισμό του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Και
για την ανα χρηματοδότηση μακροπρόθεσμα ενός
μικρού και μεσαίου τομέα
των επιχειρήσεων που θα
προκύψει από αυτήν την
κρίση κατακερματισμένη,
αλλά που εξακολουθεί
να είναι ο κινητήρας της
απασχόλησης στην οικονομία μας.
Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του
Καναδά από την εποχή που
το απέκτησε. Η παράθεση
του έργου σε μια συμμετοχική φράση ενώ μίλησε για

κάτι άλλο πρότεινε ότι ο Sabia
ήταν πραγματικά σε διάθεση
να σκεφτεί μεγάλα. «Δεδομένης της κλίμακας
των επενδύσεων
που ενδέχεται
να απαιτηθούν
για την αναζωογόνηση της
οικονομίας μας,
αυτή είναι μια
ευκαιρία να κάνουμε τα
πράγματα γρηγορότερα,
πιο αποτελεσματικά και
πιο συνεκτικά για να διασφαλίσουμε τη μελλοντική
μας ευημερία σε κάτι που
πιθανόν θα είναι ένας διαφορετικός κόσμος».
Μια θέση στο υπουργείο
Οικονομικών θα αποτελούσε μια επιστροφή για
τον Sabia. Ξεκίνησε να
κάνει πρωτοσέλιδα με το
όνομα του το 1990 ως
γενικός διευθυντής της
φορολογικής πολιτικής
στο Υπουργείο Οικονομικών όταν η κυβέρνηση του
Brian Mulroney ετοιμαζόταν να εισαγάγει το φόρο
αγαθών και υπηρεσιών.
Ο Sabia έγινε ο κύριος
εκπρόσωπος του τμήματος για την αμφιλεγόμενη
φορολογική αλλαγή. Έγινε
αναπληρωτής γραμματέας
του υπουργικού συμβουλίου όταν ο Paul Tellier ήταν
υπάλληλος του Συμβουλίου του Privy και ακολούθησε τον Tellier από την
Οτάβα στη CN Rail, όπου
οι δύο σχημάτισαν εκτελεστική ομάδα που οδήγησε
την ιδιωτικοποίηση των

Καναδικών Σιδηροδρόμων
CN. Η επόμενη επιτυχία
του Tellier ήταν και του
Sabia: Ο Tellier ήταν στο
διοικητικό συμβούλιο του
BCE όταν ο Sabia έγινε
διευθύνων σύμβουλος του
γίγαντα τηλεπικοινωνιών
το 2002. Επτά χρόνια αργότερα έγινε Διευθύνων
Σύμβουλος του μαζικού
συνταξιοδοτικού ταμείου
του Κεμπέκ, το Caisse de
dépôt, με αποζημίωση 21
εκατομμυρίων δολαρίων
από την BCE και μια σειρά
από μικτές κριτικές. Από τη
μία πλευρά είχε αναμορφώσει δραστικά την εταιρεία. Σε ένα άλλο δεν είχε
ικανοποιήσει ελπίδες για
βελτιωμένα αποτελέσματα, είτε για τους μετόχους
είτε για τους πελάτες. Για
πρώτη φορά, οι αναλυτές
χρησιμοποιούσαν φράσεις
όπως «συγγενικά ανίκανοι
να πάρουν γρήγορες αποφάσεις» και «παράλυση
ανάλυσης» για να περιγράψουν το πρώην παιδί
θαύμα.
Στο Caisse, o Sabia ξεπέρασε τον σημαντικό πρώιμο
σκεπτικισμό - ήταν ένας
αγγλόφωνος που είχε εργαστεί στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην
Οττάβα και το Τορόντο,
διευθύνοντας τον κουμπαρά του εθνικισμού του Κεμπέκ - για να ξανασκεφτεί
τον τρόπο με τον οποίο
η Caisse επένδυσε, στοιχηματίζοντας σε μεγάλο
βαθμό σε έργα υποδομής
διεθνώς, και σχεδιάζοντας
ένα σύστημα ελαφρών
σιδηροδρόμων, το REM,

που υπόσχεται να φέρει
επανάσταση στη διέλευση
γύρω από το Μόντρεαλ.
Όχι ότι η διαδρομή ήταν
χωρίς προσκρούσεις. H
Caisse φαίνεται ότι δεν
συνειδητοποίησε ότι το
Μόντρεαλ έχει αεροδρόμιο και θα ήταν ωραίο να
το επισκευθήτε με το τρένο. Ο Sabia υποστηρίζει
εδώ και πολύ καιρό ότι ένα
σταθερό έργο υποδομής
θα δελεάσει θεσμικούς
επενδυτές που θα ταιριάζουν με τις κυβερνητικές
επενδύσεις σε δολάρια.
Αντίθετα, η Οττάβα και
η Πόλη του Κεμπέκ βρίσκονται σήμερα σε έναν
ευγενικό διαγωνισμό για
να δουν ποια κυβέρνηση
θα αναγκαστεί να ταιριάξει
τη δική της επένδυση με
περισσότερες επενδύσεις.
Μέχρι σ τιγμής, η επιστροφή του Sabia στους
κύκλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ήταν
μεγαλύτερη στις μεγάλες
δηλώσεις παρά στα αποτελέσματα. Το ίδιο πράγμα έχει συμβεί πριν και
πρόσφατα. Ο Sabia ήταν
σε ένα συμβούλιο οικονομικής ανάπτυξης, υπό την
προεδρία του συμβούλου
Dominic Barton, που μαγείρευε διάφορες ιδέες για
μετασχηματισμό οικονομικής πολιτικής στην πρώτη
εντολή του Trudeau. Αυτό
οδήγησε στη δημιουργία
της Τράπεζας Υποδομών,
και όχι σε πολλά. Ίσως αυτό
που έλειπε ήταν ο Michael
Sabia στην κορυφή των
δημόσιων υπηρεσιών. Εάν
ναι, τώρα έχει την ευκαιρία
να το αποδείξει.

Το Ιράν εκτελεί αντιφρονούντα δημοσιογράφο, κατηγορώντας τον για υποκίνηση.
Του Ραμίν Μοστάγκιμ και βατο ότι ήταν "εξοργισμέτης ΙβάναΚοττασοβά, CNN νοι με αυτό το νέο έγκλημα
της ιρανικής δικαιοσύνης".
Του Θωμά Σ. Σάρας
Η ομάδα έκανε εκστρατεία
Ο αντιφρονούντας Ιρανός για την ανατροπή της θαδημοσιογράφος Ρουχόλα νατικής ποινής του Ζαμ,
Ζαμ απαγχονίστηκε στο ισχυριζόμενη ότι ο δημοΙράν το πρωί του Σαβ- σιογράφος "απήχθη και
βάτου, σύμφωνα με την συνελήφθη παράνομα" και
"δικάστηκε με κατάφωρα
κρατική τηλεόραση IRIB.
άδικο τρόπο".
Ο Ζαμ κρίθηκε ένοχος
για "διαφθορά στη γη", Ο Ζαμ ζούσε εξόριστος
κατηγορία που δεν προσ- στη Γαλλία όταν συνελήδιορίζει έγκλημα, αλλά φθη από τις ιρανικές αρχές
μερικές φορές χρησιμο- τον Οκτώβριο του 2019. Οι
ποιείται από την ιρανική συνθήκες για το πώς και
κυβέρνηση για φερόμενες πού τέθηκε υπό κράτηση
απόπειρες ανατροπής του παραμένουν ασαφείς.
καθεστώτος.
Ο δημοσιογράφος έφυΟ Ζαμ διηύθυνε τον διαδι- γε από τη Γαλλία στις 11
κτυακό ισότοπο ειδήσεων Οκτωβρίου, σύμφωνα
της αντιπολίτευσης Amad με το γαλλικό υπουργείο
News, ο οποίος κατηγο- Εξωτερικών. Τρεις ημέρες
ρήθηκε από την Τεχεράνη αργότερα, το Σώμα των
για υποκίνηση βίας κατά Φρουρών της Ισλαμικής
τη διάρκεια θανατηφό- Επανάστασης του Ιράν εξέρων διαδηλώσεων το 2017 δωσε δήλωση αναφέροκαι το 2018, ανέφερε το ντας ότι τον είχε συλλάβει.
ημιεπίσημο πρακτορείο
ειδήσεων Tasnim το 2019. Μετά τη σύλληψή του, οι
ιρανικές αρχές δημοσίευΟι Δημοσιογράφοι Χωρίς σαν ένα βίντεο του Ζαμ σε
Σύνορα δήλωσαν το Σάβ- ένα αυτοκίνητο, φορώντας

μαύρα γυαλιά. Το βίντεο
τον δείχνει επίσης να κάθεται μπροστά από μια
κάμερα, απολογούμενος
με μια «συγγνώμη» για τις
πράξεις του.
Κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε θάνατο τον
Ιούνιο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την εκτέλεση,
καλώντας το Ιράν να «απέχει από οποιεσδήποτε μελλοντικές εκτελέσεις και να
ακολουθήσει μια συνεπή
πολιτική για την κατάργηση της θανατικής ποινής».
"Είναι επίσης επιτακτική
ανάγκη για τις ιρανικές
αρχές να υποστηρίξουν
τα δικαιώματα της κανονικής διαδικασίας των κατηγορουμένων ατόμων
και να σταματήσουν την
πρακτική της χρήσης τηλεοπτικών ομολογιών για να
καθιερώσουν και να προωθήσουν την ενοχή τους",
ανέφερε ο εκπρόσωπος
τύπου της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ σε
δήλωσή του το Σάββατο.

"Η ΕΕ πιστεύει ότι η θανατική ποινή είναι μια
σκληρή και απάνθρωπη
τιμωρία, η οποία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για
το έγκλημα και αποτελεί
απαράδεκτη άρνηση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας
και ακεραιότητας", πρόσθεσε η δήλωση.
Το Ιράν είχε κατηγορήσει
τον Ζαμ ότι συνεργάζεται με τις αμερικανικές,
γαλλικές και ισραηλινές
μυστικές υπηρεσίες που
του παρείχαν "φανερή και
συγκεκαλυμμένη" προστασία, σύμφωνα με το
ημιεπίσημο πρακτορείο
ειδήσεων Fars του Ιράν.
Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς
Σύνορα αναφέρουν ότι το
Ιράν είναι μια από τις πιο
καταπιεστικές χώρες στον
κόσμο για δημοσιογράφους εδώ και 40 χρόνια.
Η οργάνωση αναφέρει ότι
τουλάχιστον 860 δημοσιογράφοι και πολίτες-δημοσιογράφοι έχουν φυλακιστεί ή εκτελεστεί στο Ιράν
από το 1979.
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Οι φορολογούμενοι αξίζουν «καθήκον φροντίδας»
από τον Καναδικό Οργανισμό Εσόδων

Aaron Wudrick, Canadian Tax payers Federation
(Αυτή η στήλη εμφανίστη- τη ιστορία δύο ιδιοκτηκε αρχικά στο Financial τών εστιατορίων από το
Post)
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Είναι δύσκολο να υπε- οι οποίοι πολέμησαν την
ρεκτιμήσουμε την δύνα- εκτίμηση φόρου ύψους 1
μη που ασκούν οι συλλέ- εκατομμυρίου δολαρίων
κτες φόρων επάνω στους που επέβαλε η Υπηρεσία
απλούς Καναδούς, ειδικά εσόδων του Québec αφού
στους ιδιοκτήτες επιχειρή- κατηγορήθηκαν εσφαλσεων. Οι δρακόντειες φο- μένα ότι δεν επέβαλαν
ρολογικές εκτιμήσεις και η φόρους επί των πωλήεξωφρενική και παράλογη σεων. Οι ιδιοκτήτες των
συμπεριφορά μπορούν να επιχειρήσεων κέρδισαν, με
καταστρέψουν ζωές. Αλλά την αξιολόγηση τελικά να
τώρα, όσοι έχουν πάρει το μηδενίζεται. Όμως, το λυβάρος αυτής της αθέμιτης πηρό έπος πήρε 15 χρόνια
μεταχείρισης παλεύουν για από τη ζωή τους και τους
να ενισχύσουν μια θεμελι- κόστισε 350.000 δολάρια
ώδη νομική αρχή για την σε νομικές αμοιβές. Στο
προστασία των φορολο- τέλος, το δικαστήριο αρνήγουμένων.
θηκε να επιβάλει ποινική
Σκεφτείτε την πρόσφα- αποζημίωση στη φορολο-

γική υπηρεσία.
Ή σκεφτείτε τον
Ir vin Leroux, ο
οποίος χτυπήθηκε
με την απίστευτη
φορολογική εκτίμηση των 728.000
$ στο πάρκο RV
του σ το Prince
George, B.C, το
1999. Ο Οργανισμός Εσόδων του
Καναδά κατέσχεσε τα οικονομικά
του αρχεία. Όταν
ζήτησε τα αρχεία του πίσω
για να αποδείξει ότι οι
ελεγκτές είχαν κάνει λάθος
εκτίμηση, ο Οργανισμός
Φορολογικών εσόδων
είπε ότι τα είχε καταστρέψει κατά λάθος. Προτού
μπορέσει να αποδείξει το
δίκιο του στο δικαστήριο
- υποστηριζόμενος από
την Καναδική Ομοσπονδία
Φορολογουμένων - ο CRA
εξέδωσε ένα κλητήριο
ένταλμα κατάσχεσης και
πώλησης της περιουσία
του, οδηγώντας τους πιστωτές του να το κατασχέσουν και να το πουλήσουν
για λιγότερο από το μισό
της αξίας του. Ο CRA παραδέχτηκε τελικά ότι ήταν
λάθος και πρόσφερε στον
Leroux επιστροφή χρη-

μάτων ύψους 24.000 $. Ο
Leroux Μήνυσε τον Καναδικό Οργανισμό Εσόδων,
αλλά το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν
αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τις
ζημίες που του αξιώθηκαν
ύψους 4 εκατομμυρίων
δολαρίων.
Η ασημένια ένδυση που
προέκυψε από την υπόθεση Leroux ήταν ότι για
πρώτη φορά ένας δικαστής έκρινε ότι το CRA
οφείλει στον Leroux «καθήκον φροντίδας». Το
καθήκον της φροντίδας
είναι μια νομική υποχρέωση που απαιτεί από τους
υπαλλήλους του CRA να
διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο φροντίδας
στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τους φορολογούμενους. Καθιστά
επίσης το CRA υπεύθυνο
για αποζημίωση εάν δεν
πληροί αυτό το βασικό
πρότυπο.
Δυστυχώς για τους Καναδούς φορολογούμενους,
αυτή η υποχρέωση μέριμνας δεν έχει καθοριστεί
με ακρίβεια, με αρκετά
δικαστήρια σε διάφορες
επαρχίες να ερμηνεύουν το προηγούμενο του

Leroux με διαφορετικούς
τρόπους. Καθώς τα πράγματα ισχύουν σήμερα, η
νομική αρχή πρέπει να
αποσαφηνιστεί.
Αυτοί οι δύο εστιάτορες
του Κεμπέκ, η Isabelle
D e s b i e n s κα ι ο G a r y
Chionis, συμφωνούν. Γι
‘αυτό ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά να ακούσει την υπόθεσή τους και να αποφανθεί
για πάντα σχετικά με την
αρχή του καθήκοντος περίθαλψης (και για άλλη μια
φορά, το CTF είναι στην
ευχάριστη θέση να υποστηρίζει την προσπάθειά
τους).
Ο στόχος τους να υποβάλουν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι να
αποδείξουν, στο ανώτατο
δικαστήριο της χώρας,
ότι όταν εκπρόσωποι μιας
κυβερνητικής υπηρεσίας
αναλαμβάνουν σκληρές
ενέργειες που καταστρέφουν ζωές, πρέπει να
υπάρξουν πραγματικές
συνέπειες.
Εάν τελικά κερδίσουν την
υπόθεσή τους, εάν το δικαστήριο συμφωνήσει
να την ακούσει, αυτό θα
ήταν ένα παιχνίδι αλλαγής.
Επιτέλους οι Καναδοί θα

έχουν κάποια άνεση ότι ο
CRA πρέπει να τους αντιμετωπίζει με σεβασμό και
φροντίδα ή να κινδυνεύει
να ευθύνεται για ζημιές.
Οι Καναδοί αγωνίστηκαν
εδώ και πολύ καιρό να
αποκτήσουν ακόμη και τα
πιο βασικά επίπεδα υπηρεσιών και πολύ συχνά δίδονται κακές συμβουλές από
πράκτορες του CRA. Δεν
είναι παράλογο ο CRA να
υποχρεωθεί να πληρώνει
για τις δικές του αποτυχίες.
Έχει περάσει πολύς καιρός
που οι φορολογούμενοι
είχαν κάποια σαφή προστασία από υπερβολικά
ενθουσιώδεις υπαλλήλους
της Καναδικής Υπηρεσίας Εσόδων. Χάρη στους
αδικημένους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων όπως οι Irvin
Leroux, Isabelle Desbiens
και Gary Chionis, υπάρχει
μια καλή πιθανότητα να
την αποκτήσουν επιτέλους.
περισσότερες πληροφορίες καλέστε:
Aaron Wudrick, C TF
Federal Director Cell: 613295-8409

Είτε ο Doug Ford παραπλανά τους κατοίκους του Οντάριο
σχετικά με την εισφορά άνθρακα στην Οτάβα, είτε δεν το
καταλαβαίνει, λέει ο υπουργός περιβάλλοντος
Ο Ντάγκ Φορντ είτε εκ
προθέσεως παραπλανά
τους κατοίκους του Οντάριο σχετικά με το νέο σχέδιο κλιματικής αλλαγής της
Οτάβα ή το παρανοεί εντελώς, λέει ο ομοσπονδιακός
υπουργός περιβάλλοντος.
Ο πρωθυπουργός Ford είτε
δεν λέει στους κατοίκους
του Οντάριο τα γεγονότα,
είτε δεν κατανοεί πλήρως πώς λειτουργεί η τιμή
για την ρύπανση, γιατί
αυτό που λέει είναι απλά
λανθασμένο”, δήλωσε ο
Jonathan Wilkinson στο
συντακτικό συμβούλιο
μεγάλης εφημερίδας τη
Δευτέρα.
κή ως «δέσμευση φόρου
30%».
“Δεν νομίζω ότι οι πολι- Η επανάληψη των εχθροτικοί που χρησιμοποιούν πραξιών μεταξύ των δύο
ρητορική σαν αυτήν κά- επιπέδων διακυβέρνησης
νουν στους Καναδούς μια σχετικά με την εισφορά
άνθρακα έρχεται μετά από
εξαιρετική υπηρεσία.”
Την περασμένη εβδομάδα, μια περίοδο συνεργασίας
ο Ford είπε ότι το σχέ- και συντροφικότητας μεδιο που παρουσιάστηκε ταξύ Οτάβα και Οντάριο
από την ομοσπονδιακή κατά τη διάρκεια της πανκυβέρνηση θα κατέληγε δημίας του COVID-19.
σε εργαζόμενους όπως Την Παρασκευή, οι Καμια «βαριοπούλα» και το ναδοί έμαθαν ότι η κυχαρακτήρισε «το χειρότε- βέρνηση του Trudeau
ρο πράγμα που θα δείτε προτείνει κάτι παραπάνω
από τετραπλασιασμό της
ποτέ».
«Πληρώνετε 30 τοις εκατό εισφοράς άνθρακα ως μέπερισσότερα για τα πάντα, ρος ενός σχεδίου 15 δισεόχι μόνο για το φυσικό κατομμυρίων δολαρίων
αέριο, τα τρόφιμα, τα καλ- για την καταπολέμηση
λυντικά, τις υπηρεσίες, τα των εκπομπών αερίων του
εστιατόρια», δήλωσε ο θερμοκηπίου, αυξάνοντάς
Ford, εκτιμώντας τη νέα το κατά 15 $ ανά τόνο έως
ομοσπονδιακή στρατηγι- ότου φτάσει τα 170 $ το

2030. Το σχέδιο ανακοινώθηκε καθώς Το Οντάριο και ορισμένες άλλες
επαρχίες περιμένουν μια
απόφαση του Ανώτατου
Δικαστηρίου του Καναδά
σχετικά με το κατά πόσον
η Οττάβα έχει την εξουσία
να επιβάλλει το σύστημα
τιμολόγησης άνθρακα στις
επαρχίες.
Σύμφωνα με το νέο ομοσπονδιακό σχέδιο, το κόστος της βενζίνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 27,6
σεντς ανά λίτρο μεταξύ
2022 και 2030.
Αλλά ο Wilkinson είπε ότι
οι λεπτομέρειες ξεπέρασαν το κεφάλι του Ford.
«Όλα τα χρήματα επιστρέφουν (στους ανθρώ-

πους)», είπε για
την εισφορά. «Η
πλειοψηφία των
οικογενειών στο
Οντάριο και σε
όλη την υπόλοιπη
χώρα είναι στην
πραγματικότητα
καλύτερη.»
Το ομοσπονδιακό πρόγραμμα
χρησιμοποιεί τις
τριμηνιαίες πληρωμές, οι οποίες
θα βλέπουν τη
μέση τετραμελή
οικογένεια του
Οντάριο να λαμβάνει περίπου
2.000 $ ετησίως
σε εκπτώσεις έως το 2030.
«Τα χρήματα επιστρέφονται. Δεν αυξάνονται τα
έσοδα της κυβέρνησης »,
δήλωσε ο Wilkinson, προσθέτοντας ότι αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η
φιλελεύθερη κυβέρνηση
δεν το αναφέρει ως φόρο.
Ο Γουίλκινσον δήλωσε
ότι η κυβέρνηση αναμένει ότι το 60 έως 65 τοις
εκατό των οικογενειών θα
«βγαίνουν μπροστά» ως
αποτέλεσμα αυτών των
πληρωμών, με άλλες να
βγαίνουν περίπου ίσες και
μερικές να βγαίνουν πίσω.
Αυτός ο διαχωρισμός
καταρρέει σύμφωνα με
τις γραμμές εισοδήματος, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα άτομα με
υψηλότερα εισοδήματα

έχουν συνήθως οχήματα
με υψηλότερες εκπομπές
ή περισσότερα χόμπι με
έντονη εκπομπή. «Εκείνοι
με μικρότερο εισόδημα
συνήθως καταλήγουν να
επιστρέφουν χρήματα»,
είπε.
Ο Ford είπε ότι καθώς
η χώρα βγαίνει από το
COVID-19, θέλει να δει
«ένα περιβάλλον για επιχειρήσεις και ανθρώπους να
ευδοκιμούν και να ευημερούν και να μεγαλώνουν»,
αλλά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επρόκειτο τώρα
να «σιγουρευτεί ότι δεν
είμαστε ανταγωνιστικοί»
στο πλαίσιο του σχεδίου.
Ο Wilkinson αντέδρασε ότι
οι ευκαιρίες για ανταγωνιστικότητα θα είναι στον
περιβαλλοντικό τομέα.
«Μπορείτε να βάλετε το
κεφάλι σας στην άμμο και
να προσποιηθείτε ότι δεν
συμβαίνει και να επιτρέψετε στην οικονομία σας να
γίνει μη ανταγωνιστική»,
είπε, «ή μπορείτε πραγματικά να προσβλέπετε προς
το πού πηγαίνει ο κόσμος».
Ο Wilkinson είπε ότι υπάρχει ένας «νόμιμος ρόλος»
για συζήτηση σχετικά με
το σχέδιο, αλλά ότι πρέπει
να «ξεκινά από μια κοινή
βάση γεγονότων».
Τα πράγματα θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν,
δήλωσε ο Wilkinson, καθώς ο τρόπος με τον οποίο

διαμορφώνεται η εισφορά
άνθρακα θα είναι μέρος
των διαπραγματεύσεων
που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Οτάβα με τις
επαρχίες γύρω από την
εφαρμογή της.
Ένας εκπρόσωπος του
Ford δήλωσε ότι η πρόταση της Οτάβα δεν λαμβάνει υπόψη τις έμμεσες
αυξήσεις κόστους για τα
παντοπωλεία, τα ρούχα και
άλλα αγαθά που μεταφέρονται με φορτηγά.
«Ενώ μπορούμε όλοι να
συμφωνήσουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να
αναλαμβάνουμε δράση
για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής,
οι κυβερνήσεις πρέπει να
συνεργάζονται για να κάνουν τη ζωή πιο προσιτή,
ειδικά σε μια εποχή που οικογένειες και επιχειρήσεις
έχουν ήδη θυσιάσει τόσα
πολλά», έγραψε η Ivana
Yelich σε email δήλωση.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Περιβάλλοντος
και της Κλιματικής Αλλαγής του Καναδά, το νέο
σχέδιο θα έβαζε τη χώρα
σε ρυθμό να μειώσει τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τουλάχιστον
31% κάτω από τα επίπεδα
του 2005 έως το 2030,
αλλά παρέχει ένα εύρος
για πιθανές περικοπές έως
και 40%.
Απόδοση
Γιάννης Σ. Σαραϊδάρης
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Εύχεται στη πολυπληθή πελατεία του και όλη την Ομογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο
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Καλά Χριστούγεννα
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ 2021

Το μυστικό μας είναι η ποιότητα,
η τέχνη και η παράδοση.
Η καθαριότητα, η ευγένεια,
η προσφορά και η ποιότητα στα γλυκά μας
είναι το πιο δυνατό μας σημείο.
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Η Φθινοπωρινή οικονομική ενημέρωση. Η άσκηση
εμπιστοσύνης της Freeland
Πολ Γουέλς: Πότε θα σταματήσουν οι δαπάνες; Τι
είναι το «χτίζοντας καλύτερα»; Πώς θα διορθωθεί
ο αντίκτυπος της κρίσης
στο φύλο; Οι απαντήσεις
θα έρθουν αργότερα.
Από τον Πόλ Γουέλς
Πόσο κοστίζει αυτή η κρίση, ούτως ή άλλως - σε δολάρια, αν όχι σε ανθρώπινα
δεινά, κάτι που θα είναι
πάντα πιο δύσκολο να
μετρηθεί; Τι συνεπάγεται
το «οικοδομώντας καλύτερα»; Πώς θα αντιμετωπίσει
η κυβέρνηση του Trudeau
το δυσανάλογο βάρος της
οικονομικής κρίσης του
2020 στις γυναίκες; Ποια
κριτήρια θα καθοδηγήσουν τις αποφάσεις για τις
δαπάνες μετά τη λήξη της
κρίσης, ή μάλιστα αύριο
με την ανατολή του ηλίου; Σήμερα ήταν η μέρα
που η Chrystia Freeland
έδωσε τελικά απαντήσεις
σε αυτές τις ερωτήσεις και
πολλά άλλα, και σε κάθε
περίπτωση η απάντησή
της ήταν «Θα σου δώσω
την απάντηση κάποια
άλλη στιγμή».
Αυτό είναι το δεύτερο
πράγμα (ενημέρωση) της
κυβέρνησης του Trudeauπου-δεν-δεν-έχει προϋπολογισμό φέτος. Τον Ιούλιο
υπήρχε ένα οικονομικό
και δημοσιονομικό στιγμιότυπο σε 168 σελίδες. Το
Νοέμβριο υπάρχει δημοσιονομική και οικονομική
δήλωση σε 237 σελίδες.
Τι άλλαξε; Η ταυτότητα
του υπουργού Οικονομικών, φυσικά, έχει αλλάξει,
για λόγους που συνεχίζουν να αλλάζουν με την
αφήγηση. Ο τρόπος της
υπουργού Οικονομικών,
από την άλλη πλευρά, διατηρείται σταθερός. Τον
Νοέμβριο όπως και τον
Ιούλιο, υπάρχει βεβαιότητα σχετικά με τα ποσά
που έχουν ξοδευτεί μέχρι
σήμερα και ομόκεντρους
κύκλους αβεβαιότητας για
όλα τα άλλα.

Η Freeland φτάνει σε συνέντευξη τύπου για τη δημοσιονομική ενημέρωση στην Οτάβα
Υπάρχει καλός λόγος και
για τα δύο - για τις μέχρι τώρα δαπάνες και για
την αβεβαιότητα. Αυτό
που συνέβη τον Μάρτιο
ήταν ότι μεγάλο μέρος της
παγκόσμιας οικονομίας
σταμάτησε να λειτουργεί από τη μια μέρα στην
άλλη. Οι άνθρωποι έχασαν την ικανότητά τους
να ενεργούν ως πελάτες,
πωλητές, επιβάτες ή μέλη
του κοινού. Όλοι αυτοί
οι ρόλοι θα επέστρεφαν,
αλλά εν τω μεταξύ κάποιος έπρεπε να καλύψει
το κόστος διατήρησης
ενός μοτίβου κράτησης.
Δεν θα μπορούσαν να
είναι μεμονωμένα άτομα:
το χρέος της πιστωτικής
αγοράς των νοικοκυριών
του Καναδά ήταν 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια τον
Ιούλιο, αν και είχε μειωθεί
μέχρι τον Ιούλιο, καθώς η
κυβέρνηση, μια οντότητα
που ήταν σε καλύτερη
κατάσταση να δανειστεί
με λογικό κόστος, ανέλαβε
το βάρος. Και η κυβέρνηση
που σήκωσε το βάρος δεν
θα μπορούσε, στις περισσότερες περιπτώσεις, να
είναι επαρχιακή: οι περισσότερες επαρχίες έχουν
πολύ λιγότερη δημοσιονομική ικανότητα από ό,
τι οι ομοσπονδιακοί, όπως

επεσήμανε ο αρμόδιος
του προϋπολογισμού του
Κοινοβουλίου.
Έτσι, το χρέος έπρεπε να
διογκωθεί, και το έκανε,
στο μόνο μέρος όπου
υπήρχε χώρος: στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Και υπάρχει χώρος: ήταν
μοντέρνο να διαμαρτύρονται για τα ελλείμματα του
Justin Trudeau, τα οποία
εξερράγησαν φέτος, αλλά
το κόστος κράτησης του
χρέους παραμένει κοντά
στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα, όπως δείχνει αυτό
το γράφημα από την ενημέρωση της Freeland.
Στην πραγματικότητα,
επειδή η ομοσπονδιακή
επιβάρυνση του χρέους
βρισκόταν σε σταθερή
πτωτική πορεία κατά την
εκλογή του Trudeau, υπήρχε περιθώριο για τους Φιλελεύθερους να είναι πιο
φιλόδοξοι με την υποστήριξη από το COVID από
πολλές άλλες χώρες:
Ήταν μια άθλια χρονιά. Ο
ρόλος της κυβέρνησης
ήταν σε μεγάλο βαθμό να
πληρώνει τους ανθρώπους
για να μείνουν στο σπίτι,
αν μπορούσαν, και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν
άδειες, αν μπορούσαν. Ο
Καναδάς μπορεί να πληρώ-

σει περισσότερα,
επειδή οι πρωθυπουργοί από τον
Brian Mulroney
έως τον Stephen
Harper πάτησαν
ένα άσχημο χρέος
στο έδαφος και
το κράτησαν εκεί.
Ο Justin Trudeau
έχει την πολυτέλεια να επικρίνει
τη λιτότητα γιατί
κάθε πρωθυπουργός μετά τον Pierre
Tr u d e a u ή τ α ν,
τουλάχιστον σε
σύγκριση με τον
Trudeau και στα
δύο άκρα, λιτός.
Πότε τελειώνει; Φυσικά
κανείς δεν ξέρει, και ο
Trudeau και ο ανάμεικτος
υπουργός Οικονομικών
του έχουν χρησιμοποιήσει
αυτό το γεγονός για να
δικαιολογήσουν την παράδοση σχεδόν οτιδήποτε
εκτός από έναν επίσημο
προϋπολογισμό. Χμμ. Κατά
κάποιο τρόπο η Γαλλία και
η Ιαπωνία και η Γερμανία
και η Ιταλία και η Πορτογαλία και το Οντάριο το
διαχειρίστηκαν. Ωστόσο,
σε κάθε περίπτωση, οι
αριθμοί κινούνται στόχους ούτως ή άλλως. Η
ενημέρωση της Freeland
σημειώνει ότι οι Φιλελεύθεροι ανακοίνωσαν νέες
δαπάνες ύψους 87,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων
από το θερινό στιγμιότυπο
του Morneau και συνεχίζει
να ανακοινώνει 54,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε
συγκεκριμένες νέες, νέες
δαπάνες, καθώς και 60- $
100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακόμη - μη καθορισμένες νεότερες, νεότερες
δαπάνες σε “ τόνωση της
οικονομίας »μόλις τελειώσει η άμεση κρίση στην
υγεία. Θεωρώ ότι είναι
αδύνατο να φανταστώ
αυτήν την κυβερνητική
δαπάνη στο χαμηλότερο
εύρος, οπότε το ονομάζω
240 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες δαπάνες από
τον Ιούλιο.

Η Freeland επανέλαβε αρκετές φορές ότι το ξεφάντωμα δεν θα συνεχιστεί
για πάντα. Πιστεύω ότι
αυτό είναι αλήθεια. Όμως
όποιος ψάχνει υπαινιγμούς
για το πώς θα σταματήσει
θα απογοητευτεί. Υπάρχουν κωμικά ασαφείς αναφορές σε «προστατευτικά
κιγκλιδώματα» και «άγκυρα». Τα προστατευτικά
κιγκλιδώματα της Freeland
ορίστηκαν, αρκετά χαλαρά
ώστε να τα καταστήσουν
χωρίς νόημα: οι δαπάνες
θα τελειώσουν όταν αυτή
η κυβέρνηση πιστεύει ότι
είναι καιρός να ξοδέψετε
λιγότερα. Η άγκυρα είναι
τελείως απροσδιόριστη: Η
Freeland θα μας πει αργότερα, αυτή υπόσχεται.
Τόσο για τη δράση δαπανών πρώτης γραμμής. Τι
γίνεται με τις λεπτομέρειες
στα σύνολα; Λοιπόν, είμαι
στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσω ότι μετά από
οκτώ μήνες συζήτησης
τι σημαίνει «οικοδομώντας καλύτερα», μπορούμε
τώρα να αποκαλύψουμε
ότι σημαίνει σχεδόν τίποτα: μια αργή αύξηση
έως μισό δισεκατομμύριο δολάρια το 2024-25.
Επιπλέον, τα $ 60- $ 100
δισεκατομμύρια για τη συνέχιση των δαπανών υποδομής περίπου στο ρυθμό
που είχε ήδη ξοδέψει ο
Trudeau σε υποδομές (γι’
‘αυτό έβαλα «τόνωση της
οικονομίας» σε αποσπάσματα πριν από μερικές
παραγράφους: για να είναι
διεγερτικό, η δημοσιονομική δράση πρέπει πρώτα
να γίνει αντιληπτή από
οποιονδήποτε ).
Πώς θα διορθωθεί ο αντίκτυπος αυτής της κρίσης
στο γενετήσιο φύλο; Είναι
μια σοβαρή και σημαντική
ερώτηση. Η απάντηση θα
με «σταματήσει αν το έχετε
ακούσει», ελάτε αργότερα
και θα παραδοθεί από
άτομα που δεν βρίσκονται
επί του παρόντος στην
ομοσπονδιακή μισθοδοσία. Θα υπάρξει ένα Σχέδιο

Δράσης για τις Γυναίκες και
την Οικονομία, το οποίο
θα αναπτυχθεί από μια
«ειδική ομάδα διαφορετικών εμπειρογνωμόνων».
Προσθέστε το στο «συμβουλευτικό όργανο καθαρού μηδενικού» που
είπε ο Jonathan Wilkinson,
υπουργός περιβάλλοντος,
την περασμένη εβδομάδα,
θα πάρει απολύτως κάθε
σκληρή απόφαση σχετικά
με το πώς θα αντιστρέψει
30 χρόνια παραβιάσεων
των εκπομπών άνθρακα.
Και ο πρώην διοικητής
του ΝΑΤΟ που θα είναι
υπεύθυνος για τη διανομή
εμβολίων.
Αυτή η προθυμία να προσφέρουμε τις πιο δύσκολες αποφάσεις της κυβέρνησης σε άτομα που δεν
είναι στην κυβέρνηση είναι
η τελευταία διανοητική
μανία στο Πρωθυπουργικό Γραφείο μετά από την
έντονη έξαρση των «ομάδων ανταπόκρισης περιστατικών» που διήρκεσαν
πριν από μερικούς μήνες
ένα χρόνο, και της «παραδοσιολογία» Τρέλα του
2016, και η τρελή στιγμή
το 2016 όταν φαινόταν δυνατό να πιστέψουμε ότι τα
σκανδιναβικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα πληρώσουν
για τον Καναδά του αύριο.
Είμαι όλος για διαφορετικά
συμβουλευτικά όργανα,
και μου αρέσουν καλύτερα
όταν είναι υπόλογοι στο
Κοινοβούλιο και υποστηρίζονται από το ένα τέταρτο ενός εκατομμυρίου
δημόσιων υπαλλήλων. Το
φανταχτερό όνομα για ένα
τέτοιο πλάσμα είναι ένα
Υπουργικό Συμβούλιο. Οι
αποφάσεις του δεν θα είναι
ευκολότερες μετά τις τελευταίες εκθέσεις της συμβουλευτικής επιτροπής,
αν και υπάρχει μια καλή
πιθανότητα οι αποφάσεις
αυτές να ανατραπούν μετά
τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές και υποθέτω
ότι δεν μπορώ να είμαι
απόλυτα σίγουρος ότι δεν
είναι το θέμα.

ΓΓ ΟΗΕ: Οι εθελοντές αξίζουν τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες
Τη σημαντική συνεισφορά των εθελοντών στην
αντιμετώπιση της πανδημίας, εκφράζοντας τις
ειλικρινείς του ευχαριστίες,
υπογραμμίζει στον φετινό
εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας Εθελοντών, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες. «Σε
όλο τον κόσμο, εθελοντές βοηθούν ευάλωτες
ομάδες, διορθώνουν την
παραπληροφόρηση, διδάσκουν παιδιά, προσφέρουν βασικές υπηρεσίες σε
ηλικιωμένους και υποστηρίζουν τους εργαζόμενους
πρώτης γραμμής στην
υγεία», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Γκουτέρες. Προσθέτει μάλιστα
ότι οι εθελοντές συχνά
εργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη και δημιουργούν

μία αίσθηση
συντροφικότητας, ενισχύουν
την κοινωνική
συνοχή, συμβάλλουν στην
προστασία
των κοινοτήτων, ιδιαίτερα
προσφέροντας
σε αυτούς που
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
Επιπροσθέτως, ο γενικός
γρ α μ μ α τ έ α ς
του ΟΗΕ υπογραμμίζει πως
καθώς ανακάμπτουμε από
την πανδημία,
οι εθελοντές
έχουν να διαδραματίσουν

έναν σημαντικό ρόλο για
την επιτάχυνση της αλλαγής προς πράσινες, χωρίς
αποκλεισμούς και δίκαιες
οικονομίες.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ.
Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να προωθήσουν τον
εθελοντισμό, να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των
εθελοντών και να αναγνωρίσουν τη συμβολή των
εθελοντών στην επίτευξη
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, επισημαίνοντας
ότι οι εθελοντές αξίζουν τις
ειλικρινείς μας ευχαριστίες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
διεθνησ-ημερα-εθελοντισμου
ΟΗΕ
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Στόχος μας η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας

Nikos Panos, his family & staff wish everyone

A Peacefull Christmas and a
Prosperous & Happy New Year 2021

Ευχόμαστε στη πολυπληθή πελατεία μας
και όλη την Ομογένεια σε ολόκληρο τον κόσμο

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
×ÑÏÍÉÁ ÐÏËËÁ
ÅÕÔÕ×ÉÓÌÅÍÏ ÊÁÉ

ÅÐÉÊÅÑÄÅÓ ÔÏ 2021
Η Διεύθυνση και οι συνεργάτες
της επιθεώρησης «ΠΑΤΡΙΔΕΣ»
εύχονται ολόψυχα στους αναγνώστες καθώς και
την διάσπαρτη Ομογένεια σε όλα τα σημεία της γης

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ και
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021

Lieutenant Governor’s 2020 holiday message
This holiday season brings
with it mixed and complicated emotions. It has
been a year of challenges
for all Ontarians.
My thoughts turn to those
who have lost loved ones,
those who will be disappointed because they
cannot celebrate with extended family members
in person, those who will
miss out on cherished
traditions and those who
remain anxious and uncertain about what the near
future will hold.
And yet, out of these unprecedented circumstances we have also seen the
very best of humanity.
Together, with creativity,
courage and compassion
we have supported each
other – our families, neighbors and communities. We
have much to be thankful
for this holiday season.
I am so grateful to all those
who serve. You who respond when we need you
the most. Our doctors,
nurses, and personal support workers. Our first responders, teachers, scientists and countless others.
Those who never tire or fail
to answer the call.
Equally, I appreciate those
who take risks, sometimes

at great personal cost,
so that the rest of us can
work from home. Those
who keep us fed, deliver goods we need, and
clean our public spaces,
doing work that we take
for granted. Those who
put others before themselves, like our small business owners and frontline
workers. Throughout this
pandemic, Ontarians have
demonstrated that where
the health and wellbeing
of our fellow citizens is
concerned, every act and
sacrifice counts.
I am inspired by those who
never give up hope. Those
who are thinking boldly
about a more just
and sustainable future, where everyone finds acceptance, and every
voice is heard. One
with inclusive economic prosperity,
dignity for all, and
a new and better
normal. One that
respects Indigenous communities
who have stewarded and shaped
this land from time
immemorial.
The COVID -19
pandemic has

tested the character and
resolve of the people of
this province. So this year,
whatever your faith or
tradition, I encourage you
to celebrate with purpose
and a renewed optimism.
Let us rejoice in all that
we have overcome with
warmth and generosity of
spirit but let us also consider how we will remain
energized for all we must
yet accomplish. We are all
in this together. Be kind to
one another.
As The Queen’s representative in Ontario, I wish
you good health and happiness. Quite simply, may
you find peace.

PATRIDES

10 Δεκεμβρίου 2020

19

20

December 10, 2020

PATRIDES

«Η πόλις ημών ανεμεστώθη δημοπιθήκων
εξαπατώντων τον δήμον»
.Αριστοφάνης. «Βάτραχοι, στιχ. 1083-1085
Δημήτριος Νατσιός/Αρι- εδολοφόνησε την πατρίδα
στοφάνης, Βάτραχοι, Κάλ- του», θα πει θρηνώντας
βος, Καβάφης, Κολοκο- ο φίλος του και μεγάλος
τρώνης, Περικλής
ευεργέτης της πατρίδας
μας, Ελβετός φιλέλληνας
Εκτός της συνήθους αη- Εϋνάρδος.
δίας και αποστροφής που Στην ιστορία υπάρχουν
νιώθουμε αυτές τις ημέρες, πρόσωπα αδυσώπητα δοπου ξεβράζονται σωρηδόν ρυκτητόρων – κατακτηοι πομπές και οι ανομίες τών, που τα ονόματά τους
«πατρικίων», πολιτικών κολυμπώντας στο αίμα της
και ρασοφόρων, μια βαθιά νίκης τους πέρασαν στην
αγωνία και απογοήτευση επικράτεια του θρύλου.
διατρέχει το κοινωνικό Είναι στη φύση του ανσύνολο. Απογοήτευση για θρώπου να θαυμάζει τους
τα παρόντα, αγωνία για τα νικητές. Υπάρχουν όμως
μέλλοντα. Έγραφε σ’ ένα και άλλοι ήρωες, που τα
στίχο του ο Καβάφης, μ’ τραγικά τους παθήματα
εκείνη την εξαίσια δυσνό- είναι «κρημνά αρετής»
ητη μαστορική του. «Η (Κάλβος). Προσφέρουν
βοή τους έρχεται των πλη- στην ιστορική περιπέτεια
σιαζόντων γεγονότων». τον έλεον και τον φόβον
Όλη αυτή η δυσοσμία που μιας πολύ πιο ανθρώπιπεριβάλλει την πατρίδα νης αναγνώρισης. Είναι
μας τίποτε το καλό δεν οι ήρωες της ήττας. Αυτοί
προοιωνίζεται. Και δεν που «ποτέ από το χρέος μη
είναι καιρός για μικρο- κινούντες» δεν στρέφουν
κομματικές χαιρεκακίες. την πλάτη στην βεβαιόΗ προκοπή βρίσκεται στο τητα του θανάτου. Σ’ αυτό
«εμείς», αυτό είναι της πα- το είδος της τραγωδίας
τρίδας. Το «εγώ», χωρίς το συναπαντιέται και ο Καποευλογημένο «εμείς», χωρίς δίστριας, που αντί άλλης
την ευαίσθητη σύναρση τιμής, φρόντισαν τα τωστην αγωνία του πλησίον, ρινά πολιτικά ναυάγια, να
καταστρέφει τις πολιτείες. συνδέσουν το όνομά του,
Θυμάμαι μια φράση του μ’ ένα νόμο, που για πολαγράμματου ήρωα, του λούς κατάντησε συνώνυμο
Κολοκοτρώνη, φράση πε- ύβρεως. Ας είναι, «Πέφτουτράδι, την οποία είπε τον με εμείς το έργο μας για
Νοέμβριο του 1838, μι- την πατρίδα μένει», έλεγε
λώντας στην Πνύκα στους ο Κυβερνήτης. Έχω ένα
μαθητές των Αθηνών: «Η μικρό βιβλιαράκι, έκδοση
προκοπή σας και η μάθησή του 1976. Περιέχει κείμενα
σας να μην γίνει σκεπάρνι του Καποδίστρια. Εκδόθημόνο για το άτομό σας κε από τον «Οργανισμό Εκαλλά να κοιτάξει το καλό δόσεως Διδακτικών Βιβλίτης κοινότητας και μέσα εις ων». Πριν από μερικά χρότο καλόν αυτό βρίσκεται νια, τολμούσε ο εν λόγω
και το δικό σας». Λόγια που «Οργανισμός», να εκδίδει
παραπέμπουν σε μια ρήση και κάποιο βιβλίο εθνιτου Περικλή στους αρχαί- κού περιεχομένου, για να
ους Αθηναίους: «Καλώς συμβάλλει στην ιστορική
μεν γαρ φερόμενος ανήρ παιδαγωγία μαθητών και
το καθ’ εαυτόν διαφθειρο- δασκάλων. Αφότου αλώμένης της πατρίδος ουδέν θηκε από την νεοταξική
ήσσον ξυναπόλλυται, κα- γλίτσα και η λέξη «εθνικός»
κοτυχών δε εν ευτυχούσι ποινικοποιήθηκε βλέπουν
πολλώ μάλλον διασώζε- το φως της δημοσιότητας
ται». (Θουκ., Β΄60). «Διότι κουρελουργήματα τύπου
άνθρωπος που ευδοκιμεί Ρεπούση ή βιβλία γλώσεις τας ιδιωτικάς του υπο- σας που μορφώνουν τους
θέσεις, εάν η πατρίς του Ελληνόπαιδες με συνταγές
καταστραφεί, χάνεται κι
αυτός μαζί της, ενώ είναι
πολύ πιθανόν ότι θα σωθεί, εάν κακοτυχεί μεν ο
ίδιος, η πατρίς του όμως
ευτυχεί», μεταφράζει ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Κλείνω όμως εδώ τις προ- Δημήτριος Νατσιός
λογικές σκέψεις, γιατί άλλος είναι ο σκοπός της Μπορεί να καυχάται η ηγεσημερινής γραφής. Αφιέ- σία του υπουργείου Παιρωμα το σημερινό σημείω- δείας για την τηλεδιδασκαμα, με αφορμή μια επέτειο, λία όμως «ενδέχεται άλλως
ξεχασμένη, απωθημένη έχειν», όπως ακουγόταν
στο ημίφως της ιστορικής στην εκκλησία του δήμου
μνήμης. 27 Σεπτεμβρίου τα αρχαία χρόνια. Δεν είναι
του 1831, Κυριακή μέρα, όλα ρόδινα. Το διαδίκτυο
6.35’ το πρωί, δολοφονεί- και η έκθεσή του σ’ αυτό
ται στο Ναύπλιο ο Ιωάννης επί ώρες, για μικρούς μαθητές, είναι πολλές φορές
Καποδίστριας.
Το αποτρόπαιο φονικό καταστρεπτικό. Ακόμη και
γίνεται έξω από τον ναό αν ο σκοπός είναι ιερός, τα
του Αγίου Σπυρίδωνος. μέσα δεν αγιάζονται.
Συνήθιζε ο Κυβερνήτης να Πρώτον: Είναι γνωστό
«λειτουργιέται» νωρίς «όρ- ότι το διαδίκτυο με την
θρου βαθέος». Ο θάνατός τεράστια αποθήκευση
του θεωρήθηκε «συμφορά πληροφοριών δημιουρδιά την Ελλάδα». «Ο κα- γεί στο χρήστη του, ιδίως
κούργος όστις εδολοφό- στις νεότερες ηλικίες, την
νησε τον Καποδίστριαν, ολέθρια ψευδαίσθηση ότι

για επιτυχημένα «μακαρόνια με κιμά». Ερανίζομαι
από το θαυμάσιο αυτό
τευχίδιο κάποια κείμενα
του Καποδίστρια, που επιβεβαιώνουν το γιατί η πρόωρη απώλειά του υπήρξε
πράγματι συμφορά για
τους Έλληνες.
Είχε συλλάβει εναργέστατα ο Καποδίστριας την
ιδέα ότι για να ανορθωθεί
ο λαός χρειάζεται σωστή
Παιδεία «της ροδοχρόου ταύτης ελπίδος του
Έθνους», όπως ο ίδιος την
αποκαλεί σε μια επιστολή
του.
Τι σχολείο όμως ονειρεύεται για τον λαό; «Τα σχολεία δεν είναι απλώς τόποι
προσκτήσεως γνώσεων,
αλλά κυρίως φροντιστήρια
ηθικής, χριστιανικής και
εθνικής αγωγής». Σήμερα
και οι τρεις αυτές λέξεις
που συνοδεύουν την αγωγή, είναι προγραμμένες,
γι’ αυτό περισσεύουν η
ανηθικότητα, η αθεΐα και
η αφιλοπατρία. Γι’ αυτό
και «νόμιμα» αλλά χωρίς
ίχνος ηθικής, «κάποιοι», με
ήθος κλεφτοκατσικάδικο,
βρίσκονται με ολόκληρα
οικοδομικά τετράγωνα
στην ιδιοκτησία τους.
Δεν διαφεύγει, από το ανύστακτο ενδιαφέρον του
για την Παιδεία, το ποιόν
των «διδασκάλων». «Το
συμφέρον και η εθνική
φιλοτιμία θα υποκινηθώσι
εξ ίσου, εάν το εκπαιδευτήριον προικισθεί με όλα τα
μέσα της παραγωγής της
παιδείας, εάν διδάσκαλοι
διακεκριμένοι, επί φιλοθρησκεία και έρωτι προς
την εθνικήν γλώσσαν και
φιλολογίαν, εκλέγονται μεταξύ των Ελλήνων, οίτινες
δικαίως υπολήπτονται εν
τω κόσμω των γραμμάτων
και επιστημών».
«Σχολείο ίσον δάσκαλος»
και, κατά τον Κυβερνήτη,
σωστός δάσκαλος είναι ο
διακεκριμένος επί «φιλοθρησκεία», ο χριστιανός
δάσκαλος, και ο «επί έρωτι» προς την γλώσσα μας.
Γλώσσα και πίστη είναι τα

δύο «τζιβαϊρικά πολυτίμητα», που αρδεύουν την
εθνική μας συνείδηση.
«…Άρτου και χρημάτων
ανάγκην έχομεν. Εγώ εκ
των λειψάνων της μικράς
μου περιουσίας έδωκα
ήδη». Ό,τι βιος είχε το πρόσφερε στην πάμφτωχη πατρίδα. Έδινε παράδειγμα
στον λαό, τον φιλοτιμούσε.
Λέει κάπου ο Πλάτων: «Πολιτεία τροφή ανθρώπων
εστίν, καλή μεν αγαθών,
η δ’ εναντία, κακών». Η
πολιτεία, είναι ανατροφή,
διαπαιδαγώγηση ανθρώπων. Η καλή πολιτεία κάνει
τους πολίτες «καλούς καγαθούς», το κακό κράτος
εκφαυλίζει τους πολίτες.
Το ήθος των πολιτών μολύνεται, όταν κυβερνούν
αχαλίνωτοι φιλοχρηματίες,
αδιάντροποι σαλταδόροι
και λοιπά κηφηνοειδή.
Ελάχιστη υπόληψη τρέφει
ο Καποδίστριας για την
Ευρώπη: «Και εγώ αναγκαιότατον κρίνω να συλλέξωμεν και επαναγάγωμεν εις την Ελλάδα τους
νέους Έλληνας, όσοι επί
προφάσει μαθήσεως διαφθείρωνται εν Ευρώπη…».
Η Ευρώπη, που για τους
σημερινούς είναι «τόπος
επαγγελίας», για τον συνετό Κυβερνήτη, είναι εστία
διαφθοράς. (Εννοεί τις
παραλυμένες θεωρίες της
«πεφωτισμένης Ευρώπης»
και του πέραν του Ατλαντικού πνευματικού παιδιού
της, που ήδη γονατίζουν
την οικουμένη).
«Δε με μέλει» γράφει «περί
του τι λέγουσι και τι θα
είπωσι περί εμού. Με ενδιαφέρει μόνον να ευρίσκωμαι εν ειρήνη προς
την συνείδησήν μου, όπως
και ευρίσκωμαι, χάρις τω
Θεώ». Μπορεί κάποιος
από τους εθνοσωτήρες
της σήμερον, να καυχηθεί
για το έργο του και να
επαναλάβει αυτά τα λόγια.
Δύσκολο. Οι συνειδήσεις
τους έχουν μπαζωθεί….
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος – Κιλκίς – Μέλος
ΙΗΑ

Τηλεκπαίδευση: μήπως δεν
είναι όλα ρόδινα;
ο ίδιος κατέχει και έχει κατακτήσει αυτές τις γνώσεις.
Το θεωρεί, τρόπον τινά,
ως προέκταση, εξάρτημα
της μνήμης του. Γι’ αυτό
η μελέτη θεωρείται πια
χάσιμο χρόνου, γίνεται
αντικείμενο χλεύης, πράγμα καταστρεπτικότατο για
την γλώσσα και την σκέψη.
«Μελέτη το παν» έλεγαν οι
αρχαίοι. Το βιβλίο μορφώνει, το διαδίκτυο πληροφορεί και... παραπληροφορεί.
Δεύτερον: Για πολλά χρόνια, μετά την λεγόμενη
επανάσταση των νέων
τεχνολογιών, πολλοί, επιπόλαια, υπέθεσαν ότι η
Παιδεία θα ανεβεί οκτάνια και θα λυθούν μύρια
προβλήματά της. Το λειτούργημα του δασκάλου

υποτιμήθηκε. Περίπου με
αυτό που συμβαίνει με τις
επιχειρήσεις σήμερα και
την κατ ́ οίκον εργασία.
Λάθος μέγα. Δεν μπορεί
να υποκατασταθεί η διά
ζώσης διδασκαλία. Έπρεπε
να συμβεί ό,τι βιώνουμε
σήμερα με το κλείσιμο
των σχολείων για να αντιληφθούμε πως όσο και
όμορφος και να είναι ένας
πίνακας ζωγραφικής που
απεικονίζει τριαντάφυλλα,
με τίποτε δεν συγκρίνεται
με το άγγιγμα και το άρωμα που απολαμβάνεις,
όταν πιάσεις στο χέρι σου
μια ανθοδέσμη με ρόδα
του αγρού. Δάσκαλος και
μαθητής είναι μια σχέση
συνέχεια στη σελίδα 20

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

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

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

_____________________-

Restaurants

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

Dimitrios Arsoniadis

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

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

_____________________

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Τηλεκπαίδευση: μήπως δεν είναι όλα ρόδινα;
συνέχεια από τη σελίδα 13

ιερή. Η λέξη αλληλοπεριχώρηση το εκφράζει
ωραιότατα αυτό. Σημαίνει
πλησίασμα, κάνω χώρο
στην καρδιά μου για να
μπει και ο πλησίον. «Ουδέν
ούτω προς διδασκαλίαν
επαγωγόν ως το φιλείν και
φιλείσθαι». (Άγιος Χρυσόστομος). Τα δύο αυτά
απαρέμφατα, το «φιλείν»
και «φιλείσθαι» περικλείουν την ουσία της σχέσης
δασκάλου και μαθητή.
Τρίτον: Εκτός από αποικία
χρέους, κράτος υποτελές
και γονατισμένο, είμαστε
και αποικία... γλώσσας. Ο
Σεφέρης κάποτε αγωνιούσε, όχι για την διένεξη
καθαρεύουσας και δημοτικής, αλλά για το αν η ελληνική γλώσσα θα υποκύψει
στην μοναρχούσα αγγλική.
Βαυκαλίζεται το υπουργείο
για τις δωρεές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε
όσους μαθητές δεν έχουν.
Όλη όμως η» πλατφόρμα»
-όπως λέγεται- τηλεκπαίδευσης είναι στην αγγλική
γλώσσα. Προϋποθέτει η
πρόσβαση σ’ αυτήν άριστη
γνώση της αγγλικής. Πόσα
παιδιά του δημοτικού την
κατέχουν ή πόσοι από
τους γονείς ή ακόμη και

ημών των δασκάλων; (Τα
προγράμματα Webex(γουέμπεξ) ή Cisco). Και αν
στον πρώτο περιορισμό
–καραντίνα, πιάστηκε το
υπουργείο «εξαπίνης»(έτσι
γράφεται), ήταν πρωτόγνωρη κατάσταση, γιατί
δεν φρόντισε, στο μεσοδιάστημα, να μεταφραστούν
στην γλώσσα μας οι δυσνόητοι και ακατανόητοι
αγγλικοί όροι;
Τέταρτον: Απόρροια του
προηγουμένου. Η αποδυνάμωση της γλώσσας μας.
(Και «όπου γλώσσα πατρίς», θα γράψει ο Ελύτης).
Ο πρόωρος συγχρωτισμός
με την αγγλική γλώσσα
των παιδιών, από το νηπιαγωγείο κιόλας, λειτουργεί
εις βάρος της μητρικής.
Όσοι διδάσκουμε αντικρίζουμε με θλίψη την
τρομακτική λεξιπενία και
ανορθογραφία των παιδιών. Τις ή τι πταίει; Ας
προσεχθεί και αυτό. Μια
από τις σημαντικότερες
συνέπειες αυτής της γλωσσικής ανεπάρκειας είναι
ότι προτρέπει σε πράξεις
βίας, που θα μπορούσαν
να αποφθεχθούν μόνο με
λόγο. Πολλά παιδιά φτάνουν στην εξαλλοσύνη και
την απελπισία ή δραπε-

τεύουν έως εθισμού στον
χαώδη κόσμο της εικονικής αυταπάτης και επικοινωνίας, γιατί δεν μπορούν
να εκφραστούν «πάρε τον
λόγο του, δωσ’ μου το χέρι
σου» θα πει αριστοτεχνικά
ο Εμπειρίκος. Πληγή πυορρέουσα σήμερα κατάντησε η ανορθογραφία. Το δε
υπουργείο «φρόντισε» να
καταργήσει και το μάθημα,
το τετράδιο της ορθογραφίας σε μια γλώσσα που η
ομορφιά και η απαράμιλλη
η σαφήνειά της εδράζονται
στις εννοιολογικές ορθογραφικές τις αποχρώσεις.
Η ορθογραφία, η υπακοή
στους κανόνες της, είναι
μάθημα πειθαρχίας για τα
παιδιά, πράγμα που δεν
συνάδει με αλλοπρόσαλλη
της εποχής μας. («Όταν οι
εχθροί σου θα έχουν ξεμάθει την ορθογραφία τους
να ξέρεις ότι η νίκη πλησιάζει» έλεγε σοφός Ρώσος
γλωσσολόγος). Ορθογραφία εξάλλου μαθαίνεις κυρίως μέσω της ετυμολογία,
αντικείμενο που αγνοείται τελείως στα αναλυτικά προγράμματα. Για να
αγαπήσουν την “νικήτρα
του θανάτου” (Παλαμάς),
γλώσσα μας τα παιδιά,
πρέπει να αρωματιστούν

από την ευωδιαστή ετυμολογία της. Και ευτυχώς
πολλοί δάσκαλοι χρησιμοποιούν τετράδιο ορθογραφίας, κατά παράβασιν
των άνωθεν εντολών και
διασώζουν ό,τι μπορεί να
περισωθεί. (Κάποτε είχαμε
και τετράδιο καλλιγραφίας, διότι μας ενδιέφερε
και η φιλοκαλία, η νοικοκυροσύνη, η ομορφιά, ο
καλλωπισμός. Στα χωριά
μας, στην Μακεδονία μας,
ακόμη οι μάνες μας χρησιμοποιούν το φουκάλι – η
σκούπα, το σάρωθρον- και
φουκαλίζουν τις αυλές. Και
όμως η λέξη προέρχεται
από το φιλοκαλώ, την φιλοκαλία. Το αναφέρει και
ο σπουδαίος Φ. Κουκουλές
στο “Βυζαντινών βίος και
πολιτισμός”).
Πέμπτον: Και σοβαρότερον. Το έχω ξαναγράψει παλαιότερα, αλλά το
επαναλαμβάνω. Διδάσκω
ανελλιπώς εδώ και τριάντα περίπου χρόνια και
δεν έχω ακούσει ποτέ ή
σχεδόν ποτέ, μαθητή της
τάξης μου, να μεταφέρει, τα τελευταία χρόνια,
εξωσχολικές γνώσεις και
εμπειρίες, χωρίς να αρχίζει
τον λόγο του με την εξής
κοινότοπη φράση: «κύριε,

είδα στην τηλεόραση ή
στο διαδίκτυο». Το «άκουσα από τους γονείς μου
ή τη γιαγιά ή τον παππού
μου», έχει πλέον εκλείψει
από το λεξιλόγιο των παιδιών. Και αυτό το ελάχιστο
παράδειγμα εξεικονίζει
την φοβερή αλήθεια: την
σαρωτική και αποκλειστική επίδραση της εικόνας.
Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις μικρές
ηλικίες. Στην εφηβική ηλικία, η οποία είναι αναπτυξιακά ευάλωτη σε εθισμό,
έχει αναγνωριστεί πλέον
από την επιστημονική κοινότητα, το νόσημα που
ονομάζεται διαδικτυακός
εθισμός. Σύμφωνα με την
Αμερικανική Ψυχολογική
Εταιρία ο διαδικτυακός
εθισμός, ή «ηλεκτρονική
μορφίνη» όπως προσφυώς
ονομάστηκε, διαγιγνώσκεται σε άτομα που πληρούν
τα εξής κριτήρια:

δακτυλογράφησης, μετά
από διακοπή ή μείωση της
χρήσης).
γ. Υποχώρηση των πιο
πάνω συμπτωμάτων μόνο
μετά από χρήση.
δ. Χρήση για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι το
άτομο είχε πρόθεση.
ε. Επιλογή πολλών δραστηριοτήτων μέσω διαδικτύου (αγορά, επικοινωνία, παιχνίδια).

στ. Διακοπή ή σημαντική
μείωση της κοινωνικής,
προσωπικής, δημιουργικής και επαγγελματικής
δραστηριότητας λόγω
χρήσης του διαδικτύου. (Τις πληροφορίες τις
άντλησα από το εγκυρότερο εν Ελλάδι, αλλά και
από τα πιο σοβαρά πανευρωπαϊκώς, περιοδικό
α. Ανοχή, δηλαδή ανάγκη «Παιδιατρική», τεύχος 6,
αύξησης του χρόνου σύν- Νοε – Δεκ 2008).
δεσης με το διαδίκτυο.
Δημήτρης Νατσιός
β. Συμπτώματα στέρησης
(ανησυχία, ευερεθιστικό- δάσκαλος-Κιλκίς – Μέλος
τητα, άγχος, φαντασιώ- ΙΗΑ
σεις, ακούσιες ή εκούσιες
κινήσεις

Όταν έπρεπε σιωπούσαμε, τώρα κλαίμε και οδυρόμαστε
μια εκπαίδευση,
περίπου 1.400.000
μαθητές. Είναι,
όπως συνηθίζεται
να λέγεται, το μέλλον της πατρίδας
μας.
Δικαίως διαμαρτυρόμαστε
και πονάμε και αισθανόμαστε ορφανοί, γιατί κλειδαμπαρώθηκαν οι ναοί της
Εκκλησίας μας. Και όπως οι
άνθρωποι που έχασαν ένα
πολυαγαπημένο πρόσωπο, το θυμούνται με συγκίνηση, θρηνούν περισσότερο και νιώθουν έντονα
την απουσία του, τις «χρονιάρες» ημέρες, Πάσχα
και Χριστούγεννα, έτσι
και εμείς, οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί, αισθανόμαστε
θλίψη και σπαραγμό, γιατί
δεν θα μπορέσουμε ούτε
τα φετινά Χριστούγεννα,
να «δειπνήσουμε» στον
οίκο του Πατέρα τους.
Όπως και το περασμένο
Πάσχα, δεν θα εισέλθουμε
στην χαρά του Κυρίου μας.
Ο σύγχρονος Πιλάτος έχει
τοποθετήσει φρουρές και
κουστωδίες, να απαγορεύουν διά ροπάλου την
είσοδο.

κό καρύκευμα- μετά από
απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων, δηλαδή,
σχεδόν ποτέ. Ρωτώ τους
αναγνώστες. Πότε είδαν
τελευταία φορά σχολείο να
πηγαίνει για εκκλησιασμό;
(Εκτός από τις ελάχιστες
εθιμοτυπικές επισκέψεις
και αυτές με λειψές τάξεις
ή ελάχιστους μαθητές).
Μήπως έκλεισαν οι ναοί,
εδώ και τρία χρόνια, για
1.400.000 Έλληνες και
μάλιστα στο πιο λαμπρό
τμήμα της κοινωνίας; Αντιδράσαμε; Όχι.

Α π ό α υ το ύ ς ο ι μ ι σ ο ί
φοιτούν στο Δημοτικό
σχολείο, στην κρίσιμη,
εξοπλιστική ηλικία, όπου
εντυπώνονται ανεξίτηλα
στην μνήμη τους γνώσεις,
δεξιότητες, συνήθειες και
συμπεριφορές. Ένας καλός δάσκαλος αφήνει την
ευεργετική θυμήσή του
ολοζωής στον μικρό μαθη- Καταργήθηκε η μηνιαία
τή. Όπως και το αντίθετο. έπαρση της Ελληνικής Σημαίας, την πρώτη Δευτέρα
Στο Σύνταγμά μας, προ- κάθε μηνός, με την ταυβλέπεται στο άρθρο 16, τόχρονη απαγγελία-ψαλη «ανάπτυξη της εθνικής μωδία, του Εθνικού μας
και θρησκευτικής συνεί- Ύμνου. Πλέον – νόμος
δησης» των μαθητών και Γαβρόγλου, πρόλαβε κι
– ουδείς το αμφισβητεί- αυτός να αφήσει τις κουαυτό ερμηνεύεται ως καλ- τσουλιές του στην Παιδεία
λιέργεια της φιλοπατρίας – «η σημαία παραμένει
και της ορθόδοξης πίστης. ανηρτημένη στον ιστό του
Με λίγα λόγια το μέλλον σχολείου, όπως προβλέτου μέλλοντος της πατρί- πεται σε όλες τις δημόσιες
δας κρίνεται στις σχολικές υπηρεσίες». Ερωτώ: είναι
αίθουσες. Ένας εκπαιδευ- κάποια δημόσια υπηρεσία
τικός ζει πολύ περισσό- το σχολείο, όπως το ΚΕΠ,
τερες ώρες με ένα παιδί, σε κάποια πολίχνη; Πότε
απ’ όσο αυτό ζει με τους άκουσαν τα τελευταία έτη,
γονείς του, λαμβάνοντας όσοι διαβάζουν αυτές τις
υπ’ όψιν τους και τους φρε- αράδες, να ψάλλεται ο
νήρεις ρυθμούς της ζωής, Εθνικός Ύμνος στην αυλή
που αναγκάζουν πολλές ενός σχολείου, με παρατεφορές και την μητέρα να ταγμένους όλους τους μααπογαλακτίζει το παιδί της θητές και τους δασκάλους
για λόγους βιοπορισμού, τους; Υπήρξε κάποια δυναπράγμα επιζήμιο για την μική αντίδραση γι’ αυτήν
την κακοβουλία; Όχι.
ανατροφή του.

Γράφονται πολλά και από
πολλούς. Ξιφουλκούν επώνυμοι και ανώνυμοι κατά
της απόφασης. Συμφωνώ,
με χέρια και ποδάρια προσυπογράφω, όσα εμπόνως
γράφουν ιεράρχες, όπως
το παλληκάρι της Κύπρου
μας, ο επίσκοπος Μόρφου
κ. Νεόφυτος.
Και ερωτώ: Εδώ και τρία
χρόνια καταργήθηκε ο
Να σημειώσω όμως κάτι. εκκλησιασμός των μαθηΑυτή την στιγμή φοιτούν τών, ο οποίος πραγματοστην Ελλάδα, στην Πρω- ποιείται-το πονήρευμα,
τοβάθμια και Δευτεροβάθ- το σύνηθες δημοκρατι-

Να γράψω κι ένα τελευταίο, από τα πολλά που
βιώνουμε στην εκπαίδευση. Τούτες της ημέρες του
αναγκαστικού εγκλεισμού
μας και της τηλεκπαίδευ-

σης, που μόνο εθισμό και
καταπόνηση προκαλεί
στα παιδιά που στήνονται
αποσβολωμένα και ακινητοποιημένα δέκα ώρες
μπροστά στις οθόνες. (Θα
μπορούσε να αποφευχθεί
αυτός ο ψυχοβγάλτης με
μια επιμήκυνση του σχολικού έτους κατά 15 ημέρες.
Και αναφέρομαι κυρίως
στο Δημοτικό). Όπως και
την προηγούμενη, υποχρεωτική οικουρία μας, από
τα διαδικτυακά μαθήματα
ένα μόνο λείπει. Το μάθημα των Θρησκευτικών.
(Παραπέμπω και σε άρθρο
μου στις 25 Φεβρουαρίου
του 2020 με τίτλο «ποιο
μάθημα ξεχάστηκε στις
τηλεδιδασκαλίες; Μα τα
Θρησκευτικά»). Γιατί; Για
τον ίδιο λόγο που καταργήθηκε ο εκκλησιασμός,
η έπαρση της σημαίας,
οσονούπω η πρωινή προσευχή, η εικόνα του Χριστού στις αίθουσες, λόγω
πολυπολιτισμικότητας,
που είναι το καλλιτεχνικό
όνομα του αντιχριστιανισμού. Να ξεμυρωθούν, να
ξεβαπτιστούν και να αφελληνιστούν τα παιδιά μας,
επαναλαμβάνω το μέλλον,
για να χορεύουν απτόητοι
οι «ανθρωποκάμπιες που
μαραζώνουνε το πνευματικό ολόδροσο δέντρο
της φυλής μας», κατά τον
Φώτη Κόντογλου. Ερωτώ:
Υπάρχει κάποια αντίδραση
γι’ αυτό; Η Ιερά Σύνοδος
αντέδρασε; Όχι.
(Προσωπικώς διδάσκω,
όπως και μες στην αίθουσα, κάθε Παρασκευή το
Ευαγγέλιο της Κυριακής ή
συναξάρια αγίων και αυτήν
την περίοδο έχουμε πολλούς αθλητές της Πίστεως.

Πειθαρχείν δει Θεώ...).
Να κλείσω με μια ευφρόσυνο παραπομπή. (Διδάσκοντας δεκαετίες μικρά
παιδιά, βλέπω πόσο λυτρωτικό είναι, όταν βαρύνονται από μαθήματα και
ασκήσεις, να γλυκαίνεις
λίγο το «κλίμα», διηγώντας
τους κάτι που θα αποκαλύψει την ανθοβολή και
την ευωδία τους: το γέλιο.)
Είναι μια νόστιμη επιστολή
του λόγιου Κωνσταντίνου
Δαπόντε, (1713-1784), ο
οποίος αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Καισάριος. Έζησε και εκοιμήθη
στο Άγιον Όρος. Διαβάζω
λίγες εισαγωγικές γραμμές
από την επιστολή, που
την απέστειλε σε κάποιον
Πούρβουλο, απαντώντας,
μάλλον, σε πρόσκληση για
τραπέζι.
«Επιθυμίαν επεθύμησα
τούτην την εβδομάδα φαγείν μετά της ευγενείας
σου· εις το τραπέζι δεν
θέλω να είναι άρτος αρπαγής, πρόβατον αδικίας,
όρνιθα ασελγείας, ούτε
δορκάς υπερηφανείας,
ούτε ορτύκι μνησικακίας,
ούτε λαγός φιλοχρηματίας,
αλλά ούτε χοίρος ακαθαρσίας. Θέλω δε και παρακαλώ να είναι άρτος ιδρώτος,
φακές ταπεινοφροσύνης,
φασούλια σωφροσύνης,
ρεβίθια ελεημοσύνης,
ιχθύες απλότητος, ελιές
ιλαρότητος και λάχανα
ευλαβείας...». Στα «δεν
θέλω», στα ανεπιθύμητα
εδέσματα του Καισάριου,
περιγράφεται η Ελλάδα
της παρακμής, των μνημονίων, των προδοτικών συμφωνιών, του εξευτελισμού
από την ευφημιστικώς λε-

γόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση,
την χώρα των Γαδαρηνών.
Η Ελλάδα που ταϊζεται με
λαγούς φιλοχρηματίας
και πρόβατα αδικίας. Στα
«θέλω» είναι η Πονεμένη
Ρωμιοσύνη, της νηστείας,
του φιλότιμου, της οικογένειας, της αξιοπρέπειας,
της φιλοπατρίας, του Χριστού οι «φίλοι. Η Ελλάδα
που δειπνεί με φακές ταπεινοφροσύνης και λάχανα ευλαβείας.
Όσο δε για την εσταυρωμένη Παιδεία μας; Ας
κοιτάξουμε πίσω, τι έκαναν
οι παλιοί, καλοί μας δάσκαλοι. Ερωτώ: τέλειωνε
ποτέ μαθητής του Δημοτικού χωρίς να γνωρίζει το
απολυτίκιο της Γέννησης
του Χριστού; Το θαυμάσιο
«Η Γεννησίς σου Χριστέ ο
Θεός ημών...». Ή ακόμη
το εκπληκτικό Κοντάκιο
«Η Παρθένος σήμερον...».
Ή το «Πιστεύω». Ποιος τα
μαθαίνει αυτά σήμερα στα
παιδιά, που έχουμε σιχαθεί
τα γλυκανάλατα φράγκικα
μουρμουρητά; Που αφήσαμε τα πάντερπνα λόγια
των αγίων, τα οποία γαληνεύουν τις πεινασμένες
ψυχές των παιδιών – «από
την Ευρώπη γυρίσαμε πεινασμένοι», έγραφε ο Σεφέρης – και τα «ταϊζουμε»
με τα ξέψυχα, μίζερα και
ψευτορομαντικά «μπαχαρικά» και ψελλίσματα της
άθεης Δύσης.
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
– Μέλος INTERNATIONAL
HELLENIC ASSOCIATION
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Πουλάω το σπίτι μου στην Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Πολλοί είναι ο Έλληνες
ομογενείς, κάτοικοι εξωτερικού, που αγοράζουν
ακίνητα στην Ελλάδα, διότι τα τελευταία χρόνια
οι τιμές τους έχουν μειωθεί. Αρκετοί είναι όμως
και εκείνοι που πουλάνε
ακίνητα που έχουν στην
Πατρίδα, είτε διότι θέλουν
να αγοράσουν κάτι άλλο
στην Ελλάδα, είτε διότι
θέλουν να αποκτήσουν
μετρητά για επένδυση σε
άλλη χώρα
Ο ιδιοκτήτης ακινήτου

στην Ελλάδα
που θέλει να
το πουλήσει
πρέπει να
έχει, έστω
και σε φωτοτυπία, τους
τίτλους του
ακινήτου, δηλαδή τουλάχιστον αντίγραφο του συμβολαίου με το
οποίο το είχε
αποκτήσει,
αν όχι και τα
προηγούμενα συμβόλαια. Αν το είχε
αγοράσει, ή του είχε γίνει
γονική παροχή από γονέα
του, ή του είχε δωρηθεί
από κάποιον, ή το είχε κληρονομήσει, πρέπει να έχει
το συμβόλαιο, μαζί με το
πιστοποιητικό ότι αυτό το
συμβόλαιο είχε μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο,
ή το φύλλο και απόσπασμα
από το Κτηματολογικό
Γραφείο, αν στην περιοχή
του ακινήτου λειτουργούσε ήδη κτηματολόγιο. Εάν,
ωστόσο, δεν έχει αυτά τα
συμβόλαια, ούτε το πιστοποιητικό μεταγραφής
τους, δεν σημαίνει ότι δεν

μπορεί να πωλήσει. Απλώς
πρέπει να ζητήσει από
έναν δικηγόρο στην Ελλάδα να κάνει έλεγχο τίτλων
στο όνομα του πωλητή για
να βρει τα συμβόλαια και
να αποκτήσει επικυρωμένα αντίγραφα.
Ο πωλητής του ακινήτου
πρέπει να λάβει φορολογική ενημερότητα από την
εφορία στην Ελλάδα, ότι
δεν οφείλει στην εφορία
και ασφαλιστική ενημερότητα, που συνήθως οι
ομογενείς δεν έχουν πρόβλημα να λάβουν. Επίσης,
πρέπει να λάβει πιστοποιητικό ΤΑΠ από τον Δήμο
στον οποίο βρίσκεται το
ακίνητο, για το οποίο θα
χρειασθεί, εφόσον πρόκειται για διαμέρισμα ή
μονοκατοικία, τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος με απόδειξη ότι έχει
πληρωθεί.
Εάν εκείνος που τώρα πουλάει έχει αποκτήσει το
ακίνητο από κληρονομιά
η δωρεά, απαιτείται να
λάβει πιστοποιητικό από
την εφορία ότι δεν οφείλει φόρο κληρονομίας ή
δωρεάς. Για την πώληση
χρειάζεται επίσης βεβαί-

ωση πολιτικού μηχανικού
ότι το διαμέρισμα ή η μονοκατοικία δεν έχει πολεοδομικές παραβάσεις,
αλλά και πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης,
ενώ αν πρόκειται για οικόπεδο, η βεβαίωση θα
γράφει ότι δεν υπάρχει
κτίσμα εντός αυτού. Αν το
ακίνητο είναι σε περιοχή
όπου λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, χρειάζεται
φύλλο και απόσπασμα
κτηματολογικού διαγράμματος, ή πιστοποιητικό
κτηματογραφούμενου ακινήτου. Το αντίγραφο της
αδείας οικοδομής είναι ένα
έγγραφο που θα βοηθήσει
πολύ για την ολοκλήρωση
της πωλήσεως.
Για την πώληση απαιτείται επίσης πιστοποιητικό
ΕΝΦΙΑ, από το οποίο να
προκύπτει ότι το ακίνητο
δηλώνεται με ακριβή περιγραφή του στο Ε9 της
εφορίας και ότι πληρώνεται κάθε χρόνο ο ΕΝΦΙΑ.
Ο πωλητής πρέπει να έχει
πληρώσει το ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον τα τελευταία πέντε
έτη και να έχει ηλεκτρονική
πρόσβαση στον φορολογικό του φακέλου με

username και password.
Αν το πωλούμενο είναι
οικόπεδο ή αγροτεμάχιο,
απαιτείται σύγχρονο, δηλαδή όχι παλαιό, τοπογραφικό, με πλήρη απεικόνιση
των ορίων και των λοιπών
χαρακτηριστικών του ακινήτου, ώστε ο αγοραστής
να δύναται να γνωρίζει αν
το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο μπορεί να οικοδομηθεί, πόσα τετραγωνικό
χτίζονται και τους λοιπούς
οικοδομικούς όρους, διότι
η αξία του είναι αρρήκτως
συνδεδεμένη με το “αν
χτίζει” και πόσο. Αναλόγως
της ιδιαιτερότητας του ακινήτου και της υποθέσεως,
μπορεί να χρειάζονται και
άλλα πιστοποιητικά και
έγγραφα, όπως επί παραδείγματι εάν στο ακίνητο
φαίνονται κατασχέσεις ή
άλλα βάρη προς τράπεζες
ή τρίτους, τα οποία πρέπει
πρώτα να πληρωθούν και
μετά να γίνει η πώληση,
εκτός αν ο αγοραστής
αναλάβει να τα πληρώσει
αυτός, μειώνοντας το τίμημα που θα πληρώσει στον
πωλητή.
Για να μπορεί να πωλήσει
κάποιος κάτοικος εξωτε-

ρικού πρέπει είτε να έλθει
ο ίδιος στην Ελλάδα και
να μεριμνήσει για όλα τα
παραπάνω έγγραφα και διαδικασίες, που στην καλύτερη περίπτωση απαιτούν
ολίγες εβδομάδες, είτε να
υπογράψει πληρεξούσιο
στην χώρα κατοικίας του
στο εξωτερικό, προς δικηγόρο ή άλλο έμπιστο
πρόσωπο στην Ελλάδα, όχι
μόνο για να συγκεντρώσει τα ανωτέρω έγγραφα,
αλλά και για να τον συμβουλεύσει με ποιόν τρόπο θα εξασφαλίσει ότι θα
λάβει τα χρήματά του από
την πώληση του ακινήτου
του. Το πληρεξούσιο πρέπει να συνταχθεί από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο
Ελλάδος και να υπογραφεί
είτε στο Προξενείο, είτε
σε συμβολαιογράφο της
χώρας του εξωτερικού, με
Αποστολή ή επικύρωση
από το Προξενείο, αναλόγως της χώρας.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι
Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Μοναρχική δημοκρατία
τζή, Νικόλαου Καλογερόπουλου, Κυριακούλη
Η θέση που παίρνει στην Μαυρομιχάλη, Σωτήριου
Ιστορία ένας ηγέτης, όπως Σωτηρόπουλου, επίσης
και κάθε δημιουργός, δεν πρωθυπουργών κάποτε;
κρίνεται από εφήμερα τεχνάσματα συγκυριακής Να φτάσεις στο αξίωμα
καπατσοσύνης, αλλά από του πρωθυπουργού και
τη δημιουργία θεσμών – να απομείνεις ανύπαρκτος
δομών – προϋποθέσεων στις συνειδήσεις, πρέπει να
κοινωνικής ευρυθμίας και συνιστά εφιάλτη. Σίγουρα,
προόδου. Δεν είναι η οι- κάθε μετριότητα επαγγελκονομία που χειραγωγεί ματία πολιτευτή, βολεμέτην Ιστορία, είναι κυρίως νου κομματανθρώπου, δεν
η προτεραιότητα καλλι- «γράφει Ιστορία». Ακόμα
έργειας των ανθρώπων, η και άνθρωποι ταλαντούανάγκη για ποιότητα της χοι φτάνουν σε ανώτατα
ζωής. Ο Τζον Ντ. Ροκφέλερ αξιώματα με νοοτροπία
έμεινε στην Ιστορία σαν υπαλληλικής προαγωγής
εκπληκτική περίπτωση – υποκλίνονται μπροστά
αμύθητου πλούτου – σή- σε ευτελείς κομματάρχες.
μερα τον ξεπερνάνε πολ- Για να «γράψεις Ιστορία»,
λοί. Ενώ ο άσημος, όσο σε μια παρακμιακή κοιζούσε, αεροπόρος Αντου- νωνία, πρέπει «να σπάσεις
άν ντε Σαιντ Εξυπερύ θα αβγά»: να διακινδυνεύσεις
σημαδεύει την ευαισθησία ανατροπές, να τολμήσεις
και την ποιότητα ζωής των τομές, να μη φοβάσαι την
ανθρώπων, σε ολόκληρο αλήθεια. Οχι από «νταϊλίκι»
τον πλανήτη, για γενεές ή για τον κομπασμό του
γενεών. Εικόνα ο αντιθετι- σπουδαίου και ξεχωρικός παραλληλισμός, απλή στού, αλλά μόνο για το
ένδειξη.
όραμα της αξιοπρέπειας
αυτού του λαού, για μια
Πάντως, η απορία γεννιέ- ανάσα παρηγόριας των
ται αυθόρμητη: Οι ζώντες τσαλαπατημένων από την
πρώην πρωθυπουργοί μας, αναίδεια της κομματοκραΣημίτης, Κώστας Καραμαν- τίας πολιτών.
λής, Γιωργάκης Παπανδρέου, Παπαδήμος, Πικραμ- Για να επιλεγεί ένας διαμένος, Σαμαράς, Τσίπρας, κεκριμένος πολίτης στην
Θάνου και ο επί σκηνής εφήμερη θητεία υπηρεΚυριάκος Μητσοτάκης, σιακού πρωθυπουργού,
πώς σκέπτονται την κατα- τα κόμματα τον έχουν
χώρισή τους στις δέλτους «τεστάρει», έχουν βεβαιτης Ιστορίας; Συνέκριναν ωθεί ότι είναι εγγυημένα
ποτέ την περίπτωσή τους ακίνδυνος. Δεν μπορεί
με το προηγούμενο του να νομοθετήσει (η Βουλή
Αλέξανδρου Ζαΐμη (πέντε προεκλογικά διαλύεται),
φορές πρωθυπουργού), αλλά θα μπορούσε να μιτου Δημητρίου Ράλλη (έξι λήσει. Και τις ενδεχόμενες
φορές), του Αλέξανδρου καταγγελίες ενός πρωΚουμουνδούρου (δέκα θυπουργού, την εύτολμη
φορές!), ολότελα ξεχα- δημοσιοποίηση (π.χ. με
σμένους όλους; Ακουσαν πυκνά διαγγέλματα) της
ποτέ τα ονόματα, έστω, κακουργίας των κομμάτου Κωνσταντίνου Δεμερ- των, θα την εμπόδιζαν οι
κρατίδιο;

Χρήστος Γιανναράς
Αφού η ερχόμενη σε λίγες
μέρες χρονιά, το 2021,
είναι επετειακή –διακόσια
χρόνια από την Επανάσταση των τότε Ελλήνων και
την αποτίναξη του ζυγού
δουλείας στους Τούρκους–
ας θυμηθούμε συνωδά και
μία ακόμα συντυχία: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι
ο 99ος πρωθυπουργός
στο συμβατικό ελληνώνυμο κρατίδιο, αυτό που
προέκυψε από τα κόκαλα
τα ιερά των Ελλήνων, μυριάδων, θυσιασμένων στο
όραμα της ελευθερίας.
Ενενήντα εννέα πρωθυπουργοί σε διακόσια χρόνια: περίπου ένας πρωθυπουργός κάθε δύο χρόνια.
Επειδή κάποιοι πρωθυπούργευσαν περισσότερες
από μία φορές, ας χαλαρώσουμε την ασφυκτική
στενότητα της διαδοχής
που παραμένει, ωστόσο,
εντυπωσιακή. Οπως ζωτικό και πολύ γονιμότερο
παραμένει το ερώτημα:
Αυτή η πληθώρα των πρωθυπουργών, οι άνθρωποι
που έφτασαν στο ανώτατο
αξίωμα, τι άφησαν πίσω
τους; Γιατί τόση η αποτυχία της χώρας και τόση η
καχεξία; Γιατί οι ανήκεστες
βλάβες; Γιατί σε δυναμικό
πλεονασμό η πανουργία, η
ψευτιά, η ανημπόρια στο

κομματάνθρωποι, ακόμα
και με πρακτικές υποκόσμου. Αν η επίκριση είχε
προλάβει να κατατεθεί, θα
σημάδευε ανεξίτηλα τους
ενόχους.
Τα κόμματα είναι η απόλυτη, ανεξέλεγκτη, ολοκληρωτικού χαρακτήρα
εξουσία. Γι’ αυτό και δεν
διανοήθηκε ποτέ υπηρεσιακός πρωθυπουργός την
παραμικρή, υπηρετική της
κοινωνίας πρωτοβουλία,
αντιτασσόμενος στα κόμματα: Να δημοσιοποιήσει
αριθμούς διορισμένων
χωρίς ΑΣΕΠ στο Δημόσιο.
Να ξεγυμνώσει αδιαφανείς
συναλλαγές των Τραπεζών
με τα κόμματα. Να εγκαλέσει κόμματα για αδιαφανή χρηματοδότησή τους
από εργολήπτες δημοσίων
έργων. Ή όποια (πολλά)
εφιαλτικά ανάλογα.

Η κοινωφελής λογική μιας
οργανωμένης συλλογικότητας προϋποθέτει (και κατοχυρώνει με το Σύνταγμα)
τη διάκριση των εξουσιών,
την ανεξαρτησία κάποιων
κοινωνικών λειτουργιών.
Αυτός που κυβερνάει δεν
μπορεί και να νομοθετεί
τους όρους διακυβέρνησης. Στη μετα-πασόκ Ελλάδα (με την ανοχή όλων
των κομμάτων, αλλά και
των Δικαστών, των ΜΜΕ,
των Ενόπλων Δυνάμεων,
των «Πνευματικών Ιδρυμάτων») το πολίτευμα είναι η
απόλυτη πρωθυπουργική
μοναρχία. Ο πρωθυπουργός διορίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
Πρόεδρο της Βουλής, τους
Προέδρους των Ανώτατων
Δικαστηρίων, την Ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων.
Δύσκολο να υπάρξει προκλητικότερη διακωμώδη-

ση της Δημοκρατίας.
Εχουν δεχθεί ώς τώρα αδιαμαρτύρητα τη διακωμώδηση, τριαντατέσσερα
ολόκληρα χρόνια, τέσσερις
Πρόεδροι της Δημοκρατίας και δέκα πρωθυπουργοί. Το κρίσιμο ερώτημα
είναι: Η ανοχή αυτή μπορεί
να ερμηνευθεί ως πρόβλημα πολιτικής ανωριμότητας του ηγετικού δυναμικού της χώρας, σύμπτωμα
μειωμένης δημοκρατικής
ευαισθησίας; Ή να διαγνώσουμε στο σύμπτωμα μια
δραματική χρεοκοπία θεσμών, όπως το σχολείο, το
πανεπιστήμιο, ο συνδικαλισμός, η δημοσιογραφία,
οι Ενοπλες Δυνάμεις; Και
για μια τέτοια χρεοκοπία,
τι μπορούμε να κάνουμε
οι πολίτες; Τα «στραβά
μάτια»;

Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι
αποτελεσματικό και ασφαλές μετά
από την πρώτη κιόλας δόση
δων από την πρώτη στη δεύτερη.

Τον περασμένο μήνα, η
Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν ότι το εμβόλιο δύο δόσεων τους είχε

Τώρα όμως, μέσω
του νέου ενημερωτικού υλικού
που εκδόθηκε
από την Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA)
των ΗΠΑ, αποκαλύπτεται ότι η
δράση του εμβολίου ξεκινά μόλις
από την πρώτη

ποσοστό αποτελεσματι- δόση.
κότητας 95% μετά από
χορήγηση δύο δόσεων σε Σύμφωνα με τα συμπεράδιάστημα τριών εβδομά- συνέχεια στη σελίδα 24
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Το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech είναι αποτελεσματικό και
ασφαλές μετά από την πρώτη κιόλας δόση
συνέχεια από τη σελίδα 19

σματα που αποκαλύπτονται στις 100 σελίδες της
ενημέρωσης της FDA, μετά
την πρώτη δόση υπάρχει
αισθητή μείωση του ρίσκου για σοβαρή μόλυνση
από Covid-19. Παράλληλα
μεταξύ των δύο δόσεων
μειώνεται το ρίσκο μόλυνσης από Covid-19, ενώ,
επτά μέρες μετά και τη
δεύτερη δόση, μειώνεται
το ρίσκο μόλυνσης από
την ασθένεια.

εθελοντή. Παράλληλα, ενώ
δεν εντοπίστηκαν σοβαρά
ανεπιθύμητα συμβάντα
που προκλήθηκαν από
το εμβόλιο, πολλοί συμμετέχοντες παρουσίασαν
πόνο, πυρετό και άλλες
παρενέργειες.

Τα δεδομένα ασφαλείας
από 38.000 συμμετέχοντες
στην κλινική δοκιμή του
εμβολίου με διάμεση παρακολούθηση διάρκειας
δύο μηνών “υποδηλώνουν
ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, χωρίς προσδιορισμό
Επι πλέον, το εμβόλιο συγκεκριμένου προβλήλειτούργησε καλά ανε- ματος ασφάλειας το οποίο
ξάρτητα από το φύλο, το θα εμπόδιζε” την άδεια
βάρος ή την ηλικία ενός

έκτακτης ανάγκης, γρά- στα άτομα άνω των 55
(2,8%) σε σχέση με τους
φουν οι ειδικοί της FDA.
νέους (4,6%).
Οι πιο συχνές παρενέργειες ήταν οι ακόλουθες σε Σοβαρές ανεπιθύμητες
43.252 συμμετέχοντες, συ- ενέργειες, δηλαδή που
μπεριλαμβανομένων παι- απαιτούν νοσηλεία, ήταν
διών και εφήβων 12 ετών πολύ σ πάνιες καθόλη
και άνω: αντιδράσεις γύρω τη διάρκεια της κλινικής
από το σημείο της ένεσης δοκιμής (λιγότερο από
στο χέρι (84,1%), κόπω- 0,5%) και υπήρχαν τόσες
ση (62,9%), πονοκέφαλος στην ομάδα του εικονικού
(55,1%), μυαλγίες (38,3%), φαρμάκου όσες και στην
ρίγη (31,9%), πόνοι στις ομάδα των ανθρώπων που
αρθρώσεις (23,6%), πυρε- εμβολιάστηκαν, κάτι που
υποδηλώνει ότι το εμβόλιο
τός (14,2%).
δεν είχε σχέση.
Σοβαρές αντιδράσεις εκδηλώθηκαν στο 0 έως Εκτός από τις μη σοβαρες
4,6% των συμμετεχόντων παρενέργειες στα άτομα
και ήταν λιγότερο συχνές κάτω των 55 ετών, αναμφί-

βολα λόγω του γεγονότος
ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των νεότερων ατόμων είναι γενικότερα πιο
ενεργό, η FDA σημειώνει
ότι το εμβόλιο, BNT162b2,
είναι ασφαλές ανεξάρτητα
από την ηλικία, το φύλο,
την εθνικότητα ή την αρχική παρουσία παθολογιών.

να συνεργασ τεί
μαζί τους”, λέει ο
Gabriel Caillaux,
συν-πρόεδρος της
General Atlantic.

ους πληρώνει μόλις 500
δολάρια τον μήνα, για να
“μοστράρουν” τα ρούχα
της Gymshark στα κινητά. Σίγουρα, τόσο η Nike
όσο και η Adidas έχουν
περισσότερους “ακολούθους” στο Instagram. Η
Gymshark, όμως, “κυνηγά”
νεότερους καταναλωτές
kai “ποντάροντας” σε καθημερινούς ήρωες έχει
εξασφαλίσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια
“ακολούθους” στο TikTok,
σε σύγκριση με 1,3 εκατομμύρια που έχει η Nike και
τους ανύπαρκτους “ακολούθους” της Adidas.

Οσον αφορά την αποτελεσματικότητα, η FDA επιβεβαιώνει το πολύ υψηλό
επίπεδο αποτελεσματικότητας του εμβολίου στο
95%, το οποίο είχε ανακοινωθεί από την Pfizer και
την BioNTech.
Παράλληλα, ο CEO της

Pfizer, Αλμπέρ Μπουρλά,
δήλωσε ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω στο ακανθώδες πρόβλημα της συντήρησης του εμβολίου. Όπως
αποκάλυψε, οι εργασίες
επικεντρώνονται στο να
βρεθεί μία φόρμουλα ώστε
να μη χρειάζεται να αποθηκευτεί το εμβόλιο στους
-70 βαθμούς Κελσίου.
Εκτός αυτού τόνισε ότι έχει
εμπιστοσύνη στη Βρετανία, μετά και την απόφαση
με την οποία χορηγήθηκε
έγκριση στο εμβόλιο της
εταιρείας.
Του Γιάννη Σαραϊδάρη

Ο πρώην ντελιβεράς της Pizza Hut που “έχτισε” ένα αθλητικό
brand αξίας $1 δισ. μέσω TikTok και Instagram
Της Alexandra Sternlicht
Ακόμα και στον ελαφρώς
“διαταραγμένο” κόσμο
των influencers του διαδικτύου, ο Devon Lévesque
είναι ένας από αυτούς που
ξεχωρίζουν - και μάλιστα
με ευκολία. Πρόσφατα, ο
28χρονος επαγγελματίας στον χώρο του fitness
πραγματοποίησε μια πρωτότυπη δράση με στόχο
να ευαισθητοποιήσει τον
κόσμο για το θέμα της
ψυχικής υγείας των βετε- στην αγορά της αθλητικής
ράνων.
ένδυσης, όπου έχει να
ανταγωνιστεί πολλές και
Συγκεκριμένα διένυσε μια με σημαντικά κεφάλαια
διαδρομή 42 χιλιομέτρων εταιρείες, η Gymshark εξεστη Νέα Υόρκη χρησι- λίχθηκε σε μια φίρμα που
μοποιώντας μια τεχνική αποτιμάται στα 1,4 και
γνωστή στον χώρο του πλέον δισ. δολάρια, χρηfitness ως “βάδισμα της σιμοποιώντας μια διαφοαρκούδας” (σ.μ με βάση ρετική τακτική μάρκετινγκ.
τη συγκεκριμένη τεχνική Η εταιρεία συνεργάζεται
γόνατα και σώμα σχη- 80 fitness influencers, τους
ματίζουν ορθή γωνία με οποίους πληρώνει από
το έδαφος, ενώ η κίνηση 6.000 έως και πάνω από
γίνεται περπατώντας στα 100.000 δολάρια το χρόνο,
χέρια και στις μύτες των σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
ποδιών χωρίς να αγγίξουν του Forbes, προκειμένου
τα γόνατα το έδαφος, με να ζήσουν -και να πουλήτο ίδιο χέρι και το ίδιο πόδι σουν- τον τρόπο ζωής που
να κινούνται μπροστά και πρεσβεύει η Gymshark
πίσω ταυτόχρονα. Πρό- στα μέσα κοινωνικής δικειται για μια άσκηση που κτύωσης.
γυμνάζει όλους τους μύες
του κορμού, βελτιώνει τη Ο ιδρυτής της Gymshark, ο
στάση του σώματος αλλά 28χρονος Ben Francis, έχει
και την ισορροπία).
θέσει μόνο έναν κανόνα
στους αθλητές του: “κάνε
Προς τέρψη των 500.000 ό,τι κάνεις, αλλά κάν’ το
φανς του στο Instagram, φορώντας Gymshark”. “Οι
λοιπόν, στις 30 Οκτωβρί- νέοι θέλουν να αγοράζουν
ου ο Lévesque -ο οποίος φίρμες που τους κάνουν να
παρεμπιπτόντως χρησιμο- αισθάνονται ότι ανήκουν
ποιώντας τη συγκεκριμένη σε μια κοινότητα που συτεχνική μπορεί να αναπτύ- νάδει με τις αξίες τους”, λέει
ξει ταχύτητα 19 χλμ. την ο Francis. “Εμείς είμαστε
ώρα- διέσχισε τη γέφυρα μια κοινότητα που τυγχάτου Μπρούκλιν, πέρασε νει να πουλά και πράγμααπό το Ηστ Βίλατζ και το τα”, σημειώνει.
Χάρλεμ και τερμάτισε στο
Σέντραλ Παρκ, διανύοντας “Παντρεύοντας” τη δύναμη
όλη αυτή την απόσταση των influencers με υψηλής
“αρκουδίζοντας”. Το έκανε ποιότητας είδη αθλητικής
δε φορώντας εξοπλισμό ένδυσης, ο Francis “έχτισε”
της βρετανικής startup τη “Nike της γενιάς Ζ” (σ.μ.
εταιρείας fitness ένδυ- πρόκειται για τη γενιά που
σης Gymshark. Αν δεν την έχει γεννηθεί και μεγαλώγνωρίζετε, σίγουρα δεν σει μέσα στο internet, τα
περνάτε αρκετό καιρό στο smartphones και τα social
TikTok.
media, δηλαδή μεταξύ
1998 και 2015) - και μάλιΠαρότι δραστηριοποιείται στα χωρίς να χρειαστεί να

ξοδέψει δισεκατομμύρια
σε τρανταχτές συνεργασίες τύπου Michael Jordan
ή σε προβεβλημένα καταστήματα.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, τα έσοδα
της Gymshark κατέγραψαν
“άλμα” 40%, φτάνοντας
στα 330 εκατ. δολάρια.
Τον Αύγουστο, η εταιρεία
private equity General
Atlantic αγόρασε ποσοστό
21% της φίρμας έναντι
σχεδόν 300 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία εξασφάλισε στον Francis, πρώην
διανομέα γνωστής αλυσίδας πίτσα που κατάγεται

από μια μικρή αγγλική
πόλη και ήταν μέλος της
λίστας του Forbes “30 κάτω
των 30” το 2018, ένα σοβαρό κεφάλαιο - το Forbes
εκτιμά ότι το ποσοστό που
εξακολουθεί να κατέχει
στην Gymshark αξίζει περισσότερα από 900 εκατ.
δολάρια.
“Μπορεί να μην είναι σταρς,
αλλά είναι άνθρωποι που
δημιουργούν τάση - είναι
το είδος των influencers
που θέλει η Gymshark

Η τακτική του
“αντάρτικου”
Η αγορά αθλητικής ένδυσης είναι
τεράστια. Οι πωλήσεις φορμών,
κολάν και αθλητικών παπουτσιών
ξεπέρασαν τα 176
δισ. δολάρια παγκοσμίως
το 2019 - με τη Nike να
κυριαρχεί έχοντας πωλήσεις 39 δισ. δολαρίων και
την Adidas να ακολουθεί,
με έσοδα 23 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η αθλητική
ένδυση σε μεγάλο βαθμό
αποτελεί επίσης και “εμπόρευμα”· και το μάρκετινγκ
είναι το παν σε αυτό το
παιχνίδι.
Η Nike ακολουθεί την
τακτική των “μεγάλων
όπλων”: έχει κλείσει διά
βίου συνεργασία με τον
LeBron James, ύψους 1
δισ. δολαρίων, καθώς και
μια συνεργασία με την

κορυφαία τενίστρια Naomi
Osaka, έναντι 10 και πλέον εκατ. δολαρίων ετησίως, προκειμένου τα δύο
αστέρια του αθλητισμού
φορούν τα ρούχα της στις
πολυδάπανες τηλεοπτικές
καμπάνιες της.

Ο πρώην ντελιβεράς της
Pizza Hut που “έχτισε”
ένα αθλητικό brand αξίας
$1 δισ. μέσω TikTok και
Instagram
Η ώθηση της “πανδημίας”
Η έλευση της πανδημίας
του κορονοϊού μόνο θετική ήταν για την ήδη επιτυχημένη εταιρεία. Κι αυτό
γιατί περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ άλλοτε
μένουν για ώρες κολλημένοι στα smartphones τους,
ενώ η καραντίνα έχει “επιβάλλει” τη δική
της μόδα που τείνει περισσότερο
στην αθλητική
ένδυση - λόγω
και της στροφής
των περισσότερων ανθρώπων
προς τη σωματική άσκηση. Έτσι,
οι πωλήσεις της
Gymshark διπλασιάστηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Και μάλιστα
χωρίς η εταιρεία
να υποστεί το πλήγμα της
διατήρησης φυσικών καταστημάτων.
Έχοντας μόνο ένα φυσικό
κατάστημα, στο Κόβεντ
Γκάρντεν του Λονδίνου,
η Gymshark απέφυγε τον
“αρμαγεδδώνα” της πανδημίας που χτύπησε το
λιανικό εμπόριο και ερήμωσε τα καταστήματα της
“Nike”.

δυσης έχουν γίνει ακόμη
πιο δημοφιλή σε άτομα
που εργάζονται από το
σπίτι και επενδύουν στην
υγεία και τη φυσική τους
κατάσταση”, λέει η Emily
Salter, αναλύτρια λιανικού
εμπορίου στη λονδρέζικη εταιρεία ανάλυσης
GlobalData. “Η Gymshark
έχει επωφεληθεί καταλυτικά από αυτήν την τάση και
η πολύ δυνατή και πιστή
κοινότητά της προφανώς
συνέβαλε δραστικά στην
επιτυχία της”, σημειώνει.
Η “γέννηση” της Gymshark
Παρότι Βρετανός, ο Francis
από μικρός έδειχνε να τον
ελκύει περισσότερο το αμερικανικό και όχι το βρετανικό στυλ. Στα παιδικά του
χρόνια στο Bromsgrove,
του Worcestershire, ο
Francis παρακολουθούσε
μανιωδώς στο YouTube
βιντεάκια άρσης βαρών
με είδωλα όπως ο Arnold
Schwarzenegger.
Έτσι, στα 18 του, όταν ξεκίνησε τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο Aston,
και ενώ εργαζόταν ως
διανομέας για την Pizza
Hut τα βράδια, περνούσε
τον ελεύθερο χρόνο του
στο γυμναστήριο. Καθώς
“έχτιζε” μυς, όμως, δεν
μπορούσε να βρει ρούχα
που να αναδεικνύουν το
σώμα του. Άρχισε, λοιπόν,
μαζί με τον συμφοιτητή
του Lewis Morgan, να φτιάχνει μπλουζάκια σε στυλ
Schwarzenegger και να τα
διακοσμεί με το λογότυπο
ενός λευκού καρχαρία που
σήκωνε βάρη. Τα πουλούσαν διαδικτυακά μέσω
του ιστότοπου gymshark.
co.uk.
“Τότε δεν έβρισκες εδώ
ρ ο ύ χα b o d y b u i l d i n g.
Όλοι οι ‘ήρωές’ μου ήταν
οι YouTubers, οπότε τους
έστελνα προϊόντα”, θυμάται ο Francis. Ήταν
ωραίο που όλοι αυτοί οι
YouTubers φορούσαν τα
μπλουζάκια του. Όμως,
όταν ο Francis συμμετείχε

Έχοντας συγκριτικά “μηδαμινό” μπάτζετ, ο Francis
ακολούθησε την τακτική
του “ανταρτοπόλεμου”.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
έχει συνάψει συνεργασίες “Τα είδη αθλητικής ένóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 26
με influencers, τους οποί-
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NY Times - 700 επιδημιολόγοι: Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες
δραστηριότητες για τη μετάδοση του ιού
Παρά το γεγονός ότι εμβόλια βρίσκονται λίγο πριν
την διανομή τους στην
παγκόσμια κοινότητα, οι
ειδικοί δεν αναμένουν η
ζωή να επιστρέψει στο
φυσιολογικό πριν από τον
εμβολιασμό του μεγαλύτερου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού, κάτι που
απαιτεί αρκετά μεγάλο
διάστημα.
Η εφημερίδα New York
Times απευθύνθηκε σε
700 επιδημιολόγους και
ειδικούς, όσον αφορά την
καθημερινότητα των ίδιων
και αυτή δισεκατομμυρίων
ανθρώπων κατ επέκταση.
Οι επιστήμονες φαίνεται
να έχουν χαλαρώσει σε
ορισμένες προφυλάξεις
– πηγαίνουν για ψώνια ή
βλέπουν φίλους σε εξωτερικούς χώρους-, αλλά
τονίζουν πως παραμένουν
προσεκτικοί όσο ποτέ.
Έτσι λοιπόν, οι μισοί δήλωσαν ότι δεν θα άλλαζαν τη συμπεριφορά τους
έως ότου εμβολιαστεί
τουλάχιστον το 70% του
πληθυσμού, ενώ ένα 30%
ανέφερε ότι θα κάνουν
κάποιες αλλαγές μόλις εμ-

βολιαστούν οι ίδιοι.
Οι περισσότεροι ωστόσο
επεσήμαναν ότι, ακόμη
και με τον εμβολιασμό, θα
χρειαζόταν πιθανότατα
ένας χρόνος ή και περισσότερο για επανεκκίνηση με
ασφάλεια πολλών δραστηριοτήτων, ενώ ορισμένες
πτυχές της καθημερινής
ζωής ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ ξανά στη
προ κορονοϊού εποχή. Ο
Μπιλ Γκέιτς εκτίμησε προ
ημερών ότι η επιστροφή
στην κανονικότητα θα γίνει σταδιακά και μετά την
ερχόμενη άνοιξη, την ώρα
που σύμφωνα με τον ίδιο
τα επαγγελματικά ταξίδια
αναμένεται να μειωθούν
στο 50%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία για πολλές
άγνωστες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων του
πόσο διαρκεί η ανοσία,
πώς μπορεί να μεταλλαχθεί ο ιός, τις προκλήσεις
της διανομής εμβολίων
και την πιθανή απροθυμία
να δεχτούν το εμβόλιο
ορισμένες ομάδες. Ωστό-

μόνο σε τρεις οι επιδημιολόγοι απάντησαν θετικά
σε ποσοστό πάνω από
50%: Έξοδος για μικροδουλειές σε παντοπωλείο
ή φαρμακείο, μεταφορά
αλληλογραφίας χωρίς
προφυλάξεις και βόλτα ή
«Είμαι αισιόδοξη ότι τα εν- συνάντηση με φίλους σε
θαρρυντικά αποτελέσματα εξωτερικό χώρο.
του εμβολίου σημαίνουν
ότι θα επιστρέψουμε σε Στον αντίποδα, κάτω από
μία κανονικότητα έως ή το 4% των ερωτηθέντων
κατά τη διάρκεια του κα- παραβρέθηκε σε τελετή
λοκαιριού», είπε η Κέλι όπως γάμο ή κηδεία, συΣτρουτζ επίκουρη καθη- ναντήθηκε με κάποιον που
γήτρια στο Michigan State δεν γνωρίζει καλά ή παρακολούθησε ένα γεγονός με
University.
πολλά άτομα ακόμα, όπως
Ο Καρίν Μισελς καθηγη- συναυλία
τής επιδημιολογίας στο
UCLA, είπε ότι μπορεί να Την ίδια ώρα τα 3/4 των
περάσουν πιθανότατα ερωτηθέντων δήλωσε ότι
πολλά χρόνια έως ότου σχεδιάζει να περάσουν
είναι αρκετά ασφαλές για τα Χριστούγεννα, ή άλλες
να επιστρέψει στον τρόπο χειμερινές διακοπές μόνο
ζωής που είχε. «Πρέπει να με μέλη του νοικοκυριού
μάθουμε να ζούμε με τον του ή να μην γιορτάσει
καθόλου.
ιό», πρόσθεσε.
σο, αυτές οι προφυλάξεις
έχουν εξελιχθεί από την
περασμένη άνοιξη, καθώς οι επιστήμονες έχουν
μάθει περισσότερα για το
πώς εξαπλώνεται ο κορονοϊός και τι τον αποτρέπει.

Οι επιστήμονες ρωτήθηκαν ποιες δραστηριότητες
έκαναν ή ποιες θα έκαναν,
εάν χρειαζόταν, τις τελευταίες 30 ημέρες. Από τις
23 αυτές δραστηριότητες,

2. Πεζοπορία ή συγκέ- νούσα να κάνω λάθη που
ντρωση σε εξωτερικούς συνήθως κάνω. Ίσως να
νοιώσω άνετα να φάω σε
χώρους με φίλους (72%)
ένα εστιατόριο ή να δω
3. Επίσκεψη σε μπακάλικο ξανά φίλους αν αυτό είναι
δυνατό», Βιτζαγια Σιγκουή φαρμακείο (46%)
λαμ διευθύντρια ερευνηΠερισσότερο επικίνδυνες τικού έργου, Πανεπιστήμιο
της Βοστώνης.
1. Φαγητό στο εσωτερικό
«Για μερικούς, δυστυχώς
εστιατορίου (44%)
έχει επανέλθει στο φυσιο2. Παρακολούθηση γάμου λογικό, και εξαιτίας αυτού,
θα περάσουν δύο έως τρία
ή κηδείας (43%)
χρόνια πριν τα πράγματα
3. Παρακολούθηση συναυ- επανέλθουν στο φυσιολογικό για τους υπόλοιπους
λιών ή αγώνων (35%)
προσεκτικούς, τουλάχιΤο μέλλον
στον στις ΗΠΑ», Καθριν
«Περιμένω ότι η χρήση μά- Μπροκ αναπληρώτρια
σκας θα γίνει μέρος της κα- καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο
θημερινής μου ζωής, ακό- Wayne State.
μα και μετά την εφαρμογή
ενός εμβολίου», δήλωσε Η επιστροφή στην κανοη Έιμι Χομπς ερευνητική νικότητα
συνεργάτης της Σχολής «Είναι δύσκολο για μένα να
Δημόσιας Υγείας του Johns φανταστώ ότι θα επιστρέψουμε στην παλιά καθηHopkins.
μερινότητα, αλλά νομίζω
ότι νέα προληπτικά μέτρα
Μετά το εμβόλιο
Λιγότερο επικίνδυνες
που έπρεπε να υιοθετή«Εάν εμβολιάζοταν πάνω σουμε, όπως οι μάσκες,
1. Μεταφορά αλληλογρα- από το 50% του πληθυ- θα γίνουν μέρος της νέας
φίας χωρίς προφυλάξεις σμού, θα αισθανόμουν “φυσιολογικής ζωής”»,
(75%)
λίγο λιγότερο αγχωμένος Μαριλέν Τσενγκ, επίκουρη
και ανήσυχος όταν ξεκι- καθηγήτρια Cal Poly.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ
ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Delaware, USA
Κάθε ημέρα που περνάει
χάνουμε δεκάδες συνανθρώπους μας από τον κορωναϊό, μέλη της οικογένειάς μας, συγγενείς μας
και φίλους, και αναρωτιόμαστε πότε θα έρθει η σειρά μας. Η κυβέρνηση έχει
επιβάλλει αυστηρότατα
προληπτικά μέτρα· ακολουθώντας αυτά τα μέτρα,
οφείλουμε να μείνουμε
κλεισμένοι στα σπίτια μας,
τα παιδιά υπόκεινται σε
πρωτοφανείς συνθήκες
ζωής με βέβαιες τις σοβαρές και μακροπρόθεσμες
συνέπειες στη ψυχολογία
τους, η οικονομία ασφυκτιά, επιχειρήσεις κλείνουν, κόποι ολόκληρης
ζωής εξανεμίζονται, η
ανεργία αυξάνεται, όνειρα
γκρεμίζονται, και σύντομα
το φαγητό θα λείπει από το
τραπέζι πολλών οικογενειών. Για ελπίδα μάς προσφέρεται το εμβόλιο που θα
γίνει διαθέσιμο σύντομα,
χωρίς ειλικρινή όμως πληροφόρηση για το ότι και
αύριο ακόμη να το έχουμε,
θα χρειαστούν μήνες μέχρι
να βελτιωθεί η δραματική
μας κατάσταση. Ουδεμία
πληροφόρηση δεν δίνεται
στον λαό από την υπεύθυνη ομάδα ιατρών σχετικά
με τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασθενείς
—και προφανώς δεν είναι
αποτελεσματικά εφόσον
η θνησιμότητα είναι μεγάλη— ούτε σχετικά με το
αν γίνονται προσπάθειες /
εφαρμόζονται καινούργιες
τακτικές ώστε να ξεκινάει η
θεραπεία σε αρχικά στάδια
της νόσου πριν ακόμη ο

ασθενής χρειαστεί να εισαχθεί σε νοσοκομείο· επί
πλέον, δεν δίνονται πληροφορίες στο κοινό σχετικά
με τα καινούργια φάρμακα
και την χρησιμοποίησή
τους στην Ελλάδα.
Έως ότου να έρθει το εμβόλιο και να έχουμε θετικά αποτελέσματα από
τη χρήση του, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει
μεγαλύτερο βάρος στη
διαθεσιμότητα και στην
έγκαιρη χρήση φαρμάκων για την θεραπεία των
προσβεβλημένων από τον
κορωναϊό. Έχουμε πληροφορηθεί πως τα μονοκλωνικά αντισώματα της
Regeneron (casirivimab
και imdevimab ) και της
Eli Lilly(bamlanivimab) τα
οποία, ως γνωστόν, έχουν
εγκριθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου Φαρμάκων
και Τροφίμων των ΗΠΑ

(FDA), χρησιμοποιούνται
σε πολύ περιορισμένη
κλίμακα στην Ελλάδα και
μόνο στα πλαίσια κλινικών μελετών. Η ελληνική

κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει
την εκτεταμένη χρήση
τους στα αρχικά στάδια
της νόσου όταν η θερα-

πεία αυτή είναι αποτελεσματική, προτού ακόμη
οι ασθενείς χρειαστούν
εισαγωγή σε νοσοκομείο
(αυτό έχει τονιστεί και από
τον καθηγητή και διευθυντή εργαστηρίου κλινικής
Φαρμακολογίας κύριον
Δημήτρη Κούβελα https://
w w w. yo u t u b e. co m /
watch?v=Hcx1qQ2E6r8).
Ενέργειες που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική και έγκαιρη
θεραπεία είναι κρισίμως
αναγκαίες για να μειωθεί
η θνησιμότητα αλλά και
για να χαλαρώσουν τα
περιοριστικά μέτρα, ώστε
να μην επιδεινωθεί ακόμη
περισσότερο η οικονομική
κατάσταση της χώρας,
αλλά και να μην παραμερίζεται η ιατρική φροντίδα
σε άτομα με άλλες σωματικές και ψυχικές ασθένειες.

ληνισμού (International
Hellenic Association-IHA
www.professors-PhDs.
com) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός φορέας με έδρα το
Delaware των ΗΠΑ. Τα
μέλη του ΙΗΑ προέρχονται
κυρίως από την πανεπιστημιακή κοινότητα, και
είναι διάσπαρτα ανά την
Ελλάδα και τον κόσμο.
Εκτός των πανεπιστημιακών, μέλη του ΙΗΑ είναι
πρώην πρέσβεις, στρατηγοί, καθώς και εξέχουσες
προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας. Ο σκοπός
του ΙΗΑ είναι να ενώσει
ηλεκτρονικά τον Ελληνισμό και να βοηθήσει την
Ελλάδα μέσω επιτροπών
για εθνικά και πολιτιστικά
θέματα.

“ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΙΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟ Διεθνής Σύνδεσμος Ελ- ΟΥ”
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Ο πρώην ντελιβεράς της Pizza Hut που “έχτισε” ένα αθλητικό
brand αξίας $1 δισ. μέσω TikTok και Instagram
συνέχεια από τη σελίδα 24
για πρώτη φορά με περίπτερο στη μεγαλύτερη
εκδήλωση bodybuilding
της Ευρώπης, BodyPower,
το 2013, συνειδητοποίησε
ότι τα μπλουζάκια του θα
μπορούσαν να αποτελέσουν το “θεμέλιο” μια νέας
φίρμας ειδών αθλητικής
ένδυσης. “Το περίπτερό
μας πλημμύρησε με ανθρώπους που ήθελαν να
συναντήσουν τους αθλητές, ήθελαν να δουν τα
προϊόντα μας - τελικά ξε-

πουλήσαμε”, λέει.
Σύντομα, ο Francis παρέχοντας δωρεάν εξοπλισμό της Gymshark σε
“bodybuilders-αστέρια”
των social media κατάφερε
να αυξήσει τις πωλήσεις
του από 450 δολάρια την
ημέρα στα 45.000 δολάρια. Αυτός και ο Morgan
εγκατέλειψαν το κολέγιο
για να αφοσιωθούν πλήρως στην εταιρεία τους.
Παρότι η Gymshark εξακολουθεί να πουλά ρούχα

bodybuilding, έχει εξελιχθεί στο αντίστοιχο της
“Lululemon” για 18χρονους, προσφέροντας ανδρικά casual ρούχα, γυναικεία αθλητικά κολάν,
φόρμες γυμναστικής και
αξεσουάρ, μέχρι και πετσέτες παραλίας.
“Οπλισμένος” πλέον με τα
κεφάλαια ύψους 300 εκατ.
δολαρίων της General
Atlantic και ελπίζοντας να
επεκτείνει σύντομα την
εταιρεία του στην Αμερι-

κή, ο Francis έβαλε στόχο
να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
του, που απασχολεί 500
άτομα, από το Σόλιχαν της
Αγγλίας, στη “Μέκκα του
fitness”, το Ντένβερ, όμως
η έλευση της πανδημίας
του κορονοϊού ανέβαλε τα
σχέδιά του.
Τώρα έχει εστιάσει στην
ενίσχυση του δικτύου διανομής και logistics. Έχοντας δε να εξυπηρετήσει
τους Αμερικανούς κατανα-

λωτές που έχουν συνηθίσει
τους σύντομους χρόνους
παράδοσης που παρέχει η Amazon, ο Francis
προχωρά στη δημιουργία
δύο κέντρων διανομής,
ένα στην Καλιφόρνια και
ένα στο Οχάιο, τα οποία
αναμένεται να λειτουργήσουν μέχρι το καλοκαίρι
του 2021.
Επιπλέον, φτιάχνει μια
ομάδα συνεργατών στις
ΗΠΑ. Έχει ήδη προσλάβει
35 άτομα φέτος και σχεδιάζει να προσλάβει 15 ακό-

μη. Τέσσερις εξ αυτών θα
αναλάβουν αποκλειστικά
τον ρόλο των “κυνηγών”,
προκειμένου να εντοπίσουν Αμερικανούς αναδυόμενους influencers.
“Όταν ξεκίνησε η Apple,
‘υιοθετήθηκε’ από αρχιτέκτονες, τμήματα δημιουργικού και άλλες κατηγορίες
χρηστών που δημιουργούσαν τάσεις”, λέει ο Francis.
“Οι δικοί μας φανς ξέρουν
να τρώνε σωστά και να
γυμνάζονται”.

Καταπολεμώντας την ορμή της δυστυχίας
Ρομπ Ρόζενφελντ
Καθώς πλησιάζουμε στο
κλείσιμο του 2020, και η
αναπόφευκτη πλημμύρα
των αναδρομικών περιοχών που κυμαίνονται
από το μάταιο έως το
εμπνευσμένο, ένα αναμενόμενο υπερβολικό και
κοινό στοιχείο θα είναι
το συμπέρασμα αυτού
που πολλοί θεωρούν ότι
είναι «καταραμένη» χρονιά. Αυτό είναι κατανοητό
με βάση τη συλλογική
μας ανάγκη να τερματίσουμε έναν μοναδικά δύσκολο χρόνο, καθώς και
τη μαζική μας κατήχηση
σε ημερολογιακό σημείο
αναφοράς. Χρειαζόμαστε
όλα τα κοινωνικά τέρατα
που έχουμε αντιληφθεί ότι
έχουν ανέβει τους τελευταίους μήνες να επιστρέψουν πίσω στις κρύπτες,
τις αίθουσες συσκέψεων
και τα κανάλια κοινωνικών
μέσων από ό, τι ακλόνητο
θεσμό πρωταγωνιστών
που καταλήξαμε ότι πέτυχε
στην τρίτη πράξη αυτής
της παραβιασμένης παραγωγής. Αλλά τι γίνεται
αν αυτό δεν είναι το τέλος
της εποχής της ατυχίας
μας, όχι το συμπέρασμα
μιας προβλέψιμης αλλά
τελικά διασκεδαστικής

86λεπτης φασαρίας στο
Χόλυγουντ, αλλά το μεσαίο
σημείο μιας ευρωπαϊκής
ταινίας τέχνης τεσσάρων
και μισών ωρών; Είμαστε
προετοιμασμένοι ως διαχειριστές, συνάδελφοι και
άνθρωποι γενικά για το
2021 να ξεκινήσουν και τα
ζόμπι να μην επανέλθουν
σε αδρανείς συσκευές πλοκής;
Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς δεν είμαστε, αλλά
με τη σωστή προετοιμασία
και τον καθορισμό των
προσδοκιών, μπορούμε
να είμαστε (ή τουλάχιστον
αρκετά συνειδητοποιημένοι για να αποφύγουμε
τη χρήση κλισέ, όπως το
πώς «το 2021 δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο», το οποίο φυσικά θα
προκαλέσει ατελείωτη και
προβλέψιμη ατυχία, όπως
η, ala καμπίνα στο δάσος).
Το πρώτο πράγμα που
πρέπει να θυμόμαστε είναι
ότι το COVID θα συνεχίσει
να είναι το μεγάλο κακό
την επόμενη εποχή, ακόμη και με την προοπτική
ενός εμβολίου στον ορίζοντα. Οι εργαζόμενοι, οι
συνάδελφοι και οι ηγέτες
σας είναι πολύ πιθανό να
περνούν τις ημέρες των
χειμερινών διακοπών τους

με την ίδια έλλειψη ταξιδιωτικών επιλογών και
ενδεχομένως ακόμη με
μεγαλύτερους προσωπικούς περιορισμούς από ό,
τι έκαναν για το καλοκαιρινό τους διάλειμμα. Δεν
πρόκειται να επιστρέψουν
στο χώρο εργασίας με
ενοχλητικά μαυρίσματα
και όγκους φωτογραφιών
διακοπών, αλλά με μεγάλο
μέρος του άγχους (αν όχι
περισσότερο) που είχαν
πριν. Ακόμα και πριν υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει η
σεζόν «διακοπών», πολλές
κοινωνικές επιτροπές που
έχουν πληγεί από την πανδημία πλημμυρίζουν τώρα
το Διαδίκτυο για να βρουν
νέες ιδέες καθώς ψάχνουν
να αντικαταστήσουν τα
πάρτι των διακοπών. Ως
εργοδότες και συνάδελφοι
θα πρέπει να μετριαστούμε στις προσδοκίες μας
να ασχοληθούμε με ένα
εργατικό δυναμικό τον
Ιανουάριο που πιθανότατα
δεν είναι ξεκούραστο ούτε
ενθουσιώδες.
Το δεύτερο είναι ότι αφού
λάβουμε υπόψη μας τα
πάντα στην προηγούμενη
παράγραφο για το πώς
δεσμεύουμε και υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους
μας, δεν πρέπει να το αφή-

σουμε να μας επηρεάσει αδικαιολόγητα στη
διαδικασία και την προσέγγισή μας. Ως κοινωνία,
παίρνουμε ως δεδομένο
το να δημιουργούμε και
να διατηρούμε δυναμικές δυστυχίες συνδέοντας
ατομικές, οργανωτικές ή /
και κοινωνικές αποτυχίες
είτε είναι αλληλένδετες
είτε όχι. Πρέπει να δούμε
πρότυπα, να δώσουμε
προσωπικότητες σε άψυχες και αιθέρια έννοιες για
να τις αντιμετωπίσουμε
καλύτερα. Μου θυμίζει μια
σκηνή από την Κοινότητα
όπου ο χαρακτήρας Abed
Nadir αποδεικνύει αυτά τα
φαινόμενα δίνοντας ένα
όνομα σε ένα μολύβι και
στη συνέχεια το έκοψε στα
μισά, προκαλώντας μια
συναισθηματική απάντηση από τους φίλους του.
Το κάναμε όλοι αυτό με το
2020, αποδίδοντας σε κάθε
άρρωστο τόσο πολύ που
έγινε όχι μόνο ένα έτος,
αλλά μια πνευματική εκδήλωση της ταλαιπωρίας,
ενός νεογέννητου δαίμονα
στο τμήμα διοικητικών
υποθέσεων της κόλασης.
Δυστυχώς, μια διαδικασία
που έχει πλέον φτάσει στο
τοξικό ύψωμα του τόνου
καθώς πλησιάζουμε τους

χειμερινούς μήνες.
Για χάρη του εαυτού μας,
των φίλων μας, των οικογενειών μας και των
συναδέλφων μας, πρέπει
να κάνουμε τη συνειδητή
προσπάθεια να μην περιγράψουμε τους επόμενους
μήνες τον τρόπο που το
κάνουμε τώρα. Πρέπει να
σταματήσουμε τη διαδικασία που όλοι παίρνουμε
τόσο διεστραμμένη και
τελικά αυτοκαταστροφική
χαρά που συνεισφέρουμε.
Ο χειμώνας πιθανότατα
δεν θα είναι εύκολος για διάφορους λόγους, αλλά δεν
θα αφεθούν οι βρικόλακες
σε μια απομονωμένη πόλη
της Αλάσκας άσχημα. Θα
το ξεπεράσουμε, έχουμε
υποστήριξη, δημόσια και
ιδιωτική, που είναι διαθέσιμη και πρόθυμη να
παράσχει μια φωνή για
να ακούσει, ένα άτομο για
να μιλήσει, έναν ώμο για
να βοηθήσει να φέρει το
βάρος. Οι προσπάθειες
που καταβάλλουμε τώρα
για την καταπολέμηση της
έννοιας ενός αφόρητου
χειμώνα θα αποφέρουν μερίσματα όταν αντιμετωπίζουμε ένα πιο κουρασμένο
πλήθος το νέο έτος.
Έτσι, αφού βεβαιωθείτε
(και βεβαιωθείτε ξανά)

ότι όλοι γνωρίζουν τις
υποστηρίξεις που είναι
διαθέσιμες σε αυτούς, το
φορτίο είναι σε εμάς είναι
για να σκάψουμε βαθιά
στη δεξαμενή θετικότητάς μας, ή τουλάχιστον
ευχάριστη περιπέτεια, και
να γίνουμε ο θείος Buck
για τους χώρους της εργασίας μας. Καμία εικονική
κοινωνική ιδέα δεν μπορεί
να είναι υπερβολική, καμία
εσωτερική συνάντηση δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς ένα κατάλληλα
εορταστικό και φοβερό
πουλόβερ διακοπών. Πρέπει να επιδιώξουμε να επικαλεστούμε την γκρίνια
από τους συναδέλφους
μας που θα ταλάντευαν
τους ίδιους τους πυλώνες
του ουρανού γιατί πίσω
από αυτό το «σταματήστε
να με στεναχωράτε» είναι
ένας υπάλληλος που ευχαριστεί για την προσπάθεια.
Μόνο αν κάνουμε όλοι το
ρόλο μας, μπορούμε να
σταματήσουμε αυτήν την
ορμή της δυστυχίας και να
είμαστε εκεί για να αντιμετωπίσουμε το 2021 όπως
θα έπρεπε, ένα έτος ευκαιριών και απογοήτευσης,
απώλειας και κέρδους, ένα
έτος που θα ακολουθηθεί
από άλλο.

Θέμα «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη από τον
Τσαβούσογλου στην Ισλαμική Διάσκεψη
Νίκος Μελέτης
Θέμα «τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας» της Θράκης ήγειρε
με την ομιλία του στην
υπουργική Συνάντηση του
Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης που συνεδρίασε
στο Νιαμέι στον Νίγηρα, ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου, ο
οποίος συμπεριέλαβε τους
Έλληνες πολίτες στην ίδια
κατηγορία με τους καταπιεζόμενους μουσουλμάνους του Κασμίρ .
Η Τουρκία επανειλημμένα
χρησιμοποιεί το βήμα αυτού του μεγάλου διεθνούς
φόρουμ, όπου συμμετέχουν 57 μουσουλμανικές
χώρες, για να προβάλει τις
αξιώσεις της επί της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης, αλλά και στο
Κυπριακό .
Ο κ. Τσαβούσογλου, ο
οποίος μιλώντας στην

εναρκτήρια συνεδρίαση
εξαπέλυσε επίθεση και
εναντίον της Ευρώπης κατηγορώντας την για ισλαμοφοβία, ήταν ιδιαίτερα
επικριτικός για τη Γαλλία
και τη στάση της έναντι
των μουσουλμάνων και
υποστήριξε την πρόταση
του Πακιστάν για καθιέρωση της 15ης Μαρτίου
ως παγκόσμιας ημέρας

για την αντιμετώπιση της
ισλαμοφοβίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε την
ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου που έχει
θεσπιστεί από τον ΟΙΔ
εκφράζοντας, όπως είπε,
την έντονη ανησυχία για
την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων
του Τούρκων της Κύπρου,

της τουρκικής
μουσουλμανικής
μειονότητας της
Θράκης, των μουσουλμάνων του
Κασμίρ και των
μουσουλμάνων
της Ευρώπης..».
Σε κάθε ετήσια
υπουργική Διάσκεψη του ΟΙΔ τα
τελευταία χρόνια
στα τελικά κείμενα περιλαμβάνεται
και το «Ψήφισμα
No. 3/46-MM * για
την Κατάσταση της τουρκικής Μουσουλμανικής
Μειονότητας στην Δυτική
Θράκη και του Μουσουλμανικού πληθυσμού στα
Δωδεκάνησα». Το ψήφισμα αυτό περιλαμβάνει
όλη την ακραία ατζέντα
των σκληροπυρηνικών της
μειονότητας και εμφανίζει
μια συκοφαντική εικόνα
ωσάν οι Έλληνες πολίτες

μουσουλμανικής πίστης
στην Θράκη να ζουν σε
καθεστώς απαρτχάιντ.
Δεν είναι τυχαίο ότι τις
προηγούμενες ημέρες ο
Ν. Δένδιας είχε συνομιλίες
με ομολόγους του από χώρες με ειδικό βάρος στον
μουσουλμανικό κόσμο
(ΗΑΕ, Σ. Αραβία, Ιορδανία
κ.α.) ώστε να εξηγήσει
τις ελληνικές θέσεις και
να αποκαλύψει την προ-

σπάθεια της Τουρκίας να
χρησιμοποιήσει τον ΟΙΔ
για να προβάλει τις δικές
της εθνικές επιδιώξεις και
διεκδικήσεις .
Και η Λευκωσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
στον ΟΙΔ καθώς επανειλημμένα έχει γίνει απόπειρα για προωθηση της
αναγνώρισης του ψευδοκράτους από χώρες μέλη
του ΟΙΔ .
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10 Δεκεμβρίου 2020

Έτοιμοι να πλαστογραφήσουν και τη
δική τους Ιστορία στα Σκόπια
Σοφία Βούλτεψη
Αφού επί δεκαετίες πλαστογράφησαν την Ιστορία
της Μακεδονίας, τώρα,
ετοιμάζονται να πλαστογραφήσουν και την ίδια
Ιστορία της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Στα Σκόπια,
Ζάεφ και Αχμέτι δηλώνουν ότι θα αποδεχθούν
πως… δεν υπήρξε αντιφασιστικός αγώνας και οι
συνεργάτες των Γερμανών
Βούλγαροι κατακτητές
έφθασαν στην περιοχή
ως… φίλοι! Και πως για όλα
έφταιγε ο… Τίτο!
Και πρόσθεσε: «Καθήκον
των πολιτικών είναι να
Οι Βούλγαροι ήταν φίλοι φέρουμε κοντά τους λαούς
μας, δήλωσε ο Ζάεφ – κατά μας, διότι για πολλά χρότο «οι Γερμανοί είναι φίλοι νια, επί δεκαετίες, κάποιοι
μας» - σε μια συνέντευξη, μας κράτησαν μακριά.
στις 25 Νοεμβρίου, στο Διάφορες ηγεσίες το διβουλγαρικό πρακτορείο έπραξαν, όπως η πρώην
ειδήσεων Bgnes, προκα- Γιουγκοσλαβία για μεγάλο
λώντας θύελλα αντιδρά- χρονικό διάστημα. Πρέπει
σεων και διαδηλώσεις σε να είμαστε μαζί γιατί είμαόλες τις πόλεις της χώρας. στε γείτονες».
Στη συνέντευξή του, ο
Ζάεφ διέγραψε τον αντιφασιστικό αγώνα της περιόδου 1941-1944, όταν
οι Βούλγαροι εισέβαλαν
στην περιοχή ως κατακτητές συνεργάτες των Ναζί
– ενώ σήμερα υποστηρίζουν πως ενήργησαν ως…
«απελευθερωτές»!
Κατά τον Ζάεφ, εκείνη
την περίοδο, η Βουλγαρία
«ασκούσε διοίκηση» στην
περιοχή, ενώ προς το τέλος
του πολέμου συντάχθηκε
με τις αντιφασιστικές δυνάμεις και συνέβαλε στην
απελευθέρωση πολλών
πόλεων! Πρόσθεσε μάλιστα ότι η πρώην Γιουγκοσλαβία, δηλαδή ο Τίτο που
έλαβε μέρος στην Εθνική
Αντίσταση, για πολλά χρόνια κράτησε σε απόσταση
τους λαούς των δύο χωρών!
Είπε συγκεκριμένα:
«Οι Βούλγαροι δεν είναι
φασίστες, αλλά φίλοι μας...
Στην αρχή εκείνης της
περιόδου η Βουλγαρία
ασκούσε τη διοίκηση της
περιοχής, αλλά μετά συντάχθηκε με τους αντιφασίσ τες, αγωνίσ τηκε
για την ελευθερία και τη
δημοκρατία, έγινε μέρος
του αντιφασιστικού μετώπου. Ο βουλγαρικός
και μακεδονικός στρατός
(σ.σ. οι παρτιζάνοι, διότι
δεν υπήρχε τότε κανένας
«μακεδονικός στρατός»)
απελευθέρωσαν το Κουμάνοβο, τα Σκόπια και όλη
την περιοχή μας».

Όσο για την εκ μέρους της
Βουλγαρίας αλλαγή στρατοπέδου – στην οποία αναφέρθηκε ο Ζόραν Ζάεφ
– η αλήθεια είναι ότι η
Βουλγαρία, στις 9 Σεπτεμβρίου 1944, εγκατέλειψε
τον Άξονα και συντάχθηκε
με τους Συμμάχους καθώς
ο Κόκκινος Στρατός προήλαυνε προς τα σύνορα
με την Γιουγκοσλαβία. Η
ημερομηνία εκείνη γιορΜάλιστα, ο Ζάεφ αποκάλυ- ταζόταν επί κομμουνισμού
ψε κάτι που κατά τόπους ως «Ημέρας Λαϊκής Εξέείχε ήδη γίνει αντιληπτό: γερσης»!
Ότι τον τελευταίο καιρό
αφαιρέθηκαν είκοσι περί- Ωστόσο, τα βιβλία Ιστοπου επιγραφές από μνη- ρίας και τα σχολικά εγμεία και ειδικά η αναφορά χειρίδια περιγράφουν τις
σε «φασιστική βουλγαρική θηριωδίες εις βάρος του
κατοχή».
τοπικού πληθυσμού. Αν
αυτό αλλάξει, τότε θα πρέΑποκάλυψε επίσης ότι η πει οι γείτονες να απαρχώρα του έχει αποστείλει νηθούν και δύο από τις
έγγραφο στη Βουλγαρία, εθνικές τους εορτές, την
στο οποίο αναφέρει ρητά
και κατηγορηματικά ότι
δεν έχει εδαφικές βλέψεις,
ούτε παρεμβαίνει στις
εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών, καθώς και ότι
δεν διεκδικεί μειονοτικά
δικαιώματα.

Απέναντι στον
Ζάεφ τοποθετήθηκαν και μέλη
της επιτροπής
ιστορικών που
μετέχουν στην
κοινή επιτροπή
με την Βουλγαρία. Σε ανάρτησή
της η Λιούμπιτσα
Σπάσοβσκα δήλωσε: «Ως Μακεδόνισσα, μέλος
της επιτροπής,
προσωπικά αποστασιοποιούμαι
από τις τελευταίες δηλώσεις του πρωθυπουργού. Κάνω έκκληση
στους πολιτικούς να απέχουν από ισχυρισμούς και
σχόλια επί θεμάτων που
δεν γνωρίζουν και δεν
ανήκουν στην σφαίρα των
αρμοδιοτήτων τους».
Και πρόσθεσε: «Σε όλη την
δυτική ιστοριογραφία ο
όρος «κατοχή» είναι κοινά
αποδεκτός. Στη Συνθήκη
του 1947, που η Βουλγαρία
υπέγραψε με τους Συμμάχους, γίνεται εκτενής
αναφορά στον ρόλο της
Βουλγαρίας κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο».
Ανάλογη στάση κράτησε
και ο συνάδελφός της στην
επιτροπή Όγκνεν Βανγκέλοφ, ενώ και ο επικεφαλής
της σκοπιανής αντιπροσω-

Ήταν αυτό το πρώτο βήμα
μετά την απόφαση της
Βουλγαρίας, στις 17 Νοεμβρίου, να μπλοκάρει
την έναρξη ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με την
ΕΕ, που επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο.
Πρ ώτα κατοχ ή, μετά
«απελευθέρωση»
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11η Οκτωβρίου 1941 και πείας στην κοινή επιτροπή
Ντράγκι Γκιοργκίεφ παρεΗ ιστορική πραγματικότη- τη 2α Αυγούστου 1944.
νέβη στη συζήτηση λέγοτα είναι προφανώς εντεντας στη Ντόιτσε Βέλλε:
Αμέσως
αντέδρασαν
οι
βελώς διαφορετική. Τότε, η
«Γενικά η χρησιμοποίηση
τεράνοι
του
πολέμου,
που
Βουλγαρία εισέβαλε ως
τμήμα των δυνάμεων του είχαν αγωνιστεί με τους των ιστορικών θεμάτων
Άξονα και από το τέλος του παρτιζάνους κατά των ως πολιτικά εργαλεία είναι
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Βούλγαρων κατακτητών, οι λάθος. Οι διαφωνίες, οι παπερίοδος αυτή αναφέρεται απόγονοί τους και πολλοί ρεξηγήσεις και οι διαφωνίως «βουλγαρική φασιστική άνθρωποι των Γραμμάτων ες επί ιστορικών θεμάτων
κατοχή», με αναρίθμη- και δημοσιογράφοι. «Ο πρέπει να λύνονται από
τα μνημεία αφιερωμένα Ζάεβ διαστρεβλώνει την τους ιστορικούς και όχι
στους αγώνες των Γιουγκο- Ιστορία και προσβάλλει τη από τους πολιτικούς».
σλάβων παρτιζάνων κατά χώρα», αποφάνθηκαν.
Κλείνουν τις τηλεοράσεις
του κατακτητή.
Ο ιστορικός Αλεξάνταρ των γιαγιάδων!
Στόιτσεφ δήλωσε ότι τα
ιστορικά γεγονό- Η δημοσιογράφος Τάνια
τα δεν μπορεί να Μίλεφσκα, ανταποκρίτρια
τα αλλάξει κανείς, του κρατικού πρακτορείου
π ρ ο σ θ έ τ ο ν τ α ς ΜΙΑ στις Βρυξέλλες και
πως αναμφίβολα υποστηρίκτρια του Ζάεφ
την περίοδο 1941- είπε: «Ταπείνωσε τις για1944 τα βουλγαρι- γιάδες και τους παππούδες
κά στρατεύματα μας, μερικοί είναι ακόμη
ήταν φασιστικές, στη ζωή και θυμούνται. Και
κατοχικές δυνά- τον ψήφισαν!».
μεις και σε καμία
περίπτωση δεν Και ο δημοσιογράφος Γκόσυνέβαλαν στην ραν Μιχαϊλοφσκι, μέγας
α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η υποστηρικτής του SDSM,
είπε πως… πρέπει να τρέτης χώρας.

ξει στο σπίτι να κλείσει
την τηλεόραση για να μην
ακούσει η γιαγιά του τι λέει
ο Ζάεφ για την Βουλγαρία.
«Θυμάται ακόμη το ξύλο
που έφαγε στη Μπίτολα»,
πρόσθεσε.
Και ο πρώην υψηλόβαθμος
αξιωματούχος του κόμματος και υποψήφιος για
την ηγεσία του κόμματος
Ζόραν Γιοβανόσκι έγραψε: «Βλέπω ότι θέλει να
βάζει πρόστιμο σε
όποιον χρησιμοποιεί γλώσσα του
μίσους για άλλες
χώρες. Υπάρχει
κάποιο πρόστιμο
όταν το κάνεις εναντίον του έθνους
κα ι τ η ς χ ώ ρ α ς
σου;»
Ο υπουργός Εσωτερικών Σπάσοφσκι μόλις είχε επιβεβαιώσει ότι η
αστυνομία ερευνά το facebook
προκειμένου να
εντοπιστούν όσοι
χρησιμοποιούν γλώσσα
μίσους κατά της Βουλγαρίας, καθώς ένα από τα
άρθρα του Συμφώνου με
τη Βουλγαρία το 2017 προβλέπει αποφυγή τέτοιων
εχθρικών ενεργειών.
«Κατανοώ αυτές τις αντιδράσεις», απάντησε ο
Ζάεφ. «Αλλά οι ηγέτες πρέπει να οδηγούν τις χώρες
τους στο μέλλον και να
κάνουν τα πρώτα βήματα.
Ο αντιφασιστικός αγώνας
υπήρξε κομμάτι και της
οικογενειακής μου ιστορίας. Αλλά το παρελθόν δεν
πρέπει να εμποδίσει το
ευρωπαϊκό μας μέλλον».
Διαδηλώσεις σε όλη τη
χώρα

στο Τέτοβο, στο Καβάνταρτσι, στη Μπίτολα (Μοναστήρι) και στην Αχρίδα.
Το Σάββατο, νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
στα Σκόπια, στο Κουμάνοβο, στο Τέτοβο, στο
Βέλες, στο Καβάνταρτσι,
στο Πρίλεπ, στην Αχρίδα
και στη Μπίτολα.
Στο Πρίλεπ, που μαζί με
το Κουμάνοβο υπήρξαν
οι πρώτες πόλεις που δέχθηκαν την εισβολή των
βουλγαρικών δυνάμεων το
1941, οι διαδηλωτές τίμησαν την μνήμη των ανταρτών Μίρτσε Άρσεφ και
Μπόρκα Ταλέκσι που σκοτώθηκαν εκεί, απαιτώντας
παράλληλα την απελευθέρωση του Γιάνε Σέντο,
δισέγγονου του πρώτου
μεταπολεμικού γενικού
γραμματέα των Σκοπίων
Μετοντίγια Αντόνοφ, ο
οποίος έχει καταδικαστεί
σε φυλάκιση 15 χρόνων
για «τρομοκρατία».
Στο Καβάνταρτσι, η πρώην
υπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ραζέλα Μιζράνι βρέθηκε στο
γειτονικό χωριό Βατάσα,
εκεί όπου δώδεκα νέοι
δολοφονήθηκαν από τους
εισβολείς το 1943.
Ο ηγέτης του VMRO Κρίστιαν Μίτσκοσκι καλεί
καθημερινά τον Ζάεφ να
παραιτηθεί, ενώ έχει δηλώσει πως το κόμμα του δεν
θα τηρήσει ενδεχόμενη
επιβλαβή για τα εθνικά
συμφέροντα συμφωνία με
την Βουλγαρία.
Τσερβένκοφσκι: Ανεπανόρθωτη ζημιά
Ενώπιον διάσπασης βρίσκεται και το ίδιο το κόμμα του πρωθυπουργού,
το SDSM, με τον ιδρυτή
του και «ιερή αγελάδα»
του κόμματος Μπράνκο
Τσερβένκοφσκι, πρωθυπουργό από το 1992 ως
το 1998 και πρόεδρο από
το 2002 ως το 2004, που
παραιτήθηκε το 2013 για
να τον διαδεχθεί ο Ζόραν
Ζάεφ, να διακηρύσσει την
αντίθεσή του.

Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, εν μέσω πανδημίας,
χιλιάδες πολίτες της χώρας
κατέκλυσαν τους δρόμους
σε επτά πόλεις - στα Σκόπια, στο Κουμάνοβο (που
υπήρξε το επίκεντρο του
αντιφασιστικού αγώνα), óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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Έτοιμοι να πλαστογραφήσουν και τη
δική τους Ιστορία στα Σκόπια
συνέχεια από τη σελίδα 27

Ο Τσερβένκοφσκι απηύθυνε ανοιχτή επιστολή
στα μέλη του κόμματος,
ζητώντας να συγκληθεί
άμεσα η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου αυτή να
αποφανθεί επί της «σκανδαλώδους συνέντευξης».
Όπως είπε, ήδη η ζημιά
που έχει προκληθεί είναι
ανεπανόρθωτη και πρέπει
να ξεκαθαριστεί ότι οι θέσεις που εξέφρασε ο Ζάεφ
δεν αποτελούν θέσεις της
κυβέρνησης και του κόμματος. Αν δεν υπάρξει
αντίδραση, έγραψε, τότε
τα αποτελέσματα θα είναι
καταστροφικά και για το
κόμμα και για τη χώρα.
Δήλωσε επίσης πως έως
ότου συγκληθούν τα κομματικά όργανα ο ίδιος θέτει σε αναστολή την κομματική του ιδιότητα. Στον
Τσερβένκοφσκι απάντησε
το κόμμα, απορρίπτοντας
το αίτημά του και υπενθυμίζοντας πως οι θέσεις που
εξέφρασε ο νυν πρόεδρος
αποτελούν θέσεις του κόμματος. Αφήνοντας μάλιστα
αιχμές και για την πολύχρονη σιωπή του πρώην
ηγέτη σε «κρίσιμα εθνικά
θέματα» - προφανώς ανα-

φερόμενοι στη Συμφωνία
των Πρεσπών.
«Εκείνοι οι παρτιζάνοι ήταν
απόγονοι των αγωνιστών
του Ίλιντεν. Πάνω στα δικά
τους κόκκαλα περπάτησαν», επαναλαμβάνει στις
συγκεντρώσεις ο ηγέτης
της αντιπολίτευσης, την
ώρα που πάνω από χίλια
αυτοκίνητα παρήλαυναν
στη Λεωφόρο Ίλιντεν στα
Σκόπια. Λίγο μετά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη
ανακοίνωνε πως το κόμμα
του θα καταθέσει πρόταση
δυσπιστίας.
Ως γνωστόν, η κυβερνητική συμμαχία διαθέτει 62
έδρες (οριακή πλειοψηφία
στις 120 έδρες του κοινοβουλίου) και ο Μίτσκοσκι
ποντάρει όχι βέβαια στους
Αλβανούς κυβερνητικούς
εταίρους, αλλά σε βουλευτές του SDSM.
Δύσκολο εγχείρημα όσον
αφορά στους εν ενεργεία
βουλευτές, αλλά τα εξ οικείων βέλη πολλαπλασιάζονται.
Σοσιαλιστές εναντίον
Ζάεφ
Η πρώην υπουργός των
Εξωτερικών και στέλεχος
του SDSM Ιλίνκα Μίτρεβα

κάλεσε τον Ζάεφ να παραιτηθεί από το κόμμα και την
κυβέρνηση, καθώς, όπως
είπε, «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι σημαντική,
αλλά όχι με το τίμημα που
ο πρωθυπουργός θέλει να
πληρώσει».
Δεν είναι μόνο αυτοί. Στο
πλευρό του Τσερβένκοφσκι και της Μίτρεβα στάθηκαν η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Άννα
Ντάνεβα, η πρώην πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης Σκοπίων Σοφίγια
Κούνοφσκα, ο γραμματέας
του κόμματος από το 2003
ως το 2005 Αντρέι Πέτροφ,
το υψηλόβαθμο στέλεχος
Νατάσα Σαβόβα.

αδιαμφισβήτητα γεγονότα που δεν τίθενται υπό
συζήτηση».
Ακολούθησε ο δήμαρχος
του Κουμάνοβο Μαξίμ
Ντιμιτρίεφσκι, που προέρχεται από το SDSM του
Ζάεφ και είναι κομματικός
αντίπαλος του Σπάσοφσκι,
ωστόσο βρέθηκε στο ίδιο
στρατόπεδο μαζί του όσον
αφορά στο ζήτημα των
βουλγαρικών απαιτήσεων.

να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα
όσων πολιτών των
Σκοπίων δηλώνουν βουλγαρικής
εθνικής ταυτότητας.

στασε να «αδειάσει» τον
Πρόεδρο της χώρας του,
λέγοντας πως ο Πενταρόφσκι… αγαπά την Βουλγαρία, αλλά… δεν έχει
αποκτήσει ακόμη αρκετή
πολιτική εμπειρία.

σειρά ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Κρίστε
Μισίρκοφ και ο Γκότσε
Ντέλτσεφ.

Κατά του Ζάεφ έχει
ταχθεί και ένας
α κό μη ι σ χ υρό ς
δήμαρχος, ο Σάσα
Μπογκντάνοβιτς
από την περιφέρεια Σένταρ της
πρωτεύουσας.
Άσκησε κριτική
στον Ζάεφ, δηλώνοντας
υπερήφανος για την σέρβικη καταγωγή του και
διακηρύσσοντας την διαφωνία του με υποχωρήσεις
έναντι της Βουλγαρίας.

Το γεγονός εξόργισε τον
Πενταρόφσκι: «Η εικοσάχρονη εμπειρία μου
στη διεθνή πολιτική μου
επιτρέπει να μετρώ προσεκτικά τα λόγια μου»,
απάντησε μιλώντας στη
Ντόιτσε Βέλλε. Όπως είπε,
άλλο πράγμα είναι η πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν εμπόδια και άλλο
η προσήλωση σε διεθνώς
αποδεδειγμένα ιστορικά
γεγονότα. Αυτά είναι θέματα των ιστορικών και όχι
των πολιτικών, κατέληξε.

Σημειώστε ότι μετά την
επίμαχη συνέντευξη, ο
Βούλγαρος υπουργός Άμυνας και αρχηγός του εθνικιστικού κόμματος VMRO
Κράσιμιρ Καρακατσάνοφ,
δήλωσε πως όσα ο Ζάεφ
είπε στον βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων είναι
«ένα μικρό βήμα προς την
σωστή κατεύθυνση», πλην
όμως «η Σόφια απαιτεί
γραπτές εγγυήσεις και όχι
μόνο δηλώσεις».

Στέλεχος του κόμματος και
αυτός, δήλωσε πως είναι
σημαντικό να γνωρίζει η
κοινωνία το τίμημα που
καλείται να πληρώσει. «Διότι», πρόσθεσε, «δεν αρκεί
η ενότητα του κόμματος,
χρειάζεται και η ενότητα
Καταγγέλλοντας απόπειρα της κοινωνίας».
διαστρέβλωσης των γεγονότων, ο Ντιμιτρίεφσκι
δήλωσε:

«Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο η Μακεδονία κατελήφθη και διαμοιράστηκε μεταξύ
των φασιστικών
δυνάμεων Γερμανίας, Βουλγαρίας
και Ιταλίας. Ο μακεδονικός λαός και
οι παρτιζάνοι ξεσηκώθηκαν, ενώθηκαν με όλους
τους αντιφασίστες
και νίκησαν τους
κατακτητές. Σ’ εκείνον τον πόλεμο, το
Κουμάνοβο έχασε
Αίσθηση προκάλεσε και 800 παρτιζάνους και δι- Παγίδα ιστορικού αναθεμια ανάρτηση του Νίκολα πλάσιους αμάχους».
ωρητισμού
Ντιμιτρόφ, πρώην υπουργού Εξωτερικών και σήμε- «Πόσους τάφους θα ανα- Κατά των θέσεων που διρα αντιπροέδρου για την σκάψει;»
ατύπωσε ο Ζάεφ μάλιστα
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
δεν εκφράστηκε μόνο ο
Όπως έγραψε, πρέπει να Και ο πολύ γνωστός σκη- Τσερβένκοφσκι, αλλά και ο
αφήνουμε τους ιστορικούς νοθέτης Βλάντιμιρ Μίλτσιν προηγούμενος πρόεδρος
να γράφουν την Ιστορία. έγραψε στο Fb: «Μήπως ο Ιβάνοφ, ου μην αλλά και
Προσθέτοντας ότι δεν Ζάεφ αποφάσισε να προ- ο… σημερινός Στέβο Πεπρόκειται να αμφισβη- αγάγει τον εαυτό του σε νταρόφσκι!
τηθούν η «μακεδονική» μονάρχη, κατεβάζοντας με Ο Ιβάνοφ, ορκισμένος
γλώσσα και η «μακεδονι- μια εντολή του πινακίδες αντίπαλος του Ζάεφ, μίκή» εθνική ταυτότητα.
από τα μνημεία; Γνωρίζει λησε για «ιστορική άβυσο Ζάεφ πόσες πλάκες και σο» στην οποία οδηγείται
Η δήλωση αυτή θεωρήθη- μνημεία έχει ακόμη να η χώρα καθώς «ανοίγει
κε ότι στοχεύει τόσο στη αντικαταστήσει; Πόσα βι- το Κουτί της Πανδώρας».
Σόφια, όσο και στον Ζάεφ. βλία θα χρειαστεί να κάψει; Αλλά και ο νυν πρόεδρος
Πόσους τάφους παρτιζά- και εκλεκτός του πρωθυΚαι δεν είναι ο μόνος. Ο νων θα χρειαστεί να ανα- πουργού δεν δίστασε να
υπουργός των Εσωτερι- σκάψει για να ικανοποιήσει δηλώσει πως οι δηλώσεις
κών Όλιβερ Σπάσοφσκι, τον Μπορίσοφ και την πα- Ζάεφ συνιστούν «παγίδα
υπηρεσιακός πρωθυπουρ- ρέα του; Θα χρειαστεί να ιστορικού αναθεωρητιγός κατά την μακρά λόγω σβήσει και τη μνήμη μας, σμού»!
κορωνοϊού προεκλογική αλλά αυτό θα αποδειχθεί
περίοδο, προχώρησε σε λίγο δυσκολότερο»!
Νωρίτερα, ο Πενταρόφσκι,
μια πολύ αιχμηρή δήλωση: Ως γνωστόν, οι Βούλγαροι στέλεχος του Σοσιαλδημοαπαιτούν να αποδεχθούν κρατικού Κόμματος, είχε
«Το δικό μου Κουμάνο- τα Σκόπια ότι η «μακεδο- δηλώσει πως «η σημερινή
βο»…
νική γλώσσα» αποτελεί πολιτική ελίτ της Βουλγαβουλγαρική διάλεκτο, οι ρίας – κυβέρνηση και αντι«Το δικό μου Κουμάνο- Βούλγαροι κατά τον Β΄ πολίτευση – διακατέχεται
βο απελευθερώθηκε από Παγκόσμιο Πόλεμο βρέ- ακόμη από τη νοοτροπία
τους Μακεδόνες παρτιζά- θηκαν στην περιοχή ως που επικρατούσε επί κομνους στις 11 Νοεμβρίου «απελευθερωτές» και όχι μουνισμού και επί Τόντορ
1944. Και ολόκληρη η Μα- ως κατακτητές συνεργάτες Ζίβκοφ».
κεδονία απελευθερώθηκε των Γερμανών, καθώς και
από τους παρτιζάνους ότι δεν υπάρχει σκοπιανή Στη συνέντευξή του στο
αγωνιστές που πολέμησαν μειονότητα στη Βουλγα- βουλγαρικό πρακτορείο
τον φασισμό. Αυτά είναι ρία, ενώ αντίθετα πρέπει ειδήσεων, ο Ζάεφ δεν δί-

Σύμβουλος των προέδρων
Τραϊκόφσκι και Τσερβένκοφσκι, ο Πενταρόφσκι
είχε προκαλέσει θύελλα
στην Βουλγαρία όταν δήλωσε ότι ο διεκδικούμενος
και από τις δύο χώρες
κομιτατζής Γκότσε Ντέλ-

Καρακατσάνοφ: Τα τρικ
δεν θα βοηθήσουν!

«Τα τρικ δεν θα σας βοηθήσουν τον Δεκέμβριο», είχε
άλλωστε δηλώσει λίγες
μέρες νωρίτερα ο Καρακατσάνοφ, προσθέτοντας
πως όλες οι κυβερνήσεις
της γειτονικής χώρας από
την πρώτη στιγμή της
ύπαρξής της δεν ήταν…
φυσιολογικές.
«Νομίζουν ότι με
κόλπα θα κάνουν
πάντα ό,τι θέλουν.
Δεν θέλουν να λύσουν τα θέματα»,
είπε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο
Μπορίσοφ όταν,
στις 18 Νοεμβρίου, έστειλε μήνυμα σ τον «αδελφό» Ζόραν πως η
στάση της Σόφιας
δεν προέρχεται
από κάποιο πείσμα, αλλά επειδή
τσεφ είχε μεν αυτοπροσ- «ο λαός μας δεν πρόκειται
διοριστεί ως βουλγαρικής να συμφωνήσει σ’ αυτά τα
καταγωγής, αλλά το έκανε θέματα».
για να γίνει δεκτός στη
Στρατιωτική Ακαδημία της Ο Μπορίσοφ πιέζεται και
Σόφιας.
από τον μεγάλο αντίπαλό του, τον προερχόμενο
Στο πλευρό του Ζάεφ, από από το Σοσιαλιστικό Κόμτην άλλη πλευρά, τάχθη- μα Πρόεδρο της χώρας
κε η υπουργός Άμυνας Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος
Ραντμίλα Σεκέρινσκα, η προειδοποίησε τον πρωοποία είπε πως η χώρα θυπουργό να μην προχωδιαθέτει ένα ένδοξο αντι- ρήσει σε καμιά υποχώρηφασιστικό παρελθόν, που ση έναντι των Σκοπίων και
την τοποθετεί στη σω- να μην επιδοθεί σε κενές
στή πλευρά της Ιστορίας, περιεχομένου θριαμβολο«αλλά δεν μπορούμε να γίες ενόψει των εκλογών.
επιτρέψουμε να σταθεί
αυτό εμπόδιο στον δρόμο Όσο για το εσωτερικό μέπρος την ευρωπαϊκή ολο- τωπο, ο Αλβανός κυβερνηκλήρωση».
τικός εταίρος του Ζάεφ και
ηγέτης του DUI Αλί Αχμέτι
Η Σεκέρινσκα ανήκει στα δήλωσε: «Θα δείξουμε την
λίγα στελέχη της «αστικής» αλληλεγγύη μας προς τους
πτέρυγας του κόμματος Μακεδόνες στη διένεξη
που στηρίζουν τον Ζάεφ με την Βουλγαρία, αλλά
– το κόμμα είναι διαιρεμέ- επιθυμούμε να βρεθεί μια
νο μεταξύ «αστικής» και λογική λύση το συντομό«αγροτικής» πτέρυγας, με τερο δυνατόν».
την αγροτική να στηρίζει Στα Βαλκάνια, το καινούρτον πρωθυπουργό.
γιο βιβλίο της Ιστορίας
φαίνεται ότι έχει ακόμη
Σύμφωνα με την ιστοσελί- μερικές λευκές σελίδες…
δα Infomax, ο Ζόραν Ζάεφ
θα ανακοινώσει ότι απο- *Βουλευτής Β3 Νοτίου
δέχεται τις βουλγαρικές Τομέα Αθηνών, Ν.Δ., πρώαπαιτήσεις, δηλώνοντας ην υφυπουργός παρά τω
ότι «Μακεδονία και Βουλ- πρωθυπουργώ και κυγαρία έχουν κοινή Ιστο- βερνητική εκπρόσωπος,
ρία», αποποιούμενος την δημοσιογράφος
αποκλειστικότητα για μια
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Ιστορία σύγχρονης Τουρκίας

«αλύτρωτων» εδαφών σε
μια αχανή έκταση που ξεκινούσε από τον Βαλκανικό
Η αφετηρία των σημερι- χώρο και έφθανε μέχρι
νών Τούρκων βρίσκεται ...την Κίνα!
στις νομαδικές φυλές της
Μογγολίας και της Κίνας, Ο πιο άμεσος όμως και ο
μερικές από τις οποίες πιο βασικός στόχος των
όταν μετακινήθηκαν δυ- Νεότουρκων, αμέσως μότικά, εξισλαμίστηκαν. Οι λις απέκτησαν τον πλήρη
φυλές αυτές το 1037 επε- έλεγχο του οθωμανικού
κτάθηκαν μέχρι την Πα- κράτους, ήταν ο βίαιος
λαιστίνη, μερικές μάλιστα εξισλαμισμός ή η φυσική
εδραιώθηκαν στο εσω- εξόντωση όλων των μη
τερικό της Μικράς Ασίας, μουσουλμανικών εθνομέσα στα τότε εδάφη της τήτων που ζούσαν στην
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυ- πολυεθνική Οθωμανική
τοκρατορίας, δηλαδή της Αυτοκρατορία.
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δημιουργώντας ένα Οι «εκκαθαρίσεις» αυτές
μικρό σουλτανάτο με έδρα των Νεότουρκων ξεκίτο Ικόνιο.
νησαν το 1914 από την
Ανατολική Θράκη με τη
Από αυτούς ακριβώς τους γενοκτονία Ελληνικών
νομάδες της Μογγολίας πληθυσμών, συνεχίστηκαι της Κίνας κατάγονται καν το 1915 σε ολόκληρη
οι Οθωμανοί Τούρκοι οι τη Μικρά Ασία με την ανηοποίοι το 1453 κατέλυσαν λεή σφαγή 1.500.000 Αρτην Βυζαντινή Αυτοκρα- μενίων και εκατοντάδων
τορία με την άλωση της χιλιάδων Ελλήνων στον
Κωνσταντινούπολης και Πόντο και τα Μικρασιατικά
εγκατέστησαν την Οθωμα- παράλια, μέχρι και το 1922.
νική Αυτοκρατορία.
Ενδιάμεσα, οι Νεότουρκοι
Η αρχή του τέλους της μπήκαν στον Α’ Παγκόσμιο
πολυεθνικής Οθωμανικής Πόλεμο στο πλευρό των
Αυτοκρατορίας υπήρξε Γερμανών, προκειμένου
το 1908 όταν ο τελευταίος να υπηρετήσουν την ιδέα
«κυρίαρχος» σουλτάνος του Παντουρκισμού, επιτης Οθωμανικής Αυτο- διώκοντας μετά μανίας να
κρατορίας Αμπτούλ Χαμίτ εντάξουν στην αυτοκραυποχρεώθηκε από το κί- τορία τους, μεταξύ άλλων,
νημα των Νεότουρκων να τον Καύκασο και το Αζερυπογράψει ένα διάταγμα μπαϊτζάν.
για την αναθεώρηση του
οθωμανικού συντάγματος Η ήττα της Τουρκίας μαζί
– η κατάλυση της Οθω- με τον άξονα το 1918 και
μανικής Αυτοκρατορίας ο θάνατος του Εμβέρ Πασά
έγινε 10 χρόνια αργότερα, στα πεδία των μαχών τον
το 1918.
Αύγουστο του 1922, έθεσαν άδοξο τέλος στις επιΤο 1909 οι Νεότουρκοι διώξεις των Νεότουρκων,
απέκτησαν τον πλήρη αλλά η ιδέα του Παντουρέλεγχο του οθωμανικού κισμού με τις διάφορες
κράτους όταν με αφορμή παραλλαγές του (Πανιαντεπανάσταση του σουλ- σλαμισμός, Παντουρατάνου εναντίον τους, απο- νισμός,Τουρκισμός κ.ά.),
κεφάλισαν τον Αμπτού- δυστυχώς επηρεάζει ακόλΧαμίτ και τοποθέτησαν μα και σήμερα, είτε κρυφά
στην κεφαλή του οθωμα- είτε φανερά, την πολιτική
νικού κράτους τον σουλ- της Τουρκικής Δημοκρατάνο-μαριονέτα Μεχμέτ τίας που ίδρυσε το 1923
τον πέμπτο.
ο Μουσταφά Κεμάλ (για
τους Τούρκους Ατατούρκ
Η επικράτηση των Νεό- = πατέρας των Τούρκων),
τουρκων με τις συνεχείς μετά την οριστική διάλυση
διακηρύξεις περί «ισότη- της Οθωμανικής Αυτοκρατας και δικαιοσύνης» προς τορίας.
όλους τους κατοίκους της
πολυεθνικής Οθωμανι- Το 1965 μάλιστα, η ιδεοκής Αυτοκρατορίας, δεν λογία του Παντουρκισμού
εμπόδισε καθόλου την απέκτησε στο τουρκικό
αναρρίχηση στην κορυφή κοινοβούλιο και τον επίτης ηγεσίας τους των πιο σημο κοινοβουλευτικό της
ακραίων, των πιο φανα- εκπρόσωπο με το κόμμα
τικών και των πιο εξτρε- της Εθνικιστικής Δράσης
μιστικών τους στοιχείων που ίδρυσε ο Αλπασλάν
(Μεχμέτ Τααλάτ Πασάς, Τουρκές.
Εμβέρ Πασάς, Τσεβίτ Πασάς, Τζεμάλ Πασάς).
Στην Τουρκική Δημοκρατία που εγκαθίδρυσε ο
Οι άνθρωποι αυτοί, μεταξύ Μουσταφά Κεμάλ, κυρίπολλών άλλων, ονειρεύο- αρχο ρόλο ασκούσε ένα
νταν την απελευθέρωση στρατιωτικό καθεστώς με
Λεωνίδας Κουμάκης

έλεγχο σε κάθεδημόσιο ή
ιδιωτικό τομέα. Οι διάδοχοί του, ο στρατηγός Ισμέτ
Ινονού (φανατικός Νεότουρκος που ορκιζόταν
πως θα κάνει τους πλούσιους χριστιανούς να πουλάνε λεμόνια στον δρόμο), ο
Τζελάλ Μπαγιάρ(υψηλόβαθμος στρατιωτικός που
έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στις σφαγές των μειονοτήτων της Μικράς Ασίας)
αλλά και ο Αντάν Μεντερές (αρχηγός συμμορίας
ανταρτών με καθοριστική
συμμετοχή στην γενοκτονία Ελλήνων, Αρμενίων
και Ασσυρίων) – όλοι τους
αποτελούσαν εκφράσεις
του στρατιωτικού κράτους
που γεννήθηκε από τη μήτρα των Νεότουρκων και
κρυβόταν πίσω από την
παραπλανητική επιγραφή
«Τουρκική Δημοκρατία».
Ένας άλλος πιστός εκφραστής των Νεότουρκων, ο
Σουκρού Σαράτσογλου,
που άσκησε τα καθήκοντα του πρωθυπουργού
μέσα στην περίοδο του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
(Ιούλιος 1942 – Αύγουστος
1946), διαπραγματευόταν
την είσοδο της Τουρκίας στον πόλεμο είτε στο
πλευρό του φασιστικού
άξονα είτε στο πλευρό των
συμμαχικών δυνάμεων,
ανάλογα με τον αριθμό
των Ελληνικών νησιών του
Αιγαίου καθώς και άλλων
εδαφών που θα εξασφάλιζε σαν «αντάλλαγμα»
μετά το τέλος του πολέμου
σε Θράκη, Κριμαία, Συρία,
Ιράκ κ.α.!
Παράλληλα βρήκε την
ευκαιρία, με εξουδετερωμένη την Ελλάδα κάτω
από την μπότα των Γερμανών και την Ευρώπη
βουτηγμένη στο αίμα του
δεύτερου μεγάλου πολέμου, να «εκκαθαρίσει»
οικονομικά κα ιφυσικά, μη
μουσουλμανικές μειονότητες με τον εξοντωτικό
«φόρο περιουσίας» (Varlik
Vergisi) που επέβαλε σε
αυτές τον Νοέμβριο του
1942. Πρόκειται για μια
ακόμα γενοκτονία Ελλήνων από τους Νεότουρκους στη διαχρονική τους
στρατηγική «Η Τουρκία για
τους Τούρκους».
Η τυχοδιωκτική τακτική
της Τουρκίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, ολοκληρώθηκε
με την «κήρυξη πολέμου»
στη Γερμανία στις 23 Φεβρουαρίου 1945, λίγες
εβδομάδες πριν από τον
θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ, όταν δηλαδή η ήττα
των Γερμανών κατέστη
πλέον βέβαιη.
Η δυτική όμως «πορεία»
που καθιέρωσε μετά τον
πόλεμο το τουρκικό καθεστώς, με την ένταξή του
στο ΝΑΤΟ (1952), είχε και
μια ακόμα απαράβατη
σταθερή: Την αταλάντευτη
προσήλωση στην στρατηγική συνεργασία με το
κράτος του Ισραήλ – άλλωστε κορυφαίοι στρατιωτικοί του τουρκικού στρατού
όσο και βασικοί ηγέτες των

Νεότουρκων ήταν «Ντονμέδες» (Donme), δηλαδή βιαίως εξισλαμισμένοι
Εβραίοι.
Οι άμεσες «επεμβάσεις»
του τουρκικού στρατού
με στρατιωτικά πραξικοπήματα (1960, 1971, 1980)
αποσκοπούσαν στο να
αποκατασταθεί η «σωστή
πορεία» στην δρομολογημένη κατεύθυνση αλλά
και στην εξυπηρέτηση των
διαχρονικών στόχων των
Νεότουρκων.
Άλλωστε οι βασικές «σταθερές» στην στρατηγική
του τουρκικού καθεστώτος, με εναλλασσόμενους
πρωθυπουργούς που δεν
παρέκκλιναν από τη δεδομένη πορεία, επέτρεψαν
την επίτευξη εντυπωσιακών «επιτυχιών»:
Το 1955 εξαπολύθηκε ένα
φονικό πογκρόμ εναντίον των χριστιανών της
Κωνσταντινούπολης, με
την οργάνωση και την
εποπτεία της τουρκικής
κυβέρνησης, το οποίο παραβίασε βίαια και απροκάλυπτα όλες τις υποχρεώσεις της «Τουρκικής
Δημοκρατίας» από την
Συνθήκη της Λωζάνης,
υπό την αδιάφορη ανοχή
ολόκληρου του δυτικού
κόσμου.
Το 1964 αντιμετωπίστηκαν, με την ίδια ακριβώς
αδιαφορία, οι αιφνιδιαστικές και μαζικές απελάσεις
10.000 Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης (περισσότεροι από 40.000 μαζί
με τις οικογένειες που ακολούθησαν αναγκαστικά),
οι οποίες συρρίκνωσαν
δραματικά τον Ελληνισμό
που ζούσε στην πόλη-έδρα
του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ενός θρησκευτικού
θεσμού που αριθμεί δεκαεπτά ολόκληρους αιώνες!
Το 1974 πραγματοποιήθηκε η ανενόχλητη τουρκική
εισβολή στην Κυπριακή
Δημοκρατία με βάση την
στρατηγική της Βρετανίας
(«διαίρει και βασίλευε»),
την υποστήριξη Αμερικανών, Γερμανών, Εβραίων
αλλά και την σιωπηλή ανοχή ολόκληρης της Δύσης.
Το πολιτικό σύστημα της
Τουρκικής Δημοκρατίας
λειτουργούσε «ρολόι» για
ολόκληρες δεκαετίες μέσα

στους σταθερούς άξονες
που χάραξαν οι Νεότουρκοι υπό το άγρυπνο βλέμμα των στρατιωτικών και
με δεξί χέρι για όλες τις
«βρόμικες» δουλειές –από
πογκρόμ και δολοφονίες
μέχρι ναρκωτικά– το περιβόητο «Βαθύ Κράτος» της
Τουρκίας.
Όλα αυτά μέχρι που εμφανίστηκαν στον ορίζοντα
οι τούρκοι ισλαμιστές στα
τέλη της δεκαετίας του
1980.
Ένα από τα μέλη των ισλαμιστών, ο ΡετζέπΤαγίπ
Ερντογάν, διετέλεσε δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης (1994-1998) – μία
από τις «δράσεις» του ήταν
ο πολυήμερος αποκλεισμός του Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως με αίτημα την
έξωσή του, 17 ολόκληρους
αιώνες μετά την ίδρυση
του στην ιστορική του
έδρα!
Ο Νετσμετίν Ερμπακάν,
ηγέτης του ισλαμικού κόμματος, κατάφερε το 1996,
να εξασφαλίσει πλειοψηφία στο εκλογικό σώμα
και ο ίδιος να γίνει πρωθυπουργός της Τουρκίας
για έναν χρόνο (28/6/1996
– 30/6/1997).
Το στρατιωτικό κατεστημένο διαισθάνθηκε τον
διαγραφόμενο κίνδυνο και
έσπευσε να τον απομακρύνει από την εξουσία χρησιμοποιώντας «άλλα μέσα»,
όπως το Συνταγματικό
δικαστήριο που κήρυξε
το κόμμα των ισλαμιστών
παράνομο και οδήγησε
τον ίδιο σε παραίτηση.

Με ολοένα και στενότερα περιθώρια ελιγμών το
στρατιωτικό κατεστημένο
προσπαθούσε να εμποδίσει τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν να αναλάβει την
εξουσία, έτσι ο πρωθυπουργός που διαδέχτηκε
τον Μπουλέντ Ετσεβίτ στις
18 Νοεμβρίου 2002 ήταν
ένας πιο«μετριοπαθής»
ισλαμιστής, ο Αμπτουλάχ
Γκιουλ. Για λίγους όμως μήνες. Η δύναμη των ισλαμιστών στα λαϊκά στρώματα
δεν άφηνε περιθώρια για
μια συνηθισμένη «επέμβαση» των στρατιωτικών,
όπως και κατά το παρελθόν.
Έτσι, στις 14 Μαρτίου 2003
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ανέλαβε πρωθυπουργός
της Τουρκίας μεθοδεύοντας υπομονετικά την εξασφάλιση πλήρους ελέγχου
και κυριαρχίας, κάτι που
ξεκίνησε τον Αύγουστο
του 2007 με την εκλογή
του Αμπτουλάχ Γκιουλ στη
θέση του 11ου Πρόεδρου
της Τουρκικής Δημοκρατίας και την έναρξη της
έρευνας για τη συνωμοσία
Εργκενεκόν που αποσκοπούσε στην ανατροπή
της κυβέρνησης των ισλαμιστών με στρατιωτικό
πραξικόπημα.

Οι Τούρκοι ισλαμιστές τα
πρώτα χρόνια επένδυσαν
σε ένα σύγχρονο και πολιτισμένο προσωπείο της
Τουρκικής Δημοκρατίας
απέναντι στις Ηνωμένες
Πολιτείες, στην Ευρώπη,
στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες(ιδιαίτερα του
Καυκάσου), τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική,
με μία εξαίρεση: Την ΚυΤην πενταετία που ακο- πριακή Δημοκρατία.
λούθησε, το στρατιωτικό
καθεστώς επιστράτευσε Ήταν το μόνο σημείο στο
δύο πεπειραμένους εκ- οποίο οι ισλαμιστές συμφραστές του: Τον Μεσούτ φωνούσαν πλήρως με το
Γιλμάζ από 30/6/1997 έως στρατιωτικό κατεστημένο
11/1/1999 και, όταν δυ- και τους εκφραστές του –
σκόλεψαν τα πράγματα, η πρώτη από τις πολλές
τον υπέργηρο «ήρωα» «αποδείξεις» που ακολούτης εισβολής στην Κύπρο θησαν, ότι οι κυρίαρχες
Μπουλέντ Ετσεβίτ, από ιδέες του Παντουρκισμού
11/1/1999 έως 11 Νοεμ- ήταν κοινές με το παλιό καβρίου 2002. Η δυναμική θεστώς αλλά και το Βαθύ
όμως των ισλαμιστών είχε Κράτος της Τουρκίας. Η
ήδη μετατραπεί σε λαϊκό διαφορά τους ήταν στους
κύμα που τους επανάφε- τρόπους με τους οποίους
ρε στην εξουσία στις 18 θα το πετύχουν, κάτι που
Νοεμβρίου 2002, με το χρειάστηκε μια ολόκληρη
φιλο-ισλαμικό κόμμα «Δι- δεκαετία για να αποδειχτεί!
καιοσύνης και Ανάπτυξης»
(Adaletve Kalkınma Partisi, Για να «οικοδομηθεί» το
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30
AK PARTİ) .
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νέο προσωπείο της Τουρκικής Δημοκρατίας οι ισλαμιστές έκαναν στην αρχή
αλλαγές που ήταν αδιανόητες για περισσότερο
από μισό αιώνα: Φιλελευθεροποιήθηκε η τουρκική
οικονομία, βελτιώθηκε
σημαντικά ο τομέας της
ατομικής, κοινωνικής και
θρησκευτικής ελευθερίας,
υιοθετήθηκε η μετωπική
σύγκρουση με το στρατιωτικό κατεστημένο και
το Βαθύ Κράτος (το οποίο
αργότερα «οικειοποιήθηκε» πλήρως η ισλαμική
εξουσία), εφαρμόστηκε η
εκκαθάριση των «Ντονμέδων», δηλαδή των εξισλαμισμένων Εβραίων από τον
τουρκικό στρατό και το
κόμμα των ισλαμιστών, διαφημίστηκε σε όλους τους
τόνους η πολιτική «μηδενικών προβλημάτων» με
όλους τους γείτονες – με
την εξαίρεση (πάντα) της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ντα» των ισλαμιστών άρχισε να αποκαλύπτεται
στο μεν εσωτερικό με τον
απόλυτο έλεγχο του στρατού, των δυνάμεων ασφαλείας, της δικαιοσύνης, τον
περιορισμό των ατομικών
ελευθεριών και την σταδιακή φίμωση του τύπου,
στο δε εξωτερικό μέσα
από την απροκάλυπτη διεκδίκηση μιας επεκτατικής
«επιρροής», η οποία θα ξεκινάει από τις παρυφές της
Κεντρικής Ευρώπης και τα
Βαλκάνια, θα συνεχίζεται
στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη
Διώρυγα του Σουέζ και θα
φθάνει μέχρι τον Ινδικό
ωκεανό με το «δόλωμα»
της κοινής θρησκείας, σαν
μέσο ελέγχου των μουσουλμανικών πληθυσμών.
Όλα αυτά με την γνωστή
«οθωμανική πρακτική»
του απροκάλυπτου επεκτατισμού και της επιβολής με το ζόρι (απειλή ή
χρήση βίας) σε πλήρη αντίθεση με τις αρχικές διαβεβαιώσεις περί «μηδενικών
προβλημάτων», κατά το
πρότυπο των πρώτων Νεότουρκων που μοίραζαν
υποσχέσεις «ισότητας» και
«δικαιοσύνης» πριν από τις
γενοκτονίες με τις οργανωμένες σφαγές άμαχων
πληθυσμών.

Όλα αυτά είχαν μεγάλη
απήχηση και έτυχαν μεγάλης υποστήριξης από το
τουρκικό εκλογικό σώμα
και την τουρκική κοινωνία,
παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις
πολλών πολιτικών αναλυτών μέσα και έξω από την
Τουρκία, πως οι ισλαμιστές
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Η στρατηγική όμως της
είχαν «κρυφή ατζέντα».
νέο-οθωμανικής και παν-ιΣταδιακά, η «κρυφή ατζέ- σλαμικής μεγαλομανίας
πέρα από τα σύνορα της

Τουρκίας, επέβαλε και τη
διάρρηξη μιας εκ των δύο
«σταθερών» που ακολούθησε η Τουρκική Δημοκρατία μετά τον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο: Την έντονη και
δημόσια αντιπαράθεση με
το κράτος του Ισραήλ προκειμένου να διευκολυνθεί
η επικοινωνιακή «διείσδυση» και η νέο-οθωμανική
επιρροή στον αραβικό και
μουσουλμανικό κόσμο σε
Μέση Ανατολή, Ασία και
Αφρική. Η αλλαγή στρατηγικής στον τομέα αυτό
εγκαινιάστηκε το 2009 στο
Νταβός της Ελβετίας, με
την πρωτοφανή επίθεση
του Ρ. Τ. Ερντογάν στον
Ισραηλινό Πρόεδρο Σιμόν
Περές.
Η νέα όμως τουρκική
στρατηγική, κλόνισε επικίνδυνα όλες τις σταθερές
ισορροπίες της εξωτερικής
πολιτικής της Τουρκικής
Δημοκρατίας δημιουργώντας νέα δεδομένα.
Όταν μάλιστα η Κυπριακή
Δημοκρατία συμφώνησε
με το Ισραήλ την συνεκμετάλλευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης
που βρίσκεται μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, με την τεχνική υποστήριξη μεγάλης
αμερικανικής εταιρίας, οι
ισορροπίες ανατράπηκαν
εντελώς και διαμορφώθηκε ένα νέο σκηνικό που
έβαλε μεγάλα αδιέξοδα
στην «νεο-οθωμανική κυριαρχία» που αποτελεί τον

άμεσο στόχο των ισλαμι- • την ολοένα και μεγαλύτερη απομόνωση από τη
στών.
Δύση χάριν μιας αμφίβοΣταδιακά, η εικόνα της λης «επιρροής» σε Ανατο«περιφερειακής υπερ- λή, Ασία και Αφρική,
δύναμης» που χτίστηκε
μεθοδικά για ολόκληρες • την μεγαλομανία που δεν
δεκαετίες άρχισε να κατε- γνωρίζει όρια ούτε όμως
δαφίζεται με ραγδαίους έχει και καμιά επαφή με
ρυθμούς, από τα πολλά την πραγματικότητα,
και σοβαρά μέτωπα (και
σφάλματα) που έγιναν, • την κατάρριψη ρωσικού
προκειμένου οι ισλαμιστές πολεμικού αεροσκάφους
να πετύχουν το όνειρο της (24 Νοεμβρίου 2015) και
«νεο-οθωμανικής κυριαρ- την εσπευσμένη αναδίπλωση και «προσέγγιση»
χίας» τους.
με τη Ρωσία αλλά με εξαιΗ ραγδαία απομυθοποίη- ρετικά υψηλό «τίμημα»,
ση της «σαρωτικής δύναμης» της Τουρκίας (βασικό, • τις εισβολές στον βάλτο
συστατικό στοιχείο της νε- της Συρίας και στο Ιράκ
ο-οθωμανικής κυριαρχίας) μετά από πολυετή «συνεργασία» με το Ισλαμικό
συντελείται
Κράτος,
• με τη διάλυση του τουρκικού στρατού από τις συνε- • τον εμφύλιο πόλεμο με
χείς διώξεις –ιδίως μετά το τους Κούρδους, τους Αλεαποτυχημένο πραξικόπη- βίδες και κάθε Τούρκο
μα της 15ης Ιουλίου2016– που δεν υποκλίνεται στην
και τις διαδοχικές τρομο- ισλαμική εξουσία,
κρατικές ενέργειες μέσα
στην Τουρκία με υψηλό • την επιμονή συγκέντρωσης εξωφρενικών εξουσιφόρο αίματος,
ών στα χέρια του φαύλου
• την επιμονή σε ρητορική «Προέδρου» Ρ. Τ. Ερντογάν
«μεγάλης δύναμης» που με την υποστήριξη των
δεν έχει πλέον αντίκρισμα, πιο ακραίων εξτρεμιστών
του Κόμματος Εθνικιστι• την απουσία της κα- κού Κινήματος (Milliyetçi
ταλυτικής δύναμης που HareketPartisi, MHP) της
αντλούσε η Τουρκία από Τουρκίας και τέλος,
την υποστήριξη των Αμερικανών, των Βρετανών και • την Τουρκική απόπειρα
επιβολής τετελεσμένων
του Ισραήλ,
στην Λιβύη και την Ανα-

τολική Μεσόγειο με την
«συμφωνία» ενός μη εκλεγμένου αλλά διορισμένου
από τον ΟΗΕ «Προέδρου»
ο οποίος επιφορτίστηκε
εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες,
συνθέτουν ένα μόνο τμήμα του πολύπλοκου σκηνικού που επικρατεί στην
Τουρκία στην αρχή της
δεύτερης δεκαετίας του
εικοστού πρώτου αιώνα.
Η απροκάλυπτα επιθετική
και επεκτατική ρητορική
της τουρκικής ισλαμικής
εξουσίας, η θρασεία ανάμειξη της σε Βαλκάνια,
Αφρική, Ασία, Ανατολική Μεσόγειο και Μέση
Ανατολή, η ρήξη της με
τις αραβικές χώρες που
έχυσαν το αίμα τους για
να ανατρέψουν την υπό
τουρκική καθοδήγηση
«Αραβική Άνοιξη», οδηγούν την Τουρκία του 2020
σε ένα αβέβαιο και πολύ
επικίνδυνο μέλλον.
Ο ιστορικός του μέλλοντος
θα καταγράψει την συνέχεια και το αιματηρό τέλος
της ισλαμικής εξουσίας
στην Τουρκία, καθώς και
τα αποτελέσματα της πολιτικής που ασκήθηκε από
αυτήν – έξω και πέρα από
κάθε έννοια σεβασμού της
διεθνούς έννομης τάξης
και των στοιχειωδών υποχρεώσεων ενός κανονικού
κράτους μέσα στο διεθνές
γίγνεσθαι.

ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ
Είναι γνωστή η ιστορία
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στη συνέχεια
της σύγχρονης - χρονικά
- αλλά ουσιαστικά όχι εκσυγχρονισμένης και εκδημοκρατισμένης Τουρκίας,
που (το «βαθύ κράτος»)
φιλοδοξεί να «αναστήσει»
την προγονή της, να μεταλλαχθεί σε «αυτοκρατορία» σε εποχή που τέτοιες
οντότητες αποτελούν θλιβερό παρελθόν και είναι
ανύπαρκτες και απεχθείς.
Γιαυτό, όμως, η μεγάλη
πρόκληση για την πολεμόχαρη, την κατά φαντασίαν
«Υπερδύναμη» Τουρκία,
πρόκληση που πηγάζει
αφενός από θρησκευτικό και πολιτικό φονταμενταλισμό, αλλά αφετέρου
από ανασφάλεια, φοβίες
και καιροσκοπισμό. Και
η πρόκληση αυτή μεταλλάσσεται διαχρονικά σε
επικίνδυνη πανουργία, αρχαίο «σπορ» της Τουρκίας,
με πρώτο κύριο μοχλό το
«διαίρει και βασίλευε», που
το έχει αναγάγει σε “υπερόπλο” το οποίο ζήλωσαν και
άλλοι, καθώς και σε εκβιασμούς και προβοκάτσιες.
Είναι φυσικό, σε ένα
σύστημα στυγνού ανταγωνισμού, όπου το συλλογικό
ή εθνικό συμφέρον ερμηνεύεται και υλοποιείται
ποικιλοτρόπως από τα υπερισχύοντα ατομικά, ομαδικά ή συντεχνιακά συμφέροντα, ο «αντίπαλος», ο
«εχθρός», ο ανταγωνιστής
να είναι απαραίτητος (si ne
qua non) για την επιβίωση

του συστήματος (των Αρχόντων των Δαχτυλιδιών).
Και η Τουρκία, που είναι
γνώστης του συστήματος,
καραδοκεί, προκαλεί, απειλεί, προβοκάρει, εκβιάζει
και ακάθεκτη υπονομεύει
κάθε προσπάθεια εδραίωσης της διεθνούς ειρήνης,
του Διεθνούς Δικαίου, του
Χάρτη του ΟΗΕ και της
Οικουμενικής Διακήρυξης
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά ακόμη και
τους Χάρτες της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ, ώστε να εκμεταλλεύεται ανώμαλες καταστάσεις για να επενδύει
σε αυτές εξασφαλίζοντας
τα όποια ανήθικα και παράνομα συμφέροντα.
Τον πιο δε σημαντικό ρόλο που παίζει με
πανουργία είναι αυτός
του «ισορροπιστή», του
περιβόητου balancer,
ρόλο που έχουν διαδραματίσει διάφορες χώρες
σε περιόδους πολεμικών
κρίσεων. Ιστορική παραμένει η αλαζονική φράση
του Ερρίκου του VΙΙΙ: “Cui
adhaero praaest” («εκείνον
που θα υποστηρίξω θα
κερδίσει»). Ο περίφημος
Πολύβιος ήταν ο πρώτος,
που, αναφερόμενος στην
ισορροπία ισχύος (balance
of power), είπε πριν δυο
χιλιάδες χρόνια: «…Ούτε
πρέπει μια τέτοια ισχύς
(υπερδύναμη) να ριχθεί
στα χέρια ενός μόνον ώστε
να αποδυναμώσει τα γειτονικά κράτη να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους
εναντίον της».

Και αυτόν το πανούργο ρόλο της Τουρκίας τον
διαπίσ τωσε η διεθνής
κοινότητα στο Β’ΠΠ («ο
επικίνδυνος ουδέτερος»),
αλλά και πολύ αργότερα
στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανεξάρτητο κράτος
μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ,
όπου, παρά τις δεκάδες
αποφάσεις του Οργανισμού, διατηρεί στρατιωτικές κατοχικές δυνάμεις
για 46 χρόνια. Στη συνέχεια
στη Μέση Ανατολή, με τις
παράνομες στρατιωτικές
επεμβάσεις της στη Συρία
και Λιβύη και την παρασκηνιακή υποστήριξή της
στους Τζιχαντιστές, στα
Βαλκάνια, και ακόμη στην
πρόσφατη σύγκρουση
Αζερμπαϊζάν και Αρμενίας! Ξέχωρα, βέβαια, τη
γενοκτονική της πολιτική
σε βάρος των Αρμενίων
και Κούρδων και η άρνησή
της ν’ αποκτήσουν πατρίδα
που δικαιούνται.
Δηλαδή, έχει υποκαταστήσει (από την ανάποδη) τον ΟΗΕ, την ΕΕ και
το ΝΑΤΟ και τους υπονομεύει επενδύοντας και
στην αδιαφορία ορισμένων, αλλά και στα ύποπτα
συμφέροντα άλλων, και
έχει μεταλλαχθεί στους
εξωσωματικούς σωλήνες
της διεθνούς διαπλοκής
«εξουσιαστών»-κερδοσκόπων, σε παγκόσμιο
Υπερ-Ισορροπιστή που καταλήγει σε Ανισορροπιστή!
Και φτάσαμε στο σημερινό
τραγέλαφο το σημερινό
ολοκληρωτικό τουρκικό

«κονκλάβιο» να απειλεί και
να εκβιάζει τους πάντες!
Πέραν δε των ευθυνών τρίτων, είναι τρομερά απογοητευτικό το γεγονός ότι και
ο ίδιος ο Τουρκικός λαός,
εντός και εκτός Τουρκίας,
ακόμη δεν έχει αντιδράσει,
εκτός εξαιρέσεων, στον
καταστροφικό ολοκληρωτισμό που έχει επιβάλλει
εφιαλτικά ο Οθωμανός
Χίτλερ. Δυστυχώς δε, τα
παλαιότερα «διαλείμματα»
ελληνο-τουρκικής φιλίας
(Επιτροπή -Βραβείο- ΙΠΕΚΤΣΙ κ.λπ.), υπονομεύθηκαν και αυτά στο βωμό
ανήθικων και παράνομων
σκοπιμοτήτων της γειτονικής χώρας. Και η διεθνής
δημοκρατική και φιλειρηνική κοινότητα αναρωτιέται πότε-επιτέλους-θα
εδραιωθεί η ειρήνη και η
ασφάλεια στην περιοχή;
Πάντως, γενικά, η
εικόνα είναι πολύ θολή.
Είναι, βέβαια, ρεαλιστικά
«φυσικό» να διαπράττει
τα παραπάνω εγκλήματα,
ακόμη και γενοκτονίες
(παραδοσιακή τακτική της
Τουρκίας) υπό το αδιάφορο βλέμμα της παγκόσμιας κοινής γνώμης-εκτός
εξαιρέσεων- γιατί, όταν
η οικονομία ορισμένων
ισχυρών χωρών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την παραγωγή και εμπορία οπλικών συστημάτων,
πρώτων υλών κ.λπ., συν τα
φοβερά προνόμια εμπλεκομένων κυκλωμάτων, η
Τουρκία, ως παραδοσιακό
«δόλωμα» και ως πανούρ-

γος προβοκάτορας κ.λπ.,
αναδεικνύεται ως μεγάλος
«ευεργέτης» τους! Δεν
είναι, συνεπώς, εύλογο παραδοσιακά φίλο-τουρκικά
κράτη (όρα Γερμανία κ.ά.
κατ’ επίφαση δημοκρατικά
με συνεργούς Κουίσλιν) όχι
μόνον να δείχνουν υπερβολική ανοχή, αλλά παρασκηνιακά να συνωμοτούν
μαζί της γράφοντας στα
παλιά τους υποδήματα διεθνείς Οργανισμούς, δημοκρατικές αξίες και ιδανικά;
Μήπως, όμως, θάπρεπε να
είναι κατανοητό σε έναν
κόσμο υλιστικής παραφροσύνης, σε έναν φρικτό
Οργουελιακό κόσμο που
ζούμε, και όπου Υπερδυνάμεις, σε τεχνητά πλαίσια νέας Γιάλτας, δρουν
ως νέοι Προκρούστες με
την Τουρκία να μεριμνά
να παγιδεύει και να τους
προσφέρει θύματα;
Και μόνον όταν η
Τουρκία αντιλαμβάνεται
ότι δεν μπορεί εσαεί να
εμπαίζει τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα Συμμαχίες, και κινδυνεύει να
υποστεί κυρώσεις κ.λπ.,
τότε, δίκην χαμαιλέοντα,
αλλάζει μάσκα και από
εκείνη της αλαζονείας,
της αταλάντευτης, ασυμβίβαστης, θρασείας και
προκλητικής διαπραγμάτευσης, φοράει αυτή του
γλοιώδους θεατρινισμού
και συμβιβασμού, αλλά,
με πρώτη πάλι ευκαιρία,
θα «ξαναχτυπήσει»! Το
αιώνιο, διαβολικό DNA του
φονταμενταλισμού!

Συνεπώς, αν, πρώτιστα
οι ισχυρές Δυνάμεις, αλλά
και οι υπόλοιπες, ισχυρίζονται ότι βιώνουν γνήσιο πολιτισμό και γνήσια
δημοκρατία και σέβονται
την υπογραφή τους στους
Χάρτες ΟΗΕ, ΕΕ και ΝΑΤΟ,
το Διεθνές Δίκαιο και την
Οικουμενική Διακήρυξη
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και Διεθνείς
Συμβάσεις όπως αυτή για
το Δίκαιο της Θάλασσας
κ.λπ., οφείλουν ν’ αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά σώζοντας το
κύρος και την αξιοπρέπειά
τους. Διαφορετικά, θα είναι
μπούμερανγκ για τις ίδιες,
και θα είναι και υπόλογες
στην Ιστορία για τις νέες
τραγωδίες- ανθρωποθυσίες που θα επακολουθήσουν υπό τη νέα φρικτή
παρανθρώπινη σημαία
“Homo Homini Lupus”! Η
ανθρωπότητα, η πολιτισμένη και δημοκρατική,
δεν χρειάζεται Ισορροπιστές, πολύ δε περισσότερο
Ανισορροπιστές! Αρκετή
φρίκη, δυστυχία και καταστροφές έχει βιώσει!
Ο ΟΗΕ αρκεί για Ισορροπιστής εφόσον ενισχυθεί
αποτελεσματικά!
Π.Ι.Καραφωτιάς
τ. Διευθύνων Σύμβουλος
του Γραφείου ΟΗΕ για Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων,
συγγραφέας
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Τσουκνίδες και γαρύφαλλα
κρισία του καθεστώτος
επιχείρησε να παρέμβει
στους δημιουργούς λόγω
πρωταγωνιστικής παρουσίας ομοφυλόφιλων χαρακτήρων.

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης, Μέλος του ΙΗΑ
Τις τελευταίες βδομάδες
πυκνώνουν, εκ του πονηρού φυσικά, τα άρθρα και
οι αναφορές στις τουρκικές τηλεοπτικές παραγωγές της Netflix σαν «ακλόνητο» επιχείρημα πως όλες
οι τουρκικές τηλεοπτικές
σειρές είναι εξαιρετικές,
υπονοώντας πως είναι
άδικη και απορριπτέα η
εκστρατεία που πραγματοποιείται από τον Μάιο στην
Ελλάδα προκειμένου να
«κατέβουν» όλες οι τουρκικές τηλεοπτικές σειρές
από την Ελληνική TV.
Όλα όμως όσα γράφονται
ή ακούγονται από άγνοια ή
σκοπιμότητα, προκαλούν
σύγχυση στον μέσο τηλεθεατή, αφού μπερδεύουν
με πολύ ύποπτη απλοϊκότητα τις τσουκνίδες με
τα γαρύφαλλα, ώστε κινηματογραφική τέχνη και
τουρκική προπαγάνδα να
γίνουνε μαλλιά κουβάρια
για να μην μπορεί κανείς
να ξεχωρίσει εύκολα το
ένα από τα άλλο!
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με την σειρά:
Η αμερικανική πολυεθνική
εταιρία Netflix ιδρύθηκε το
1997 και ειδικεύτηκε στην
διαδικτυακή ενοικίαση ταινιών. Από το έτος 2013 επεκτάθηκε στη βιομηχανία
παραγωγής τηλεοπτικών
σειρών δημιουργώντας
σταδιακά εκατομμύρια
συνδρομητές σε ολόκληρο
τον κόσμο, με πρώτη τηλεοπτική σειρά το περίφημο
House of Cards.
Έκτοτε, προκειμένου να
επεκτείνει την παγκόσμια
παρουσία της και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες παραγωγής εκατοντάδων
τηλεοπτικών σειρών ετησίως, άρχισε να συνάπτει
συμβόλαια παραγωγής
τηλεοπτικών σειρών στην
Αγγλική γλώσσα με μεγάλες εταιρίες της Ιαπωνίας,
Ν. Κορέας, Βραζιλίας και
άλλων χωρών. Το έτος
2016 συνήψε αντίστοιχα
συμβόλαια και με τουρκικές εταιρίες παραγωγής
τηλεοπτικών ταινιών επιλέγοντας θεματολογία,
δημιουργούς και προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται στο πνευματικό
επίπεδο και στον πολυπολιτισμικό διεθνισμό του
απαιτητικού τηλεοπτικού
της κοινού.

Στην Ελλάδα όμως τι συμβαίνει; Γιατί οι διάφοροι
«ειδήμονες» επιμένουν να
κάνουν μαλλιά κουβάρια
κινηματογραφική τέχνη
και τουρκική προπαγάνδα
ώστε να μην μπορεί κανείς
ρούν να προσφέρουν στο να ξεχωρίσει εύκολα το
διεθνές τηλεοπτικό κοινό, ένα από τα άλλο;
έξω από την ασφυκτική
λογοκρισία των ισλαμοφασιστών της Άγκυρας, ποιοτικές παραγωγές ικανές
να σημειώσουν αξιόλογη
επιτυχία.
Αυτό ακριβώς συνέβη με
μια από τις τουρκικές παραγωγές (στην Αγγλική
γλώσσα φυσικά) την οποία
υπογράφει ο Berkun Oya,
ένας καταξιωμένος σεναριογράφος και σκηνοθέτης
με σημαντική προϊστορία
στο τουρκικό θέατρο, και
τίτλο «Ethos» (από την
ελληνική λέξη «Ήθος»). Ο
αντίστοιχος τίτλος στην
τουρκική γλώσσα («Bir
Baskadir») αποδίδει καλύτερα το περιεχόμενο
της τηλεοπτικής σειράς
οκτώ επεισοδίων η οποία
παρουσιάζει μια αυθεντική εικόνα της έντονα
διαιρεμένης τουρκικής
κοινωνίας στην οποία ο
κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει και κάτι διαφορετικό: φανατικούς
θρησκευόμενους, απλά
ευσεβείς, συντηρητικούς,
φιλελεύθερους, αστούς,
προοδευτικούς κ.α. Με
άλλα λόγια ένα μωσαϊκό
του «ήθους» της σημερινής Τουρκικής κοινωνίας.
Η συχνά «ενοχλητική» θεματολογία και η αδυναμία
λογοκρισίας του τουρκικού
καθεστώτος στις παραγωγές της Netflix οδήγησε
την τουρκική κυβέρνηση,
την πρώτη Αυγούστου
2019, στην απόφαση να
παραχωρήσει στο συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης
(RTŪK) τη πλήρη εποπτεία
ολόκληρου του διαδικτυακού περιεχομένου, μεταξύ
των οποίων και εκείνου
που προβάλλεται στην
πλατφόρμα Netflix, ώστε
να μπορεί να απαγορεύσει
την μετάδοση, μέσα στην
Τουρκία, επεισοδίων που
δεν είναι καθόλου αρεστά
στο καθεστώς.

Όπως ακριβώς συνέβη
τον Μάιο του 2020, όταν
απαγορεύτηκε από το
τουρκικό συμβούλιο ραδιοτηλεόρασης η μετάδοση
του δεύτερου επεισοδίου
της τηλεοπτικής σειράς
«Designated Survivor»,
επειδή παρουσίαζε ένα
τούρκο ηγέτη σαν αυταρχικό και εκδικητικό.
Τον Σεπτέμβριο του 2020
απαγορεύτηκεη μετάδοση της τηλεοπτικής σειράς «Cutie». Δύο ακόμα
τουρκικές παραγωγές της
Όπως κάθε χώρα, έτσι και Netflix («If Only», «Love
η Τουρκία έχει καταξιωμέ- 101»), ακυρώθηκαν ολονους καλλιτέχνες που μπο- κληρωτικά, όταν η λογο-

με δημοκρατία και ο καθένας κάνει ότι θέλει), ούτε
από τους μικρο-μεσαίους
διαφημιζομένους οι οποίοι
με πολύ κόπο συγκεντρώνουν και καταθέτουν τα
χρήματα των πελατών
τους για να διαφημίσουν
τα προϊόντα τους και καταλήγουν σε μια εξαιρετικά αμφίβολη προβολή
ανάμεσα σε 30-40 άλλες
διαφημίσεις, σε μια εκπομπή με τηλεθέαση στον
πάτο, χωρίς να έχουν ούτε
το θάρρος να ανοίξουν το
στόμα τους από τον φόβο

μην «χαλάσουν» οι σχέσεις
Η πιο πιθανή απάντηση τους με το κανάλι!
είναι απλή: Το άφθονο
Ο τηλεοπτικός σταθμός
χρήμα!
δέχεται τις διαφημίσεις
Για παράδειγμα, η εθνική σ τ η ν « α π ο γ ε υ μ α τ ι ν ή
αναισθησία του τηλεοπτι- ζώνη» και μπορεί να ρίξει
κού σταθμού ΣΤΑΡ, ο οποί- την διαφήμιση σε όποια
ος μεταδίδει καθημερινά εκπομπή επιθυμεί. Μόνο οι
από το 2018 μέχρι σήμερα μεγάλες εταιρίες με πολλές
τουρκική προπαγάνδα δεκάδες ή εκατοντάδες
«ήπιας ισχύος» μέσα σε διαφημιστικά μηνύματα
κάθε ελληνικό σπίτι, θα τον χρόνο, μπορούν να
μπορούσε να εξηγηθεί ανοίξουν το στόμα τους
από το άφθονο χρήμα που και να απαιτήσουν από τον
μπαίνει καθημερινά στα σταθμό να μην μεταδώσει
την διαφήμιση τους στην
ταμεία του.
τηλεοπτική σειρά τουρκιΌπως είναι γνωστό, οι κής προπαγάνδας.
φανατικοί τούρκοι ισλαμισ τές εδώ και πολλά Στις 12 Οκτωβρίου 2020
χρόνια επιδοτούν σαχλές π.χ., το ΣΤΑΡ (ο μόνος
τηλεοπτικές παραγωγές ελληνικός τηλεοπτικός
γεμάτες συμπτώσεις και σταθμός που μεταδίδει
υπερβολές προκειμένου τουρκική προπαγάνδα
να κάνουν τουρκική προ- στις μέρες μας) μετάδωσε
παγάνδα «ήπιας ισχύος» 43 (ναι, σαράντα τρία) δισε διάφορες χώρες-στό- αφημιστικά μηνύματα σε
χους όπως η Ελλάδα. Οι μια σειρά που βρίσκεται
προϋποθέσεις βέβαια που στον πάτο της τηλεθέασης
βάζουν είναι πολλές: Να όλων των εκπομπών, όλων
μεταδίδονται υποχρεωτικά των τηλεοπτικών σταθμών
στην τουρκική γλώσσα, να εθνικής εμβέλειας.
ωραιοποιούν την τουρκική
κοινωνία παρουσιάζοντας Το ΣΤΑΡ μπορεί να είχε και
συνεχώς πλούτη και χλιδή,
οι πρωταγωνιστές να μην
πίνουν, να μην καπνίζουν,
η τουρκική σημαία να επιδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία κ.ο.κ.

άλλη εκπομπή στην (ίδια)
«απογευματινή ζώνη» με
τριπλάσια ή τετραπλάσια τηλεθέαση, αλλά δεν
μετέδωσε (αναλογικά)
ούτε 50, ούτε 100 διαφημιστικά μηνύματα στην
εκπομπή υψηλής τηλεθέασης! Τα διαφημιστικά
μηνύματα κατευθύνονται
(με το «έτσι θέλω») στην
σειρά τουρκικής προπαγάνδας που έχει χαμηλό
κόστος και βρίσκεται στον
πάτο της τηλεθέασης,
προσφέροντας εξαιρετικά αμφίβολη αξία στην

διαφημιστική προβολή
των εταιριών, αλλά πάρα
πολλά χρήματα στα ταμεία
του ΣΤΑΡ!
Το παραπάνω σκηνικό, με
αποκλίσεις ανάλογα με την
περίοδο, παρατηρείται στα
διαφημιστικά μηνύματα
που μεταδίδονται από την
τουρκοσειρά του ΣΤΑΡ
από την έναρξη καταγραφής τους από το Παρατηρητήριο Διαφημίσεων
Τουρκοσειρών, τον Μάιο
του 2020. Έτσι τον μήνα
Σεπτέμβριο το ΣΤΑΡ μετάδωσε 714 Διαφημιστικά
μηνύματα μέσα στην τηλεοπτική σειρά τουρκικής
προπαγάνδας, τον Οκτώβριο 815 διαφημιστικά
μηνύματα, τον Νοέμβριο
503διαφημιστικά μηνύματα ενώ τον Δεκέμβριο τα
διαφημιστικά μηνύματα
που θα μεταδοθούν κατά
την διάρκεια της τουρκοσειράς αναμένεται να
φθάσουν τα 600.

2.632περίπου διαφημιστικών μηνυμάτων, για μια
σειρά που πολλές φορές
από ωριαία (υποτίθεται)
μετατρέπεται σε περίπου
ημίωρη τις ημέρες δεκάλεπτης ενημέρωσης για τον
κορονοιό που ακολουθείται από τον βομβαρδισμό
δεκάδων διαφημίσεων, για
μια σειρά που βρίσκεται
μονίμως τελευταία ή προτελευταία στην τηλεθέαση
δυναμικού κοινού ολόκληρης της απογευματινής
ζώνης, όλων των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής
εμβέλειας, με ελάχιστες
εξαιρέσεις.
Τι αξία λοιπόν μπορεί να
έχει για μια εταιρία η διαφήμιση των προϊόντων ή
των υπηρεσιών της μέσασε μια «καταιγίδα» 30, 40
ή και περισσοτέρων διαφημιστικών μηνυμάτων,
σε μια τηλεοπτική σειρά
που βρίσκεται στον πάτο
της τηλεθέασης; Τι δουλειά
έχει η Δ.Ε.Η., η «Βιολάντα»,
η «OSCAR», ο «Φαίδων», η
«Softex» ή ο «Χαλβατζής»
μέσα σε μια σειρά τουρκικής προπαγάνδας που
βρίσκεται στον πάτο της
τηλεθέασης; Μήπως δεν
το γνωρίζουν καθόλου ή
μήπως δεν τολμούν να μιλήσουν επειδή φοβούνται
μην «χαλάσουν» οι σχέσεις
τους με το κανάλι;
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α : Αυτοί λοιπόν που συγχέουν,
από άγνοια ή σκοπιμότητα, την κινηματογραφική
τέχνη με την τουρκική
προπαγάνδα, στην ουσία
εξυπηρετούν οικονομικά
συμφέροντα ελάχιστων
τηλεοπτικών σταθμών.

Είναι αυτονόητος ο διαχωρισμός των τουρκικών
ταινιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου που μεταδίδει η πλατφόρμα Netflix
στην Αγγλική γλώσσα, με
τις σαχλές και επαναλαμβανόμενες ανοησίες της
τουρκικής προπαγάνδας
που μεταδίδονται στην
τουρκική γλώσσα μέσα
στην Ελλάδα, απλά και
Δηλαδή, μέσα σε τέσσε- μόνο επειδή «κοστίζουν»
ρις μήνες, το κανάλι ΣΤΑΡ μπιρ παρά...
θα εισπράξει την αξία

Πως ο Στάλιν χάρισε την Ελλάδα στην
Αγγλία δύο μήνες πριν τα Δεκεμβριανά
ψη της εξουσίας και κατά της
αποικιοκρατίας,
πρωταγωνίστησαν στα αιματηρά γεγονότα
στο Κέντρο των
Αθηνών.

Οι επιδοτήσεις των ισλαμιστών επέτρεψαν σε εγχώριους καναλάρχες να εξασφαλίσουν την τελευταία
15ετία πολλές τηλεοπτικές
σειρές τουρκικής προπαγάνδας σε «ανταγωνιστικές τιμές» (δηλαδή... τζάμπα!) και να θησαυρίζουν
μεταδίδοντας καθημερινά
δεκάδες διαφημιστικά μηνύματα.
Φυσικά δεν φαίνεται να
υπάρχει κανένας έλεγχος
από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης σχετικά
με την σχέση τηλεθέασης
/ αριθμού διαφημιστικών
μηνυμάτων (βλέπετε έχου-

Ο Στάλιν χρησιμοποίησε
αριστοτεχνικά τον ελληνικό εμφύλιο προκειμένου
να ανταλλάξει την Πολωνία με την Ελλάδα!

Στα επεισόδια
που έμειναν στην
ισ τορία ως τα
«Δεκεμβριανά»
για πολλά χρόνια, ακόμη και
σήμερα, η ιστορική αντιπαράθεση επισκιαζόταν
από τα ντοκουμέντα και τις
μαρτυρίες στελεχών του

Στις αρχές Δεκεμβρίου του
1944 το Κομμουνιστικό
κόμμα Ελλάδος και τα μέλη
του πιστεύοντας ότι μάχονται για τον σοσιαλισμό,
τα Σοβιέτ, την κατάλη- óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 32
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Πως ο Στάλιν χάρισε την Ελλάδα στην
Αγγλία δύο μήνες πριν τα Δεκεμβριανά
συνέχεια από τη σελίδα 31
ΚΚΕ ότι στόχος τους ήταν
η κατάληψη της εξουσίας
και η ένταξη της Ελλάδας
στο ανατολικό μπλοκ.

Τα νεώτερα ιστορικά στοιχεία που είδαν όμως το
φως της δημοσιότητας από
τον περασμένο Αύγουστο
που αποχαρακτηρίστηκαν από τον Πρόεδρο
Πούτιν τα πρακτικά των
συνομιλιών Στάλιν–Τσώρτσιλ στο Κρεμλίνο στις 9
Οκτωβρίου του 1944 έως
και τον Σεπτέμβριο που
κυκλοφόρησε το βιβλίο
του καθηγητή S.M.Plokny
«Γιάλτα, το Τίμημα της Ειρήνης» (εκδόσεις Πατάκη),
η ιστορική συζήτηση άλλαξε περιεχόμενο.
Το μείζον θέμα που προκύπτει είναι ότι ο Σοβιετικός
ηγέτης Στάλιν χρησιμοποίησε αριστοτεχνικά τον
ελληνικό εμφύλιο και την
συμμετοχή του κομμουνιστικού δημοκρατικού
στρατού σε αυτόν προκειμένου να ανταλλάξει την

Πολωνία με την Ελλάδα!
Η χώρα μας ποτέ δεν ανήκε
στα άμεσα ενδιαφέροντα
του ώστε να περιληφθεί
στις σφαίρες επιρροής που
διαπραγματευόταν με τον
Τσώρτσιλ. Το αντίθετο. Τον
ενδιέφερε, όπως σήμερα
και τον Πούτιν, η περίμετρος του ώστε να είναι
ασφαλής η επικράτεια του
και ώστε να έχει χρόνο
ανασύνταξης μετά το οικονομικό πλήγμα που δέχθηκε η ρωσική οικονομία
στον δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο. Τον ενδιέφεραν
πριν και πάνω από όλα η
Πολωνία, η Ρουμανία, η
Ουγγαρία, η Γιουγκοσλαβία και άλλες χώρες του
ανατολικού μπλοκ. Όχι η
Ελλάδα.
Όπως αποκαλύπτεται πριν
τα Δεκεμβριανά του 1944
(τα οποία προηγήθηκαν
της διασκέψεως της Γιάλτας, η οποία διεξήχθη τον
Φεβρουάριο του 1945 στο
ανάκτορο με το ελληνικό
όνομα LEVADIA) ο Στάλιν
και ο Τσώτσιλ συναντήθη-

καν μυστικά στο Κρεμλίνο
και διένειμαν την Ευρώπη.
Δύο ολόκληρους μήνες
πριν τα Δεκεμβριανά! Τον
Οκτώβριο του 1944. Εν
αγνοία του ΚΚΕ!
Και σε αυτή την διαπραγμάτευση στην οποία στο
τέλος προσήλθε διά αντιπροσώπων και ο Ρούσβελτ
(ο Στάλιν τον κρατούσε
ενήμερο) ο σοβιετικός
ηγέτης χάρισε την Ελλάδα στην Αγγλία. Πεντάρα
δεν έδινε για τον ελληνικό αδελφοκτόνο εμφύλιο
πόλεμο. Και βεβαίως έτσι
πούλησε «στεγνά» την
ηγεσία του ΚΚΕ στην Ελλάδα, η οποία έφερε την
βαρύτατη ευθύνη για τον
αιματηρό εμφύλιο πόλεμο.
Τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία
Κοινωνικής και Πολιτικής
Ιστορίας που παρουσιάζει σήμερα η «Εστία»
(αποχαρακτηρίστηκαν τον
Αύγουστο του 2020) αποκαλύπτουν πως ο Στάλιν
πρόδωσε το ΚΚΕ για χάρη
της Πολωνίας.
Σύμφωνα με τα ρωσικά

πρακτικά ο Τσώρτσιλ δήλωσε ότι «υπάρχουν δύο
χώρες για τις οποίες η
Αγγλία ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως. Πρωτίστως είναι
η Ελλάδα. Αυτός, ο Τσώρτσιλ, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τη Ρουμανία. Σε
μεγάλο βαθμό η Ρουμανία
είναι ρωσσική υπόθεση
[…] Ομως, όσον αφορά
την Ελλάδα, η βρετανική
κυβέρνηση έχει μεγάλο
ενδιαφέρον για αυτή την
χώρα. Η βρεταννική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα επιτραπεί στην Αγγλία να έχει
αποφασιστικό λόγο στις
ελληνικές υποθέσεις ακριβώς όπως έχει η Σοβιετική
Ενωσις στην Ρουμανία.
Φυσικά, και στις ελληνικές
και στις ρουμανικές υποθέσεις, η Αγγλία και η Σοβιετική Ενωσις θα διατηρήσουν
την μεταξύ τους επαφή
[…]. Ο σύντροφος Στάλιν
απαντά ότι κατανοεί πως
η Μεγάλη Βρεταννία έχασε
πολλά από το γεγονός ότι
οι δρόμοι μέσα από την
Μεσόγειο αναχαιτίστηκαν από τους Γερμανούς.

Αυτός, ο σύντροφος Στάλιν, κατανοεί ότι εάν δεν
εξασφαλιστεί η ασφάλεια
αυτών των διόδων, τότε η
Μεγάλη Βρεταννία θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα. Η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό
σημείο για την διασφάλιση
αυτών των οδών. Αυτός, ο
σύντροφος Στάλιν, συμφωνεί ότι η Αγγλία πρέπει
να έχει ένα αποφασιστικό
λόγο στην Ελλάδα».
Όπως προκύπτει από τα
αγγλικά και τα αμερικανικά
πρακτικά που παρουσίασε
ο καθηγητής Plokhy στο
«Τίμημα της Ειρήνης» o
Στάλιν συμφώνησε ότι
«πρέπει η Αγγλία να έχει
το δικαίωμα να αποφασίζει
στην Ελλάδα». Τα πρακτικά
ταυτίζονται δηλαδή!
Αναλυτικά, σύμφωνα με
την εκδοχή του καθηγητή
που βασίζεται στα αγγλικά,
τα αμερικανικά πρακτικά
ο Στάλιν είπε: «Η Μεγάλη
Βρετανία έχασε πολλά εξ
αιτίας της κατάληψης των
μεσογειακών θαλασσίων

οδών από τους Γερμανούς.
Αν δεν διασφαλιστούν αυτές οι οδοί η Μεγάλη Βρετανία θα υποστεί μεγάλες
απώλειες. Η Ελλάδα έχει
κομβική σημασία για την
διασφάλιση τους. Πρέπει
η Αγγλία να έχει δικαίωμα
να αποφασίζει για την Ελλάδα».
Σύμφωνα με το ίδιο βιβλίο
ο σύμβουλος του Στάλιν
Μάισκι έγραφε σε υπόμνημα του ότι «η ΕΣΣΔ
ενδιαφερόταν για την Ελλάδα πολύ λιγότερο από
ό,τι για άλλες βαλκανικές
χώρες ενώ αντίθετα το
ενδιαφέρον της Αγγλίας
για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά μεγάλο». Και τούτο
βεβαίως διότι μέσω της
Ελλάδας ήλεγχε όλες τις
θαλάσσιες συγκοινωνιακές
οδούς που εξασφάλιζαν
την συνέχιση της αποικίας
της στην Ινδία. Τι προκύπτει από όλα αυτά λοιπόν;
Μα ότι αίμα ελληνικό χύθηκε άδικα για να γίνουν
τα καπρίτσια του Στρατάρχη.

Φτάνουμε, όχι αισίως, στο 2021
Φτάνουμε, όχι αισίως πάντως, (η επιβίωση για τον
Κυπριακό Ελληνισμό ήταν
και παραμένει μια υπόθεση με αβέβαιη έκβαση)
στο νέο έτος, μετά και το
τέλος του δίσεκτου 2020.
Τα δεδομένα που έχουμε
ενώπιον μας είναι συνεχώς μεταβαλλόμενα, ο
Γεωστρατηγικός χάρτης
της περιοχής και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα των
μεγάλων δυνάμεων αλλάζουν, οι καταστροφικές
επιλογές όμως των συγκεκριμένων ‘αυτοκτονικών
ηγεσιών’ παραμένουν οι
ίδιες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για
αισιοδοξία. Δεν χρειάζεται
καν, να εμβαθύνει κανείς,
σε πρόσφατα γεγονότα και
πολιτικές θέσεις που αποδεικνύουν του λόγου το
αληθές. Υπάρχουν ηγέτες
που θεωρούσαν τον Σουλτάνο-Ερτογάν ως αξιόπιστο διαπραγματευτή και
τον χαρακτήριζαν μάλιστα
ως… σύγχρονο ηγέτη και
‘Ισλαμοδημοκράτη’ και είναι οι ίδιοι που επενδύουν
ακόμα στον πιθανό εξευρωπαϊσμό της Τουρκίας
που θα επέλθει μέσω της
ένταξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Υποστηρίζουν,
ακόμα και σήμερα, ότι θα
πρέπει να κάνουμε την
Τουρκία εμπορικό μας
εταίρο για να περάσει ο Κυπριακός αγωγός φυσικού
αερίου μέσω Τουρκίας.
Στο Κυπριακό, εμμένουν
στην ίδια επιδίωξη για
"λύση" συνεταιρικού "κράτους" Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
με πολιτική ισότητα. Την
‘λύση’ που ευχαρίστως
θα δεχόταν και η Τουρκία γιατί την εξυπηρετεί
πλήρως, ασχέτως με το τι
δηλώνουν οι ηγέτες της,
που μιλούν πλέον για λύση
δύο κρατών, ακριβώς για

να πείσουν κι αυτοί με την
σειρά τους (όπως θέλουν
τα πείσουν και δικοί μας
ηγέτες) ότι η Δ.Δ.Ο. είναι
η μόνη εφικτή λύση. Οι
‘ηγέτες’ αυτοί, οδηγούν
την Κύπρο στην καταστροφή. Είναι τόσο καταφανές
που δεν υπάρχει κάποιος
πιο ήπιος ή ‘διπλωματικός’
τρόπος για να το διατυπώσει κανείς. Για να είναι εκεί
όμως αυτοί οι ηγέτες και
να κρατούν τις τύχες μας
στα χέρια τους, σημαίνει
ότι τους στηρίζει ο λαός με
την ψήφο του. Αυτή είναι
μια άλλη παράμετρος που
σχετίζεται άμεσα με τα όσα
δύσκολα περάσαμε και τα
όσα μας περιμένουν στο
νεφελώδες και αβέβαιο
μέλλον μας.
Υπάρχει εναλλακτική πορεία! Προέκυψαν κάποιες
ευνοϊκές εξελίξεις όπως
η ανακάλυψη των φυσικών πόρων στις θάλασσες
της Κύπρου. Μετά από
κάποιες σωστές κινήσεις
που έγιναν από διάφορες
κυβερνήσεις, προβάλλει
(και είναι κατά την άποψη
μου) μοναδική σανίδα σωτηρίας για τον Κυπριακό
Ελληνισμό. Λέχθηκε κατά
κόρον ότι η ανακήρυξη/
οριοθέτηση της Κυπριακής Α.Ο.Ζ., η αδειοδότηση
οικοπέδων σε εταιρείες
προερχόμενες από χώρες-υπερδυνάμεις όπως
η Γαλλία και οι Η.Π.Α. θα
θωράκιζε την Α.Ο.Ζ. μας
και θα εξασφάλιζε την
ασφαλή εκμετάλλευση του
φυσικού πλούτου. Φυσικά
ο Τούρκος που έχουμε
απέναντι μας, έχει άλλη
άποψη. Φαίνεται από την
λυσσαλέα του αντίδραση,
πόσο σωστή κίνηση είναι
να καταφύγουμε, ως Κυπριακός Ελληνισμός στην
στρατηγική αυτή, ως εναλλακτική πορεία εφόσον
δεν έχουμε (δυστυχώς)

προς το παρόν ισχυρή
άμυνα που θα λειτουργούσε αποτελεσματικά ως
αποτρεπτική ισχύς. Εδώ
θα πρέπει να αναρωτηθούμε, όλοι μας, πώς θα
ήταν η κατάσταση αν εν
τω μεταξύ είχαμε προλάβει
να αυτοκτονήσουμε, αποδεχόμενοι το Σχέδιο Ανάν.
Θα μπορούσαμε έστω να
κάνουμε σκέψεις για εναλλακτική στρατηγική ή για
διαχείριση των φυσικών
μας πόρων;
Υπάρχουν όντως ευνοϊκές
συγκυρίες. Μένει, να τις εκμεταλλευτεί ο Ελληνισμός.
Πρώτα λοιπόν πρέπει να
αντιμετωπιστεί ο Τούρκος,
όπως του αρμόζει. Να
τερματιστεί άμεσα αυτή η
‘επίθεση φιλίας’ προς την
Τουρκία και να πάψουν
οι ηγέτες μας να έχουν
ψευδαισθήσεις ότι αυτή
η χώρα θα εξευρωπαϊστεί
ή ότι η προκλητικότητά
της θα αντιμετωπιστεί ως
Ευρωπαϊκό πρόβλημα και
όχι ως πρόβλημα επεκτατισμού που στρέφεται κατά
Ελλάδας και Κύπρου. Όλα
αυτά είναι ουτοπικά σενάρια! Πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το
νέο φιάσκο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου…
πράγμα αναμενόμενο και
πάλι δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία, η
οποία αλώβητη, χωρίς το
οποιοδήποτε κόστος για
τις ανομίες της, συνεχίζει
από την επομένη να εκδίδει τις γνωστές NAFTEX, να
αμφισβητεί την Ελληνική
κυριαρχία, να απαιτεί αποστρατιωτικοποίηση των
Ελληνικών νησιών κ.ο.κ.
Δεν μπορεί ο Τούρκος να
δηλώνει ξεκάθαρα ότι το
Αιγαίο είναι η δική του
«Γαλάζια Πατρίδα» και η
Ελλάδα να επιμένει σε…
διατήρηση επαφής με
κόκκινα τηλέφωνα και σε

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Δεν εκτονώνονται ούτε θα σταματήσουν
ποτέ τα επεισόδια που
οι Τούρκοι μεθοδευμένα
προκαλούν, βασισμένα σε
σχέδιο που έχουν εκπονήσει για την ‘γκριζοποίηση’
της Ελληνικής επικράτειας και την αμφισβήτηση
συνολικά, της Ελληνικής
κυριαρχίας. Δεν μπορεί
ο εχθρός (ξεκάθαρα, για
εχθρό πρόκειται) να δηλώνει ότι «θα υπερασπιστεί τα
Εθνικά του συμφέροντα
στο Καστελόριζο» και να
υπάρχουν ακόμα ψευδαισθήσεις ότι θα εξημερωθεί
αυτό το θηρίο.
Πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα δόγματα που
υπήρχαν τις τελευταίες
δεκαετίες στις σχέσεις με
την Τουρκία. Παράλληλα,
επιβάλλεται να σμικρυνθεί
άμεσα το διαφαινόμενο
χάσμα που δημιουργήθηκε στους συσχετισμούς
στρατιωτικών δυνάμεων
Τουρκίας-Ελλάδας. Με
ποιοτικούς εξοπλισμούς
που θα εξουδετερώνουν
την αριθμητική υπεροχή
των Τούρκων. Το Αιγαίο
και οι Ελληνικοί αιθέρες
θα πρέπει να ξαναγίνουν
γαλάζια πατρίδα των Ελλήνων, είτε αυτό αρέσει
στους Τούρκους, είτε όχι.
Η Ελλάδα πρέπει να οριοθετήσει την Α.Ο.Ζ. της
με αυτήν της Κυπριακής
Δημοκρατίας και να γίνει
επανασύσταση του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου.
Μόνον έτσι θα θωρακιστεί
ο Ελληνισμός στο σύνολο
του και μόνον έτσι θα πάρουν τα σωστά μηνύματα αποφασιστικότητας οι
Τούρκοι.
Η Τουρκία είναι μια ισχυρή
στρατιωτικά χώρα, αλλά
δεν είναι υπερδύναμη.
Απλώνουν το χέρι τους εκεί
που δεν φτάνει και προ-

σπαθούν να επιβληθούν
με την επίδειξη δύναμης (η
γνωστή πολιτική των κανονιοφόρων). Χωρίς να πέσει
ούτε σφαίρα, θέλουν να
ηγεμονεύουν στην Ανατολική Μεσόγειο, τραβώντας
γραμμές από τα παράλια
της Τουρκίας μέχρι την Λιβύη και προσφάτως μέχρι
το Ισραήλ (προσπαθώντας
να χαλάσουν τις καλές
σχέσεις και την προοπτική
που δημιουργείται μεταξύ
αυτής της χώρας και του
Ελληνισμού). Ισχυρή χώρα
μεν, αλλά όχι άτρωτη. Έχει
της αδυναμίες της, που δεν
είναι επί του παρόντος να
αναλυθούν. Ο Ελληνισμός
πρέπει να αντιδράσει, πριν
να είναι αργά. Υπάρχουν
οι ευνοϊκές συγκυρίες, τις
οποίες αν εκμεταλλευτούμε θα μπορέσουμε
να ανακάμψουμε. Η φαινομενική παντοδυναμία
των Τούρκων μπορεί να
οδεύει προς το τέλος της
και σε αυτό το σημείο θα
πρέπει να είμαστε εκεί,
δυνατοί. Φτάνει φυσικά
να μην έχουμε προλάβει
να αυτοκτονήσουμε, αποδεχόμενοι ως Ελληνισμός
(Κύπρος και Ελλάδα), να
είμαστε Έθνος με μειωμένη Εθνική κυριαρχία.
Τότε θα είναι πολύ αργά
για οποιαδήποτε αλλαγή
στάσης που θα μπορεί να
επιφέρει σωτήρια αποτελέσματα για το Έθνος μας.
Παρακολουθώντας τις
διεθνείς εξελίξεις στην
περιοχή, είναι πολλοί οι
αναλυτές που προβλέπουν
ότι έρχεται το τέλος της
‘ηγεμονίας του Ερτογάν’
και παράλληλα το τέλος
των Τουρκικών φιλοδοξιών που απλώνονται από
την Κύπρο την Θράκη και
το Αιγαίο μέχρι την Σομαλία, από το Αζερμπαϊτζάν,
μέχρι την Λιβύη, τη Συρία
και το Ιράκ. Μία από τις

πλέον ευνοϊκές εξελίξεις
είναι και η αποκάλυψη του
πραγματικού προσώπου
των Τούρκων, μπροστά
στα μάτια της Διεθνούς
Κοινότητας. Όχι δηλαδή
πως δεν γνώριζαν για το
εγκληματικό αιματηρό
παρελθόν και τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας.
Τώρα όμως, η αλαζονική
συμπεριφορά του Σουλτάνου-Ερτογάν, ξεφεύγει
από τα κιτάπια της μακρινής Ιστορίας και αγγίζει
τα ίδια τα συμφέροντα
ισχυρών χωρών καθώς και
την ασφάλεια τους. Δεν
μπορούν π.χ. οι Η.Π.Α. να
ανεχθούν να προχωρήσει
η παραγγελία των F-35,
ενώ η Τουρκία εξοπλίζεται
με τους Ρωσικούς S-400.
«Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό,
λίγους για όλο τον καιρό,
αλλά όχι όλους, όλο τον
καιρό», λόγια του Άβρααμ
Λίνκολν, επίκαιρα όσο ποτέ
άλλοτε. Ούτε μια Γαλλία
μπορεί να δέχεται τις προσβολές του προέδρου της
από τον Ερτογάν, ούτε και
εγκλωβισμό/στοχοποίηση
των φρεγατών της από
Τουρκικά πολεμικά. Ακόμα κι αυτοί οι Γερμανοί και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
που πάντα θα τοποθετούσαν πρώτα τα Οικονομικά
συμφέροντα, κάνουν τώρα
δεύτερες σκέψεις, βλέποντας την τρομοκρατία του
‘ISIS’ να κτυπά εντός των
τειχών τους, ξέροντας από
πρώτο χέρι, ποιος είναι ο
χρηματοδότης και ηθικός
αυτουργός των τρομοκρατικών ενεργειών σε χώρες
του Δυτικού Χριστιανικού
κόσμου.
Όλο και περισσότεροι
αντιλαμβάνονται πλέον
ότι έχουν να κάνουν με
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Joint Bank Account in Greece After
The Passing Of A Joint Owner

By Christos ILIOPOULOS*
A joint bank account
is a bank account where
more than one person are
owners of the account,
each of them having the
right to independently
withdraw money from the
balance of the account,
without the consent of the
other joint owners. Each
time a joint owner withdraws money from the
joint account, the bank’s
obligation towards all the

joint owners is deleted
for the amount the joint
owner withdrew. If the
balance of a joint account
is 10,000 euros and one
of the three joint owners
independently withdraws,
on his/her own and without the necessary consent
of the others, the amount
of 2,000 euros, the bank’s
obligation towards all the
joint owners is reduced to
8,000 euros.
Under Greek law, if
one of the joint owners
withdraws an amount of
money from the balance
of the joint account, the
other joint owners have
the right to claim the
amount or a part of it,
from the owner who withdrew the amount, not from
the bank. The other joint
owners can claim their
share from the amount the
joint owner withdrew, depending on the legal rela-

tionship between all joint
owners and their internal
agreements. For example,
if two partners in a company have an agreement that
they share 50/50 the profits of their company, and
one of them withdraws
5,000 euros from their joint
account, the other has
the right to claim from his
partner 2,500 euros. If they
own a company where
partner A owns 80% of the
company, while partner B
owns 20%, in case partner
B withdraws any amount
from their joint account,
partner A has the right to
claim 80% of the amount
partner B withdrew from
their joint bank account.
If the joint owners of
the bank account do not
have any specific agreement between them or if
it cannot be proven what
was their internal agreement, Greek law states that

they should split 50/50 the
balance of their joint bank
account, in case of dispute.
If one of the joint
owners dies, the surviving
owners become owners
of the balance of the account. All Greek banks,
based on a Greek law of
1932, each time a joint
bank account is opened,
provide for signing standard forms which, among
other terms, state that in
the case where one of the
joint owners passes, the
heirs of that joint owner
do not have any right on
the balance of the joint account, which becomes the
ownership of the surviving
joint owners. The Greek tax
authority does not claim
inheritance taxes on the
balance of that account,
because the balance goes
to the surviving joint owners not as heirs, but in their
own right.

In its Decision No.
351/2018 the Supreme
Court of Greece dealt with
a case where the father,
the daughter and the son
owned a joint bank account, which of course
included the term that
in case of the passing of
one of the co-owners, the
balance goes to the surviving owners and not to the
heirs of the deceased joint
owner. The father died
and therefore the account
became a joint account
between the daughter
and the son, not because
they were the heirs of the
deceased joint owner, but
because they were the
surviving joint owners, irrespective of their kinship
to the deceased.
After the passing of
the father, the son withdrew an amount and the
daughter claimed from
him 50% of it. When he

refused her claim, she filed
a civil action and both
the Court of First Instance
and the Court of Appeals
determined that, in the
absence of any specific internal agreement between
the two joint owners, son
and daughter, the daughter was entitled to receive
from her brother the 50%
of what he had withdrew
from their joint account.
When the son challenged
the decision at the Supreme Court, the decision
was the same, confirming
that the judgments of the
lower courts had properly
applied the law.
. *Christos ILIOPOULOS,
attorney at the Supreme
Court of Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
email:bm-bioxoi@otenet.gr

Ottawa needs to save money and it can

Start by fixing procurement
(This column originally self — which should still
appeared in the Financial be fair ball for criticism,
considering the governPost)
ment managed to spend
With the federal govern- $54 billion to replace $21
ment’s deficit approaching billion in lost income for
$400 billion due to emer- Canadians — there are
gency pandemic spend- plenty of places within the
ing, it goes without saying government’s $350-billion
Ottawa will need to start pre-COVID budget where
looking for places to actu- it could start looking for
some savings.
ally save money.
Some critics balk: don’t One often overlooked area
you know there’s a pan- is procurement, specifidemic on right now? But cally the military variety.
even setting aside the Big-ticket items such as
pandemic spending it- guns, planes and ships can

have price tags running
into the tens of billions
and time horizons that
are often decades long.
Unfortunately for taxpayers, they also have a sordid history of long delays,
massive cost overruns,
and final bills that end up
being much bigger than
originally estimated.
Incredible but true, the
Canadian Forces are still
using pistols from the
Second World War after a
plan to buy new ones was
cancelled in 2011. And
the infamously bungled
process to replace the air
force’s 40-year-old fleet of
CF-18s has ballooned from
a projected $9 billion in
2010 to at least $19 billion
today.
The upside to such folly is
a huge opportunity to save
money. And a handy case
study has been provided
by a recent analysis by the
Parliamentary Budget Officer regarding the Navy’s
supply-ship procurement

plans.
The PBO looked at two
separate programs for
purchasing naval supply-ships. The first involved
the lease and conversion
of a commercial vessel
into a supply-ship known
as the Asterix, which was
completed by the Davie
shipyard in 2018, together with an option for the
conversion and lease of a
second ship, the Obelix.
The other program is the
two-vessel Joint Support
Ship program, which has
yet to see any ships built,
even though the first was
supposed to have been
operational in 2012. Yes,
2012.
The PBO concluded that
if the government were
to purchase both the currently leased Asterix and
not-yet-built Obelix, the
total price tag would be
$1.4 billion. By contrast,
the bill for the JSS for two
ships would come to $4.4
billion.

The PBO acknowledged
that comparing the specific capabilities of the ships
was beyond the scope
of its report. But they are
clearly comparable at the
most basic level — after all,
the Asterix was commissioned only because the
JSS program had not produced any ships yet. And
there is one very obvious
point of comparison: one
shipyard is building ships
on time and on budget,
while the other is years
behind schedule and will
cost taxpayers far more.
Beyond that, the telling
fact that the shipyard that
produces the best ships
for the Navy at the lowest price isn’t building all
four ships underscores
just how badly mangled
the procurement process
is. Rather than focusing on
a simple objective — best
product, lowest price —
governments have long
succumbed to a quintessentially Canadian pan-

dering problem: spreading the work around geographically to ensure that
if there’s work for a shipyard in Quebec City, there’s
also work for shipyards in
Vancouver and Halifax.
While this preoccupation
with interregional fairness
may be well-intentioned,
the end result is a much
bigger bill for taxpayers.
Post-pandemic fiscal reality should make governments more focused on
value for money. Luckily
for the Trudeau government, there’s low-hanging fruit in areas like procurement. Going forward,
the government needs to
ensure procurement hits
the main policy objective:
getting the most bang for
the taxpayer buck.
For more information call:
Aaron Wudrick, CTF Federal Director Cell: 613-2958409
Email: awudrick@taxpayer.
com Twitter: @awudrick

Taxpayers deserve ‘duty of care’ from the CRA

(This column originally
appeared in the Financial
Post)
It’s hard to overstate the
power tax collectors wield
over regular Canadians, especially business owners.
Draconian tax assessments
and outrageous and unreasonable behaviour can
ruin lives. But now, those
who have taken the brunt
of that unfair treatment are
fighting back to reinforce

a fundamental legal principle to protect taxpayers.
Consider the recent story
of two restaurateurs from
Saint-Jean-sur-Richelieu,
who fought a $1-million
tax assessment imposed
by Revenu Québec after
being wrongly accused
of not levying sales taxes. The business owners
won, with the assessment
ultimately being reduced
to zero. But the sobering saga took 15 years of
their lives and cost them
a whopping $350,000 in
legal fees. In the end, the
court refused to impose
any punitive damages on
the tax agency.
Or consider Irvin Leroux,
who got hit with a surprise tax assessment of
$728,000 on his RV park
in Prince George, B.C, in

1999. The Canada Revenue
Agency seized his financial
records. When he asked for
his records back to prove
the auditors were wrong,
the CRA said it had accidentally shredded them.
Before he could have his
day in court — supported
by the Canadian Taxpayers
Federation — the CRA
issued a writ of seizure
and sale on his property,
leading his creditors to
foreclose and sell it for
less than half its value.
CRA eventually admitted
it was wrong and offered
Leroux a refund of $24,000.
He sued the CRA, but the
court found there wasn’t
enough evidence to back
his claimed losses of $4
million.
The one silver lining that
arose from the Leroux case

was that for the first time
a judge ruled the CRA
owed Leroux a “duty of
care.” Duty of care is a legal
obligation requiring CRA
agents to maintain a certain standard of care in the
way they treat taxpayers. It
also makes the CRA liable
for damages if it fails to
meet that basic standard.
Unfortunately for Canadian taxpayers, this obligation of duty of care is not
firmly established, with
several courts in different provinces interpreting
the Leroux precedent in
different ways. As things
currently stand, the legal
principle needs to be clarified.
Those two Quebec restaurateurs, Isabelle Desbiens
and Gary Chionis, agree.

That’s why they have asked
the Supreme Court of Canada to hear their case and
rule once and for all on
the duty of care principle
(and once again, the CTF
is happy to be supporting
their effort).
Their goal in applying to
the Supreme Court is to
establish, in the highest
court in the land, that
when representatives of a
government agency take
callous actions that ruin
lives, there need to be real
consequences.
If they eventually win their
case, should the court
agree to hear it, that would
be a game-changer. Canadians would at long last
have some comfort that
the CRA needs to treat
them with respect and

care or risk being liable
for damages. Canadians
have long struggled to
get even the most basic
levels of service and far
too often are given bad
advice by CRA agents. It’s
not unreasonable that the
CRA be forced to pay for its
own failures.
It’s well past time that
taxpayers had some clear
protection from overzealous CRA agents. Thanks to
wronged business owners
like Irvin Leroux, Isabelle
Desbiens and Gary Chionis, there is a good chance
they will finally get it.
For more information call:
Aaron Wudrick, CTF Federal Director Cell: 613-2958409
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Φτάνουμε, όχι αισίως, στο 2021
συνέχεια από τη σελίδα 32

τον Χίτλερ του 21ου αιώνα.
Κινήσεις όπως οι παραβιάσεις στην Α.Ο.Ζ. Ευρωπαϊκών κρατών (όπου
επηρεάζονται οικονομικά
συμφέροντα χωρών όπως
η Γαλλία και οι Η.Π.Α), μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, άνοιγμα της
περίκλειστης περιοχής στα
Βαρώσια, στρατιωτικές
παρεμβάσεις σε μακρινές
χώρες όπως η Λιβύη, το
Αζερμπαϊτζάν και η Σομαλία ενισχύουν την συνολική εικόνα. Όταν θα έρθει
η ώρα της αποκαθήλωσης,
που ίσως θα είναι στα πρότυπα του Σάνταμ Χουσεΐν
ή του Καντάφι ο Ελληνισμός θα πρέπει να έχει το
πάνω χέρι. Κυρίως… όπως
τονίστηκε και πιο πάνω, να
μην έχουμε προλάβει να…
αυτοκτονήσει.
Ελπίζουμε ότι… υπάρχει
ακόμα ελπίδα. Ότι οι εισηγήσεις αυτές (που ασφαλώς τις προτείνουν και
ειδήμονες με βαθύτερες
γνώσεις) θα εισακουστούν
και θα υιοθετηθούν. Παράλληλα θα μπορούσαν
να δουλέψουν υπέρ μας
και θα ενισχύσουν νέες
προοπτικές, φέρνοντας τις
ανατροπές που επιθυμούμε, οι νέες συμφωνίες για
συνεργασία με χώρες της
περιοχής και οι σχεδιασμοί
και τελική εκτέλεση του
πολύ σημαντικού έργου
του αγωγού «East Med».

Όπως προαναφέρθηκε,
προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για
αισιοδοξία. Ο κίνδυνος
παραμένει μεγάλος, ειδικά
τώρα που οι πολίτες παραμένουν αποπροσανατολισμένοι από εξίσου σοβαρά
θέματα που άπτονται της
φυσικής τους επιβίωσης,
λόγω του Κορωνιού και
της συνεχιζόμενης Οικονομικής κρίσης. Οι Τούρκοι
είναι ικανοί να εκμεταλλευτούν τα πάντα για να
επιβληθούν. Το περιβάλλον για μας, παραμένει
εξαιρετικά δυσμενές και
δυσοίωνο.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, επιτέλους, το
φάσμα του ολοκληρωτικού αφανισμού, μπροστά
στο οποίο βρισκόμαστε.
Ιδιαίτερα μετά την νέα εισβολή που δεχόμαστε από
τους λαθρομετανάστες
που μας στέλνει επί σκοπού ο Ερτογάν για να μας
διαλύσει. Ενώ γνωρίζει
καλά για το τεράστιο θέμα
της δικής μας υπογεννητικότητας, το οποίο δεν
φαίνεται να απασχολεί σοβαρά τους ηγέτες μας. Δεν
είναι δηλαδή μόνο η κατοχή του 37% της πατρίδας
μας και η συνεχιζόμενη
Τουρκική απειλή που συνιστούν θανάσιμο κίνδυνο.
Είναι η “μαύρη τρύπα” της
πράσινης γραμμής, μέσω
της οποίας εισβάλλουν οι
σταλμένες από τον Σουλτάνο, πολυεθνικές ορδές

των παράνομων αλλοδαπών, ντυμένες με τον
μανδύα του “πολιτικού
πρόσφυγα”. Ο κίνδυνος
του αφανισμού παίρνει
πλέον και αυτή την διάσταση. Το μουσουλμανικό
προγεφύρωμα ολοένα
και εδραιώνεται και στις
ελεύθερες περιοχές. Δεν
είναι καθόλου υπερβολή
να πούμε ότι η πατρίδα
μας παραδίδεται σταδιακά
στους ξένους.
Παρά τον εκτροχιασμό
που έχει επιφέρει η κρίση με τον κορωνοϊό, οι
πολίτες αυτού του τόπου
πρέπει να παραμείνουν
συγκεντρωμένοι και στην
επιδίωξη για επιβίωση
και Εθνική δικαίωση. Πιθανότατα στην Κύπρο να
κρίνεται το μέλλον του
Ελληνισμού. Να μην μείνουν απαθείς, ενώ μας
κλέβουν την πατρίδα. Να
αντιληφθούν άμεσα και
πλήρως την κρισιμότητα
των στιγμών. Επιβάλλεται να ξεφύγουν από την
αδιαφορία ή την απάθεια,
ζητώντας εξηγήσεις για
όλα αυτά, από τους ηγέτες τους. Πράγμα που θα
συμβάλει τα μέγιστα στο
ξύπνημα των όπου γης Ελλήνων και στην ανάκαμψη
για το Έθνος μας…
Πανίκος Ελευθερίου
Άσσια – Κατεχόμενη Αμμόχωστος – Κύπρος
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ôïõò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï äåí èá äçìïóéåýïíôáé.
Åðßóçò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå üôé äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá
íá ìç äçìïóéåýïõìå ïëüêëçñç ôçí åðéóôïëÞ.

Ontario Taking Action to Reduce
Impaired Driving
Funding will support education programs and roadside spotchecks to keep roads and highways safe
TORONTO —The Ontario
government is investing
$4.8 million through the
Reduce Impaired Driving
Everywhere (RIDE) grant
program to help police
services across the province keep impaired drivers
off streets and highways.
171 police services will
receive funding to carry
out important year-round
road safety initiatives such
as education campaigns
and roadside spot checks.
"Driving impaired, whether from drugs or alcohol
is not only illegal, it can
be fatal. Making alternate
plans to get home safely
only takes a minute, and it
can save your life and the
lives of others," said Solicitor General Sylvia Jones.
"With the holiday season
upon us, education campaigns and roadside spot
checks are vital tools in the
police arsenal to inform
people about the dangers
of driving impaired and
the ways to keep our roads
and highways safe."

RIDE grant funding will be
used to cover the overtime
of sworn officers and paid
duty RIDE activities over
2020-21 and 2021-22.All
municipal and First Nations police services and
OPP municipal contract
locations are eligible for
funding under the RIDE
grant program.
"Ontario has among the
safest roads in North America and we are committed
to making them even safer," said Caroline Mulroney,
Minister of Transportation.
"There is no reason anyone
should be driving a vehicle after they have been
drinking. There are plenty
of alternative ways for
people to avoid drinking
and driving, including the
use of our excellent public
transit systems."
As Ontarians prepare to
celebrate the holiday season, they are reminded to
make plans to get home
safely. They can arrange for
a designated driver, order
a taxi or rideshare, or take

public transit. They should
also take immediate action
if they see someone who
may be impaired by arranging a ride for them or
even calling 911 if someone is a risk to themselves
and others.
Quick Facts
•
According to provincial data, more than
1,700 people have died
and over 25,000 people
have been injured in collisions involving an impaired driver in the last
decade in Ontario.
•
Drivers found to
be driving while impaired
will face penalties immediately. They will also face
additional consequences
if convicted in court. Impaired driving penalties
can vary depending on the
driver’s age, licence type,
the amount of alcohol or
drugs in their system, and
how many times they have
offended.
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AHI Welcomes Administration’s Decision
To Slap Turkey with Sanctions
The American Hellenic Institute (AHI) has issued a statement on the
Trump administration’s
announcement to impose
sanctions on Turkey for
its acquisition of the Russian-made S-400 missile
defense system, which is
in violation of the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
(CAATSA).
“AHI welcomes the Trump
administration’s decision
today to impose long overdue sanctions on Turkey to
hold it accountable for its
violation of CAATSA,” AHI
President Nick Larigakis
said. “Today, the United
States took a step in the
right direction and sent a
clear message to Turkey
that Washington is shifting
away from the previous
failed policies of appeasement toward Turkey.”
As a NATO member, Turkey
causes instability in the
region to the detriment
of U.S. interests and in
violation of the rule of law.
In addition to breaking
U.S. law, Turkey’s acquisition of the Russian-made
S-400 missile defense system threatens the integrity of NATO.
The acquisition must also

be seen within the context of the Blue Homeland
doctrine which President
Erdogan has espoused.
The doctrine holds that
Turkey will assert its own
version, lawful or not, of its
sovereign rights in the sea
and land of the area using
any means at its disposal,
including military means.
The S-400s are designed to
shoot down F-16s. Greece
has one of the largest
fleets of F-16s in the world.
“We support the Trump
administration’s decision,
and Congress, which
passed the National Defense Authorization Act
that imposes mandatory
sanctions on Turkey, to
ensure that Turkey is held
for its actions that violate
U.S. law and are not in the
best interests of the United
States. The matter is crystal
clear.
“We thank all of those in
the community who advocated to and educated
public servants on this
policy issue.”
The United States’ sanctions target a Turkish defense company, its president, and three executive
officers.
As stated in AHI’s policy
statement, which called for

the Trump administration
to sanction Turkey under
CAATSA, AHI made the
case to the Administration
and to Congress to enact
the policy through letters
to Secretary of State Mike
Pompeo, legislation, congressional testimony, and
statements.
In addition, President Larigakis reiterated that Turkey remains a threat to U.S.
ally Greece and strategic
partner, Republic of Cyprus, and also in violation
of U.S. law.
Larigakis says Turkey violates Arms Export Control
Act each time it orders
U.S.-supplied F-16s into
Greek airspace because
the condition under which
Turkey received the F-16s
is that they be used only
for “legitimate self-defense.”
“No one, not even, Turkey
alleges that Greece has
provoked the F-16 sorties,”
Larigakis said. “And, of
course, Turkey invaded the
Republic of Cyprus with
the illegal use of U.S.-supplied arms and equipment
in violation of the U.S.
Foreign Assistance Act of
1961, as amended.”
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Πρέβεζα: Πέρασμα στο χθες και το σήμερα

Η πόλη βρίσκεται στην
είσοδο ενός μαγικού κόσμου όπου συνυπάρχουν
αρμονικά η ιστορία και
η παράδοση με την σύγχρονη ζωή. Δυτικά της το
Ιόνιο πέλαγος με τις όμορφες παραλίες, ανατολικά
της ο Αμβρακικός με τους
σημαντικούς υγροβιότοπους και βόρεια οι εκτεταμένες βουνοπλαγιές των
Θεσπρωτικών Ορέων που

του πελάγους. Είναι επίσης
πέρασμα μεταξύ του υγροβιότοπου και του Ιονίου
πελάγους και το δηλώνει
αποφασιστικά απλώνοντας τις συνοικίες της στην
είσοδο του Αμβρακικού
κόλπου απέναντι από το
ακρωτήριο Άκτιο. Φυσικό είναι στη μακραίωνη
ιστορία της «να σφαχτούν
στη ποδιά της παλικάρια»
προκειμένου να την κατακτήσουν και να κερδίσουν

τεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο
του 1824. Όμως τελικά όλοι
κάποια στιγμή θα καταλήξετε στη προκυμαία. Εκεί
θα ακολουθήσετε τους
ρυθμούς των υπολοίπων
και θα περπατήσετε νωχελικά στο πλακοστρωμένο
πεζόδρομο κατά μήκος
του λιμανιού χαζεύοντας
το λίκνισμα των σκαφών,
τα διάφορα μαγαζιά, τα
αρχοντικά αλλά και το
ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο. Εκεί
τα μεσάνυχτα της 20ης
προς την 21η Οκτωβρίου
του 1912 ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις
υπογράφηκε από τους
Τούρκους η παράδοση
της όμορφης πόλης στον
κάστρο του Ακτίου (τέλη ελληνικό στρατό.
18ου αι.) στην ακαρνική
παραλία απέναντι από την
πόλη και στην είσοδο του
Αμβακικού.

Η όμορφη με τα πολλά ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
Αρχαία Νικόπολη
πρόσωπα

κρύβουν στην κατάφυτη
αγκαλιά τους μνημεία και
θρύλους.
Η Πρέβεζα από τις ιστορικές μαρτυρίες προκύπτει
ότι ιδρύθηκε τον 13ο αι.
με κάποιους να πιστεύουν ότι εμφανίστηκε στην
ιστορία περίπου τρεις αιώνες νωρίτερα, μετά την
εγκατάλειψη της γειτονικής Νικόπολης. Το όνομά
της σημαίνει «διάβαση,
πέρασμα». Είναι πέρασμα
προς τα περήφανα βουνά
της ηπειρωτικής γης που
φθάνουν μέχρι το Ιόνιο,
με τους γκριζοπράσινους
ελαιώνες και πευκώνες να
αγγίζουν τις αμμουδιές

Θα συναντήσετε και τον
όμορφο ενετικό πύργο
του ρολογιού (1756), δίπλα στην εκκλησία του Αγ.
Χαραλάμπους με το περί-

φιλοξενούσε άρχοντες και
ξένους επίσημους. Το Νεκρομαντείο της Εφύρας
Λίγο έξω από το χωριό Μεσοπόταμος πάνω σε ένα
λοφίσκο και κοντά στην
μυκηναϊκή αποικία Εφύρα
(14ος-13ος αι. π.Χ.), βρίσκεται το σπουδαιότερο
και αρχαιότερο Νεκρομαντείο που χρονολογείται
από τον 4ο αιώνα π.Χ.
Εδώ οι αρχαίοι πίστευαν
πως από αυτό τον τόπο
περνούσαν οι ψυχές των
νεκρών προς το υπόγειο
βασίλειο του Άδη.

Σήμερα μπορεί τα κάστρα
να μην είναι στην καλύτερη κατάσταση όμως με την
παρουσία τους φωνάζουν
για τις προσπάθειες των
κατακτητών της καθώς
μετά από την ενετική και
γαλλική κυριαρχία, πέρασε
στα χέρια των Τούρκων
από τους οποίους τελικά
απελευθερώθηκε το 1912.

Σήμερα το σύγχρονο τμήμα της Πρέβεζας αν και δεν
ξεφεύγει από τον γενικό
κανόνα των πόλεων της
ελληνικής επαρχίας, αποπνέει γαλήνη και ηρεμία
μάλλον εξ αιτίας της γειτνίασής της με τον κόλπο
του Αμβρακικού.
τα προνόμια της θέσης Όμως διαφορετικές εικότης. Το μαρτυρούν και τα
κάστρα της. Το κάστρο του
Αγίου Ανδρέα ή Ίτς Καλέ ή
Ριζόκαστρο, που βρίσκεται
κοντά στο σημερινό λιμάνι
και ήταν ορμητήριο των
μουσουλμάνων τον 18ο
αι. ενώ φέρει και κατοπινές
προσθήκες των Ενετών.
Επίσης το κάστρο του Αγί- νες της πόλης θα ξεδιπλωου Γεωργίου στο νοτιότερο θούν μπροστά σας όταν
άκρο της πόλης και το κά- βρεθείτε στην προκυμαία
στρο του Παντοκράτορα του λιμανιού, αλλά κυρίως
ή αλλιώς Ουτς Καλέ (ουτς στο ιστορικό κέντρο. Μόστα τούρκικα σημαίνει λις χωθείτε στα σοκάκια
άκρη, τέρμα) που έφτιαξε με τα αμέτρητα μαγαζιά
ο Αλή πασάς των Ιωαννί- και τις ταβερνούλες, θα
νων το 1807 όταν κατέλα- συναντήσετε μια άλλη
βε την πόλη. Υπάρχει και το ατμόσφαιρα, ρομαντική,
γεμάτη πολύχρωμα φώτα,
την νύχτα και γαλήνια την
ημέρα. Ακόμα και το σπίτι
όπου ο ποιητής Καρυωτάκης έζησε τις τελευταίες
του στιγμές δεν είναι ικανό
να σε μελαγχολήσει. Το
ιστορικό κέντρο φτάνει
ως την παραλία. Μια γωνιά του ονομάζεται «Σεϊτάν Παζάρ» και το οφείλει
σε έναν δυνάστη τούρκο
πασά στον οποίο οι κάτοικοι έβαλαν σαπούνι
στο στενό πλακόστρωτο
και όταν το άλογό του
γλίστρησε αναφώνησε
«σεϊτάν παζάρ», δηλαδή
διαβολοπάζαρο.

Ρωμαϊκό Ωδείο
Είναι από τα επιβλητικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Έχει σχήμα ημικυκλικό
και είναι κατασκευασμένο
σε επίπεδο έδαφος.

Η Νικόπολης –πόλη της
νίκης- ιδρύθηκε μετά την
Ναυμαχία του Ακτίου (31
π.Χ.) από τον Οκταβιανό
Αύγουστο σε ανάμνηση
της νίκης επί των δυνάμεων του Μάρκου Αντώνιου
και της Κλεοπάτρας. Η
θέση της ήταν στρατηγικής σημασίας και την

καθιστούσε εμπορικό και
επικοινωνιακό σταθμό.
Παλαιοχριστιανικά Τείχη
Η Νικόπολη μετά τις βαρβαρικές επιδρομές του
3ου, 4ου, και 5ου αιώνα,
οχυρώθηκε ξανά πάνω
σε τμήμα της Ρωμαϊκής
πόλης. Σύμφωνα με τους
ιστορικούς η κατασκευή
αυτών των τειχών ανάγεται
στο δεύτερο μισό του 5ου
αιώνα από τον Ιουστινιανό.

Αμβρακικός
Τα γλυκά νερά και οι
προσχώσεις των ποταμών Άραχθου και Λούρου
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο
στην διαμόρφωση του
Αμβρακικού, αλλά και στη
δημιουργία υγρότοπων
όπου πολλά είδη πτηνών
και ψαριών έχουν βρει
καταφύγιο.
Η αρχαία πόλη της Κασσώπης
Αν και χτίστηκε στα μέσα

του 4ου αι. π.Χ. ακόμα
εντυπωσιάζει με την αρμονική της πολεοδομία
καθώς σχεδιάστηκε με
βάση το ιπποδάμειο σύστημα. Κάθετα τεμνόμενοι ευθύγραμμοι δρόμοι
δημιουργούσαν κανονικά
οικοδομικά τετράγωνα,
ενώ το καλύτερα σωζόμενο δημόσιο κτίριο είναι
το καταγώγιο όπου στα
τετράγωνα δωμάτιά του

Το κτίριο χωρίζεται με
τοίχους δημιουργώντας
μία κεντρική αίθουσα, και
δύο πλάγια κλίτη που χωρίζονται σε τρία ακόμα
δωμάτια. Το κυρίως Ιερό
περιλαμβάνει την κυρίως
αίθουσα, διαδρόμους, δωμάτια υποδοχής, προσωπικού και προετοιμασίας,
αποθήκες για τις προσφορές των επισκεπτών, το
λαβύρινθο και το καθαυτό ιερό όπου δίνονταν οι
χρησμοί. Κάτω από την
κεντρική αίθουσα βρίσκεται και η λαξευμένη στο
βράχο κρύπτη. Για να βρεθείς στην υπόγεια κρύπτη
της οποίας την καμπύλη
οροφή την στηρίζουν 15
τόξα, πρέπει να κατέβεις
από μία απότομη στενή
σκάλα που ξεκινά από το
πάτωμα της αίθουσας, από
την οποία οριακά χωρά
ένας άνθρωπος.
Το Νεκρομαντείο πυρπολήθηκε από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. ενώ τον
18ο αιώνα από πάνω του
έκτισαν τη μονή του Αγίου
Ιωάννη του Προδρόμου.
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Σχεδόν όλη η ακτογραμμή
της Πρέβεζας που «βλέπει»
στο Ιόνιο έχει καλές παραλίες. Κάποιες από αυτές
είναι: ο Μύτικας και το
Μονολίθι με το Αισθητικό
δάσος της ακτής Νικοπόλεως να στεφανώνει την
3 χιλιομέτρων μήκους βοτσαλωτή, κυρίως, παραλία.
Το Κανάλι, η Καστροσυκιά,
και τα ιδιαίτερα Αρτολίθια μα τα καθάρια νερά,
το άσπρο βοτσαλάκι, την
άμμο και τους χαρακτηριστικούς βράχους που δημιουργούν φυσική προβλήτα. Οι βράχοι της έδωσαν
και την ονομασία καθώς
επί τουρκοκρατίας έφερναν στους κατοίκους ψωμί
(άρτο), από την Αιτωλοακαρνανία με πλοιάρια, τα
οποία αφού παρέκαμπταν
την τουρκοκρατούμενη
Πρέβεζα, έδεναν στα συγκεκριμένα βράχια. .

