Ο Trudeau ζήτησε από τον Mark Carney βοήθεια για την δημιουργία του προγράμματος
αποκατάστασης COVID-19
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Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.
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Της Σύνταξης:

Μια Νέα Χρονιά, Νέες
ελπίδες και Νέα Όνειρα
για έναν καλύτερο κόσμο.

Ο ερχομός του 2020, γνώρισε πανηγυρισμούς και
καλωσορίστηκε από χίλιες
ευχές, καθώς η διεθνής
κοινότητα πίστεψε ότι τα
λάθη του παρελθόντος είχαν ωριμάσει πια τις ηγεσίες της γης, σε τέτοιο βαθμό
ώστε αυτές να αποκηρύξουν το πόλεμο.
Για αιώνες τώρα, η μοναδική ευχή που ακούγεται
τόσο έντονα σε κάθε γωνιά
του πλανήτη, με τον ερχομό κάθε Νέας Χρονιάς,
είναι το “ επί γης ειρήνη”.
Μια ευχή, που ανέστησε
χιλιάδες γενεών, χωρίς
ωστόσο, να επιτύχει το
επιδιωκόμενο της, έστω
και μία χρονιά.
Το 2020, θα μείνει στη
θύμηση της δικής μας
γενιάς, για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη
Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική, την Ασία και κάθε

άλλη γωνιά της γης όπου
τα πολιτικά συμφέροντα
των δυνατών του πλανήτη
υπαγορεύουν τη χρήση
βίας, το θάνατο και τη καταστροφή, εκατομμυρίων
ανθρώπων, προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι επιδιώξεις και οι πολιτικοί
σχεδιασμοί εκείνων.
Το 2020, θα μείνει επίσης
στη θύμησή μας σαν μια
αποφράδα χρονιά, καθώς
για άλλη μια φορά, σκέπασε τους ορίζοντες της
ανθρώπινης ελπίδας με
τα μαύρα σύννεφα μιας
τρομακτικής πανδημίας,
η οποία στοίχισε στην παγκόσμια οικογένεια του
ανθρώπου εκατόμβες θυμάτων, χιλιάδες ζωών, σε
κάθε πολιτισμό και κάθε
γωνιά του πλανήτη. Ήταν,
χωρίς αμφιβολία, μια πρωτόγνωρη εμπειρία, η οποία
ήρθε να μας υπενθυμίσει

ότι καμία πρόοδος δεν
είναι ικανή να νικήσει τη
φύση και τους κανόνες της,
όταν μάλιστα οι άνθρωποι
επιμένουμε να τους αψηφούμε, με την υπερφίαλη
γνώμη ότι εμείς είμαστε
εκείνοι που καθορίζουμε
το φυσικό μας περιβάλλον.
Πιά πλάνη αλήθεια; Μια
πλάνη που διαψεύστηκε
μέσα από τα κατάμαυρα
πλοκάμια του εφιάλτη που
τόσο έντονα και επώδυνα
δοκίμασε τις κοινωνίες
μας, και έστειλε στο θάνατο εκατομμύρια αγαπημένων προσώπων.
Μια επώδυνη εμπειρία, η
οποία μας ανάγκασε να
αντιληφθούμε τη σημασία
της μεγάλης ανάγκης για
συνεργασία. Την αναγκαιότητα μιας κοινής προσπάθειας, όλων των δυνάμεων,
στην αντιμετώπιση κινδύνων που ελλοχεύουν στην

εξολόθρευση του ανθρώπου από τον πλανήτη γη.
Μια λεπτομέρεια, η οποία
κατά βάθος κρύβει όλο
το μέγεθος της θέλησης
και της δύναμης της ανθρώπινης γνώσης, των
δυνατοτήτων που έσπειρε
η εμπειρία μελέτης και
γνώσης αιώνων, καθώς για
άλλη μια φορά ο ανθρώπινος νους αναδεικνύεται
νικητής της τρομερής λαίλαπας που πραγματικά μας
απείλησε με εξόντωση.
Με αυτές τις σκέψεις και
αυτά τα συναισθήματα,
σήμερα, έχουμε κάθε λόγο
και αιτία, για τη δημιουργία
νέων ελπίδων και νέων
ονείρων με τον ερχομό της
Νέας Χρονιάς 2021.
Ελπίδων, για έναν κόσμο
ειρηνικό, συνεργάσιμο,
απαλλαγμένο από κάθε
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Δύο αιώνες ελεύθερης ζωής,
γιομάτοι προκλήσεις, επιτυχίες και αποτυχίες.
Για τέσσερις ολόκληρους
αιώνες το έθνος γνώρισε
το ναδίρ της εθνικής του
αναξιοπρέπειας. Έζησε
χρόνους ανομολόγητους
και έχασε κάθε έννοια αξιοπρέπειας και αυτοσεβασμού. Δοκιμάστηκε στη
βία, τη πρόκληση, την αναξιοπρέπεια. Λησμόνησε, εν
πολλοίς, κάθε έννοια του
περίλαμπρου παρελθόντος που του κληροδότησαν οι πρόγονοί του, την
ιστορία, τον πολιτισμό τις
πολιτιστικές του αξίες και
παραδόσεις.
Χρόνια δύσκολα, που τα
διέκρινε η άγρια βία του
κατακτητή και τα συντρόφευέ καθημερινά ο φόβος
για τη ζωή.
Τετρακόσια ολόκληρα
χρόνια πολιτικής και πολιτιστικής ανυπαρξίας.
Τέσσερις αιώνες πόνου,
ατίμωσης και δοκιμασιών.
Προκλήσεις οι οποίες μίλησαν στη ψυχή των αποδήμων, που γαλβάνισαν τη
θέλησή τους και τράνωσαν
τη πίστη τους για τον εθνικό ξεσηκωμό.
Κάπως έτσι ξεκίνησε εκείνο το ανθρώπινο ποτάμι,
αρχικά με τους λίγους,
τους εκλεκτούς ονειροπόλους της λευτεριάς, τους
δεσμώτες του ονείρου
δημιουργίας μιας ανεξάρτητης πολιτείας όπου όλοι
οι πολίτες θα απολάμβαναν την προστασία και
ίσα δικαιώματα από την
διοίκηση της.
Και σε αυτό το όνειρο χάθηκαν ζωές και παίχτηκαν
περιουσίες. Οικογένειες
ξεκληρίστηκαν και ολόκληρη η ελληνική γη κατακάηκε από τα βάρβαρα
ασκέρια του κατακτητή,
στη προσπάθειά του να
κατασβήσει στο αίμα το
όραμα της λευτεριάς που
καθημερινά δυνάμωνε
το πείσμα και άνδρωνε
την ελπίδα της λευτεριάς

, κάνοντας την βεβαιότητα στη καρδιά του κάθε
αγωνιστή.
Επτά ολόκληρα χρόνια
δοκιμασιών, ανείπωτου
πόνου και βίας. Μια ολόκληρη επταετία οργής
και θυμού, απελπισίας και
πίστης, συμφωνιών και
διαφωνιών, ανδρείας και
προδοσίας, φιλοπατρίας
και πολιτικών σκοπιμοτήτων, αυτή με λίγα λόγια
υπήρξε η ιστορία του ποιο
ιερού αγώνα που έδωσαν ποτέ οι πρόγονοί μας.
Κάπως έτσι έστησαν την
ελεύθερη Πατρίδα, μέσα
από τα κατακαίδια και τις
καταστροφές της καμένης
γης που άφηνε πίσω του
ο βάρβαρος κατακτητής,
και η οργή της φιλοδοξίας
εκείνων που δεν δίστασαν
να στρέψουν, κατά καιρούς τα όπλα τους, ενάντια
σε αδελφικό αίμα.
Η ανεξαρτησία και λευτεριά του μικρού κράτους
των Ελλήνων, μόνο δάκρυα και οδύνες έχει να
επιδείξει. Από τον υπέροχο
λαό που έγραψε περίλαμπρη ιστορία στα βάθη
των αιώνων, μόνον επτακόσιες χιλιάδες υπήρξαν
οι αρχικοί κληρονόμοι των
αγαθών της λευτεριάς, και
μια διοίκηση χωρίς καμία
οργάνωση, χωρίς καν κάποια έννοια διοικητική. Ο
άνδρας που πίστεψε σε
αυτό, ο πρώτος κυβερνήτης Καποδίστριας, έπεσε
θύμα της οργής κάποιου
που δεν δεχόταν να φορολογηθεί η περιουσία του.
Στην σύντομη πορεία του
νέου κράτους, όλοι εκείνοι που έταξαν τον εαυτό
τους, τα παιδιά τους και
την οικογενειακή τους και
προσωπική περιουσία,
βρέθηκαν απολογούμενοι
για αδικήματα που δεν
είχαν διαπράξει ποτέ, από
εκείνους που ουδέποτε
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τόλμησαν να αντιμετωπίσουν τα ασκέρια
του κατακτητή. Τα ποιο λαμπρά ονόματα
του γαλαξία της λευτεριάς, έσβησαν μέσα
στις στάχτες της καταστροφικής μανίας
των πολιτικών φιλοδοξιών και των ξένων
συμφερόντων.
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κής μας παλιγγενεσίας, αναθέτοντας την
όλη προσπάθεια σε γνωστή οικογένεια
εκατομμυριούχων, φιλική του πρωθυπουργού, χωρίς ούτε ένα μέλος από την
μεγάλη οικογένεια των αποδήμων.
Ίσως έτσι μας προσφέρουν την δυνατότητα να αναρωτηθούμε, ήταν αυτό
το πνεύμα της επανάστασης του 1821;
Η εκείνο του προβληματισμού του ηγέτη της επανάστασης Μακρυγιάννη “ Τι
Μπραΐμης, τι Ζαΐμης”
“Πατρίδες”

Μια Νέα Χρονιά, Νέες
ελπίδες και Νέα Όνειρα για έναν καλύτερο
κόσμο.
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κών, και ονείρων για τη δημιουργία μιας
παγκόσμιας κοινότητας με δίκαιο καταμερισμό του πλούτου και των φυσικών
πόρων της γης.
Και τέλος την εξάλειψη των διακρίσεων
μεταξύ φτωχών και πλουσίων κρατών καθώς επίσης και την κατάρα των δυνατών
της παγκόσμιας κοινωνίας να επιμένουν
να επιβάλουν τα συμφέροντά τους πάνω
στον πόνο, τη δυστυχία, τη πίνα, την εξαθλίωση, την καταστροφή και το θάνατο
των αδυνάτων.
Χρόνια πολλά και Καλή χρονιά σε όλες
και όλους, με αγάπη, υγεία και κυρίως
Παγκόσμια Ειρήνη, Κοινωνική Δικαιοσύνη
και ισότητα για όλους τους ανθρώπους
πάνω στη γη.
“ Πατρίδες”

H καθοριστική
παρουσία
«Το όνομα αυτού… μεθ’ ημών ο Θεός»
(Μτ. 1:23)
Φέτος τα Χριστούγεννα θα τα εορτάσουμε χωρίς εξωτερικούς πανηγυρισμούς,
χωρίς πολυπληθείς οικογενειακές ή
φιλικές συγκεντρώσεις, αλλά ακόμη και
χωρίς καθολική συμμετοχή των πιστών
στις λατρευτικές εκδηλώσεις. Συγχρόνως,
όμως, οι περιορισμοί, λόγω της πανδημίας, θα έχουν και μερικές θετικές παρενέργειες. Πριν από όλα είναι ευκαιρία
να εκτιμήσουμε πόσο τεράστια σημασία
έχουν στην πνευματική και κοινωνική
μας ζωή τα αυτονόητα για τους πιστούς
̇ η δυνατότητα να μεταβαίνουμε όποτε
αποφασίζουμε στους ιερούς ναούς, για να
προσευχηθούμε, για να συμμετάσχουμε
στις λατρευτικές εκδηλώσεις, στα ιερά
μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτή τη φορά
πρόκειται για ένα άλλο είδος πνευματικής
«νηστείας» και ασκήσεως, που επιβάλλεται από εξωτερικές συνθήκες.
Φέτος ίσως μειωθούν από τη μεγάλη
αυτή εορτή τα παράτερα επιχρίσματα ̇ ο
περιττός εκκωφαντικός θόρυβος και τα
άσχετα στοιχεία που έχουν διεισδύσει,
με κύριο σκοπό το κέρδος και τη ματαιοδοξία, αλλοιώνοντας το αληθινό νόημα
της μοναδικής εορτής. Θα γιορτάσουμε
με απλότητα, στέρηση αλλά και πόνο γι’
αυτούς που απεβίωσαν ολομόναχοι και γι’
αυτούς που επεβίωσαν μέσα στη θλίψη
και την αμηχανία, ταλαιπωρημένοι από
τις ποικίλες δυσκολίες.
Παρ’ όλη την αποξένωση και την ερημιά
που μας απειλεί, στην εορτή των Χριστουγέννων δεσπόζει πάντοτε το μοναδικό
γεγονός, ο ερχομός και η παρουσία του
Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός δεν
έρχεται σαν επισκέπτης να μας χαιρετήσει
ευγενικά και κατόπιν αθόρυβα να φύγει.
Έρχεται, για να μείνει μαζί μας. Αυτό δη-

λώνει το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει
«μεθ’ ημών ο Θεός». Δεν έρχεται σαν δυνάστης, να μας αφαιρέσει την ελευθερία,
επιβάλλοντας το θέλημά του. Έρχεται σαν
βρέφος συμμεριζόμενος τη στέρηση, την
ξενιτειά και μ’ ένα αδιόρατο χαμόγελο
ειρήνης και ελπίδος έρχεται να μείνει
μαζί μας. Θα αντιμετωπίσει ο ίδιος δοκιμασίες, προσβολές, εχθρότητες, που θα
κορυφωθούν στο Πάθος, συμμετέχοντας
στην οδύνη της ανθρωπότητος. Έρχεται,
για να μείνει μαζί μας, αμφισβητούμενος,
διωκόμενος, να μας στηρίξει, να μας παρηγορήσει με την αναστάσιμη υπόσχεσή
του: «και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμι πάσας
τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Μτ 28:20). Είναι μαζί μας όχι μόνον
στις γαλήνιες φάσεις των επιτυχιών, της
καλής υγείας και των αρμονικών σχέσεων
με τους άλλους. Παραμένει μυστικά μαζί
μας και στις θολές περιόδους, όταν η θλίψη, η αποτυχία, η ασθένεια καταπονούν
την ύπαρξή μας.
Κυρίως η καθοριστική αυτή παρουσία
πρέπει να είναι συνειδητή και συνεχής
στη διαμόρφωση και τον έλεγχο των
σκέψεων, των ιδεών, των αποφάσεων
και των ενεργειών μας. Δεν μπορούμε να
ικετεύουμε να είναι παρών στις δύσκολες
ώρες της ζωής μας και να αδιαφορούμε
για το θέλημά του ή να το παραθεωρούμε
στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά μας
στην καθημερινή μας ζωή. Η διαρκής
συναίσθηση της παρουσίας του είναι η
μόνη ικανή να μας οδηγήσει σωστά στις
περιπέτειες του βίου μας.
Την πολύπλευρη αυτή παρουσία καλούμεθα να ζήσουμε εντονότερα, αυτή
τη φορά με λιγότερη έπαρση για την
ανθρώπινη γνώση, τις ικανότητες και τη
δύναμή μας. Με περισσότερη αναζήτηση
για τις προτεραιότητες του ανθρώπινου
γένους και αλληλεγγύη σε τοπικό και
παγκόσμιο επίπεδο. Με περισσότερη
ελπίδα. Είναι συμβολικό ότι το εμβόλιο,
που αναμένεται να δώσει διέξοδο στην
πολύπλευρη αιχμαλωσία μας από τον κορονοϊό, έρχεται στη ζωή μας σαν ιδιότυπο
χριστουγεννιάτικο δώρο.
Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της
περίεργης απομόνωσης που μας έχει
επιβάλει η πανδημία, στη μοναξιά, την
αγωνία και τον φόβο, ας αντισταθούμε,
αδελφοί μου, γιορτάζοντας τα φετινά
Χριστούγεννα με προσήλωση κυρίως στη
λυτρωτική παρουσία του ακτίστου Υιού
και Λόγου του Θεού, ο οποίος εισέρχεται
στην κτιστή δημιουργία, διατηρώντας τον
τελευταίο λόγο στην πορεία της ζωής μας
και ολοκλήρου της κτίσεως.
Στην απροσδιόριστη, απρόσμενη μοναξιά που μας παγώνει, η μυστική παρουσία του Χριστού ζεσταίνει τη σκέψη
και ζωογονεί τους πνεύμονες. Αυτό το
αισιόδοξο άγγελμα των Χριστουγέννων,
καθαρό σαν διαμάντι, χωρίς ποικίλα
στολίδια, χρυσόσκονη και εντυπωσιακά
περιτυλίγματα, πρέπει φέτος ιδιαίτερα να
αναδειχθεί και να βιωθεί. Όχι σαν απλή
ανάμνηση ενός αξιαγάπητου βρέφους,
αλλά ως καθοριστικό μήνυμα ελπίδος, ως
η μοναδική έκφραση της αγάπης, της παντοδυναμίας του Πατρός, του Κυρίου και
Δημιουργού του σύμπαντος, ως εγγύηση
του γεγονότος ότι δεν είμαστε μόνοι στην
προσωπική και παγκόσμια περιπέτειά μας
ούτε στην πρόσφατη πανδημία.
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Την ώς τώρα ιστορία
της ανθρωπότητας τη χωρίζουμε οι άνθρωποι σε
δυο περιόδους: στην προ
Χριστού (π.Χ.) και στη μετά
Χριστόν (μ.Χ.).
Η διαίρεση αυτή δεν είναι
σχήμα που το επέλεξαν
οι λαοί της υδρογείου με
κοινή συμφωνία – μόνο
μια μειονότητα καταλαβαίνει ποιαν ιστορική λογική
απηχεί μια τέτοια διαίρεση.
Παγκοσμιοποιήθηκε η συγκεκριμένη περιοδολόγηση – χρονολόγηση μάλλον
για λόγους χρηστικούς.
Πρέπει να συνέδραμε και
το γεγονός ότι τη γέννησαν και την εφάρμοσαν
λαοί μπροστάρηδες στον
πολιτισμό για πολλούς αιώνες, λαοί που επηρέαζαν
την πορεία της σύνολης
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Η Ελλάδα της Γιορτής

νωνικής συμβίωσης (πολιτισμού), την προτεραιότηΗ αίσθηση του «ιερού» και τα του ενδιαφέροντος για
η έννοια του «θείου» ήταν την αλήθεια και όχι για τη
αυτονόητα δεδομένες και χρησιμότητα.
λειτουργικά αφομοιωμένες στις ανθρώπινες κοι- Μόλις πριν από μια ή και
νωνίες πριν τη λεγόμενη δυο γενιές, η περιοδολόγη«νεωτερικότητα». Οσο οι ση της Ιστορίας, με άξονα
άνθρωποι (η πλειονότητα την ενανθρώπηση του
τουλάχιστον) διψούσαν Θεού, παρέμενε ένα αυτονα γνωρίσουν το «νόη- νόητο διεθνώς δεδομένο,
μα» (ουσία και σκοπό) της με στέρεο υπόστρωμα
ύπαρξης και των υπαρ- βιωματικής βεβαιότητας.
κτών (όχι πρωταρχικά τη Σήμερα φράσεις, όπως «η
χρήση – χρησιμότητα), γέννηση του Χριστού», «η
ο προβληματισμός ήταν ενανθρώπηση του Θεού»,
για την «αλήθεια»: Υπάρ- απηχούν ή μια εικονολογιχει υπαρκτική αλήθεια, κή, θρησκευτική έκφραση,
ύπαρξη που δεν γνωρί- εξωεμπειρική, παγιδευζει περιορισμούς χώρου, μένη στη στειρότητα των
χρόνου, φθοράς, θανάτου; «πεποιθήσεων», ή μια ψυ«Πώς το θνητόν αθανασίας χολογική «μετουσίωση»
μετέχει» (Πλάτων) και γιατί (Sublimierung την είπε ο
«ου χρη ανθρώπινα φρο- Φρόυντ) της επιθυμίας σε
νείν άνθρωπον ούτε θνητά βεβαιότητα.
τον θνητόν, αλλ’ εφόσον
ενδέχεται αθανατίζειν» Ο εκχριστιανισμός μεγάλου μέρους του πληθυ(Αριστοτέλης);
σμού της γης ήταν, προΜόνο με την ετοιμότητα φανέστατα, πρόκληση και
που απηχείται σε μια τέ- αφορμή προαγωγής της
τοια εκφραστική μπορού- νοητικής καλλιέργειας και
με να κατανοήσουμε τον της καλλιτεχνικής ευαιραγδαίο εκχριστιανισμό σθησίας – ο φιλοσοφικός
της ελληνορωμαϊκής «οι- προβληματισμός και η
κουμένης». Η διαίρεση εκφραστική των Τεχνών
της Ιστορίας σε περιόδους λειτούργησαν όχι συνο«προ Χριστού» και «μετά δευτικά, αλλά ως άξονες
Χριστόν» προϋπέθετε, ως συγκρότησης του εκκλησικοινή και ενιαία βάση κοι- αστικού γεγονότος. Γι’ αυτό
ανθρωπότητας.

Χρήστος Γιανναράς
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και η σημερινή ραγδαία
αποχριστιανοποίηση των
κοινωνιών σε διεθνή κλίμακα, μοιάζει με έκπτωση
δραματική σε παλιμβαρβαρισμό.

πια η Ελλάδα της Γιορτής,
ο άπεφθος πολιτισμός μιας
φτώχειας που έσωζε αρχοντιά, η γνησιότητα της
σαρκωμένης στο αυτονόητο αρετής.

Αν είχε διασωθεί το λαϊκό ήθος της Γιορτής, θα
ήταν αδιανόητο σήμερα το
γκροτέσκο τηλεοπτικό θέαμα: αναμετάδοση της λειτουργικής σύναξης των πιστών, χωρίς συναγμένους
πιστούς!! – η τηλοψία να
καταργεί το εκκλησιαστικό γεγονός. Ενας άδειος,
κλειδωμένος για τον λαό
ναός να «λειτουργεί»: «λαού-το-έργο» η λειτουργία,
έργο του λαού χωρίς τον
λαό! Είναι σαν γάμος χωρίς νύφη και γαμπρό, σαν
βαφτίσι χωρίς βαφτιζόμενο – θέαμα μόνο, δηλαδή
ένα «στημένο» τίποτα, για
ψυχολογική κατανάλωση
και ηθικοδιδακτική «ωφεΟι μεγάλες Γιορτές της λιμότητα».
Χριστιανοσύνης, για πολλούς αιώνες, φανέρωναν Συνεπέστατος σε αυτό
κοινωνική συνοχή που τη το τίποτα, ο ιερέας, στον
γεννούσε αυτονόητα η καθεδρικό των Αθηνών,
πηγαία κοινή χαρά έμπρα- σ τήνει αναλόγιο σ την
κτη. Σαρκωνόταν η εόρτια «ωραία πύλη», ακουμπάει
χαρά σε ιδιαίτερες γεύσεις, τα χαρτιά του και διαβάκαλλικέλαδα άσματα, χο- ζει το διαγγελματικό του
ρούς κυκλωτικούς. Σώμα κήρυγμα. Παγερά άδειος
ζωντανό το χωριό, η γει- ο ναός, για ποιον διαβάζει
τονιά, αίμα της καρδιάς η τις κηρυγματικές, χιλιοειπατρίδα. Χάθηκε σήμερα πωμένες κοινοτοπίες του
Η κοινωνία των σχέσεων
αλλοτριώνεται ραγδαία
σε διαπάλη συμφερόντων,
στη διαπάλη πρωτεύει
αυτονόητα η αυθαιρεσία
της παντοδαπής ισχύος,
ένας εφιάλτης αμοραλισμού, αναξιοκρατίας, αδίστακτης διαφθοράς. Ο
κρετινικός πρωτογονισμός
της απληστίας γεννάει την
απάνθρωπη αδιαφορία
για την ανημπόρια των
αδύναμων, συντηρεί την
υστερία πολεμικών, κάθε
τόσο, συγκρούσεων, με
σφαγές αόπλων, εφιαλτικούς βασανισμούς αθώων,
προγραμματικές, σε τοπική κλίμακα, γενοκτονίες.

ο λειτουργός; Για υποθετικούς τηλεθεατές; Παρά την
πολιότητά του, δείχνει να
μην υποψιάστηκε ποτέ τη
διαφορά του κηρύγματος
από την προπαγάνδα, της
Εκκλησίας από το ΚΚΕ.
Αν υπήρχε Εκκλησία, στη
θέση της «επικρατούσης
εν Ελλάδι θρησκείας», το
αναγκαίο κλείσιμο των
ν α ώ ν γ ι α τ ην α πει λή
του κορωνοϊού θα ήταν
πένθος τίμιο, συνεπές,
ανυπόκριτη αγάπη που
μοιράζεται (κοινωνεί) με
όλους το μαρτύριο του
πανικού και τον σταυρό
της ασφυξίας. Η μικρή,
ελάχιστη γωνιά της γης,
που συντηρεί ακόμα το
όνομα «Ελλάδα» (ίσως, στο
περίπου και την ελληνική
εκφραστική) έστω φθίνουσα, θα μπορούσε να φιλοδοξήσει ρόλο ιστορικό
στο πανανθρώπινο πεδίο:
Να διασώσει τη διαφορά
της κατανόησης, από τη
γνωστική αμεσότητα της
σχέσης, διαφορά της ατομικής επιβίωσης από την
κοινωνούμενη ετερότητα.
Τα Χριστούγεννα, η ενανθρώπηση Θεού, αν τα σημαίνοντα κυριολεκτούν,
είναι το επαναστατικότερο
άγγελμα που δέχθηκε ποτέ
η ανθρωπότητα.

2021: Ο Πρόεδρος Μπάϊντεν,
ένας κόσμος πλήρης προβλημάτων.
Ποιος είναι ο πρόεδρος Μπάϊντεν;
Του Θωμά Σ. Σάρα
Ύστερα από έναν σκληρό
προεκλογικό αγώνα ο νέος
Πρόεδρος των ΗΠΑ, φαίνεται να κληρονομεί μια προεδρία η οποία αντιμετωπίζει χιλιάδες προβλήματα.
Για όσους τον γνωρίζουν
από κοντά δεν φαίνεται να
τους προκαλεί κατάπληξη
το γεγονός των δυσκολιών
που αντιμετωπίζει σε σχέση με την διαδοχή στην
προεδρία, δεδομένου ότι
όλη του η ζωή ήταν ένας
διαρκής αγώνας.
Πολ Γουέλς πριν από 6
ώρες
Ο νέος πρόεδρος των
Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής, Γεννήθηκε σε
μια πλούσια οικογένεια η
οποία όμως γνώρισε πραγματικά δύσκολες στιγμές.
Για χρόνια η οικογένειά του
ζούσε με τους γονείς της
μητέρας του. Στο σχολείο
τραύλιζε τόσο πολύ, που
κάποια φορά ακόμα και
ένας δάσκαλος του τον
κορόιδευε. Παρακολούθησε κανονικά δημόσια
σχολεία κα υπήρξε μέτριος
μαθητής. Έξι εβδομάδες
αφότου κέρδισε μια έδρα
της Γερουσίας κανείς δεν
πίστευε ότι θα μπορούσε
να σταθεί στο Καπιτώλιο,
έχασε τη γυναίκα και τη

κόρη του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αρκετά
χρόνια αργότερα ένας γιος
του πέθανε από καρκίνο.
Αυτά είναι τα πραγματικά
γεγονότα που ζυγίζουν τις
σκέψεις ενός ανθρώπου,
ακόμη και όταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
μιλούν για άλλα άσχετα
πράγματα.
Στο παρελθόν έχει θέσει
υποψηφιότητα για την
προεδρία πλην όμως αντιμετώπισε μια οργανωμένη καμπάνια η οποία,
σαμποτάρισε τη δική του
πρώτη εκστρατεία με αδέξια λογοκλοπή, εξ αιτίας
του γεγονότος παραπαίει
επανειλημμένα μετά, δυστυχώς αποθαρρύνεται
από το να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία σε
χρονική περίοδο η οποία
θα έπρεπε να θεωρηθεί
ως η φυσική στιγμή, το

2016, στο τέλος της αντιπροεδρίας του. Σήμερα
θεωρείται ότι είναι γέρος,
κατά διαστήματα γίνεται
πειστικός, παρά το γεγονός
ότι είναι λιγότερο σίγουρος για τον εαυτό του από
πριν. Θα μπορέσει όμως να
κυριεύσει την εξουσία σε
μια νύχτα; Αυτό δεν είναι
κάτι που θα μπορούσε
κανείς να χαρακτηρίσει
έναν παρόμοιο χαρακτήρα
Το βέβαιο είναι ότι οφείλει
να παλέψει και μάλιστα
σκληρά.
Είναι βέβαιο ότι κατά την
διάρκεια της θητείας του
θα του δοθούν πολλές
ευκαιρίες. Καθημερινά
στις Ηνωμένες Πολιτείες
καταγράφονται χιλιάδες
θάνατοι από τον κορόνα
ιό. Οι θάνατοι αυτοί καταγράφονται με το ρυθμό
που γνώρισε η χώρα με
τα γεγονότα του 9/11 σε

ζε κάποιος ότι η υπηρεσία
του θα μπορούσε να φέρει καλύτερες μέρες στην
Αμερική, ύστερα από τις
δοκιμασίες μιας σκοτεινής
περιόδου, δεδομένης της
κλίμακας και του αριθμού
των πολιτικών κρίσεων
που μαστίζουν την μεγάλη χώρα του Αμερικανικού βορρά. Γίνεται δε
καταφανέστατο ότι ο νέος
πρόεδρος θα χρειαστεί
πολύ περισσότερα από
μια απλή αλλαγή πολιτικής
στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να ξεπεραστούν αυτοί
οι σκανδαλώδεις δαίμονες
που θα συνεχίσουν να
ταλαιπωρούν την Αμερικάθε τρεις μέρες, η μόνη κανική κοινωνία.
διαφορά είναι ότι αυτοί
συνεχίζονται με την ίδια Αλλά μια αλλαγή πορείας
ροή για μήνες. Ο χειμώνας είναι αυτό που ίσως γνωήδη θα έχει περάσει κατά ρίσουμε, και θα πρέπει
το ήμισυ πριν η διοίκηση να είναι η βάση για ό, τι
του νέου προέδρου ανα- έρχεται μετά. Ο καλύτερος
λάβει την εξουσία και την ίσως σύγχρονος παραλληευθύνη της διαχείρισης λισμός της προεδρία Μπάενός φονικού ιού ο οποίος ϊντεν θα μπορούσε να γίνει
έχει ταλαιπωρήσει ηγέτες με εκείνη του Τζέραλντ
κατά πολύ καλύτερους Φορντ. Ίσως να είναι ένα
από τον Ντόναλντ Τραμπ, είδος μιας ξεχαρβαλωμέσε κάθε γωνία της γης. Με νης αναλογίας, όλα είναι
την ανάληψη της εξουσίας, λάθος στη δομή, ίσως πιο
είναι βέβαιο ότι πρόκειται κοντά στη στιγμή και τον
να συναντήσει τεράστια τόνο. Ο Φορντ αντικατέπροβλήματα με την υψη- στησε έναν πρόεδρο που
λή ανεργία, καθώς ένας είχε παραιτηθεί ντροπιαμεγάλος αριθμός Αμερι- σμένος. Ο Μπάϊντεν διακανών δεν εργάζονται, ενώ δέχεται κάποιον που δεν
παράλληλα ο ρατσισμός είχε αρκετή δύναμη για
και η δύναμη του όχλου να κάνει το ίδιο. Ο Φορντ
γνωρίζουν μια πρωτοφανή δεν αναζήτησε ποτέ το
αύξηση σε ολόκληρη την προεδρικό θώκο: όχι μόνο
επικράτεια. Κάτι παρόμοιο το όνομά του δεν εμφανίσυμβαίνει με κάθε έκφρα- στηκε ποτέ σε ψηφοφορία
ση κοινωνική που θα ήλπι- ως υποψηφίου για την

προεδρία, αλλά δεν έθεσε
ποτέ υποψηφιότητα ούτε
και για την αντιπροεδρία.
Ο Μπάϊντεν ήταν πολύ
πιο φιλόδοξος. Ο Φορντ
διαδέχθηκε έναν πρόεδρο από το κόμμα του, σε
αντίθεση με τον Μπάϊντεν.
Αλλά ο 46ος πρόεδρος θα
αντιμετωπίσει κάποιες από
τις προκλήσεις που προσγειώθηκαν στο γραφείο
της ανέτοιμης 38ης προεδρίας του Φορντ.
Ο Φορντ είχε αντιληφθεί
ότι μέρος της δουλειάς
του ήταν να ηρεμήσει
τα πράγματα. Μια κρίση
αφήνει πάντα πάρα πολλούς ανθρώπους πίσω που
έχουν μάθει να απολαμβάνουν τις διαμαρτυρίες?
Αυτοί οφείλουν να μάθουν
να ξανασκέφτονται, με
εκτελεστικό παράδειγμα,
την αξία ενός ομιλητικού
τόνου. Η προεδρία του
Φορντ έπρεπε να αποκαταστήσει τους δυσφημημένους θεσμούς. Αυτό δεν
μπορεί να γίνει από ένα
κεντρικό γραφείο. Χρειάζεται ισχυρούς διευθυντές
με αυτόνομη εξουσία σε
εκατό μέρη. Δύο από τις
πιο διορατικές κριτικές
της προεδρίας Τραμπ, Ο
“πέμπτος κίνδυνος” του
Μιχαήλ Λούης, καθώς επίσης και του Τίμοθι Σνάϊντερ για την “Τυραννία”,
αποτελούν υπενθυμίσεις
της αξίας της στελέχωσης
και της ανεξάρτητης κρίσης, ακόμη και αν αυτό
σημαίνει λέγοντας έναν
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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συνέχεια από τη σελίδα 3
ηγέτη ότι είναι λάθος. Το
μάθημά τους είναι το εξής:
Μια προεδρία Μπάϊντεν
είναι καλύτερα να μην
έχει κοινά σημεία με την
προεδρία Trαmp, που είχε
εμμονή με διαφορετικούς
στόχους. Η δουλειά του
είναι με τον αμερικανικό
λαό, όχι με τη διευθέτηση των αποτελεσμάτων.
Για αυτά υπάρχουν δικαστήρια. Ένας πρόεδρος
που δεν προσπαθεί να
δώσει κατευθύνσεις στη
δικαιοσύνη πραγματικά
θα αποτελούσε άλλη μια
ευχάριστη αλλαγή.
Ένας πιο ήρεμος τόνος
διοίκησης δεν θα πρέπει
να είναι ο ίδιος με μια κενή
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2021: Ο Πρόεδρος Μπάϊντεν,
ένας κόσμος πλήρης προβλημάτων.

ημερήσια διάταξη. Πάρα
πολλοί άνθρωποι φάνηκαν
ευχαριστημένοι με μια Γερουσία που, εάν καταλήγει
με μια δημοκρατική πλειοψηφία, (είναι τρόπος πάρα
πολύ νωρίς για να ξέρουμε), θα έμοιαζε με ένα πρόσχημα για μια προεδρία η
οποία δεν έκανε απολύτως
τίποτα το αξιόλογο. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην
κοινωνία της Ουάσιγκτον
μέλη του Δημοκρατικού
Κόμματος που βλέπουν
τους νέους ριζοσπάστες
ως ταραξίες. Κακώς δεν
είναι απαραίτητο να είναι. Απλώς παραβλέπουν
πολλά από τα σοβαρά
προβλήματα του έθνους,
και ο Τζο Μπάϊντεν, αρχικά εξελέγη στη Γερουσία

με μια αντιπολεμική, φιλο-περιβαλλοντική ατζέντα όταν ήταν νεότερος,
θα πρέπει να θυμόμαστε
πώς αισθάνεται για αυτό.

εντυπωσιαστεί από άτομα
τα οποία θα παρίστανται
πρόθυμα δίπλα του και τα
οποία είναι κορεσμένα από
τη διαδικασία, ακριβώς,
επειδή η Γερουσία αποτεΕίναι βέβαιο ότι ο πρόε- λεί ένα πραγματικό σχοδρος Μπάϊντεν εισέρχεται λείο σε όλη τη διαδικασία.
στο γραφείο του με το μεγάλο πλεονέκτημα του ότι Είναι βέβαιο ότι ο νέος
γνωρίζει ότι τίποτα δεν θα πρόεδρος θα έχει τις έντου δοθεί μόνο και μόνο δοξες μέρες του. Κάθε
επειδή είναι ένα φρέσκο προεδρία τις απολαμβάπρόσωπο. Ξέρει, από την νει. Αλλά όμως οι κρίσεις
μακρά πολιτική του εμπει- στοιβάζονται με τον καιρό
ρία, μια εμπειρία γεμάτη έξω από το Οβάλ Γραφείο
από αποτυχίες, όσο και επι- σαν το φελλό. Παράλληλα
τυχίες. Γνωρίζει δε ότι μια θα έχει να κάνει καθημεανακοίνωση δεν φέρνει ρινά με έναν ιό που δεν
αποτέλεσμα ως ένα τιτίβι- πρόκειται να φύγει σε μια
σμα στο διαδίκτυο, αλλά νύχτα, με ένα πληθυσμό
μάλλον αποτελεί μια απλή που έχει ήδη κουραστεί
σκέψη. Δεν πρόκειται να να τον καταπολεμάει. Ένα

κόσμο νευρικό από συμμάχους που σοκαρίστηκαν από το κέλυφος και
ενθάρρυναν τους εχθρούς.
Οι δημοκρατικές ελευθερίες αμφισβητήθηκαν
παντού με τρόπους που η
101η Αερομεταφερόμενη
Μεραρχία δεν μπορεί να
διορθώσει. Μια ταραγμένη
οικονομία, αχαλίνωτη αδικία, βιομηχανική παρακμή, όλα τα προβλήματα
που ο Ντόναλντ Τραμπ
προσελήφθη για να διορθώσει τα οποία αγνόησε
ή άφησε να μεγαλώσουν
αντ› αυτού. Εκατομμύρια
που θα χάσουν τον Τραμπ
και θα δυσπιστήσουν τον
Μπάϊντεν. Εκατοντάδες,
σε κάθε γωνιά του Ρεπου-

μπλικανικού Κόμματος,
που θα χρησιμοποιήσουν
τον Τραμπ ως μοντέλο
για να τον μιμηθούν. Μια
επικίνδυνη μάχη. Αλλά
όμως ο Τζο Μπάϊντεν έχει
γνωρίσει μερικά από αυτά
από τις ημέρες της μαθητικής του ζωής, κοιτάζοντας
σε έναν καθρέφτη, εκ νέου
γνωρίζει ότι οφείλει να
μάθει πώς θα πρέπει να
μιλήσει. Σήμερα επιτέλους,
κάπως ποιο αργά στη ζωή
από κάθε προηγούμενο
πρόεδρο, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τον
εαυτό του ενάντια στη
μεγάλη ευκαιρία που τόσο
αργά του πρόσφερε η ζωή.

Χριστούγεννα 1942: Η πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης, μέλος του ΙΗΑ
Όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει.

Απριλίου 1941, μυρίστηκε
την «κατάλληλη ευκαιρία»
προκειμένου να εξοντώσει
όσους Έλληνες, Αρμένιους
και Εβραίους είχαν καταφέρει να επιβιώσουν
George Santayana, (1863- στην Κωνσταντινούπολη
1952)
και ζούσαν ακόμα στην
Τουρκία, όπως ακριβώς
Χριστούγεννα 1942.
ένας καρχαρίας μυρίζεται
το ανθρώπινο αίμα από
Η Ελλάδα γονατισμένη κάποιο ναυάγιο.
κάτω από την ναζιστική
κατοχή βιώνει τον χειρότε- Ολόκληρος ο πλανήτης
ρο λιμό από την εποχή της ήταν απασχολημένος με
αρχαιότητας, με χιλιάδες τον Δεύτερο Παγκόσμιο
νεκρούς από πείνα στα Πόλεμο. Η Ελλάδα, βαμεγάλα αστικά κέντρα.
ριά πληγωμένη αιμορραγούσε στον πλευρό των
Η Τουρκία από τον Ιούνιο συμμάχων για τα ιδανικά
του 1941 είχε υπογράψει της ελευθερίας και της
«σύμφωνο φιλίας» με την Δημοκρατίας. Η Τουρκία,
ναζιστική Γερμανία και ένα κρυμμένη πίσω από την
χρόνο αργότερα (Ιούνιος επιτήδεια ουδετερότητα
1942) εμπορική συμφωνία και το «σύμφωνο φιλίας»
για την τροφοδοσία των με την ναζιστική Γερμανία,
ναζιστικών δυνάμεων με είχε λυμένα τα χέρια της.
τα απαραίτητα για την Άρα, υπήρχε η «κατάλληλη
κατασκευή όπλων μέταλλα ευκαιρία».
– ιδίως χρώμιο.
Έτσι τον Μάιο του 1941,
Όσοι παρακολουθούν δι- λίγες μόλις βδομάδες μετά
αχρονικά την πορεία της την Γερμανική εισβολή,
Τουρκίας από το κίνημα η Τουρκία κήρυξε γενική
των νεότουρκων (1908) επιστράτευση των μη μουμέχρι σήμερα, θεωρούν σουλμάνων νέων ηλικίας
πως όλες ανεξαιρέτως οι από 20 έως 45 ετών. Όλος
διαχρονικές, αποφασιστι- ο ανθός, η αφρόκρεμα
κές ενέργειες της Τουρ- της χριστιανικής κυρίως
κίας διαθέτουν κάποια νεολαίας της Κωνσταιδιαίτερα, κοινά χαρακτη- ντινούπολης οδηγήθηκε
ριστικά: Είναι ύπουλες (πι- στα βάθη της Ανατολής
σώπλατες), μεθοδευμένες, με στόχο την φυσική της
θρασύτατες και γίνονται εξόντωση. Η οξύτατη δισυνήθως εκ του ασφαλούς αφωνία του δίδυμου Ινομέσα σε ένα ήδη διαμορ- νού-Σαράτσογλου με τον
φωμένο πλαίσιο το οποίο στρατάρχη Φεβζί Τσακμάκ
θεωρούν ότι παρέχει την ο οποίος φοβόταν τις πι«κατάλληλη ευκαιρία». θανές συνέπειες μιας νέας
Αν αποτύχουν, δεν έχουν γενοκτονίας, δεν επέτρεψε
κανένα απολύτως πρό- την εν ψυχρώ εκτέλεση
βλημα να κάνουν «στροφή των επιστρατευμένων, έτσι
180 μοιρών». Δηλαδή, ότι η επιστράτευση μετατράακριβώς συνέβη μόλις κα- πηκε σε εκτέλεση κατανατέστη βέβαιη η ήττα των γκαστικών έργων.
Γερμανών στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ο Πρόεδρος Ισμέτ Ινονού
Τουρκία έσπευσε αμέσως όμως δεν ήταν καθόλου
«να κηρύξει τον πόλεμο ευχαριστημένος. Κάλεσε
στην Γερμανία» (23 Φε- τον πρωθυπουργό Σουβρουαρίου 1945)!
κρού Σαράτσογλου και
του ανέθεσε το έργο της
Ο Ισμέτ Ινονού, διάδο- εξόντωσης, φυσικής ή οιχος του Μουσταφά Κεμάλ κονομικής, των μη μουστην Προεδρία της Τουρ- σουλμανικών πληθυσμών
κικής Δημοκρατίας, μόλις της Τουρκίας με «όπλο»
ξεκίνησε η Γερμανική ει- ένα έκτακτο φόρο περισβολή στην Ελλάδα στις 6

ουσίας. Ο φόρος αυτός θα
ήταν τόσο εξωφρενικός
ώστε πρώτα οι «υπόχρεοι»
θα αδυνατούσαν να τον
πληρώσουν και στην συνέχεια θα τους δινόταν η
«μεγαλόψυχη» ευκαιρία να
τον εξοφλήσουν με καταναγκαστική εργασία κάτω
από πολύ σκληρές και
απάνθρωπες συνθήκες,
οι οποίες θα οδηγούσαν
στην φυσική τους εξόντωση. Υπολογίζεται ότι για
την εξόφληση του φόρου
που επιβλήθηκε σε κάθε
Έλληνα, Αρμένη ή Εβραίο
αλλά δεν κατέστη δυνατό
να πληρωθεί, απαιτείτο
καταναγκαστική εργασία
διακοσίων έως τριακοσίων ετών προκειμένου να
εξοφληθεί!
Ο Τούρκος πρωθυπουργός
δεν έχασε χρόνο. Σχεδίασε
προσεκτικά τα βήματα
που έπρεπε να γίνουν ένα
προς ένα:
Πρώτον έπρεπε να προετοιμαστεί το κατάλληλο
κλίμα στο εσωτερικό της
Τουρκίας. Ο τουρκικός
τύπος άρχισε σταδιακά
να εξαπολύει μια εκστρατεία μίσους και φανατισμού εναντίον των μη
μουσουλμάνων – Ελλήνων, Αρμενίων, Εβραίων.
Όλα τα δεινά της Τουρκίας
φορτώνονταν στις πλάτες
των μειονοτήτων και στην
οικονομική ευημερία που
απολάμβαναν.
Δεύτερον, ανασύρθηκε
ένας νόμος που είχαν ετοιμάσει το 1914 οι νεότουρκοι για την «ανάπτυξη της
Τουρκικής οικονομίας»
με πλιάτσικο όλων των
μεγάλων χριστιανικών περιουσιών της Τουρκίας. Ξεσκονίστηκε, καθαρογράφτηκε, συμπληρώθηκε και
παρουσιάστηκε από τον
υφυπουργό οικονομικών
Εσαάτ Τεκελί στον πρωθυπουργό Σουκρού Σαράτσογλου. Ο τελευταίος
ζήτησε από τον σεσημασμένο για σφαγές άμαχων
Ελλήνων Fuat Agrali, την
δημιουργία ενός μικρού
διευθυντηρίου που θα
εφάρμοζε τον νόμο. Μέλη

του ορίστηκαν οι Faik Ökte,
(έφορος Κωνσταντινούπολης) και Mumtaz Tarham
τους οποίους ο Fuat Agrali
παρουσίασε στον Τούρκο
πρωθυπουργό με τα εξής
λόγια: «Αυτά τα δύο παλληκάρια θα εφαρμόσουν τον
νόμο μας στην Kωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη».
Το επόμενο βήμα ήταν
η μυστική συνεδρίαση
του κυβερνώντος λαϊκού
κόμματος κατά την διάρκεια της οποίας ο Τούρκος
πρωθυπουργός έδωσε
εγγυήσεις πως το βαρλίκι, ο νέος νόμος με τον
έκτακτο φόρο περιουσίας,
στην πράξη θα εφαρμοστεί μόνο στις μειονότητες. Εξήγησε ότι έπρεπε,
για τα μάτια, να υπάρχει και
ένας φόρος για Τούρκους
αλλά θα ήταν μικρός και
συμβολικός, έτσι για να
τηρηθούν στοιχειωδώς
τα προσχήματα. Αμέσως
μετά, η Τουρκική βουλή
ψήφισε σε μια συνεδρίαση τον νόμο 4305 με 17
άρθρα, στις 12 Νοεμβρίου
1942.
Ο νόμος 4305 διαχώρισε
με επίσημο, ρατσιστικό
τρόπο τους φορολογούμενους σε τέσσερις κατηγορίες: Μουσουλμάνους,
Γκιαούρηδες (Έλληνες, Αρμένιους, Εβραίους), όσους
άλλαξαν την πίστη τους
και έγιναν μουσουλμάνοι
(Donme) και τέλος όλους
τους ξένους υπηκόους.

ρου για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά (Δύο εφοριακοί, δύο μέλη τοπικής
αυτοδιοίκησης που ήταν
φανατισμένα μέλη του
λαϊκού κόμματος και δύο
μουσουλμάνοι – μέλη του
εμπορικού επιμελητηρίου
της Κωνσταντινούπολης).
Στο βιβλίο «Η συμφορά
του φόρου Βαρλίκι» (Varlık
Vergisi Faciası) ο έφορος
Κωνσταντινούπολης Faik
Ökte μας περιγράφει με
ποιο τρόπο οριζόταν το
ποσό του φόρου, αφού
πρώτα εξεταζόταν ο φάκελος του θύματος και βεβαιώνονταν το θρήσκευμα και
η εθνικότητα του:
Πόσο θα πληρώσει αυτός;
500.000 λίρες πρότεινε ένα
μέλος της επιτροπής.
Όχι, όχι 1.000.000 λίρες
αντιπρότεινε ένα άλλο.
Πείτε ένα ενδιάμεσο ποσό
να τελειώνουμε, επενέβαινε ένας τρίτος.
Αν σε ένα χριστιανό φορολογούμενο επιβαλλόταν
5.000 λίρες φόρος για ένα
μικρό κατάστημα, στον
μουσουλμάνο του διπλανού ακριβώς καταστήματος επιβαλλόταν φόρος
μόνο 5 λιρών!

Το αυθαίρετο ποσό του
φόρου που επιβαλλόταν
ήταν οριστικό και αμετάκλητο – δεν επιδέχονταν
Καθορίστηκαν επιτροπές καμιά έφεση. H προθεσμία
με έξη μέλη που όριζαν πληρωμής ορίστηκε σε 15
αυθαίρετα το ποσό του φό- ημέρες. Τυχόν καθυστέρη-

ση πληρωμής για την μεν
πρώτη εβδομάδα σήμαινε πρόστιμο 1%, για την
δεύτερη 2% κ.ο.κ.ε. Μετά
την παρέλευση ενός μηνός
ακολουθούσε κατάσχεση
της ακίνητης περιουσίας,
σύλληψη και εκτόπιση του
«οφειλέτη» σε στρατόπεδα
καταναγκαστικής εργασίας με ημερήσια «αμοιβή»
2 λιρών η οποία «συμψηφιζόταν» με τον φόρο που
είχε επιβληθεί.
Οι φορολογικοί κατάλογοι
δημοσιεύτηκαν από τις
Τουρκικές αρχές τις παραμονές των Χριστουγέννων του 1942. Ο πανικός
απλώθηκε στην έντρομη
μειονότητα που γέμισε
όλες τις εφημερίδες με αγγελίες πώλησης ακινήτων
Ελλήνων, Αρμενίων και
Εβραίων. Σύμφωνα με όσα
καταγράφει στο βιβλίο του
ο έφορος της Κωνσταντούπολης Faik Ökte, στο
τέλος του 1942 αγοραστή
έψαχναν απεγνωσμένα
μέσα από εφημερίδες 8
εργοστάσια, 7 στοές σε
κεντρικά σημεία, 80 πολυκατοικίες, 230 σπίτια, 97
μαγαζιά και 190 οικόπεδα!
Όπως ήταν φυσικό, οι τιμές
κατρακύλησαν αμέσως με
αποτέλεσμα να ξεπουλιούνται ολόκληρες περιουσίες
για ένα κομμάτι ψωμί.
Όσοι δεν κατάφεραν να
εξοφλήσουν τον φόρο που
τους επέβαλαν οι Τουρκικές αρχές άρχισαν να
βλέπουν, μετά την 7η Ιανουαρίου 1943, τα ονόμασυνέχεια στη σελίδα 8

H καθοριστική παρουσία
συνέχεια από τη σελίδα 2

κορονοϊός που μεταδίδεται αθόρυβα και δραστικά. Πολύ περισσότερο, η
πίστη σε αυτή τη λυτρωτική παρουσία μεταδίδεται
ήρεμα και αποτελεσματικά
από πιστό άνθρωπο σε
άνθρωπο και από ομάδα
σε ομάδα.

Αυτή την καθοριστική
εμπειρία οφείλουμε όχι
μόνο να την ενισχύσουμε
μέσα μας, αλλά να τη μεταδώσουμε ως πνευματικά
αντισώματα στους γύρω
μας. Με στοργή, με ταπείνωση, με τον λόγο, με τη Το πιο ουσιαστικό, λοιπόν,
σιωπή, χωρίς προκλητική χριστουγεννιάτικο δώρο,
οίηση. Δεν είναι μόνον ο αδελφοί μου, που μπορού-

με να προσφέρουμε στον
εαυτό μας αλλά και στους
γύρω μας είναι η συναίσθηση και η μαρτυρία της
παρουσίας του Σωτήρος
Χριστού στην καθημερινή
μας πορεία.
Ευλογημένα Χριστούγεννα
με ανθεκτική υγεία! Ειρηνοφόρο και ολόφωτο το
Νέο Έτος 2021.
Ο Αλβανίας Αναστάσιος
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Ακόμα και σε μια παγκόσμια κρίση, ο Justin Trudeau φαίνεται
αποφασισμένος να κάνει τα πάντα ταυτόχρονα
Οι περισσότερες μειοψηφικές κυβερνήσεις κρατούν τις φιλοδοξίες τους. Όχι αυτή, προφανώς.
Άαρον Γουέρρυ · Σ.ΜΠΙ. Σ·
Μοιάζει σαν εδώ και πολύ
καιρό τώρα, αλλά γυρίζοντας πίσω στον Δεκέμβριο
του 2019, ο Justin Trudeau
ήταν ένας μωλωπισμένος
πρωθυπουργός που μόλις
του δόθηκε μια δεύτερη
ευκαιρία. Το μεγάλο ερώτημα ήταν τι θα έκανε με
αυτήν.

Τότε εμφανίσθηκε μια
παγκόσμια πανδημία.
Το COVID-19 φτιάχτηκε
για ένα διαφορετικό είδος
έτους - ενός που θα μπορούσε να έχει επαναφέρει
την δημόσια εικόνα του
Trudeau. Τώρα καθορίζει
τι υπόσχεται να είναι καίρια
χρονιά τόσο για το πολιτικό σχέδιο του Trudeau όσο
και για ένα ευρύ φάσμα της
δημόσιας πολιτικής στον
Καναδά.
Μετά την προεκλογική
εκστρατεία του 2019, ο
Trudeau δεν κατέστρεψε τα πάντα και ξεκίνησε
ξανά. Όμως το αποτέλεσμα του φαίνεται ότι τον
έκανε να προβληματιστεί.
Στα τέσσερα πρώτα χρόνια
της κυβέρνησής του ήταν
πολύ μπροστά και κέντρο
- και όχι πάντα με τρόπους
που έδειχνε μια κυβέρνηση να αναλαμβάνει δράση
ή να επιτυγχάνει αποτελέσματα. Προχωρώντας
προς τα εμπρός, ο Trudeau
ήθελε τους Καναδούς να
τον δουν να κάνει πράγματα.

ηγεσία. Απαίτησε επίσης
από την κυβέρνηση να
κάνει πράγματα - προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού,
παροχή βοήθειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις,
κινητοποίηση της βιομηχανίας, κλείσιμο των συνόρων, αποστολή στρατού.
Όσο ατελής και αν ήταν η
αντίδραση στο παρελθόν,
η άνοιξη είναι πιθανό να
την θυμόμαστε ως μια από
τις πιο φρενήρεις περιόδους δράσης στην ιστορία
της εθνικής κυβέρνησης
του Καναδά.
Λίγο πριν από την εμφάνιση της πανδημίας, το
47% των Καναδών είχε
αρνητική άποψη για το
Trudeau και το 32% θετικό,
σύμφωνα με έρευνα που
διενήργησε η Abacus Data.
Αυτή η σκοτεινή άποψη
του πρωθυπουργού διατηρήθηκε σταθερή από
την άνοιξη του 2019, όταν
εξερράγη η υπόθεση SNCLavalin.
Με την άφιξη της πανδη-

τον πρωθυπουργό.
Μπορεί να μην είναι τυχαίο
ότι οι προσωπικές βαθμολογίες του Τρουντό βελτιώθηκαν ακριβώς καθώς
η κυβέρνησή του έλαβε
ειλικρινή και άμεση δράση
κατά της πανδημίας. Δεν
υπήρχε χρόνος για να είναι
φανταχτερός ή λαμπρός.
Οι υποσχέσεις έπρεπε να
τηρηθούν γρήγορα. Δεν
ήταν πάντα καλαίσθητα
ή τακτοποιημένα, αλλά η
κλίμακα της δράσης ήταν
προφανής.
Και οι αριθμοί του Trudeau
πιθανόν να ήταν ακόμη καλύτεροι τώρα αν δεν είχε
περπατήσει με σιγουριά σε
ένα άλλο εντελώς περιττό
σκάνδαλο δεοντολογίας
- αυτή τη φορά λόγω της
απόφασης της κυβέρνησής του να συνεργαστεί με
τη φιλανθρωπική οργάνωση WE για την παροχή ενός
προγράμματος υπηρεσιών
για νέους. Μερικές παλιές
συνήθειες έχουν σκληρό
θάνατο.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντού πηγαίνει για συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα
στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
ογραφικό Πρακτορείο τον Τότε τα γεγονότα άρχισαν Ιουνίου, ο Trudeau εμφανίνα τρέχουν γρήγορα. Ο στηκε μπροστά στις τηλεΔεκέμβριο του 2019
Η κυβέρνηση τα πήγε καλά ιρανικός στρατός κατέρ- οπτικές κάμερες 78 φορές,
όταν εξέφρασε τις σωστές ριψε την πτήση PS752 σχεδόν πάντα μπροστά
αξίες, είπε ο Τρουντό, αλλά της Ukraine International από το Rideau Cottage, την
απέτυχε να δείξει στους Airlines, σκοτώνοντας 138 επίσημη κατοικία του.
Καναδούς τι είχε κάνει άτομα που είχαν δεσμούς Το σκηνικό ήταν αρχικά
με τον Καναδά. Οι αξιω- τόσο αναγκαιότητα όσο
πραγματικά.
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση ματικοί της RCMP έσπα- και καινοτομία - η Sophie
που ανέλαβε τα καθή- σαν έναν αποκλεισμό που Grégoire Trudeau ήταν
κοντά της το 2015 κατά- εμπόδιζε την κατασκευή
φερε να επιτύχει κάποια αγωγού φυσικού αερίου
επιτεύγματα στα πρώτα μέσω της περιοχής των
τέσσερα χρόνια της, και Wet’suwet’en στη Βρετατουλάχιστον ξεκίνησε για νική Κολομβία.
διάφορα άλλα πράγματα. Σε απάντηση, οι διαδηλωΌμως αυτή η πρώτη περί- τές μπλόκαραν μεγάλες
οδος οριζόταν συχνότερα σιδηροδρομικές γραμμές
με εικόνες και λέξεις παρά στο Οντάριο και το Κεμπέκ.
με πράξεις. Οι ενέργειες Ο Trudeau ζήτησε υπομοτης κυβέρνησης αγωνίστη- νή και ηρεμία. Ο Andrew
καν να συμβαδίσουν με τις Scheer, που εξακολουθεί
υψηλές αρχές και τα ιδανι- να παραμένει ως ηγέτης
κά που διαφημίστηκε τόσο των Συντηρητικών, δήλωδυνατά. Και δεν ήταν όλες σε ότι ο Trudeau είχε προσφέρει την «πιο αδύναμη
οι εικόνες κολακευτικές.
Εκτός από την αναδιάταξη απάντηση σε μια εθνική
του υπουργικού συμβουλί- κρίση στην ιστορία του
Η ομιλία ένα καλό παι- ου που επισημαίνεται από Καναδά».
την ανύψωση της Chrystia
χνίδι
Freeland στην θέση της Και τότε συνέβη αυτή
“Τα οπτικά ή ο ρόλος που αναπληρώτριας πρωθυ- η πανδημία.
ανέλαβα στην ηγεσία αυ- πουργού και την ομιλία
Οι ηγέτες της κυβέρνησης τείνουν να βιώνουν μια δημοσκόπηση κατά τη διάρκεια
τής της κυβέρνησης, με- του θρόνου που βασίστημιας μεγάλης κρίσης - αλλά όπως αποδεικνύει η εμπειρία του πρωθυπουργού της
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το φαινόμενο «ράλι γύρω
από τη σημαία» θα διαρκέσει.
θετική στον COVID-19 και μίας, το κοινό συναίσθημα Μέσα σε αυτό το ακατάη οικογένεια αναγκάστη- ανατράπηκε. Τον Μάιο, το στατο καλοκαίρι, οι Φιλεκε να απομονωθεί - και 47% των ερωτηθέντων λεύθεροι άρχισαν επίσης
στη συνέχεια έγινε μέρος δήλωσε στην Άβακο ότι να φιλοξενούν δημόσια
μιας καθημερινής ρουτί- αισθάνονταν θετικά για την έννοια μιας φιλόδοξης
νας. Κάθε πρωί, κατά τη το Trudeau, ενώ το 31 τοις μετα-πανδημικής ατζέδιάρκεια ημερών χωρίς εκατό τον έβλεπε ακόμα ντας. Αλλά εάν οι σκέψεις
της κυβέρνησης κινδύπρωτοφανή αναταραχή, αρνητικά.
ο Trudeau μίλησε στους Μπορείτε να αποδώσε- νευαν για άλλη μια φορά
Καναδούς και πήρε ερω- τε την ανάκαμψη του να αιωρούνται πολύ ματήσεις από τους δημοσιο- Trudeau στις δημοσκοπή- κριά, το δεύτερο κύμα
σεις στο φαινόμενο “ράλι της πανδημίας έφερε τα
γράφους.
Ό, τι είχε δείξει στους Κα- γύρω από τη σημαία” (ή πράγματα πίσω στο αναναδούς πριν, η πανδημία ίσως οι Καναδοί να μεγα- πόφευκτο παρόν. Από την
τον ώθησε στο προσκήνιο λώνουν πραγματικά σαν τη 20 Νοεμβρίου, ο Trudeau
ως εθνικό ηγέτη στη μέση γενειάδα). Όμως, η αύξηση επέστρεψε μπροστά από
μιας παγκόσμιας έκτακτης της υποστήριξης για έναν το Rideau Cottage.
ανάγκης. Στημένος πίσω ηγέτη της κυβέρνησης Η νοσοκόμα του Halifax
από ένα αναλόγιο, προ- κατά τη διάρκεια μιας κρί- Danielle Sheaves λαμβάνει
σπάθησε να καθησυχάσει σης δεν είναι ούτε εγγυη- τον πρώτο εμβολιασμό
και να κολακέψει. Ζήτησε μένη (ρωτήστε τον Donald COVID-19 που δόθηκε
ενότητα και υπενθύμισε Trump) ούτε αναγκαστικά στη Νέα Σκωτία στις 16
Σκηνές από την προ κρίση: Η αστυνομία του Τορόντο συλλαμβάνει διαδηλωτές που σε όλους να πλένουν τα για να διαρκέσει (ρωτήστε Δεκεμβρίου 2020. (Robert
Short / CBC)
μπλοκάρουν σιδηροδρομικές γραμμές στο δυτικό άκρο της πόλης προς υποστήριξη χέρια τους. Αλλά τα λόγια τον Μπόρις Τζόνσον).
Το φθινόπωρο του 2020
του - συμπεριλαμβανομέτου Wet’suwet’en
ρικές φορές παρέμβηκε κε έντονα στην πρόκληση Ωστόσο, πολύ πιθανόν ο νης αυτής της υπόσχεσης Μήνες αργότερα, οι βαθ- αλλιώς είδε μια κυβέρνηση
στην ικανότητά μας να της κλιματικής αλλαγής, οι Trudeau μπορεί να είχε για “να έχουν πλάτες των μολογίες έγκρισης του να προσπαθεί να συμβαμιλάμε πραγματικά για τα τελευταίες εβδομάδες του σκοπό να ενδώσει σε κά- Καναδών” - έπρεπε να ενι- Trudeau δεν επανήλθαν δίσει με τις προσδοκίες,
πραγματικά ουσιαστικά 2019 πέρασαν ήσυχα. Ο ποια από τα φώτα της σχυθούν με άμεση και στα προ της πανδημίας μερικές από τις οποίες είχε
πεπραγμένα που μπορού- Trudeau πήγε διακοπές με δημοσιότητας, ο COVID-19 απτή δράση.
επίπεδα. Στα τέλη Νοεμ- δημιουργήσει από μόνη
σαμε να κάνουμε”, δήλωσε την οικογένειά του. Μεγά- τον έκανε να είναι πιο Πράξεις πάνω από λέξεις βρίου, η Άβακας ανέφερε της. Με την αντιπολίτευση
ο Trudeau σε συνέντευξή λωσε γενειάδα.
μπροστά από το κέντρο. Αυτή ήταν μια κρίση που βαθμολογία 42% θετικής να ουρλιάζει ανυπόμονα
του σε Καναδικό ΕιδησεΜεταξύ 13 Μαρτίου και 19 απαιτούσε επικοινωνία και έναντι 34% αρνητικής για συνέχεια στη σελίδα 6
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Η κυβέρνηση του Οντάριο κατηγορεί όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό
της για το πολυσυζητημένο της σχέδιο Απαγορεύσεων στην Επαρχία
Η αίσθηση του χωμένου πίσω από μια χαρτοπετσέτα να αποδώσει την ευθύνη-στον απέναντι, που πηγάζει από το σχέδιο του Ντάγκ Φορντ είναι πολύ λίγη για να τονώσει την εμπιστοσύνη
Απόδοση Ι.Σ.Σαραϊδάρης
Οι συγκεντρώσεις για την
Ημέρα των Χριστουγέννων έως και πέντε ατόμων
επιτρέπονται - εκτός και
αν βρίσκεστε σε γκρίζα
ζώνη. Τα ψώνια του Boxing
Day αποκλείονται - εκτός
αν κάνετε αγορές σε ορισμένα μεγάλα επώνυμα
καταστήματα. Τα σχολικά
διαλείμματα διδασκαλίας
παρατείνονται. Το σκι κατάβασης ακυρώνεται. Ω,
και τα λουτρά καθώς και
τα σεξ κλαμπ είναι κλειστά.
Καλώς ορίσατε στους περιορισμούς του 2020, την
γιορτινή έκδοση. Από τις
12:01 π.μ. 26 Δεκεμβρίου,
ολόκληρο το νότιο τμήμα
της επαρχίας μπαίνει σε
περιορισμό 28 ημερών. Το
βόριο, 14 ημέρες.
Αφού το Οντάριο ανακοίνωσε την είδηση τη Δευτέρα, ορισμένες κοινότητες
έκλαψαν γοερά, κυρίως
στην Οτάβα. Ο δήμαρχος
Jim Watson είπε ότι η πόλη
του ήταν «τυφλή» από
τα νέα. Η Δρ. Βέρα Έττς,
ιατρός της υγείας, δημοσίευσε στο Twitter «Έχω
ζητήσει από την επαρχιακή
κυβέρνηση να επανεξετάσει το κλείσιμο δύο εβδομάδων για την Οτάβα…
λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία»
Τα αποδεικτικά στοιχεία

στα οποία αναφέρεται ο
Etches αναφέρονται σε
σχετικά χαμηλότερα κρούσματα COVID της Οττάβας
σε σύγκριση με το Greater
Toronto Area. Από τη Δευτέρα, η Οτάβα ανέφερε
31 νέες περιπτώσεις, 19
ασθενείς με COVID στο
νοσοκομείο και κανέναν
στο ΜΕΘ. Αντίθετα, το
Τορόντο ανέφερε 486 νέες
περιπτώσεις. Η γειτονική
περιοχή Peel ανέφερε 468
και η York York 326.
Αλλά εδώ είναι το θέμα:
δεν θα μείνουν όλοι αυτοί
οι κάτοικοι στο GTA. Η
έξοδος - και η πιθανότητα
εξάπλωσης του COVID-19
στα μέρη όπου αυτή τη
στιγμή είναι ελαφριά - είναι
η απροσδιόριστη λογική
για έναν απαγορευτικό
περιορισμό σε ολόκληρη
την επαρχία.
Τις τελευταίες ημέρες, μια
σειρά δημόσιων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου του
Collingwood, της μεγαλύτερης πόλης σκι του Οντάριο, προέτρεψε: «Δεν είναι
η ώρα να ταξιδέψετε».
Ταυτόχρονα, οι λόφοι του
σκι ανέφεραν ότι έχουν
πουλήσει από τον περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων
που προσφέρονται φέτος.
Οι πιθανότητες ήταν ότι
δεν έγιναν όλες οι πωλήσεις όλες σε ντόπιους.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός

του Οντάριο Ντουγκ Φορντ
αρνήθηκε να χτυπήσει
τους δικούς του πολίτες.
Αντ ‘αυτού, κατηγόρησε
τους διεθνείς ταξιδιώτες
και τους διακρατικούς γείτονες. «Γνωρίζουμε επίσης
ότι το Κεμπέκ κλείνει»,
είπε. “Έτσι, περιοχές όπως
η Οτάβα ... θα διατρέχουν
τεράστιο κίνδυνο κατά
τη διάρκεια των διακοπών των ανθρώπων που
πλημμυρίζουν πέρα από
τα σύνορα, εάν αυτά παραμείνουν ανοιχτά.”
Η απάντηση στο τελευταίο
ζήτημα, φυσικά, θα ήταν το
κλείσιμο των διεπιχειρησιακών γεφυρών, κάτι που
έκανε το Κεμπέκ νωρίτερα
φέτος. Αλλά αυτές οι γέφυρες παραμένουν ανοιχτές. Το ίδιο κάνουν και τα

χιονοδρομικά κέντρα του
Κεμπέκ, με την επαρχιακή
κυβέρνηση να ενθαρρύνει το σκι γιατί μπορεί να
ασκηθεί με ασφάλεια σε
εξωτερικούς χώρους. Όλα
αυτά καθιστούν απίθανη
την ανατολική εισβολή στο
Οντάριο.
Μια άλλη αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των
δύο επαρχιών είναι ότι το
Κεμπέκ θα ξεκινήσει τον
απαγορευτικό περιορισμό μια ημέρα νωρίτερα
από το Οντάριο, στις 25
Δεκεμβρίου. Και σε αντίθεση με το διάταγμα της
τελευταίας στιγμής του
Ford, ο πρωθυπουργός του
Κεμπέκ François Legault
ανακοίνωσε τα μέτρα της
κυβέρνησής του στις 14
Δεκεμβρίου, δίνον τας
στους ανθρώπους χρόνο

να προετοιμαστούν ώστε
να μην γεμίσουν όλα τα
εμπορικά κέντρα ταυτόχρονα.
Αντ ‘αυτού, ο Ford περίμενε έως ότου ο Σάντα έκανε
ώτο- στοπ στον τάρανδο
προτού αποκαλύψει τα
σχέδια του Οντάριο. Ακόμα χειρότερα, οι τίτλοι την
ημέρα πριν από την ανακοίνωση είχαν «πηγές» λέγοντας ότι το κλείδωμα θα
επιβληθεί στις 12:01 π.μ.
στις 24 Δεκεμβρίου. Μαντέψτε για τις ουρές στα
Costco. Στη συνέχεια, αυτό
το μπαλόνι δοκιμής έπεσε
και η επίσημη ημερομηνία
έγινε στις 26 Δεκεμβρίου.
Ο Φορντ περίμενε έως
ότου ο Σάντα έκανε ώτο
στοπ στον τάρανδο πριν
αποκαλύψει τα σχέδια του
Οντάριο
Γιατί αυτή η φλιαρία; Μήπως οι Tories κατασκήνωσαν στη βάση των ψηφοφόρων τους έξω από το
GTA; Μήπως καταλάβαιναν ότι θα ήταν μάταιο
να αποτρέψουμε τους ανθρώπους να συναντηθούν
τόσο αργά στο παιχνίδι,
οπότε δεν ενοχλήθηκαν να
δοκιμάσουν;
Ή ήταν επιχείρηση που
ήταν πραγματικά σ τη
γραμμή; Ο Ford ισχυρίστηκε ότι «δεν μπορούμε
να το κάνουμε εν μία νυκτί. Πρέπει να δώσουμε

στους (ιδιοκτήτες επιχειρήσεων) την ευκαιρία να
το κάνουν αυτό. … Όσο
πιο γρήγορα το κάνουμε
αυτό, τόσο πιο γρήγορα
ανοίγουν οι επιχειρήσεις,
τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να επαναφέρουμε
τη ζωή στο κανονικό. »
Στη συνέχεια προχώρησε
στην ανακοίνωση μιας
νέας «επιχορήγησης μικρών επιχειρήσεων» έως
και 20.000 $ - κάτι που ο
επικεφαλής της Καναδικής
Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων Dan
Kelly απέρριψε αμέσως ως
«πτώση στον ωκεανό της
απόγνωσης».
Το αναπάντητο, αλλά το
πιο σημαντικό ερώτημα
είναι εάν αυτός ο πόνος θα
ισοπεδώσει την καμπύλη.
Η αίσθηση του κλαψίματος
στην χαρτοπετσέτα κατηγορώντας τους άλλους
του σχεδίου του Ford έχει
μηδαμινά αποτελέσματα
ώστε να τονώσει την εμπιστοσύνη σε αυτό το θέμα.
Αυτό κινδυνεύει να κάνει
τους πολίτες λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν
τους κανόνες, με προβλέψιμα και δυνητικά θανατηφόρα αποτελέσματα. Αντί
να ρίχνει σκιά, ο Φορντ
πρέπει να δικαιολογήσει
τις επιλογές του - και όχι
να παίξει πολιτική με την
πανδημία.

Ακόμα και σε μια παγκόσμια κρίση, ο Justin Trudeau φαίνεται
αποφασισμένος να κάνει τα πάντα ταυτόχρονα

Η νοσοκόμα Halifax Danielle Sheaves λαμβάνει τον πρώτο εμβολιασμό COVID-19 που δόθηκε στη Νέα Σκωτία
στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
συνέχεια από τη σελίδα 5 λειώσουν ως αντικείμενα παλαιού τύπου. Αλλά
και να κυκλώνουν οι ει- υπάρχουν τώρα μόνο πεδικοί, έφτασαν οι πρώτες ρισσότερα που πρέπει να
αποστολές ενός εμβολίου κάνουμε - είτε λόγω αναCOVID-19.
γκαιότητας είτε λόγω των
Οι Φιλελεύθεροι κυκλοφό- δηλωμένων φιλοδοξιών
ρησαν ένα σχέδιο για την της κυβέρνησης.
επίτευξη του στόχου εκπο- Η πανδημία συνεχίζεται,
μπών του Καναδά το 2030 τώρα με την ελπίδα ότι
και υπέβαλαν νομοθεσία όλοι οι Καναδοί θα εμβογια την εφαρμογή της Δι- λιαστούν έως τον Σεπτέμακήρυξης των Ηνωμένων βριο. Υπάρχει μια οικοΕθνών για τα Δικαιώματα νομία για επισκευή και οι
των Αυτόχθονων Λαών. Φιλελεύθεροι λένε ότι είναι
Αλλά έπρεπε επίσης να πρόθυμοι να ξοδέψουν
παραδεχτούν ότι δεν θα έως και 100 δισεκατομεπιτύχουν τον στόχο τους μύρια δολάρια για να το
να φέρουν ασφαλές πόσι- κάνουν.
μο νερό σε κάθε ιθαγενή Η ομιλία του θρόνου τον
κοινότητα της χώρας μέχρι Σεπτέμβριο καθόρισε ένα
την επόμενη άνοιξη.
πρόγραμμα για μετά το
Μ ε ρ ι κά α πό α υ τά τα COVID που θα επέτρεπράγματα μπορεί να τε-

πε στην ομοσπονδιακή
κ υ β έ ρν η σ η ν α
ε πε κ τ είνει τ ην
πρόσβαση σ τη
φροντίδα των
παιδιών, να μεταρρυθμίσει την
ασφάλιση απασχόλησης, να
προχωρήσει στη
φαρμακευτική περίθαλψη, να διαπραγματευτεί νέα
εθνικά πρότυπα
για τη μακροχρόνια φροντίδα των
ηλικιωμένων, να
επενδύσει σε νέα κατάρτιση για τους εργαζόμενους, να καταπολεμήσει
τον συστημικό ρατσισμό,
να οικοδόμηση μια καθαρή οικονομία, αύξηση
της μετανάστευσης και να
προώθηση της υπόθεση
της αυτόχθονης συμφιλίωσης - και να τα κάνει
όλα αυτά με οικονομικά
βιώσιμο τρόπο.
Οι Φιλελεύθεροι διατυπώνουν τα επιχειρήματά τους
για το τι πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό τώρα. Αλλά
το πρόγραμμά τους τους
μοιάζει επίσης με το αποκορύφωμα των ευρέων
ιδεών και στόχων που έθεσαν πριν από πέντε χρόνια - όταν πρότειναν ότι
μια στρατευμένη σε ιδέες
κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη
και την υποστήριξη της

μεσαίας τάξης, στην προώθηση της διαφορετικότητας, στην καταπολέμηση
της αλλαγής του κλίματος
και στην προώθηση της
συμφιλίωσης. Οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι οι
Φιλελεύθεροι έχουν κάνει
λάθος για αυτά τα πράγματα. Το NDP υποστηρίζει
ότι δεν πηγαίνουν αρκετά
μακριά ή αρκετά γρήγορα.
Το ερώτημα για τον
Trudeau είναι πόσα από
αυτό μπορεί να κάνει η
κυβέρνησή του πριν από
τις επόμενες εκλογές. Με
την υποστήριξη των Νέων
Δημοκρατών (ή του Bloc
Québécois, ή ακόμη και

ορισμένων Συντηρητικών), θα μπορούσε να
συνεχίσει να κάνει αυτά
τα πράγματα για άλλα τρία
χρόνια πριν πάει στις εκλογές. Χωρίς μικρή προσπάθεια (και λίγη τύχη), θα
μπορούσε να έχει αυτό το
πρόγραμμα κυρίως πριν
από τις επόμενες εκλογές.
Ή θα μπορούσε να στοιχηματίσει - την άνοιξη ή
ίσως το φθινόπωρο - ότι
φέρνοντας την υπόθεση
του στους ψηφοφόρους
θα είχε ως αποτέλεσμα την
πλειοψηφία που θα έδινε
στους Φιλελεύθερους του
άλλα τέσσερα χρόνια για
να εφαρμόσει πλήρως

ένα πρόγραμμα χωρίς τη
συμπεριφορά και τη συνεχή διαπραγμάτευση ενός
κοινοβουλίου μειοψηφίας .
Όπως πάντα με αυτήν
την κυβέρνηση, πολλά
θα εξαρτηθούν από το
Trudeau και τους Φιλελεύθερους να μην ακολουθήσουν το δικό τους
μονοπάτι, ανεξάρτητα από
την πορεία που επιλέγουν.
Ένα διαφορετικό είδος
χρόνου άφησε τον Justin
Trudeau σε διαφορετικό
μέρος.
Όμως, η βασική πρόκληση - η πραγματοποίηση
πραγμάτων σε δύσκολους
καιρούς - δεν έχει αλλάξει
πραγματικά.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Master of Laws, LL.M. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λ. Αλεξάνδρας 105, Αθήνα, ΤΚ 11475
τηλ. 210-6400282, 6932-775920
e-mail: bm-bioxoi@otenet.gr

www.greekadvocate.eu
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Τα Χριστούγεννα μας καλούν να είμαστε μαθητές
της ισότητας και της κοινότητας
ρονται και φωνάζουν για
συνωμοσία και απειλή. Το
κλείσιμο της εκκλησίας είναι φυσικά επώδυνο, αλλά
το κλείσιμο της εκκλησίας
δεν είναι το κλείσιμο της
πίστης, και τα Χριστούγεννα πρέπει να το φέρουν
στο επίκεντρο. Κανένα
κτίριο δεν απαιτείται για
να αντέξουμε με τους περιθωριοποιημένους, να
επανεξετάσουμε και να
βελτιώσουμε τη συμπεριφορά, και να ασχοληθούμε
με τον κόσμο ως μαθητές
της ισότητας και της κοινότητας.

Από τον Αιδ. Μαϊκλ Κόρεν
Όπως λέμε αντίο, δόξα τω
Θεό, στην αυτο-περιγραφόμενη «πολύ σταθερή
ιδιοφυΐα», ετοιμάζουμε για
να τιμήσουμε τη γέννηση
ενός μωρού που γεννήθηκε σε ένα πολύ μέτριο στάβλο: το παιδί ο Ιησούς, του
οποίου ο γήινος πατέρας
ήταν ένας εξειδικευμένος
αλλά απλός εργαζόμενος
από ένα έθνος που ζούσε
υπό ξένη κυριαρχία και η
μητέρα του ήταν πιθανότατα έφηβος.
Γεννημένος σε μια εποχή
όπου αφθονούσε η σκληρότητα και η σύγχυση,
αλλά γεννημένος, εμείς
οι Χριστιανοί πιστεύουμε,
ο Υιός του Θεού, για να
λούσει τον κόσμο σε αποχρώσεις χάρης και ελπίδας.
Ο οποίος ως άνθρωπος θα
επέμενε ότι ήταν η αγάπη
παρά η δύναμη, η ταπεινότητα παρά η υπερηφάνεια
και η ειρήνη παρά ο πόλεμος που θα μπορούσε να
αλλάξει και να σώσει τον
κόσμο.
Ίσως να μην ήταν τον Δεκέμβριο, ο στάβλος να
είναι προαιρετικός, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα
έχουν μη χριστιανική προέλευση, και ακόμη και οι
ίδιοι οι γιορτασμοί μπορεί
να έχουν σχεδιαστεί για
να γιορτάζονται αυτή τη
στιγμή της χρονιάς, ώστε
να προσελκύσουν τους
πρόσφατα προσηλυτισμένους στην αρχαία Ευρώπη.
Αυτά είναι όλα τα παλιά
νέα και όλα άσχετα με την
κεντρική έννοια. Γνωρίζω

καλά τη Βηθλεέμ, και όποτε βρίσκομαι εκεί με τους
Παλαιστίνιους χριστιανούς φίλους μου αστειεύονται για τους αθεϊστές
της Βόρειας Αμερικής που
δημιουργούν αμφιβολίες και έτσι απειλούν το
τουριστικό τους εμπόριο!
Αστειεύονται πολύ, γιατί
διαφορετικά θα έκλαιγαν.
Τα Χριστούγεννα είναι, με
συγνώμη στους θεωρητικούς συνωμοσίας παντού,
η μεγάλη επαναφορά. Είναι μια θεϊκή υπενθύμιση
σε έναν εφησυχασμένο
και εγωιστικό κόσμο ότι
έχουμε έναν σκοπό και ένα
νόημα, ότι όλοι είναι πολύτιμοι, και ότι εάν πράγματι
φτιαχτούμε σύμφωνα με
την εικόνα του Θεού, όλοι
έχουμε δικαίωμα να μας
αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Οι
φτωχοί και οι αδύναμοι,
τα θύματα του ρατσισμού,

οι διαφορετικοί, αυτοί
που - με πικρή ειρωνεία
- υπέφεραν στα χέρια φαινομενικών Χριστιανών
που έχουν αποικίσει τη
γη τους. Τα Χριστούγεννα
πρέπει να μας ωθήσουν
να αμφισβητήσουμε τη
συμπεριφορά μας, να γίνουμε συμμετέχοντες στη
μεγάλη επανάσταση του
ευαγγελίου ενσυναίσθησης και καλοσύνης.
Επειδή Αυτός του οποίου
τη γέννηση θυμόμαστε
ήταν ο μεγαλοπρεπής
επαναστάτης. Όχι ένας
παραδοσιακός, αλλά κάποιος που αμφισβήτησε
την εξουσία, και κατηγόρησε εκείνους που έκριναν
τους άλλους και στάθηκαν
πίσω από την αυτοπεποίθηση και το νομικισμό. Ο
Ιησούς που απεικονίζεται
πολύ συχνά σήμερα είναι
μια καρικατούρα που έχει
περισσότερα κοινά με τον

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα
του Trudeau επικεντρώνεται
στη φωτεινή πλευρά
Ο πρωθυπουργός λέει ότι οι Καναδοί πρέπει να «ευχαριστήσουν
για όλα αυτά που μας ενώνουν»

ΣΙ. ΜΠΙ. ΣΙ
Λεζάντα: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Τζάστιν Τρουντού καλεί τους Καναδούς
να παραμείνουν ενωμένοι
μαζί και να εξασκήσουν
αγάπη και συμπόνια σε
μια δύσκολη περίοδο διακοπών.
Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού
Justin Trudeau καλεί τους
Καναδούς να παραμείνουν ενωμένοι ως χώρα
και να δουν την ασημένια
επένδυση σε μια χαοτική

χρονιά.
Στη δήλωσή του που κυκλοφόρησε την Πέμπτη,
την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Trudeau
αναγνώρισε ότι αυτή η
περίοδος των διακοπών
ήταν μοναδική στην ιστορία του Καναδά και πολλοί
σε ολόκληρη τη χώρα θα
είχαν μια πολύ διαφορετική εμπειρία από ό, τι τα
προηγούμενα χρόνια, με
λιγότερες οικογενειακές
συγκεντρώσεις και επισκέψεις με φίλους.
“Αυτή η εποχή του έτους

υποτίθεται ότι είναι γεμάτη χαρά,
φως και οικογενειακές παραδόσεις”,
δήλωσε ο Τρουντό. “Αλλά αυτά
τα Χριστούγεννα
είναι διαφορετικά.”
“Δεν είναι η περίοδος των διακοπών
που θέλαμε, το
ξέρω”, είπε.
Αλλά το μήνυμα
του Τρουντό επικεντρώθηκε στη φωτεινή πλευρά, καλώντας
τους Καναδούς να μείνουν
ενωμένοι ο ένας με τον
άλλον σε μια δύσκολη περίοδο και να συνεχίσουν
να δείχνουν αγάπη και συμπόνια ο ένας στον άλλο.
Παρά τις δυσκολίες της
χρονιάς, είπε ο Trudeau,
υπήρχε ακόμη καλό στις
ζωές των Καναδών.
“Μπορούμε και πρέπει να
ευχαριστήσουμε για όλα
όσα μας ενώνουν”, είπε.
Επεσήμανε την συμπόνια
συνέχεια στη σελίδα8

σκανδιναβικό παγανισμό
από τον Εβραίο Μεσσία.
Συχνά είναι κακοποιημένος και υπό εκμετάλλευση
για να δικαιολογηθεί το
μίσος και ο φόβος, και
αυτό είναι το μεγαλύτερο
αμάρτημα από όλα.
Έχουμε δει κάποια από
αυτά μέσα από αυτήν τη
ζοφερή πανδημία, η οποία
πλήττει περισσότερο τους
ευάλωτους και τους άπορους από τους πλείστους.
Υπάρχουν χριστιανοί που
υποστηρίζουν ότι η ελευθερία της θρησκείας τους,
η ικανότητά τους να λατρεύουν, περιορίζεται από
το κλείδωμα. Διαμαρτύ-

Προσοχή στο ιερό του
θρησκευτικού συντηρητισμού.
Είναι σίγουρα αυτονόητο
ότι το χριστουγεννιάτικο
θαύμα είδε τον Ιησού και
την οικογένειά του ως πρόσφυγες σε μια παράξενη
χώρα, που στερούνται τις
ανέσεις του σπιτιού και
της ασφάλειας. Η δόνηση
του νέου είναι εγγενής στη
χριστιανική πίστη και συνοψίζεται από τη γέννηση.
Θα ξεπεράσουμε αυτήν
την πανούκλα. το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν θα
είμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν το κάνουμε, και
αυτό αφορά ιδιαίτερα εκείνους που πιστεύουν στην
αλήθεια της ιστορίας των
Χριστουγέννων. Όπως ο

Βρετανός συγγραφέας G.K.
Ο Τσέστερτον έγραψε κάποτε: «Το χριστιανικό ιδεώδες δεν έχει δοκιμαστεί
και βρέθηκε ότι στερείται.
Έχει βρεθεί δύσκολο. και
αφέθηκε ανεξερεύνητο. “
Δεν είναι εύκολο, δεν έπρεπε να είναι, και αν κάποιος
το βρει, έτσι δεν το κάνει
σωστά.
Αύριο θα υποκλίνω το
κεφάλι μου και θα ευχαριστήσω τον Θεό για τα
υπέροχα Χριστούγεννα,
θα δεσμευτώ για άλλη μια
φορά να προσπαθήσω να
ακολουθήσω τον Γέσουα,
να ζητήσω συγχώρεση
για όλα όσα έκανα λάθος
και να προσευχηθώ, όπως
μας λέει ο Άγιος Παύλος,
για τα δώρα της αγάπης, τη
χαρά, την ειρήνη, την υπομονή, την αγαθότητα, την
καλοσύνη, την πίστη, την
ευγένεια και τον αυτοέλεγχο. Αυτή είναι μόνο η χώρα
των σκιών και η πραγματική ζωή δεν έχει ξεκινήσει
ακόμη, αλλά στον καιρό
που πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε και
να αναπνεύσουμε το εποχιακό μήνυμα. Να είστε
χαρούμενοι και να είστε
καλοί, αλλά πάνω απ’ ‘όλα
πρέπει να αμφισβητηθείτε
και να αλλάξετε. Αυτό μας
απαίτησε ο Ιησούς- είναι ο
λόγος που γεννήθηκε.
Ι. Σ. Σαραϊδάρης

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

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
×ÑÏÍÉÁ ÐÏËËÁ
ÅÕÔÕ×ÉÓÌÅÍÏ ÊÁÉ ÅÐÉÊÅÑÄÅÓ
ÔÏ 2021
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Ένα μήνυμα ελπίδας για τους νέους
Όλοι μπορεί μερικές φορές να αισθάνονται χαμένοι τώρα, αλλά το μυστικό της ανθρώπινης επιτυχίας είναι η ικανότητά μας για καλοσύνη
Απόδοση Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Παιδιά: αναγνωρίστε ότι
καθώς η πανδημία στοιχειώνει τον πλανήτη, είστε τυχεροί που ζείτε στο
σχετικά ασφαλές καταφύγιο του Καναδά, όπου η
δυσκολία για τους περισσότερους αποτελεί μια
εβδομάδα αναμονής για
τα αποτελέσματα των δοκιμών.
Ωστόσο, ήταν μια δύσκολη
χρονιά.
Τα όνειρα και οι επιθυμίες
σας έχουν καταστραφεί
από το COVID.
Ο μισός πληθυσμός αγωνίζεται με προβλήματα
ψυχικής υγείας.
Ειδικά για τους νέους, το
βάρος ήταν, μερικές φορές, ανυπόφορο. Αυξάνονται οι κλήσεις αυτοκτονίας και οι επισκέψεις σε αίθουσες έκτακτης ανάγκης,
όπως και οι συνταγές για
φάρμακα άγχους.
Ακόμα και πριν από το
COVID, τα σημάδια κρίσης
μεταξύ των συγχρόνων
σας ήταν εμφανή. Κάθε
γονέας που γνωρίζω μιλά
για το άγχος των εφήβων
τους σχετικά με την περιβαλλοντική κρίση, την
κοινωνική ανισότητα και
τις υπαρξιακές γεωπολιτικές απειλές.
Η μετάβαση από την εφηβεία στην ενηλικίωση μπορεί σπάνια να ήταν πιο
έντονη.
Πώς μπορείς να ξέρεις
τι θέλεις να γίνεις όταν η
τεχνολογία κινείται τόσο
γρήγορα που οι δουλειές
του 2030 δεν έχουν ακόμη
επινοηθεί; Πώς μπορείτε
να προετοιμαστείτε για
ένα άγνωστο μέλλον;

επίλυση των πιο
επίμονων προβλημάτων της.
Όλα τα δεδομένα
δείχνουν ότι οι
αξίες της λογικής
και της επιστήμης έχουν φέρει
βελτιώσεις στην
υγεία, την ασφάλεια, την ειρήνη
και την ευτυχία.
Η ζωή έχει βελτιωθεί για πολλούς
ανθρώπους για
μεγάλο χρονικό
διάστημα και το
2020 δεν θα θέσει τις μετρήσεις
σε αντίστροφη

“Ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ ήταν το δεύτερο άτομο στον κόσμο
που πήρε το τρύπημα σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία, θέση.
προκαλώντας κακούς μπαμπούλες σαν” εξημέρωση της Η φαινομενικά ανίατη
φύση των ασθενειών της
γρίπης “. Ξαφνικά υπήρχε ελπίδα “,
κοινωνίας ώθησε την ΑμεΕμείς, η γενιά των γονέων ση ότι ο πολιτισμός βρί- ρική να ασχοληθεί με τον
σας, δεν μπορούμε να σκεται στα πρόθυρα της λαϊκισμό. Η κακία του πακαταλάβουμε πόσο τρομα- κατάρρευσης. Αυτή είναι ραμένει, αλλά οι ψηφοκτικό είναι το τελετουργικό η θεωρία «επιστρωματική» φόροι σε μεγάλο αριθμό
του περάσματος αυτή τη - ότι κάτω από μια λεπτή υιοθέτησαν την ευγένεια
επιφάνεια, η κτηνιατρική και τη συναίνεση, παρά τη
στιγμή.
Μπορούμε όμως να κατα- μας φύση πρόκειται να φυλετικότητα και τη μηδενοήσουμε και να προσπα- ξεσπάσει. Ωστόσο, όλες νική σκέψη.
θήσουμε να προσφέρουμε οι ακαδημαϊκές μελέτες Ακόμη και η αλλαγή του
δείχνουν ότι όταν χτυπήσει κλίματος, ένα ζήτημα που
κάποια προοπτική.
Η συντριπτική πλειοψηφία η καταστροφή, αυτό που σας έπεισε να γίνετε χορτων νέων ηλικίας 12 έως είναι πιο εμφανές είναι η τοφάγοι (και στη συνέχεια
25 ετών δεν έχει σαφή συνεργασία και το κοινό με πίεσε να ακολουθήσω)
αίσθηση του σκοπού και πνεύμα.
είναι επιλύσιμο, δια μέσου
ανησυχεί για «την αποτυ- Η εξελικτική ανθρωπολο- αυξητικών αλλαγών στο
γία δείχνει ότι το μυστικό πολιτικό σύστημα.
χία της εκκίνησης».
Εάν αισθάνεστε κάπως της ανθρώπινης επιτυχίας Μην υποκύψετε σε παράαπροσανατόλιστοι αυτή είναι η ικανότητά μας για λυση. Τα εμβόλια COVID
τη στιγμή, δεν σημαίνει καλοσύνη - το πιο ευγενι- πήγαν από κλινικές δοότι θα είστε πάντα. Σκε- κό ανάμεσά μας είχε την κιμές σε ένεση στα χέρια
φτείτε πού βρίσκονται τα καλύτερη πιθανότητα να των ανθρώπων σε λιγότεδυνατά σας σημεία, τι σας μεταδώσει τα γονίδια τους. ρο από εννέα μήνες - μια
αρέσει να κάνετε και τι σας Στην αρχή, τα ανθρώπινα διαδικασία που συνήθως
ενδιαφέρει. Προσπαθήστε όντα είναι φιλικά και ει- διαρκεί χρόνια. Τα ανθρώνα αξιοποιήσετε αυτά τα ρηνικά.
πινα όντα δεν είναι μόνο
Η κοινωνία είναι επίσης θεμελιώδη καλά, είναι έξυπάθη.
Η κάλυψη των μέσων ικανή να κάνει αργή, στα- πνα.
COVID δίνει την εντύπω- διακή πρόοδο προς την Αυτή η κρίση απέδειξε

δύο δόγματα βουδιστικής
πίστης - ότι ο κόσμος είναι
αλληλεξαρτώμενος (αυτό
που επηρέασε ένα άτομο
σύντομα επηρέασε όλους
τους άλλους) και αδρανής
(τελικά, ο ιός θα περάσει).
Βλέπουμε ήδη το εμβόλιο
να εγχέεται σε ανθρώπινους ώμους σε όλο τον
κόσμο. Ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ
ήταν το δεύτερο άτομο
στον κόσμο που πήρε το
τρύπημα σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία, προκαλώντας τους κακούς
μπαμπούλες σαν «εξημέρωση της γρίπης». Ξαφνικά υπήρξε ελπίδα.
Ήταν ένας βουδιστής μοναχός, ο Thich Nhat Hanh,
ο οποίος είπε ότι αν πιστεύουμε ότι το αύριο θα
είναι καλύτερο, μπορούμε
να αντέξουμε τη δυσκολία
του σήμερα.
Είπε επίσης ότι αν κοιτάξετε βαθιά στην παλάμη
του χεριού σας, θα δείτε
τον γονέα σας και τους
παππούδες σας και όλες τις
γενιές των προγόνων σας.
«Όλοι είναι ζωντανοί αυτή
τη στιγμή. Όλοι είναι παρόντες στο σώμα σας. Είστε
συνέχεια όλων αυτών των
ανθρώπων», είπε.
Πράγματι. Είστε το αποκορύφωμα της ιστορίας
τους μέχρι τώρα - ένας
σύνδεσμος σε μια μακρά
αλυσίδα.
Μην απελπίζεστε. Υπάρχει
διασκέδαση στον κόσμο.
Σκεφτείτε το βίντεο των
Olive and Mabel, των εξαιρετικά ανταγωνιστικών
Labradors που καταβροχθίζουν το δείπνο τους:
«Η Olive, εστιασμένη, αδυσώπητη, δεν δοκιμάζει
απολύτως τίποτα.»

Και, αφού ζείτε τόσο πολύ
καιρό στους αλγορίθμους
σας, θα υπάρχει και ανθρώπινη σύνδεση, όταν
είμαστε όλοι μαζί κατά τη
διάρκεια των διακοπών,
τρώγοντας fondue, ακούγοντας Χριστουγεννιάτικη
μουσική, παρακολουθώντας το “The Polar Express”
και γελάμε με το μικρό
αδερφό σας να χορεύει
Καλά Χριστούγεννα.
Ο κωμικός Spike Milligan
είπε κάποτε ότι η καλύτερη
θεραπεία για την ναυτία
είναι να καθίσετε κάτω από
ένα δέντρο.
Ομοίως, η καλύτερη θεραπεία για τις ανησυχίες
που προκαλεί τη γενιά σας
θα ήταν να ηρεμήσετε το
μυαλό σας.
Δεν το προτείνω επειδή
καθώς η ιστορία κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, παρασύρεστε με το
ισχύον ρεύμα.
Η ωριμότητα κερδίζεται.
Έχετε την ικανότητα να
νικήσετε τους φόβους και
τις ανησυχίες σας.
Λέω ότι τα πράγματα θα
πάνε καλά, ακόμα κι αν
δεν συμβούν σύμφωνα με
το πρόγραμμα που έχετε
κατά νου.
Η ήρεμη αποδοχή ότι το
αύριο θα είναι καλύτερο
θα φέρει τον ύπνο που παραπλανά τη νύχτα και θα
σας αφήσει να ξυπνήσετε
ανυπομονώντας για την
κρυφή πιθανότητα μιας
νέας ημέρας.
Καλή χρονιά, παιδιά - δική
σας είναι η γη καθώς και τα
πάντα σε αυτήν.

Χριστούγεννα 1942: Η πισώπλατη μαχαιριά της Τουρκίας
συνέχεια από τη σελίδα4
τα τους στις εφημερίδες.
Η περιουσία τους κατάσχονταν και οι «υπόχρεοι»
οδηγούντο σε καθημερινά,
καταναγκαστικά έργα από
τις 5 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα στο Άσκαλε, την
περιοχή που θεωρείται η
Σιβηρία της Ανατολής.
Τον Σεπτέμβριο του 1943
η Αμερικανική εφημερίδα
New York Times δημοσίευσε ένα άρθρο για την
πισώπλατη μαχαιριά της
Τουρκίας και η Τουρκική
εθνοσυνέλευση, χωρίς
καθυστέρηση, αποφάσισε
την άμεση διαγραφή των
φόρων που δεν είχαν ει-

σπραχθεί ακόμα. Τρείς μήνες αργότερα (Δεκέμβριος
1943) αποφασίστηκε η
διάλυση των ταγμάτων
εργασίας και η επιστροφή
των «οφειλετών» στα σπίτια τους. Όσοι άντεξαν τις
κακουχίες και κατάφεραν
να επιστρέψουν, ήταν κυριολεκτικά αγνώριστοι.
Από τους 1.229 πλούσιους μειονοτικούς που δεν
μπόρεσαν να πληρώσουν
τον υπερβολικό φόρο που
τους επιβλήθηκε και βρέθηκαν στα τάγματα εργασίας, ένας στους τρεις
δεν κατάφερε να γυρίσει
πίσω. Πλήθος μαρτυριών
καταγράφει συγκλονιστικές λεπτομέρειες μιας ακό-

μα μαύρης σελίδας στην
ιστορία της σύγχρονης δεν αποτελεί κήρυγμα
μίσους προς την απέναντι
Τουρκίας.
όχθη του Αιγαίου. ΑντίθεΟ νόμος 4305 καταργήθη- τα, ένα χέρι φιλίας μόνιμα
κε οριστικά στις 15 Μαρ- απλωμένο, με ειλικρίνεια
τίου 1944, όταν ο Ρωσικός και αμοιβαίο σεβασμό,
στρατός έφθασε νικητής δίνει ελπίδα στις επόμενες
στα σύνορα της Ρουμανίας γενιές να πετύχουν κάποτε
και η Τουρκία προσπάθησε αυτό που οι παλαιότερες
να εξαφανίσει τα ίχνη του δεν κατάφεραν.
αποτρόπαιου εγκλήματος
Η μελέτη όμως και η
που διέπραξε.
πλήρης ιστορική γνώση,
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α: Η αποτελεί εθνική υποχρέμελέτη και η πλήρης γνώση ωση γιατί η λήθη του κατων ιστορικών γεγονότων κού είναι η άδεια για την
που σημάδεψαν και ση- επανάληψη του**. Και η
μαδεύουν την σύγχρονη Τουρκία στις μέρες μας,
πορεία Ελλάδος και Τουρ- με εξωπραγματικές νέο-οκίας, σε καμιά περίπτωση θωμανικές φαντασιώσεις,
αποτελεί ένα μεγάλο κίν-

δυνο για την σταθερότητα,
την ασφάλεια και την ειρή- τοπέδου συγκέντρωσης
νη σε ολόκληρη την Μέση στο Μαουτχάουζεν της
Ανατολή και τα Βαλκάνια. Γερμανίας.
Σε ότι πάντως μας αφορά,
δεν υπάρχει πιο καταλυτικό, πιο ισχυρό όπλο των
Ελλήνων εναντίον των
προβληματικών μας γειτόνων, από την πλήρη γνώση
της ιστορίας μας!***
*Από το βιβλίο του έφορου Κωνσταντινούπολης
Faik Ökte «Varlık Vergisi
Faciası».
** Επιγραφή πάνω στην
ελληνική στήλη του στρα-

***Ρήση του ανάπηρου
δασκάλου Κυρίου Κλεόπα
– από το διαχρονικό βιβλίο
του Λεωνίδα Κουμάκη «Το
Θαύμα – Μια πραγματική
ιστορία».
Ενημερωθείτε για τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης μέσα από το
εικοσάλεπτο ντοκιμαντέρ
για τα 90 χρόνια (19282018) του ιστορικού Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών κάνοντας κλικ εδώ

Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Trudeau
επικεντρώνεται στη φωτεινή πλευρά
συνέχεια από τη σελίδα 7
που έχουν δείξει οι Καναδοί στους φίλους και
τους γείτονές τους που
έχουν ανάγκη, τις θυσίες που έχουν γίνει για να
βοηθήσουν τους άλλους,
τον επαναπροσδιορισμό
των επιχειρήσεων και τις

συνεχείς προσπάθειες των
εργαζομένων της πρώτης
γραμμής.
«Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι το 2020
ήταν μια δύσκολη χρονιά,
αλλά μέσω αυτού έχουμε δει τους Καναδούς να
αντιμετωπίζουν αυτές τις
δύσκολες στιγμές με γεν-

ναιοδωρία, καλοσύνη και
ελπίδα».
Οι παρατηρήσεις του
Trudeau δημοσιεύθηκαν
μια ημέρα μετά την έγκριση του εμβολίου Moderna
COVID-19 για χρήση στον
Καναδά.
Αν και ο Trudeau σημείωσε
ότι τα εμβόλια αντιπροσώ-

πευαν τελικά το τέλος της
πανδημίας, πήρε πολύ πιο
σκοτεινό τόνο σε σχόλια
σχετικά με τις διακοπές
νωρίτερα την εβδομάδα,
προειδοποιώντας τους Καναδούς να μην συγκεντρωθούν σε μεγάλες ομάδες ή
με μεγάλη οικογένεια.
Προσβλέποντας στη νέα

χρονιά, ο Trudeau κάλεσε
τους Καναδούς να συνεχίσουν να στέκονται μαζί,
με το τέλος της πανδημίας
να εμφανίζεται στον ορίζοντα.
“Φίλοι μου, αυτή η κρίση
θα τελειώσει και ως χώρα
θα βγούμε από αυτήν ισχυρότεροι και πιο ενωμένοι”.

Έκλεισε το μήνυμά του
με χριστουγεννιάτικες ευχές από αυτόν και την οικογένειά του: τη σύζυγό
του Sophie και τα παιδιά
Hadrien, Xavier και EllaGrace.
Απόδοση Ι. Σ. Σαραϊδάρης

PATRIDES

29 Δεκεμβρίου 2020

9

Ο Τζάγκμετ Σινγκ κατηγορεί τον Trudeau ότι «ετοιμάζεται
για εκλογές» με τα πρόσφατα σχόλια του
Ο πρωθυπουργός έχει
ισχυρισθεί ότι τα κόμματα
της αντιπολίτευσης «δεν
συμφωνούν» με τα σχέδια
του για την μετά την πανδημία ημέρα
OTTAWA - Ο ηγέτης του
NDP Jagmeet Singh κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
Justin Trudeau ότι προσπάθησε να προκαλέσει
την διενέργεια εκλογών
μετά από την πρωθυπουργική πρόταση σε μια συνέντευξη στο τέλος του
έτους ότι τα κόμματα της
αντιπολίτευσης «δεν συμφωνούν» με τα σχέδια του
για την ημέρα μετά την
πανδημία.
«Το πλαίσιο που προσπαθεί να δημιουργήσει είναι
αυτοεξυπηρετούμενο. δεν
είναι ακριβές », δήλωσε
ο Σινγκ στην HuffPost
Canada την Τρίτη. “ Τα
δηλωμένα θέματα τους,
συμφωνούμε με αυτά τα
πράγματα.”
Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Trudeau επέζησε
14 μήνες με τη βοήθεια
πολλών συμβαλλομένων
μερών που έχουν, για παράδειγμα, αποφέρει οφέλη
για τους Καναδούς και
επέκταση βοήθειας στους
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
για να αντιμετωπίσουν
την πανδημία. Το NDP
προσέφερε επίσης τα Grits
μια σωτηρία σε περισσότερες από μία περιπτώσεις,
συμπεριλαμβανομένης
της υποστήριξης του περάσματος της ομιλίας του
θρόνου.
Θέματα “Δημιουργήστε
ξανά καλύτερα”
Ωσ τόσο, την Κυριακή
στο πρόγραμμα του CBC
«Rosemary Barton Live»,
ο Trudeau ισχυρίστηκε ότι
τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα υποστηρίξουν το όραμα της κυβέρνησής του για το πώς να
οικοδομήσουν καλύτερα,
και αυτό θα μπορούσε
να είναι η αιτία πρόωρων
εκλογών.

«Προφανώς, καθώς περνάμε από αυτήν την πανδημία, και έχουμε συζητήσεις για το πώς να οικοδομήσουμε καλύτερα, πώς
να προχωρήσουμε για μια
ισχυρή οικονομία, ξέρουμε
ότι τα μέρη δεν συμφω-

Ο ηγέτης του NDP Jagmeet Singh πραγματοποιεί συνέντευξη τύπου στον λόφο του
Κοινοβουλίου l στην Οτάβα στις 9 Δεκεμβρίου 2020
νούν», δήλωσε ο Trudeau.
Ο πρωθυπουργός δεν
απέκλεισε τον εαυτό του
ώστε να προκαλέσει ομοσπονδιακές εκλογές, για
παράδειγμα, περπατώντας στο Rideau Hall και
ζητώντας από την Γενική
Κυβερνήτη να διαλύσει το
Κοινοβούλιο.
Ο Trudeau είπε ότι δεν
ήταν «πρόθυμος» για εκλογές, αλλά «δεν αποκλείει
καμία επιλογή». Σε ένα
σημείο, ο πρωθυπουργός
μίλησε για τις «εκλογές
του επόμενου έτους», στη
συνέχεια διευκρίνισε γρήγορα: «ενδεχόμενα, τις
πιθανές εκλογές του επόμενου έτους».
Ενώ οι Συντηρητικοί επικρίνουν το ποσό των
κρατικών δαπανών - Η
οικονομική δήλωση του
Φθινοπώρου έφερε το
έλλειμμα της κυβέρνησης
λίγο πιο πάνω από τα 381
δισεκατομμύρια δολάρια - το NDP υποστηρίζει
τους δηλωμένους στόχους
των Φιλελευθέρων για
τη θέσπιση ενός εθνικού
προγράμματος παιδικής
φροντίδας, ενός εθνικού
προγράμματος φαρμακευ-

τικής περίθαλψης και περισσότερων επενδύσεων
στη δημόσια υγεία, όπως
σε κατοικίες μακροχρόνιας
περίθαλψης.
“Τα πράγματα που έχει
δηλώσει στο” χτίζουμε καλύτερα “είναι θέματα που

μπορούμε να εργαστούμε
από κοινού, απολύτως”,
δήλωσε ο Singh σ τον
HuffPost. “Όπως, μπορούμε να εργαστούμε μαζί για
τη φροντίδα των παιδιών,
μπορούμε να εργαστούμε
μαζί στη Φαρμακευτική
περίθαλψη ... Υπάρχει ακόμη ένα άνοιγμα για να συνεργαστούμε, γιατί θέλω
να το κάνω.”
Η κύρια ανησυχία του
Σινγκ, είπε, είναι ότι οι
Φιλελεύθεροι δεν θα ακολουθήσουν τις δεσμεύσεις
τους.
“Θα πουν τα σωστά πράγματα, αλλά μετά δεν θα τα
κάνουν.”
Θα πουν τα σωστά πράγματα, αλλά τότε δεν θα το
κάνουν.
Ο ηγέτης του NDP τόνισε
ότι το κόμμα του συνεργάστηκε επιτυχώς με τους
Φιλελεύθερους το 2020.
Αξίωσε τον έπαινο για την
αύξηση του ποσού των
Καναδών που δεν είχαν
εργασία και έλαβαν βοήθεια μέσω των καναλιών
του Καναδικού οφέλους
αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης(CERB), καθώς και
βοήθεια που δόθηκε σε

μαθητές και επίσης μια πιο
γενναιόδωρη επιδότηση
μισθών για τους εργοδότες.
«Αυξήσαμε την επιδότηση
των μισθών από το 10 τοις
εκατό όταν εισήχθη στο
75 τοις εκατό και πήραμε
αμειβόμενη άδεια. Έχουμε

επικεντρωθεί στη λήψη
βοήθειας για άτομα και το
κάναμε αυτό.
«Ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τρουντού, σαφώς
αναζητά εκλογές», είπε ο
Σινγκ.
Ωστόσο, ο Σινγκ δεν θα δεσμευόταν να υποστηρίξει
τον προϋπολογισμό των

τηση, θα μοιραστούμε…
πού βρισκόμαστε», είπε
ο ηγέτης του NDP σχετικά
με τις πιθανές κόκκινες
γραμμές του.
«Βασικά» διαφωνώντας
Ο Σινγκ είπε ότι «διαφωνεί
ουσιαστικά» με δύο πτυχές
του σχεδίου «οικοδόμησης
καλύτερα» των Φιλελευθέρων. Ανησυχεί για το ποιος
πληρώνει όλες τις δαπάνες
της κυβέρνησης και αντιτίθεται στις προσπάθειες
χρηματοδότησης έργων
υποδομής μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού
τομέα (P3s).
«Αυτή η ιδέα της προσέλκυσης ιδιωτικών χρημάτων σε δημόσιες υποδομές
και η αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση της κατασκευής των υποδομών είναι λάθος», δήλωσε ο Singh. “Η
δημόσια υποδομή πρέπει
να παραμείνει δημόσια.”
Προσθέτοντας στη λίστα
επιθυμιών του, ο Σινγκ
είπε ότι θα ήθελε επίσης
να δει την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να αποκομίζει
κέρδος από τα σπίτια μακροχρόνιας περίθαλψης

πρόσφατα ένα κλιματικό
σχέδιο 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Σινγκ
εισηγήθηκε ότι αυτό δεν
αποτελεί «σαφές σχέδιο»
Ο ηγέτης του NDP επεσήμανε επίσης την επιθυμία
να δει περισσότερες μεταφορές υγειονομικής περίθαλψης στις επαρχίες που
είναι μακροπρόθεσμες
και βιώσιμες - κάτι που ο
Τρουντό έχει δεσμευτεί
να κάνει, αλλά μόνο μετά
την πανδημία. Το NDP
ελπίζει επίσης να πιέσει
τους Φιλελεύθερους για
τη δηλωμένη δέσμευσή
τους στη φαρμακευτική
περίθαλψη προχωρώντας
σε ένα νομοσχέδιο που
καθορίζει τις παραμέτρους
για τα σχέδια ασφάλισης
φαρμάκων που χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.
Ο ηγέτης του NDP είπε
ότι «δεν ψάχνει για λόγο
να πάει σε εκλογές», αλλά
το κόμμα του έχει εξοφλήσει τα χρέη του για
την εκστρατεία του 2015
και 2019 και βρίσκεται
σε καλύτερη οικονομική

Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau φτάνει να μιλήσει κατά τη διάρκεια ενημέρωσης
COVID-19 στο Rideau Cottage στην Οτάβα, στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
Φιλελευθέρων. Το NDP θέλει να δει τους πλουσιότερους Καναδούς - εκείνους
με περιουσία άνω των 20
εκατομμυρίων δολαρίων
- να πληρώνουν περισσότερα σε φόρους, καθώς
και ψηφιακοί γίγαντες,
εταιρείες όπως η Netflix,
η Google και η Amazon,
υποχρεωμένες να πληρώσουν εταιρικό φόρο στον
Καναδά, είπε.
«Αυτό που κάναμε είναι
να θέσουμε ό, τι θέλουμε
να δούμε και στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε
τη δύναμη μας για διαπραγμάτευση», δήλωσε
ο Singh, επισημαίνοντας,
για παράδειγμα, την επιτυχή απαίτηση του NDP να
διαπραγματευτεί με τους
πρωθυπουργούς την άδεια
ασθενείας με άδεια. Αυτό
το μέτρο επισημοποιήθηκε αυτό το φθινόπωρο με
την εισαγωγή του Canada
Recovery Sickness Benefit
(CRSB).
«Καθώς πλησιάζουμε στην
περίοδο των διαπραγματεύσεων, εάν υπάρχει χρόνος για διεξοδική συζή-

και προτρέπει την Οτάβα
να αναλάβει την αλυσίδα
κατοικιών Revera, η οποία
ανήκει στο Συμβούλιο
Επενδύσεων του Δημοσίου Τομέα, μια εταιρείας
του Στέμματος.
Ο Σινγκ είπε ότι η «κερδοσκοπική» φύση του
Ρέβερα είχε ως αποτέλεσμα «φρικτές συνθήκες
για σενάρια». Αυτή την
άνοιξη, κατά τη διάρκεια
του πρώτου κύματος της
πανδημίας, σημειώθηκαν
87 κρούσματα σε περιοχές
της Revera, σύμφωνα με
μια συμβουλευτική έκθεση
εμπειρογνωμόνων που εκπονήθηκε για την εταιρεία,
με αποτέλεσμα το θάνατο
266 κατοίκων σε μακροχρόνια περίθαλψη και 20
ηλικιωμένων στις συνταξιοδοτικές κατοικίες της.
Ο Σινγκ είπε ότι ελπίζει
επίσης να δει ένα σχέδιο
ανάκαμψης επικεντρωμένο στη δημιουργία θέσεων εργασίας που «μας
βοηθούν να καταπολεμήσουμε την κλιματική κρίση». Παρόλο που οι Φιλελεύθεροι κυκλοφόρησαν

βάση εάν ξεκινήσει ένας
προεκλογικός αγώνας.
«Είμαστε σε καλύτερη
θέση από ό, τι στις προηγούμενες εκλογές, αλλά
δεν είναι ο στόχος μου»,
είπε.
Η γραμματέας Τύπου του
Συντηρητικού ηγέτη Erin
O’Toole, Τσέλσι Τούκερ,
δήλωσε στο HuffPost ότι
οι Tories υποστήριξαν πολιτικές «για να βοηθήσουν
τους Καναδούς να αντιμετωπίσουν αυτήν την
πανδημία, ενώ παράλληλα
αναπτύσσουν την οικονομία». Ωστόσο, είπε ότι οι
πολιτικές του Trudeau είχαν αφήσει πάρα πολλούς
Καναδούς πίσω.
Ωστόσο, είπε, δεν υπάρχει
όρεξη για εκλογές στο δεύτερο κύμα της πανδημίας.
«Εναπόκειται στον Justin
Trudeau αν θέλει να αναγκάσει όλους όσους δεν
μπορούσαν να συγκεντρωθούν με τις οικογένειές
τους αυτή την περίοδο των
διακοπών σε γραμμές στις
κάλπες», είπε.
Γιάννης Σαραϊδάρης
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Ο Ford προσθέτει συναίσθημα στο λαϊκίστικο ρεπερτόριο, αναλαμβάνει τον ρόλο του «πατερούλη πρωθυπουργού» κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
ΤΟΡΟΝΤΟ - Ο Ντουγκ
Φορντ θέλει οι άνθρωποι
να κρατήσουν λίγο περισσότερο.
Ο λαϊκιστής πρωθυπουργός του Οντάριο μιλά απαλά στη κάμερα λήψης σε
μια πρόσφατη συνέντευξη
Τύπου, ο τόνος του ήρεμος,
σχεδόν παρακαλεστός.
Λέει ότι γνωρίζει ότι οι
άνθρωποι έχουν «πλέον
πάθει κόπωση από το
COVID », αλλά υπάρχει
ένα εμβόλιο. Η οικονομία
θα ανακάμψει. Η επαρχία
θα επανέλθει στην άνοδο.
“Απλά πρέπει να μείνουμε
εκεί”, είπε ο Φορντ. “Θα
υπάρξουν κάποιες προσκρούσεις στο δρόμο την
επόμενη στιγμή.”
Ο συναισθηματικός τόνος
έχει γίνει μέρος του ρητορικού ρεπερτορίου του
Ford το 2020, έτος κατά
το οποίο ο ασυνείδητος
πολιτικός μαχητής του
δρόμου προσπάθησε να
μετατραπεί σε παρηγορητική φιγούρα της επαρχίας.
Ο Ford ξεκίνησε τη χρονιά
με τον ίδιο τρόπο που
κυβερνούσε από τότε που
οδήγησε τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς σε μια
αποφασιστική εκλογική
νίκη το 2018 - συνεχώς
ασχολείται με τη μάχη.
Ήταν συγκλονισμένος από
την διαμάχη σχετικά με
τις αλλαγές των επωνυμιών και, στη συνέχεια, τις
ελαττωματικές, πινακίδες.
Διαφωνούσε με τα συνδικάτα των δασκάλων της
επαρχίας κατά τη διάρκεια
τεταμένων συνομιλιών. Και
ορκίστηκε να ξεκινήσει
εκστρατεία επανεκλογής
το 2022 φέτος.
Η πανδημία COVID-19 άλλαξε τα πάντα.
«Έγινε - Πατερούλης Πρωθυπουργός- για όλους
και κατάληξε σε αυτό το
συναίσθημα», δήλωσε η

Amanda Galbraith, διευθύντρια της εταιρίας δημοσίων σχέσεων Navigator και
πρώην διευθύντρια επικοινωνιών για τον δήμαρχο
του Τορόντο John Tory,
“Αν πιστεύω ακόμα ότι
υπάρχει ο πολιτικός μαχητής του δρόμου; Απολύτως ... Αλλά έμαθε να το
ελέγχει.”
Οι σχεδόν καθημερινές συνεντεύξεις τύπου του Ford
από τον Μάρτιο, οι οποίες
μόλις πρόσφατα έγιναν
λιγότερο συχνές, έδωσαν
μια αίσθηση ευθύνης σε
μια αβέβαιη στιγμή, δήλωσε ο Galbraith.
“Είναι πραγματικά μια τεράστια αποχώρηση από
το παρελθόν και νομίζω
ότι είναι πραγματικά ένας
γεννημένος καρπός γι ‘αυτόν”, είπε.
Ο Τζον Μιλόι, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο
Wilfrid Laurier και πρώην
υπουργός του επαρχιακού
υπουργικού συμβουλίου
των Φιλελευθέρων, δήλωσε ότι η πανδημία εξανθρώπισε τον Ford.
“Ήταν ο δεξιός θείος όλων
και μετά ξαφνικά ... έχουμε
δει ότι νοιάζεται πολύ για
το τι συμβαίνει στην επαρχία και μάλιστα δείχνει μερικές φορές την ευπάθεια
του μερικές φορές, την
απογοήτευσή του κατά
καιρούς,” αυτός είπε.
Ένας πολιτικός παρατηρητής είπε, ωστόσο, ότι αυτό
που έχει δει το κοινό για
τον Ford είναι μια φυσική
επέκταση του λαϊκιστικού
προσώπου του.
“(Ο Ford) έπρεπε να δράσει
και να αδράξει τη στιγμή
και δεν νομίζω ότι πρέπει να το αφαιρέσετε από
αυτόν, αλλά πιθανώς δεν
απαιτεί μεγάλη ανάπτυξη”,
δήλωσε ο Peter Graefe,
καθηγητής πολιτικών επι-

στημών στο Πανεπιστήμιο
McMaster .
Καθώς η πανδημία φεύγει,
με την επαρχία να βυθίζεται σε ένα δεύτερο κύμα, η
λάμψη μπορεί να έρχεται
για το Ford.
Νωρίτερα αυτό το φθινόπωρο, το σχέδιο «επιστροφή στο σχολείο» του πρωθυπουργού δημιούργησε
διαμάχη με ορισμένους
γονείς και δασκάλους που
απαιτούσαν από την επαρχία να δαπανήσει περισσότερα για να συρρικνωθεί ο
αριθμός των μαθητών στις
τάξεις και να προσλάβει
περισσότερο προσωπικό.
Η κυβέρνηση του Ford
αντιμετώπισε επίσης έντονη κριτική για τους αυξανόμενους θανάτους στους
χώρους της μακροχρόνιας
περίθαλψης των ηλικιωμένων από το COVID-19,
παρά τη δέσμευση του
πρωθυπουργού να κατασκευάσει ένα «σιδερένιο
δαχτυλίδι» γύρω από τα
γηροκομεία.
Και με ένα δεύτερο κλείδωμα σε ολόκληρη την
επαρχία που ξεκινά την
ημέρα του Μπόξινγκ, οι

ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και ορισμένοι
πολιτικοί του Δήμου είναι
θυμωμένοι με την κυβέρνηση.
Η Cristine de Clercy, αναπληρώτρια καθηγήτρια
πολιτικών επιστημών στο
Πανεπιστήμιο του Δυτικού
Πανεπιστημίου, δήλωσε
ότι το 2020 έδειξε ότι ο
Ford είναι «πολύ έξυπνος
διαχειριστής της στιγμής», αλλά αυτή η στιγμή
θα μπορούσε να αλλάξει
ξανά.
“Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτό το τρένο
να φύγει κατευθείαν έξω
από τις γραμμές”, είπε. “Ο
πρωθυπουργός βρίσκεται
στην ακμή του σχοινιού,
από εδώ και πέρα μέχρι τις
επόμενες εκλογές.”
Προχωρώντας στη νέα
χρονιά, ο Milloy είπε ότι
ο Ford είναι ευάλωτος με
πολλούς τρόπους.
Η κυβέρνηση πρέπει να
αντιμετωπίσει την αντίληψη ότι δεν μπορεί να
κοινοποιήσει σαφώς τους
δικούς της πανδημικούς
περιορισμούς, είπε.
Η κυβέρνηση του Ford

επίσης δεν μπόρεσε να
περιορίσει το είδος των
κομματικών αγώνων που
την μάστιζαν νωρίτερα
κατά τη διάρκεια της θητείας της, πρόσθεσε ο Milloy.
Τις τελευταίες εβδομάδες,
οι αμφιλεγόμενες αλλαγές
που έκανε η κυβέρνηση
στις αρχές διατήρησης
έχουν κάνει πρωτοσέλιδα.
Το Οντάριο πέρασε επίσης
ένα νομοσχέδιο που θα
μπορούσε να παραχωρήσει καθεστώς πανεπιστημίου σε ένα χριστιανικό
κολέγιο που διευθύνεται
από αμφιλεγόμενο υποστηρικτή του Ford. Και οι
δύο έχουν δεχθεί επικρίσεις από πολιτικούς της
αντιπολίτευσης και άλλους
κριτικούς.
“Υπάρχουν πολλά περισσότερα με τα οποία μπορείτε να συσχετίσετε (με
τον Ford), αλλά υπάρχει
ένα μέρος του προγράμματός του που πιστεύω
ότι εξακολουθεί να αφορά
τους ανθρώπους”, δήλωσε
ο Μίλοϋ.
Η πανδημία μπορεί επίσης
να εμποδίσει τον πρωθυπουργό να εκπληρώσει

μερικές βασικές υποσχέσεις της προεκλογικής
του εκστρατείας που έκανε
όταν ανέλαβε την εξουσία
το 2018.
Ο Ford έχει αναγνωρίσει
ότι το ρεκόρ των δαπανών
για την καταπολέμηση της
πανδημίας σημαίνει ότι η
δέσμευση του για εξισορρόπηση του προϋπολογισμού έως το 2023-24 είναι
έξω από το παράθυρο.
Αυτό θέτει επίσης υπό
αμφισβήτηση την ικανότητα της κυβέρνησης να
εκπληρώσει την μείωση
των φόρων εισοδήματος
της μεσαίας τάξης κατά
20%. Η μείωση του φόρου
έπρεπε να κοστίσει στην
κυβέρνηση 2,26 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως
ξεκινώντας από το τρίτο
έτος της εντολής της - το
2021.
“Ο Μίλοϋ δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα αυξανόμενης απογοήτευσης στο
υπουργικό συμβούλιο του
Ford, καθώς οι αναγκαίες
πανδημικές αντιδράσεις
συσσωρεύουν προηγούμενα προγραμματισμένα
μέτρα.
“Όλα είναι COVID, COVID,
COVID και μετά από λίγο,
αν είστε υπουργός με μεγάλη λίστα υποχρεώσεων,
αυτό πρέπει να είναι πραγματικά απογοητευτικό”,
είπε.
Ο Γκράιφ είπε ότι ο Φορντ
θα αντιμετωπίσει σύντομα
την πρόκληση της συμφιλίωσης την ανάγκη να δαπανήσει για την πανδημία
με την υπόσχεσή του να
βελτιώσει τα οικονομικά
της επαρχίας.
“Νομίζω ότι η πρόκληση είναι να καταλάβουμε
ποια είναι η προσφορά του
(Προοδευτικού) Συντηρητικού Κόμματος για τους
κατοίκους του Οντάριο σε
λιγότερο από δύο χρόνια”,
είπε.

Η γενιά που ξύπνησε από τις ψευδαισθήσεις της απότομα

Αλεξανδρουπόλεως Άν- εγκαταλειφθήκαμε από
συγγενείς. Βλέπουμε να
θιμος
κρατούν απόσταση, όσοι
Φέτος όλοι λέμε ότι γιορ- παλιά, έπεφταν πάνω μας.
τάζουμε «διαφορετικά» Στέκονται μακριά μας, οι
Χριστούγεννα ! Που πάει κάποτε «κολλητοί» μας.
να πει, «ξεκαβαλικέψαμε» Ακόμα και ο θάνατος, έγινε
από τις ψευδαισθήσεις πιο κρύος και αποκρουμας, χάσαμε τις βεβαιό- στικός (λες και ήταν ποτέ
τητές μας, προδοθήκαμε οικείος).
από την τεχνολογία, ισο- Μήπως, λοιπόν, φέτος, είπεδωθήκαμε από το φόβο, ναι καιρός να πάρουμε τη
πανικοβληθήκαμε από το ζωή μας στα σοβαρά; Συάγνωστο. Φέτος, λησμο- νήθως στοχεύουμε σε μια
νηθήκαμε από φίλους και ζωή, θεωρητική, εξωπραγ-

ματική, χολυγουντιανή,
ασπόνδυλη. Και χάνουμε
τις λεπτομέρειες ετούτης,
της δικής μας. Χάνουμε τη
ζωή, πίσω από το νόημά
της.
Που είναι αυτή καθ’ αυτή
η ζωή μας. Ο Χριστὸς είπε:
«... εγώ ήρθα για να ζήσετε»! Να δημιουργήσετε,
να χαρείτε, να απολαύσετε τον κόσμο με υγεία
πνευματική, την αγάπη
χωρίς καχυποψίες, τον
έρωτα χωρίς εγωϊσμό, την
οικογένεια χωρίς κατακτητικότητα, τα παιδιά χωρίς
επιβλητικότητα. Να αγωνιστείτε να εξασφαλίσετε
όσα σας δίνουν ικανοποίηση (που δεν μειώνεται),
όσα σας ανεβάζουν (χωρίς
κρατούμενα), όσα σας περιβάλλουν (χωρίς ενοχές),
όσα σας συντροφεύουν
(χωρίς τύψεις).

μερινότητά του κι όταν
ο γέροντάς του του το
επεσήμανε, είπε: «γέροντα, εγώ νοιάζομαι για την
άλλη ζωή, τον παράδεισο».
Τότε ο σοφός μονολόγησε:
«πώς θα ζήσεις στον παράδεισο, εσύ που δεν ξέρεις
να ζήσεις εδώ;»

Η πανδημία μας δίδαξε
πολλά. Η ουσία είναι ο άνθρωπος. Αυτός ο άσημος,
ο μικρός, ο ιδιότροπος, ο
στριφνός, ο υποχρεωτικά...
διπλανός μου. Όσα είναι
έξω από την ουσία του,
είναι η εξουσία του. Όσα
είναι «πέριξ της ουσίας»
του, είναι η περιουσία του.
Η εξουσία και η περιουσία
του, δεν είναι δικά του και
γι’ αυτό, με αυτά δεν είναι
ο εαυτός του. Η ουσία του
ανθρώπου είναι ό,τι είναι
ο καθένας. Όπως κι αν
είναι. Χωρίς φτιασίδια και
Σ ’ένα Συναξάρι γράφει ψιμύθια. Όταν δεν φοβάπως κάποιος μοναχός πε- ται, ούτε ντρέπεται. Όταν
ριφρονούσε την καθη- γελάει κι όταν κλαίει. Όταν

πονάει κι όταν χαίρεται.
Όταν συμπαθεί κι όταν
μισεί. Όταν αγαπάει κι όταν
ερωτεύεται. Όταν καταναλώνει κι όταν στερείται.
Όταν λογικεύεται κι όταν
παραλογίζεται. Και πάνω
απ’ όλα όταν ξέρει τις διαστάσεις του, ότι κάποτε
είναι μικρός αλλά πάντα
είναι και άπειρος. Ότι είναι
από χρυσάφι και άργυρο,
αλλά πάντα έχει και λίγο
άχυρο μέσα του.

κή, βαυκαλιζόμαστε με τα
fake news επειδή δεν αντέχουμε την πραγματικότητα
που χτίσαμε.
Την καραντίνα, δεν θα την
ξεχάσουμε, θα την κουβαλάμε μέσα μας για πάντα
κι όταν τη διηγούμαστε,
τότε οι νεώτεροι θα μας
κοιτάζουν περίεργα. Με
συμπάθεια. Θα μείνουμε
ως η γενιά που ξύπνησε
από τις ψευδαισθήσεις της
απότομα. Που γκρεμίστηκε από τα ξυλοπόδαρα της
ευτυχίας της. Που γεννήθηκε ξανά μετά τον θάνατο
του εγωϊσμού της.
Χριστούγεννα είναι, μην
με παρεξηγείτε που ελπίζω στη γέννηση μιας νέας
αλήθειας που μέχρι τώρα
πνίγαμε στα γεννοφάσκια
της. Τα Χριστούγεννα κρύβουν μέσα τους ομορφιά
και ζωντάνια. Προοπτική
και συνέχεια.

Στην καραντίνα δεν αντέχουμε τη μοναξιά, επειδή δεν αντέχουμε τον
εαυτό μας. Βλέπουμε για
πρώτη φορά τη γύμνια
μας, επειδή μέχρι τώρα
φορούσαμε μάσκες υποκρισίας. Τρωγόμαστε με
τους οικογενείς μας, όταν
ζούμε παράλληλες ζωές
μ’ εκείνους. Μελαγχολούμε επειδή δεν μάθαμε να
προσευχόμαστε στο Θεό.
Χάσαμε το αυτονόητο, Καλά, Χριστούγεννα, λοιεξορίσαμε την κοινή λογι- πόν.
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«Οι συνθήκες εργασίας είναι κόλαση»: Οι υπάλληλοι της Amazon
δεν εξεπλάγησαν που στους χώρους εργασίας της έχουν δει
εκατοντάδες περιπτώσεις COVID -19
Δεν υπάρχει κοινωνική απόσταση, δεν υπάρχει επαρκής αποχέτευση », είπε ένας εργαζόμενος.
«Πολλοί από αυτούς, το 99 τοις εκατό, φοβούνται να εργαστούν εκεί, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή»

επιτρέπει στο προσωπικό
να χρησιμοποιεί το δικό
του N-95 ή άλλα πιο προστατευτικά καλύμματα
προσώπου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να
τρομάξει αδικαιολόγητα
τους συναδέλφους, είπε ο
υπάλληλος.
Είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα

τη λήψη προϊόντων στους
πελάτες και την προστασία
των εργαζομένων», είπε.
Συγκεκριμένα μέτρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική χρήση της μάσκας,
τον έλεγχο των θερμοκρασιών, την ενίσχυση
του καθαρισμού και τις
κλιμακωτές αλλαγές και

κανονική άδεια, δήλωσε
ο Bauer.
Ένας άλλος εργαζόμενος
σε ένα από τα κέντρα εκπλήρωσης του Οντάριο
είπε ότι το πρόβλημα δεν
έγκειται στην Amazon,
την οποία είπε ότι πήγε
«πάνω και πέρα» για να
προσπαθήσει να εξασφαλίσει ασφάλεια. Το ζήτημα αφορά μεμονωμένους
υπαλλήλους που παραβιάζουν μέτρα δημόσιας
υγείας.
«Φίλοι που δεν διατηρούν
τα έξι πόδια απόσταση, μάσκες που φοριούνται κάτω
από τη μύτη, οι υπάλληλοι
που δεν αποκαλύπτουν
τα μέλη του νοικοκυριού
που είναι άρρωστα αλλά
εξακολουθούν να εργάζονται», είπε το άτομο, που
εξέφρασε τις απόψεις της
υπό τον όρο της ανωνυμίας. “Είναι μια εξαιρετικά
αγχωτική κατάσταση.”
Οι αυστηρότεροι περιορισμοί στο Οντάριο και
σε άλλες επαρχίες τείνουν
να στοχεύουν σε ιδιωτικές
συγκεντρώσεις και χώρους
όπου συγκεντρώνεται το
κοινό - καταστήματα, εστι-

κειμένου από την εταιρεία
την περασμένη εβδομάδα
σχετικά με δύο νέες περιπτώσεις COVID-19 στο
χώρο εργασίας του, με
λίγες λεπτομέρειες.
Ωστόσο, ο Dave Bauer,
ένας εκπρόσωπος της
Amazon Canada, δήλωσε
ότι η εταιρεία παίρνει το
ζήτημα πολύ σοβαρά και
έχει επενδύσει τεράστια
χρηματικά ποσά για την
προστασία των εργαζομένων από τον ιό.
«Η κορυφαία μας ανησυχία
είναι η διασφάλιση της
υγείας και της ασφάλειας
των υπαλλήλων μας, και
αναμένουμε να επενδύσουμε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020
σε όλες τις παγκόσμιες
δραστηριότητές μας σε
πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το COVID για

τους χρόνους έναρξης για
να καταστεί δυνατή η κοινωνική απόσταση, δήλωσε
ο Bauer.
Υπάρχουν επίσης μαγνητοσκοπημένες πινακίδες
στα δάπεδα των κτιρίων
της Άμαζον για την αποφυγή συμφόρησης και νέο
λογισμικό που επιτρέπει
στους υπαλλήλους να χτυπούν τις κάρτες παρουσίας
μέσω των τηλεφώνων τους
για να αποφύγουν το πλήθος, ενώ τα τραπέζια στις
αίθουσες διαλειμμάτων
εργασίας απέχουν περισσότερο.
Και οι εργαζόμενοι που παρουσίασαν θετικά αποτελέσματα στο το COVID-19
ή πρέπει να αυτό απομονωθούν για δύο εβδομάδες λαμβάνουν αποχή εργασίας έως και δύο
εβδομάδες εκτός από την

ατόρια, μπαρ, σπίτια λατρείας και γυμναστήρια.
Δεν αντιμετωπίζουν τους
υπαλλήλους τους ως ανθρώπινα όντα
Ωστόσο, τα εργοστάσια,
οι μονάδες επεξεργασίας
τροφίμων και τα κέντρα διανομής που εξυπηρετούν
έναν αυξανόμενο όγκο
ηλεκτρονικών αγορών θεωρούνται γενικά απαραίτητα και σε μεγάλο βαθμό
εξαιρούνται από αυτούς
τους ελέγχους. Είναι επίσης
πολύ λιγότερο ορατά.
Ο Πάτρικ Μπράουν, δήμαρχος της πόλης Μπράμπτον της Περιφέρειας
Πηηλ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για τον έλεγχο
της πανδημίας πρέπει να
επικεντρώνονται περισσότερο σε τέτοιους χώρους
εργασίας, των οποίων οι
εργαζόμενοι στην περιοχή

Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Πολυσύχνασ τοι χώροι
εργασίας που καθιστούν
την κοινωνική απόσταση
τελείως αδύνατη. Ελάχιστος εξοπλισμός ατομικής
προστασίας. Λίγες πληροφορίες για λοιμώξεις. Και
μια κουλτούρα εργασίας
υψηλής πίεσης που σε
αποθαρρύνει να μιλήσεις.
Για έναν τωρινό και έναν
πρώην υπάλληλο των
μέχρι τρέλας απασχολημένων αποθηκών του
Amazon Canada και για
έναν συνήγορο των εργαζομένων, η λέξη ότι οι
εγκαταστάσεις έχουν δει
εκατοντάδες περιπτώσεις
COVID-19 δεν αποτελεί
σοκ.
Τα «κέντρα εκπλήρωσης
παραγγελιών» της εταιρείας μπορεί να είναι εργοστάσια υψηλής τεχνολογίας όσον αφορά την
επεξεργασία παραγγελιών
καταναλωτών με αστραπιαίο τρόπο. Ωστόσο, εν
μέσω της διεύρυνσης των
απαγορευτικών όρων για
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού,
είναι επίσης σε μεγάλο
βαθμό απαλλαγμένα από
τους κυβερνητικούς περιορισμούς - και δεν είναι εξοπλισμένα για να
αποτρέψουν τη μετάδοση
μεταξύ των εργαζομένων,
λένε εκείνοι που έχουν
εργαστεί στα κέντρα.
Πάνω από 400 άτομα
έχουν δοκιμαστεί θετικά
μόνο στις τέσσερις εγκαταστάσεις στην περιοχή
Peel του Οντάριο που
περιβάλλουν το Διεθνές
Αεροδρόμιο Pearson, μια
πηγή εξοικειωμένη με τα
στοιχεία έχει πει σε δημοσιογραφικό πρακτορείο
«Δεν με εκπλήσσει καθόλου, καθώς αντικρύζω
τις συνθήκες εργασίας»,
δήλωσε ο Savi. Ο Sidhu, ο
οποίος εργάστηκε σε ένα
από τα δύο εργοστάσια
στο Brampton, Ont., Το
2018. “Οι συνθήκες εργασίας είναι κόλαση.”
Η ίδια η εταιρεία, ωστόσο,
λέει ότι έχει επενδύσει
εκατομμύρια για να διατηρήσει τους υπαλλήλους
ασφαλείς και εργάζεται
σκληρά για να αποφύγει
την εξάπλωση του ιού,
ενώ ένας τρίτος υπάλληλος
είπε ότι τα προβλήματα
COVID προκαλούνται από
απρόσεκτους εργαζόμενους, όχι από την Amazon.
Ο Sidhu είπε ακόμη και
όταν εργάστηκε για λίγο
ως οδηγός ανυψωτικού
οχήματος πριν από δύο
χρόνια, το πάτωμα ήταν
πάντα απασχολημένο. Θα
μπορούσαν να υπάρχουν
οκτώ ή εννέα άτομα σε ένα
διάδρομο, «πολύ κοντά».
Οι αίθουσες μεσημεριανού
γεύματος ήταν «πάντοτε

πολύ γεμάτες» και σχηματίζονταν ουρές σειρές έξω
από τις τουαλέτες, είπε.
Έκτοτε, η Amazon προσέλαβε χιλιάδες περισσότερους εργαζομένους για
να στελεχώνουν τις ίδιες
εγκαταστάσεις και άλλες
στον Καναδά.
Τώρα, λέει ένας τωρινός
υπάλληλος σε άλλο κέντρο
εκπλήρωσης παραγγελιών
στην Περιοχή του Peel, οι
επόπτες αποθαρρύνουν
τους ανθρώπους από το
να κρατήσουν απόσταση
δύο μέτρων, περιμένοντας
να χρησιμοποιήσουν την
τουαλέτα, πιστεύοντας ότι
οι ουρές καταλαμβάνουν
πολύ χώρο.
Φαίνεται να υπάρχει λίγος
καθαρισμός στο εργοστάσιο για να αποφευχθεί η
μετάδοση ιών από τις επιφάνειες, δήλωσε ο εργαζόμενος, ο οποίος βρίσκεται
σε άδεια χωρίς αμοιβή
από την άνοιξη, αλλά παραμένει σε επαφή με τους
συναδέλφους του. Ζήτησε
να μην κατονομαστεί για
να αποφευχθεί η τιμωρία
από τον εργοδότη του.
«Δεν υπάρχει κοινωνική
απόσταση, δεν υπάρχει
επαρκής αποχέτευση»,
είπε ο εργαζόμενος. «Πολλοί από αυτούς, το 99%
από αυτούς, φοβούνται να
εργαστούν εκεί, αλλά δεν
έχουν άλλη επιλογή».
Ας Προστεθεί στην έλλειψη προφυλάξεων την
αδιάκοπη προσπάθεια
παραγωγικότητας που έχει
το προσωπικό να τιμωρείται για μικρές αποκλείσεις
ή καθυστερήσεις για λίγα
λεπτά, είπε ο υπάλληλος.
«Οι άνθρωποι έξω δεν
καταλαβαίνουν διότι παίρνουν τα δέματά τους κάθε
μέρα», είπε. “Δεν καταλαβαίνουν την εργασία
σκλάβου που προηγείται
της παράδοση των δεμάτων σας.”
Η Amazon εκδίδει μάσκες
χειρουργικού τύπου για
υπαλλήλους, αλλά δεν

του πηγαίνουν συχνά στο
σπίτι - και ενδεχομένως μολύνουν - πολυεθνικές κατοικίες. Ο Μπράουν συνιστά στους υπαλλήλους να
έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ημέρες ασθενείας,
ότι το Υπουργείο Εργασίας
του Οντάριο επιθεωρεί
συχνότερα τα εργοστάσια
και να δημιουργηθεί ένα
κέντρο απομόνωσης στο
Μπράμπτον, έτσι ώστε
οι υπάλληλοι που έχουν
θετικά αποτελέσματα να
μπορούν να απομακρυνθούν από τα μέλη της οικογένειας.
«Η κατάσταση είναι κρίσιμη και αυτοί οι εργαζόμενοι χρειάζονται υποστήριξη», δήλωσε ο Gagandeep
Kaur του Κέντρου Εργατών
Αποθήκης.
Το Κέντρο ιδρύθηκε από
την Καναδική Ένωση Ταχυδρομικών Εργαζομένων για να βοηθήσει τους
υπαλλήλους του Amazon κανένας από τους οποίους
δεν είναι συνδικαλισμένος
σε αυτήν τη χώρα - και
άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.
Ο Κάουρ είπε ότι λίγοι από
τους υπαλλήλους είναι
πρόθυμοι να μιλήσουν
και κινδυνεύουν να τιμωρηθούν στην εργασία.
«Δεν θέλουν να χάσουν τη
μόνη δουλειά που έχουν.
Η Amazon είναι αυτή που
προσλαμβάνει κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. “
Ένα από τα προβλήματα
που τροφοδοτούν τη μετάδοση του COVID-19 είναι η
έλλειψη νομοθετικών και
αμειβόμενων ημερών για
τους πολυάριθμους προσωρινούς εργαζόμενους
στις εγκαταστάσεις. Αυτό
σημαίνει ότι είτε μένουν
στο σπίτι χωρίς αμοιβή είτε
πηγαίνουν στη δουλειά
τους άρρωστοι, ελπίζοντας
ότι δεν έχουν τον κοροναϊό και να αποφύγουν να
μολύνουν άλλους, είπε ο
Kaur.
Η αύξηση της πίεσης είναι
το σύστημα της Amazon
για την παρακολούθηση
της παραγωγικότητας των
εργαζομένων, που έχει
σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιεί το “time off task”.
Ο Sidhu υπενθυμίζει ότι
τη δεύτερη μέρα του στη
δουλειά καθυστέρησε 10
λεπτά σάρωση του πρώτου του αντικειμένου, επειδή ο σαρωτής είχε δυσλειτουργία. Αλλά ακόμη και
τότε τιμωρήθηκε από έναν
επόπτη.
Ακόμη και ο χρόνος που
αφιερώνεται στην τουαλέτα παρακολουθείται,
είπε ο άλλος εργαζόμενος,
ο οποίος θυμάται έναν
επόπτη που προτείνει ότι
οι συνεργάτες θα μπορούσαν να εργάζονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες
χωρίς διάλειμμα για την
τουαλέτα.
«Δεν αντιμετωπίζουν τους
υπαλλήλους τους ως ανθρώπινα όντα», είπε.
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Οι άνθρωποι δεν δείχνουν έλεος»: Οι διαδικτυακές εξώσεις
προκαλούν συναγερμό στο Οντάριο
Είναι «παράλογο» να εκδιώκουμε ανθρώπους σε μια κρίση υγείας που έχει αφαιρέσει από
πολλούς την ικανότητα να πληρώσουν το ενοίκιό τους, λέει δικηγόρος
Ενοικιαστής μετά από ενοικιαστή μίλησαν στην εικονική συνάντηση, περιγράφοντας πώς το COVID-19
έχει καταστρέψει τη ζωή
και τα οικονομικά τους τον
τελευταίο χρόνο.
Μια μητέρα του Τορόντο
είπε ότι αγωνίστηκε να τηρήσει τους λογαριασμούς
αφού έχασε τη δουλειά της
στη βιομηχανία εστιατορίων. Ένας άντρας του Χάμιλτον πίσω από τις πληρωμές
ενοικίου είπε ότι έμεινε σε
επαφή με τον ιδιοκτήτη
του για την οικονομική
του κατάσταση μετά την
απόλυση.
“Είναι το COVID, οι άνθρωποι αγωνίζονται”, άσκησε
έκκληση στο Συμβούλιο
των Ιδιοκτητών και ενοικιαστών ο John Mazzilli κατά
τη διάρκεια των ομάδων
ακροάσεων της 18ης Δεκεμβρίου - όλες αφορούσαν τη μη καταβολή του
ενοικίου.
Παρόμοιες σκηνές που
διαδραματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες έχουν
προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των δικηγόρων του
Οντάριο, οι οποίοι λένε ότι
η επανάληψη των εξώσεων στο δεύτερο κύμα της
πανδημίας συμπίπτει με τη
μετάβαση σε ακροάσεις
μόνο στο διαδίκτυο που
συσσωρεύουν τις αποφέσεις εναντίον ενοικιαστών.
“Αυτοί οι άνθρωποι δεν
δείχνουν έλεος”, δήλωσε ο
Kenn Hale από το Κέντρο
Υπεράσπισης Ενοικιαστών
Οντάριο(ACTO) σε πρόσφατη συνέντευξη. “Αναμένεται να πληρώσουν και
να πληρώσουν τώρα ή να
φύγουν.”
Ο Χέιλ, διευθυντής υπεράσπισης και νομικών υπηρεσιών για το ACTO, δήλωσε
ότι είναι “παράλογο” να
εκδιώξουμε ανθρώπους
κατά τη διάρκεια μιας κρίσης υγείας που έχει αφήσει
πολλούς ανίκανους να
πληρώσουν ενοίκιο λόγω
της απώλειας εισοδήματος.
“Είναι αρκετά κακό στις
φυσιολογικές στιγμές για
να χάσουν τα σπίτια τους
και να αντιμετωπίζονται
άδικα σε μια διοικητική
διαδικασία. Αλλά μπορεί
να είναι ζωή ή θάνατος
στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα”, είπε σε
πρόσφατη συνέντευξη.
Οι εξώσεις τέθηκαν σε

τους κατοίκους του Οντά- θούν σε μεγαλύτερο αριθριο κατά τη διάρκεια αυτής μό από ό, τι είχε δει στο
της δύσκολης περιόδου”. παρελθόν.
«Ψηφιακή πρώτη στρα- “Αυτό που αλλάζει είναι ότι
τηγική» από τα Tribunals οι ενοικιαστές ορθώνουν
το ανάστημά τους τώρα”,
Ontario
Τα Δικαστήρια του Οντά- είπε.
ριο, εν τω μεταξύ, δήλω- Ο διοργανωτής ενοικιασαν ότι ακολουθούν “μια στών Bryan Doherty με το
ψηφιακή πρώτη στρατη- Keep Your Rent Τορόντο
γική για την κάλυψη των είπε ότι η ομάδα του και
διαφορετικών αναγκών άλλοι ζήτησαν απαλλαγή
των κατοίκων του Οντά- από το ενοίκιο που ξεπερριο και την ενίσχυση της νά το μορατόριουμ για τις
ποιότητας των υπηρεσιών εξώσεις, υποστηρίζοντας
ότι η παύση των εξώσεων
επίλυσης διαφορών”.
Ανέφερε ότι τα αιτήματα θα αφήσει τις περιπτώσεις
για προσωπικές ακροά- να συσσωρευτούν.
Το Δικαστήριο του Οντάριο δεν παρακολουθεί τις εξώσεις, αλλά σύμφωνα με τον σεις θα εξεταστούν κατά “Γνωρίζαμε ότι ένα μοραACTO, το συμβούλιο άκουσε περισσότερες από 7.000 υποθέσεις το Νοέμβριο. Ενε- περίπτωση για να δια- τόριουμ στην αρχή της
νήντα έξι τοις εκατό αυτών κατατέθηκαν από κάποιον ιδιοκτήτη εναντίον μισθωτή σφαλιστεί ότι τα άτομα κρίσης του COVID θα παδιευκολύνονται σύμφωνα ράγει απλώς μια έξωση
του, δήλωσε ο ACTO.
με τον Κώδικα Ανθρωπί- στο κέντρο της κρίσης,
αναστολή μέχρι τα τέλη ακρόασης όπου αγωνίζο- Η NDP MPP Suze Morrison, νων Δικαιωμάτων. Από αυτό είναι που βλέπουμε
η οποία παρουσίασε την τα μέσα Δεκεμβρίου, τα τώρα”, είπε τηλεφωνικά σε
του καλοκαιριού και το νται για να ακουστούν.
Συμβούλιο ιδιοκτητών και Το νομοσχέδιο 184 προκα- πρόταση, δήλωσε ότι η Δικαστήρια του Οντάριο μια συνέντευξη στα μέσα
διαδικτυακή μορφή ακο- δεν είχαν επιβεβαιώσει εάν Δεκεμβρίου.
μισθωτών εργάζεται τώρα λεί ανησυχίες
μέσω μιας καθυστέρησης Υπάρχει επίσης ανησυχία ής δεν είναι προσβάσιμη είχαν εγκριθεί προσωπικές Τα ενοίκια από καιρό δεν
ήταν οικονομικά προσιτά
περιπτώσεων που λένε οι για αλλαγές στο νομοσχέ- για άτομα με προβλήμα- ακροάσεις.
παρατηρητές πριν από την διο 184, το οποίο έγινε τα όρασης ή για άτομα Ο Sam Nithiananthan, δι- στη μεγαλύτερη πόλη του
πανδημία και έχει αυξηθεί νόμος το καλοκαίρι. Επι- που δεν έχουν σταθερή οργανωτής στο People’s Οντάριο, και ο Doherty
φέτος καθώς περισσό- τρέπει στους ιδιοκτήτες να πρόσβαση στο Διαδίκτυο, Defense Τορόντο, δήλωσε είπε: Κατά κάποιο τρόπο
τεροι άνθρωποι χάνουν προσφέρουν συμφωνίες μεταξύ των άλλων προ- ότι οι διαδικτυακές ακρο- το “COVID έριξε βενζίνη σε
άσεις ήταν ένα “δίκοπο αυτή τη φωτιά.”
αποπληρωμής χωρίς να κλήσεων.
εισόδημα.
Τα δικαστήρια του Οντά- εμφανιστούν ενώπιον του “Ανησυχώ βαθιά για το γε- σπαθί” στη διαδικασία Είπε ότι πρέπει να ασκηθεί
ριο δεν παρακολουθούν Διοικητικού Συμβουλίου γονός ότι υπάρχουν παρα- εξώσεων, καθώς οι σύμ- πίεση στους ιδιοκτήτες και
τις εξώσεις, αλλά σύμφωνα ιδιοκτητών και ενοικια- βιάσεις των ανθρωπίνων μαχοι μπορούν τώρα να τις κυβερνήσεις για την
με τον ACTO, το συμβούλιο στών, οπότε ορισμένοι δικαιωμάτων εδώ”, είπε η συντονιστούν και να στη- αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης που πλήττει
άκουσε περισσότερες από ενοικιαστές υπογράφουν
7.000 υποθέσεις το Νο- σε δυνητικά παράλογους
έμβριο. Ενενήντα έξι τοις όρους αποπληρωμής χωεκατό αυτών κατατέθηκαν ρίς να κατανοήσουν πλήαπό έναν ιδιοκτήτη εναντί- ρως τα δικαιώματά τους,
ον μισθωτή, δήλωσε το κέ- δήλωσε ο Hale.
ντρο. Από τις 14 Δεκεμβρί- Μια ομάδα νομικών κλινιου, είχαν προγραμματιστεί κών του Οντάριο, συμπερισυνολικά 4.597 ακροάσεις λαμβανομένου του ACTO,
έγραψε στα Δικαστήρια
για το μήνα.
Ο Χέιλ είπε ότι η μετάβαση του Οντάριο τον Οκτώβριο
σε ένα μοντέλο ακρόασης με προτεινόμενες κατευμόνο μέσω διαδικτύου έχει θυντήριες γραμμές για
δυσκολέψει τους ενοικι- τους δικαστές που εξέτααστές να παρουσιάσουν ζαν περιπτώσεις εκδίωξης
τις περιστάσεις τους ή να κατά τη διάρκεια της παναποκτήσουν πρόσβαση σε δημίας - συμπεριλαμβανομικές συμβουλές, μετα- νομένου του κινδύνου για
ξύ άλλων μέσω του προ- τη δημόσια υγεία και των
γράμματος συμβούλων πιέσεων στα οικονομικά
των ανθρώπων.
καθηκόντων του ACTO.
Οι δικηγόροι πρέπει τώρα Ο Χέιλ είπε ότι η ομάδα δεν Μια ομάδα νομικών κλινικών του Οντάριο έγραψε στα Δικαστήρια του Οντάριο τον
να εισαχθούν στους ενοι- είχε λάβει απάντηση έως Οκτώβριο με προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για τους δικαστές που εξέταζαν
κιαστές στην εικονική συ- τα μέσα Δεκεμβρίου.
περιπτώσεις έξωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας - συμπεριλαμβανομένου του
νεδρία, μπροστά σε όλους Η Προοδευτική Συντηρη- κινδύνου για τη δημόσια υγεία και των πιέσεων στα οικονομικά των ανθρώπων. Η
τους άλλους συμμετέχο- τική κυβέρνηση δεν έχει ομάδα είπε ότι δεν είχαν λάβει απάντηση στα μέσα Δεκεμβρίου.
ντες και οι δύο πρέπει να ακόμη εκδώσει πρόταση
εξέλθουν από τη συνά- της Αντιπολίτευσης που Μόρισον τηλεφωνικά.
ρίξουν τους γείτονές τους. τους μισθωτές εργατικής
ντηση για να μιλήσουν υποστηρίζει το πάγωμα Μια δήλωση από το γρα- Ο Νιθιανάνθαν δήλωσε ότι τάξης κατά τη διάρκεια
των εξώσεων που πέρασε φείο του πρωθυπουργού η κρίση έχει αποκαλύψει της πανδημίας και πέραν
ιδιωτικά.
Ο Hale είπε ότι τέτοιες ομόφωνα αυτό το μήνα, Ντουγκ Φορντ αυτό το μακροχρόνια ζητήματα αυτής.
γνωριμίες δεν γίνονται λίγες μέρες πριν από τη μήνα ανέφερε ότι η κυ- που αντιμετωπίζουν οι “Δεν νομίζω ότι θα είναι
πάντα ομαλά, με τους δι- διακοπή της νομοθετικής βέρνηση “συνεχίζει να δι- ενοικιαστές στην πόλη το ίδιο. Το ερώτημα είναι
κηγόρους να εισέρχονται συνέλευσης μέχρι τον Φε- ερευνά τρόπους για να και έχει παρακινήσει τους αν θα είναι χειρότερο ή
σε «χαοτικές» καταστάσεις βρουάριο.
υποστηρίξει περαιτέρω ενοικιαστές να οργανω- ελαφρώς καλύτερο”, είπε.

Πρωθυπουργός Σκωτίας: Έφτασε η ώρα να γίνουμε ανεξάρτητοι
Η πρωθυπουργός της
Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον
(που τάσσεται υπέρ της
ανεξαρτησίας) δήλωσε
σήμερα ότι είναι καιρός να
γίνει η βρετανική επαρχία
ανεξάρτητο ευρωπαϊκό
κράτος” μετά την επίτευξη
της εμπορικής συμφωνίας
μετά το Brexit μεταξύ της
Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

“Το Brexit έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση του
λαού της Σκωτίας”, ο οποίος ψήφισε σε ποσοστό
62% κατά της αποχώρησης
από την ΕΕ, έγραψε η Νίκολα Στέρτζον στο Twitter
τονίζοντας ότι “καμία συμφωνία δεν θα μπορέσει
ποτέ να αντισταθμίσει
αυτό που αφαιρεί το Brexit
από εμάς”.
“Είναι καιρός να σχεδιά-

σουμε το μέλλον μας ως
ανεξάρτητο ευρωπαϊκό
έθνος”, δήλωσε, καθώς το
Λονδίνο αρνείται στη Σκωτία ένα νέο δημοψήφισμα
για την ανεξαρτησία.

PATRIDES
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Οι μολυσμένες πληγές του Ερντογάν

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμά- υποχρεώσεων και καθολικά αποδεκτών κανόνων
κης, μέλος IHA
του διεθνούς δικαίου.
Καθώς πολλές και σημαντικές ενδείξεις οδηγούν (2) ΣΥΡΙΑ: Οι επικίνδυνοι
πλέον στο συμπέρασμα σοβινιστές της Άγκυρας,
πως η εποχή Ερντογάν μόλις μερικές εβδομάδες
στην Τουρκία έχει αρχί- μετά το (δήθεν) πραξικόσει την κάθοδο προς την πημα του 2016, ξεκίνησυντριβή, είναι χρήσιμο σαν τις διάφορες εισβολές
να θυμηθούμε τις ήδη στην Συρία – όλες με την
μολυσμένες πληγές που «συμφωνία» Ρωσίας και
έχει ανοίξει ο συνασπισμός Αμερικής, η κάθε μία για
ισλαμιστών και φασιστών τους δικούς της λόγους. Η
εκθέτοντας την Τουρκία πρώτη εισβολή ξεκίνησε
σε πρωτόγνωρους, εδώ με την παρδαλή ονομασία
και εβδομήντα ολόκληρα «Ασπίδα του Ευφράτη»
στην Βορειοδυτική Συρία
χρόνια, κινδύνους:
στις 24 Αυγούστου 2016
(1) ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ: και ακολούθησαν η ειΤο «μέτωπο» αυτό αριθμεί σβολή στο Αφρίν στις 21
ολόκληρες δεκαετίες – αν Ιανουαρίου 2018 και στην
όχι αιώνες. Απλά την επο- Βόρεια Συρία στις 9 Οκτωχή των ισλαμοφασιστών βρίου 2019 με τις ειρωνικές
της Τουρκίας οξύνθηκε ονομασίες «Κλάδος Ελαίεπικίνδυνα με τον απρο- ας» και «Πηγή Ειρήνης»
κάλυπτο υβριδικό πόλεμο αντίστοιχα, με αποκλειπου κήρυξε τον Νοέμβριο στικό στόχο τους Κουρτου 2019 η Τουρκία με δικούς πληθυσμούς της
σειρά προκλητικών ενερ- Συρίας. Πρακτικά ο βάλτος
γειών: (α) υπέγραψε «μνη- της Συρίας έχει αποδειμόνιο συνεργασίας» με χτεί πολύ αιματηρός για
τον «υπάλληλο» της στην τον τουρκικό στρατό που
διοίκηση της Τρίπολης υφίσταται τα πάνδεινα
Λιβύης σε μια απόπειρα από το 2016 με συνεχή
πειρατείας ενεργειακού σαμποτάζ, καταδρομικές
πλούτου άλλων χωρών, επιθέσεις, στρατιωτικές
(β) επιχείρησε εισβολή παρενοχλήσεις τόσο από
άτακτων βασιβουζούκων τους Κούρδους πολιτομεταμφιεσμένων σε «πρό- φύλακες όσο και από τον
σφυγες» στον Έβρο τον τακτικό Συριακό στρατό.
Φεβρουάριο του 2020, (γ) Η ανθρώπινη, στρατιωτική
επιχείρησε (και επιχειρεί και οικονομική αιμορραγία
ακόμα) ανάλογη εισβολή της Τουρκίας η οποία δεν
σε ελληνικά νησιά του ανακοινώνεται επισήμως
Αιγαίου με χιλιάδες Σομα- ποτέ, έχει μετατρέψει την
λούς που μεταφέρθηκαν Συρία σε μια επικίνδυνα
στην Σμύρνη από τα βάθη μολυσμένη πληγή για την
της Αφρικής, (δ) μετέτρε- Τουρκία.
ψε χριστιανικούς ναούς
– μνημεία παγκόσμιας πο- (3) ΛΙΒΥΗ: Η ανάμειξη της
λιτιστικής κληρονομιάς σε Τουρκίας στην εμπόλεμη
τεμένη, (ε) μετέτρεψε τις Λιβύη με χιλιάδες μισθοπεριοδικές παραβιάσεις φόρους, στρατιωτικούς
του εναέριου ή θαλάσσιου συμβούλους και πλούσιο
χώρου Ελλάδος και Κύ- πολεμικό υλικό στοχεύπρου σε καθημερινές, (ζ) ει στην «ισχυροποίηση»
μετέτρεψε αυθαίρετα την του «μνημονίου – φάρσα»
Αμμόχωστο σε «τρόπαιο» που υπέγραψε η Τουρκία
και υιοθέτησε πολιτικές με τον υπάλληλο της Αλ
«ενσωμάτωσης» των κα- Σάρατζ στην διοίκηση της
τεχομένων εδαφών της Τρίπολης, για την «νομιμοΚυπριακής Δημοκρατίας φανή» πειρατεία φυσικών
σε συνεργασία με το ψευ- πόρων άλλων χωρών της
δοκράτος ανδρείκελων Ανατολικής Μεσογείου.
που εγκατέστησε με την Το «μέτωπο» αυτό έχει
βία στην κατεχόμενη Κύ- στοιχίσει στην Τουρκία
προ κ.α. Οι νέο-οθωμα- πανάκριβα χωρίς όμως
νικές φαντασιώσεις του την στρατηγικής σημασίας
τουρκικού καθεστώτος σε κατάληψη του λιμένα της
ένα ευρύ φάσμα νέων, μο- Σύρτης που θα της έδινε
νομερών απαιτήσεων που πρόσβαση στα πετρέλαια
συνεχώς «ανακαλύπτουν» της Λιβύης. Οι (άγνωστες)
οι παντουρκιστές, οι ισλα- ανθρώπινες απώλειες και
μιστές και οι φασίστες οι μεγάλες καταστροφές
της Άγκυρας, επιχειρείται πολύτιμου πολεμικού
να επιβληθούν με θορυ- υλικού από την επίθεση
βώδη παραπληροφόρη- αεροπλάνων «άγνωστης
ση, λεκτικό «εκφοβισμό» ταυτότητας» στην τουρυπόκοσμου και απειλή κική βάση Αλ Βατίγια της
χρήσης βίας ενάντια σε Λιβύης το βράδυ της 5ης
κάθε έννοια κανόνων κα- Ιουλίου 2020, προκάλεσαν
λής γειτονίας, συμμαχικών ισχυρό σοκ στην υπεροψία

των ισλαμοφασιστών της
Τουρκίας, από το οποίο
δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Η έντονη κριτική που
ασκείται στην Τουρκική
ανάμειξη στην Λιβύη περιλαμβάνει τεράστιο κατάλογο οργανισμών και
χωρών (Ο.Η.Ε, Ε. Ένωση,
Αραβικός Σύνδεσμος, Ρωσία, ΗΠΑ, Γαλλία, Αίγυπτος,
Ισραήλ, Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ελλάδα, Κύπρος κ.ο.κ.
– ακόμα και την αντιπολίτευση των παντουρκιστών μέσα στην Τουρκία.
Το «μέτωπο» της Λιβύης
εξελίσσεται σε μια ακόμα
μολυσμένη πληγή για την
Τουρκία με συνεχή, άσκοπη θυσία ανθρώπων και
στρατιωτικού εξοπλισμού
στον βωμό της μεγαλομανίας του Ρ.Τ. Ερντογάν.
(4) ΙΡΑΚ και Ιρακινό (Νότιο) ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ: Το Ιράκ
και (Ιρακινό) Νότιο Κουρδιστάν (ομοσπονδιακά
αναγνωρισμένη, ημιαυτόνομη περιοχή του Ιράκ)
αποτελούν διαρκή στόχο
τουρκικών στρατιωτικών
επιχειρήσεων με εισβολές
και αεροπορικές επιδρο-

μές εναντίον Κουρδικών
δυνάμεων ή με χρηματισμό και εξαγορά μελών
της οικογένειας Μπαρζανί
που ελέγχει πολιτικά την
περιοχή. Οι έντονες και
συνεχείς διαμαρτυρίες
της Βαγδάτης σε υψηλούς
τόνους για «επικίνδυνη
παραβίαση της Ιρακινής
κυριαρχίας», αγνοούνται
επιδεικτικά από την Ερντογανική Τουρκία που δρα
στην περιοχή σαν καουμπόι της αμερικανικής
Άγριας Δύσης του 17ου
και του 18ου αιώνα. Την
ίδια ακριβώς συμπεριφορά επιδεικνύει και σε
δύο ακόμα από τις τρείς
υπόλοιπες περιοχές του
Μεγάλου Κουρδιστάν : Το
Βόρειο Κουρδιστάν που
σήμερα καλύπτεται από
τις νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας όπου
μαίνεται, εδώ και δεκαετίες, ο άνισος πόλεμος
άμαχων Κούρδων με τον
πάνοπλο τουρκικό στρατό και το Δυτικό Κουρδιστάν (Rojava, διοίκηση
βόρειας και ανατολικής
Συρίας) όπου η εισβολή
του 2018 δημιούργησε μια
νέα, μολυσμένη εστία για
την Τουρκία. Το αντίστοιχο «έργο» στο Ανατολικό

Κουρδιστάν (περιοχές της
βορειοδυτικής Περσίας)
έχουν αναλάβει οι «φρουροί της επανάστασης» του
Ιράν. Πέρα όμως από όλα
αυτά, υπάρχουν διαρκώς
καταγγελίες πως η Τουρκία
εγκαθιστά στρατιωτικές
βάσεις στο βόρειο Ιράκ
(που συχνά δέχονται επιθέσεις και σαμποτάζ) με
στόχο όχι μόνο τους Κουρδικούς πληθυσμούς αλλά
και τις πλούσιες πετρελαιοπηγές του Ιράκ.
(5) ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Η Αίγυπτος αποτελεί ένα ακόμα
«μέτωπο» για τους ισλαμοφασίστες της Τουρκίας.
Η Αίγυπτος απαιτεί μια
«ζώνη ασφαλείας» μέσα
στην Λιβύη (η οποία συμπωματικά περιλαμβάνει
τον πετρελαϊκό πλούτο
της Λιβύης), με την ίδια
ακριβώς λογική της τουρκικής απαίτησης για «ζώνη
ασφαλείας» μέσα στην
Συρία, με την οποία η
Τουρκία «δικαιολογεί» τις
εισβολές της στην Συρία.
Η Τουρκία βέβαια, πιστή
στην ακόρεστη πλεονεξία
των νέο-οθωμανικών της
φαντασιώσεων εφαρμό-

ζει την παροιμία «Και τα
δικά μου δικά μου και τα
δικά σου δικά μου» κατηγορώντας την Αίγυπτο
για «παράνομες απαιτήσεις» επί της Λιβύης! Η
συντονισμένη όμως κινητοποίηση της Αιγύπτου με
την υποστήριξη ισχυρών
χωρών, σε συνδυασμό με
την συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών
στην οποία κατέληξαν
Ελλάδα και Αίγυπτος στις
6 Αυγούστου 2020, έχει
βάλει φραγμό στις «πρωτοβουλίες» των ξένων
εισβολέων στην Λιβύη.
Η τουρκική υποστήριξη
όλων των «εξεγέρσεων»
της Αραβικής Άνοιξης και
η απροκάλυπτη στήριξη
των «Αδελφών Μουσουλμάνων» μέσα στην Αίγυπτο
(στην οποία θεωρούνται
τρομοκράτες), έχει μετατρέψει τις σχέσεις των
δύο χωρών σε μια ακόμα
μολυσμένη εστία για το
τουρκικό καθεστώς, με
πάρα πολλές «παρενέργειες».
(6) ΡΩΣΙΑ και ΑΡΜΕΝΙΑ-ΑΖΕΡΜΠΑΙΤΖΑΝ-ΑΡΤΣΑΧ:
Το «μέτωπο» της Τουρκίας
με την Ρωσία υπάρχει ήδη
από την σημαντική αντίθε-

ση συμφερόντων σε διάφορα σημεία του κόσμου
(Συρία, Λιβύη, Καύκασος
κ.α). Στο Ναγκόρνο Καραμπάχ απλά συνέπεσαν,
για διάφορους λόγους της
κάθε πλευράς. Το αποτέλεσμα ήταν (ύστερα από
πολεμικές επιχειρήσεις έξη
εβδομάδων και «κέρδη»
επτά περιοχών γύρω από
το Ναγκόρνο-Καραμπάχ
για το Αζερμπαιτζάν), η
Μόσχα να επιβάλλει μια
συμφωνία η οποία είναι
σχεδόν παρόμοια με τον
συμβιβασμό που είχε επιτευχθεί μια δεκαετία νωρίτερα μεταξύ των εμπλεκομένων με διπλωματικά
και όχι στρατιωτικά μέσα.
Με την συμφωνία που εξασφάλισε η Μόσχα, εγκαταστάθηκαν 2.000 Ρώσοι
κυανόκρανοι, μαζί με τον
αναγκαίο εξοπλισμό, οι
οποίοι θα φροντίσουν να
εξασφαλίζουν ότι το Αρτσάχ (Ναγκόρνο-Καραμπάχ) θα έχει μια προστατευόμενη από τη Ρωσία
οδική σύνδεση με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν
μια προστατευόμενη από
τη Ρωσία επικοινωνιακή
και οδική σύνδεση με τον

θύλακα στο Ναχτσιβάν. Η
επίσημη Ρωσική στρατιωτική παρουσία τόσο σε
Αρμενία όσο και σε Αζερμπαιτζάν επισημοποιήθηκε όπως και η εξάρτηση
και των δύο χωρών από
την Ρωσία. Τα «κέρδη»
της Τουρκίας αποτελούν
η προπαγανδιστική εκστρατεία γιγαντιαίων διαστάσεων για «θρίαμβο»
στον Καύκασο, η αύξηση
των τουρκικών εξαγωγών
πολεμικού εξοπλισμού
προς το Αζερμπαιτζάν
κατά 600% και η άχρηστη
πρακτικά αλλά πολύτιμη
επικοινωνιακά, εγκατάσταση Ρωσο-τουρκικού
κέντρου ελέγχου της κατάπαυσης του πυρός στο
έδαφος του Αζερμπαϊτζάν,
μακριά από το Ναγκόρνο
Καραμπάχ, από το οποίο
Ρώσοι και Τούρκοι στρατιωτικοί θα παρακολουθούν
την κατάπαυση του πυρός
με τεχνικά μέσα.
(7) ΙΣΡΑΗΛ: Το κράτος
του Ισραήλ αποτελεί επίσημο στόχο των παντουρκιστών* της Άγκυρας από
τον Ιανουάριο του 2009
όταν ο Ρ. Τ. Ερντογάν, από
το βήμα του Παγκόσμιου
Οικονομικού Φόρουμ του

Νταβός, εξαπέλυσε μια
προσβλητική και εμπρηστική επίθεση εναντίον
του Ισραηλινού προέδρου
Σιμόν Πέρες. Οι φανατικοί
ισλαμιστές της Τουρκίας
θεωρούν το Ισραήλ «Κράτος απαρτχάιντ» και τον
πρωθυπουργό Μπενιαμίν
Νετανιάχου πως «έχει παλαιστινιακό αίμα στα χέρια του». Τον Σεπτέμβριο
του 2020 όταν υπεγράφη
το καταστατικό του East
Med Gas Forum (Φόρουμ
Αερίου Νοτιοανατολικής
Μεσογείου-EMGF), ενός
μεγάλου οργανισμού με
έδρα την Αίγυπτο και επτά
ιδρυτικά μέλη (Αίγυπτος,
Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ,
Ιταλία, Ιορδανία, Παλαιστίνη) – πρόσφατα προστέθηκε ένας παρατηρητής
(Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), η Τουρκία αποκάλεσε
αμέσως το μεγάλο αυτό
εγχείρημα «Συμφωνία του
διαβόλου». Ο δικαιολογημένος αποκλεισμός της
Τουρκίας από το φόρουμ
EMGF, με την ενεργό και
αποφασιστική υποστήριξη του Ισραήλ, κάνει
έξαλλο τον Ρ. Τ. Ερντογάν
ο οποίος συνεχίζει μια
διαρκή, θορυβώδη και
προπαγανδιστική παράσταση «υποστήριξης» των
Παλαιστινίων εναντίον του
Ισραήλ. Ξαφνικά όμως, σαν
να είδε κάποιο όραμα με
πρωταγωνιστή τον Σουλειμάν τον Μεγαλοπρεπή,
διακήρυξε (Σεπτέμβριος
2020) πως «αντί Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι να
διαφωνούν για το ποιος
κατέχει την ιερή πόλη της
Ιερουσαλήμ, πρέπει και
οι δύο να θυμούνται ότι
ανήκει πραγματικά στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία!». Τέλος σύμφωνα με
την τελευταία, οβιδιακή
μεταμόρφωση του παρανοϊκού δικτάτορα** της
Άγκυρας, το Ισραήλ καλείται να συνάψει συμφωνία
ΑΟΖ με την Τουρκία, διαγράφοντας όλες ανεξαιρέτως τις συμφωνίες που έχει
υπογράψει μέχρι σήμερα!
(8) ΓΑΛΛΙΑ: Οι «λογαριασμοί» Γαλλίας και παντουρκιστών έχουν πλούσιο
ιστορικό το οποίο απλώνεται από την επίσημη
αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων μέχρι
το πρόσφατο (3 Δεκεμβρίου 2020) ψήφισμα της
Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης,
με το οποίο το Ναγκόρνο – Καραμπάχ αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητου
κράτους – με συντριπτική μάλιστα πλειοψηφία
(188 ψήφους υπέρ και 3
κατά), μια εβδομάδα μετά
από ανάλογο ψήφισμα
της Γαλλικής Γερουσίας. Οι
σχέσεις Γαλλίας – Τουρκίας
έφθασαν σε οριακό σημείο
όταν ο Γάλλος πρόεδρος
επιτέθηκε στον ισλαμισμό μετά τον αποτρόπαιο
αποκεφαλισμό ενός καθηγητή γυμνασίου στο
προάστιο του Παρισιού
Κονφλάν-Σεντ-Ονορέ. Σαν
αυτόκλητος δικηγόρος,
ο Ρ. Τ. Ερντογάν έσπευσε
να δηλώσει πως ο Γάλλος
συνέχεια στη σελίδα 14
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Οι μολυσμένες πληγές του Ερντογάν
συνέχεια από τη σελίδα 13
πρόεδρος «ανήκει σε ψυχιατρείο», θυμίζοντας έντονα την καμήλα που δεν
βλέπει την καμπούρα της.
Το μένος και η αφόρητη
ενόχληση του Ρ. Τ. Ερντογάν απέναντι στον Γάλλο
πρόεδρο εκφράστηκε και
στις 4 Δεκεμβρίου 2020
στον ιερό χώρο της Αγίας
Σοφίας: Ο Ρ.Τ. Ερντογάν
χαρακτήρισε τον Εμ. Μακρόν «πρόβλημα για τη
Γαλλία», εκφράζοντας την
ελπίδα «να απαλλαγεί από
αυτόν!». Τα αντιτιθέμενα
συμφέροντα Γαλλίας και
Τουρκίας σε ολόκληρη
την Ανατολική Μεσόγειο,
η Γαλλική υποστήριξη των
κανόνων του διεθνούς
δικαίου που δικαιώνουν
πλήρως τις ελληνικές θέσεις, η Γαλλική δραστηριοποίηση στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προκειμένου να τιμωρηθούν πρακτικά οι νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις
συμπληρ ώνουν, έσ τω
στοιχειωδώς, την εικόνα
μιας ακόμα μολυσμένης

πληγής που έχει ανοίξει ο Ρ. λείπουμε δικαιώματα και
Τ. Ερντογάν στην σημερινή συμφέροντα στην αναΤουρκία.
τολική Μεσόγειο», «Δεν
θα υποχωρήσουμε για
(9) ΗΠΑ και ΙΡΑΝ: Το «μέ- τους S-400», «Θα προχωτωπο» των σοβινιστών της ρήσουμε σε αντίποινα»,
Άγκυρας με τις Η.Π.Α. κα- «Οι κυρώσεις αποτελούν
κοφόρμισε αιφνιδιαστικά επίθεση στα κυριαρχικά
στις 14 Δεκεμβρίου 2020 μας δικαιώματα», Μεβλούτ
όταν η Ουάσιγκτον ανα- Τσαβούσογλου, 17 Δεκεμκοίνωσε κυρώσεις κατά βρίου 2020. Εξ άλλου, ο Ρ. Τ.
της Τουρκίας (με αφορμή Ερντογάν, μέσα σε πελάγη
την προμήθεια από την ευτυχίας κατά την «παρέΡωσία των S-400) οι οποί- λαση νίκης» στο Μπακού
ες πλήττουν καίρια την κραυγάζοντας «Αύριο η
τουρκική πολεμική βιομη- Τουρκία παντού» (9 Δεχανία. Οι αρχικά αμήχανες κεμβρίου 2020), φρόντισε
τουρκικές αντιδράσεις να θέσει θέμα Αζερικής
(«ολέθριο λάθος», «ανεξή- μειονότητας μέσα στην
γητες», «άδικες») γρήγορα πολυεθνική (όπως και η
μετατράπηκαν σε κούφι- Τουρκία) Περσία. Για να
ους λεονταρισμούς («Δεν αντιληφθεί κανείς το μέσυμβιβαζόμαστε» Χου- γεθος και την έκταση της
λουσί Ακάρ 15/12/2020, διπλωματικής πρόκλησης
«Σύντομα πάμε στο διά- απέναντι στην Περσία,
στημα – οι κυρώσεις δεν αρκεί να φανταστεί ένα
επηρεάζουν τις επιδιώ- Πρόεδρο της Ελληνικής
ξεις μας» Ρ.Τ. Ερντογάν Δημοκρατίας να διακη16/12/2020, «Σκοπός τους ρύσσει την αναγκαιότητα
είναι να μπλοκάρουν τα αυτοδιάθεσης δεκάδων
άλματά μας στην αμυντική εκατομμυρίων Κούρδων
βιομηχανία» Ρ.Τ. Ερντογάν που διώκονται καθημερινά
17/12/2020, «Δεν εγκατα- μέσα στην Τουρκία!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ευκαιριακή επιβολή τετελεσμένων και η εν συνεχεία επίμονη προσπάθεια
νομιμοποίησης τους «με
συνομιλίες», αποτελεί μια
μονότονα επαναλαμβανόμενη «πρακτική» της
Τουρκίας. Ο εκάστοτε
ζητούμενος «διάλογος»
στοχεύει αποκλειστικά και
μόνο στην νομιμοποίηση
τετελεσμένων που επιβλήθηκαν μονομερώς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας της «πρακτικής» αυτής αποτελούν οι
Η.Π.Α. που καλούντο υποκριτικά από την Τουρκία
«σε συνομιλίες» προκειμένου να νομιμοποιηθεί το
τετελεσμένο της αγοράς
των Ρωσικών πυραύλων
S-400 αλλά απάντησαν
με κυρώσεις – έστω και
καθυστερημένα.
Ας ευχηθούμε να αποτύχει και στην περίπτωση
Ελλάδος και Κύπρου διότι
η Τουρκία ζητάει επίμονα
«διάλογο» και «διάσκεψη»

για την Ανατολική Μεσόγειο με την «ισότιμη» συμμετοχή των ανδρείκελών
της στην κατεχόμενη Κύπρο, με αποκλειστικό στόχο να «νομιμοποιήσει» τα
τετελεσμένα σε βάρος της
εθνικής κυριαρχίας και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων
των «συνομιλητών» της.
Παλιότερα βέβαια, το
«σύστημα» αυτό δούλευε
αποδοτικά. Στις μέρες μας
όμως κανένας δεν πιστεύει
τις υποκριτικές «εκκλήσεις» της Τουρκίας για «διάλογο» από τον οποίο
επιδιώκει αποκλειστικά
και μόνο να πάρει. Άσε
που όποτε υποχρεώθηκε
στο παρελθόν να αναλάβει «υποχρεώσεις» τις
περιφρόνησε επιδεικτικά
πριν ακόμα στεγνώσει το
μελάνι της υπογραφής της!
Το τέλος του Ρ. Τ. Ερντογάν
καθώς και των φανατικών
ισλαμιστών και φασιστών
που τον πλαισιώνουν, δεν
φαίνεται ότι θα διαφέρει
και πολύ από το τέλος του

Σαντάμ Χουσείν, όπως
έσπευσαν να τον προειδοποιήσουν οι Ιρανοί μετά
την άκομψη προσπάθεια
να επηρεάσει την κατάσταση μέσα στην σιιτική
(και πολυεθνική) Περσία…
* Παντουρκισμός και τουρκική πολιτική απέναντι
στον ελληνισμό περιγράφονται στο διαχρονικό,
αυτοβιογραφικό βιβλίο
«Το Θαύμα – Μια πραγματική ιστορία» που είναι
διαθέσιμο εντελώς δωρεάν τόσο στην 5η Ελληνική
έκδοση (2020) όσο και
στην 3η Αγγλική έκδοση
(2019) από την Βιβλιοθήκη
του International Hellenic
Association. Η δωρεάν
ηλεκτρονική έκδοση του
2020 περιλαμβάνει επικαιροποιημένη βιβλιογραφία
εκατοντάδων πηγών σε
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά
και Τουρκικά βιβλία.
** Παρανοϊκός δικτάτορας
Χαρακτηρισμός που αποδόθηκε στον Ρ. Τ. Ερντογάν
από τον διεθνή Τούρκο
μπασκετμπολίστα Ενές
Καντέρ (26 Μαρτίου 2020)

Η επόμενη ημέρα στις σχέσεις της Μ. Βρετανίας με την Ευρώπη
Κώστας Μήλας

Τι αλλάζει στις εμπορικές σχέσεις, τα ταξίδια και τις υπηρεσίες;
Πόσο θα ισχυροποιηθεί
η στερλίνα έναντι του
ευρώ; Τι αλλάζει για τους
φοιτητές και τους χιλιάδες Έλληνες της Βρετανίας; Θα παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία ενωμένη
ή αυτό θα ισχύει μόνο
κατ’ όνομα;
Εξελίξεις σε δέσμη θεμάτων που επηρεάζουν και
την Ελλάδα πυροδοτεί η
μετά από τεσσερισήμισι
χρόνια παζαριών οριστική
συμφωνία ΕΕ-Μ. Βρετανίας
για το Brexit. Οι επιπτώσεις είναι αναπόφευκτες,
θα επιβαρύνουν πολλούς
τομείς της οικονομίας, από
τις εξαγωγές, τον τουρισμό, τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, την φοίτηση στα
βρετανικά πανεπιστήμια,
με μόνο θετικό ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα,
δηλαδή όσα θα ζούσε η
Βρετανία στην περίπτωση ενός άτακτου Brexit.
Ελλείψεις προϊόντων στα
ράφια των σούπερ μάρκετ,
εμπορικοί δασμοί που θα
οδηγούσαν σε αυξήσεις
τιμών, σοβαρά ζητήματα
ασφάλειας, όπως η μη
ανταλλαγή πληροφοριών
(databases) σε θέματα
τρομοκρατίας, βρίσκονται
οριστικά εκτός κάδρου.
Από πολιτική άποψη, η
συμφωνία Brexit δεν είναι
το τέλος αλλά η αρχή περαιτέρω συζητήσεων για
το μέλλον της οικονομικής
και πολιτικής σχέσης μεταξύ M. Βρετανίας και ΕΕ. Επι
45 έτη, τα δύο μέρη συμπορεύθηκαν. Σήμερα, εν
μέσω πανδημίας η οποία
σαρώνει τα πάντα, δύσκολα θα πεισθεί κανείς ότι το

Brexit αποτελεί το τέλος
του δρόμου. Τα δύο μέρη
θα συνεχίσουν να μιλούν
και να συνεργάζονται ειδικά μάλιστα εάν η Σκωτία
αποσχιστεί, κάτι που θα
πιέσει τους Βρετανούς να
ξαναδούν το Brexit από
την αρχή.

Αγορά εργασίας

Οικονομία και επενδύσεις
Σε κάθε περίπτωση οι
επιπτώσεις του Brexit είναι πολλές. Καταρχήν το
βρετανικό νόμισμα θα
ισχυροποιηθεί, τουλάχιστον προσωρινά, λόγω της
μειούμενης οικονομικής
αβεβαιότητας, ωστόσο
η αποχώρηση της χώρας
από την ΕΕ θα επηρεάσει αρνητικά το ΑΕΠ. Κρίνοντας από τα στοιχεία
του Office for Budgetary
Responsibility (στο οποίο
βασίζεται το Βρετανικό
υπουργείο Οικονομικών
για την εξειδίκευση των
οικονομικών του μέτρων)
η συμφωνία θα μειώσει το
Βρετανικό ΑΕΠ κατά 4%
με 6% μακροπρόθεσμα
σε σχέση με το σενάριο
κατά το οποίο η Βρετανία
παρέμενε μέλος της ΕΕ.

χρησιμοποιούν τον Βρετανικό χρηματιστηριακό
δείκτη ως αντισταθμιστικό
παράγοντα ρίσκου στα
χαρτοφυλάκια τους με
Ευρωπαϊκές μετοχές.
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
και συνεργασίες

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους εκπαιδευτικούς. Ο Μπαρνιέ ανακοίνωσε ότι στο μέλλον η Μ.
Βρετανια δε θα συμμετέχει
στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (Εrasmus)
το οποίο δίνει την δυνατότητα σε φοιτητές από
τη Μεγάλη Βρετανία να
Διαφορετικό για μια χώρα πηγαίνουν για ένα εξάμηνο
να ανήκει στην ΕΕ η οποία στην ΕΕ και αντίστροφα.
εξακολουθεί και αποτελεί τον κύριο «πελάτη» Το 2017, περίπου 17.000
των προϊόντων της και Βρετανοί φοιτητές ήρδιαφορετικό να αποχωρεί θαν στην Ε.Ε. και περίπου
από το «κλαμπ» αναζη- 32.000 φοιτητές της ΕΕ
τώντας εκ των υστέρων, έφτασαν στο Ηνωμένο
νέους εμπορικούς προορι- Βασίλειο. Η Μεγάλη Βρεσμούς. Όσον αφορά δε τις τανία παραμένει μεγάλη
επενδυτικές ευκαιρίες, το μόνο στο όνομα καθώς
Brexit, σε μακροπρόθεσμο στερεί στους Βρετανούς
ορίζοντα, μάλλον θα αλ- φοιτητές την εμπειρία του
λάξει τους συσχετισμούς να φοιτούν μέρος των
μεταξύ μετοχών. Πράγμα- σπουδών τους στην ΕΕ και
τι, η μέχρι σήμερα θετική αντίστροφα.
συσχέτιση μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Χρηματιστη- Φοιτητές
ρίων και του Βρετανικού
μάλλον θα εξασθενίσει με Παραδείγματος χάριν για
αποτέλεσμα οι διεθνείς τους φοιτητές ξημερώνει
επενδυτές να μπορούν να μια νέα ημέρα. Όσοι θα

Από την 1η Ιανουαρίου και
μετά, η Βρετανία
θα προχωρήσει
σε ένα νέο σύστημα προσλήψεων, σύμφωνα
με το οποίο, θα
αντιμετωπίζει με
τον ίδιο τρόπο
όσους θέλουν να
εργασθούν στο
νησί, είτε προέρχονται από την
Ε.Ε, είτε από...
οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, οι πολίτες της Ε.Ε.
δεν θα διατηρήσουν το αυτόματο δικαίωμα εργασίας
τους στην Βρετανία. Στην
πράξη αυτό σημαίνει ότι οι
βρετανικές επιχειρήσεις θα
αναγκάζονται να ψάχνουν
αενάως το κατάλληλο προσωπικό στα...πέρατα της
γης ακόμα και εάν αυτό
ήδη βρίσκεται στην πόρτα
τους (ήτοι την Ε.Ε.).

εγγραφούν σε βρετανικά
πανεπιστήμια το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος (2021)
αλλά και αργότερα θα
έρθουν αντιμέτωποι με
σημαντική αύξηση των διδάκτρων. Θα χρειαστεί να
καταβάλουν τα δίδακτρα
των διεθνών φοιτητών, τα
οποία ανέρχονται, κατά
μέσο όρο σε 16.000 ευρώ
τον χρόνο. Προσοχή, δεν
αλλάζει τίποτα για όσους
είναι ήδη εγγεγραμμένοι
και παρακολουθούν πανεπιστημιακό πρόγραμμα Εμπορικές σχέσεις, ταξίπριν από το τέλος Δεκεμ- δια και υπηρεσίες
βρίου 2020.
Από εδώ και στο εξής, η
Όλοι αυτοί έχουν εξασφα- «χαρτούρα» με την μορφή
λίσει τα ίδια δίδακτρα που πρόσθετων ταξιδιωτικών
πληρώνουν και οι Βρε- εγγράφων για απλά τατανοί συμφοιτητές τους, ξίδια μεταξύ Βρετανίας
κάτι που δεν θα αλλάξει και Ε.Ε. ή την μεταφορά
για όσο καιρό διαρκέσουν αγαθών αυξάνεται καταοι σπουδές τους. Επίσης, κόρυφα.
οι Έλληνες φοιτητές θα
εντάσσονται στο καθε- Δεν είναι τυχαίο ότι η βρεστώς φοιτητικής βίζας, τανική κυβέρνηση στοχεύέναν νέο μηχανισμό που ει στην πρόσληψη 50.000
ονομάζεται Student Route, δημοσίων υπαλλήλων οι
τον οποίο πρέπει να ακο- οποίοι και θα ασχολούνται
λουθήσουν οι πολίτες κρά- με την αντιπαραγωγική
τους-μέλους της Ε.Ε. που διεκπεραίωση αυτής της
θα φτάσουν στο Ηνωμένο αχρείαστης γραφειοκρατιΒασίλειο για σπουδές μετά κής διαδικασίας. Στα ταξίτην 1η Ιανουαρίου 2021. δια, οι Βρετανοί αλλά και οι
Στην πράξη πρόκειται για επισκέπτες από Ε.Ε. θα πεμία ακόμα γραφειοκρατική ριμένουν σε διαφορετικές
επιβάρυνση που δεν υπήρ- (και μεγαλύτερες) ουρές
(όπως οι Αμερικανοί, για
χε στο παρελθόν.
παράδειγμα) για είσοδο

στη χώρα. Επιπλέον, όσοι
Βρετανοί ταξιδεύουν στην
ΕΕ, θα χρειάζονται τουλάχιστον έξι μήνες εναπομείναντα χρόνο στο
διαβατήριο τους προτού
αυτό λήξει!
Τέλος, όσοι έρχονται εδώ
από την ΕΕ, και αντίστροφα, δεν θα χρησιμοποιούν
την ταυτότητα τους ως
απλό μηχανισμό πρόσβασης στο σύστημα υγείας
εάν (ω μη γένοιτο) κάτι
συμβεί. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι οι πολίτες
θα πρέπει να πληρώνουν
αυξημένα ασφάλιστρα
(insurance policy) όταν
«κλείνουν» ταξίδι μεταξύ
ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας.
Τέλος, υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα η χρήση της
κινητής τηλεφωνίας από
Ευρωπαίους στη Μεγάλη
Βρετανία (και αντίστροφα)
να υποστεί αυξημένο κόστος παρόλο που, προς το
παρόν, οι εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας θέλουν να το
αποφύγουν.
Θα παραμείνει η Μεγάλη
Βρετανία ενωμένη μόνο
κατ’ όνομα;
O Boris Johnson θα δει
την συμφωνία ως ανασταλτικό παράγοντα στις
βλέψεις της Σκωτίας για
ανεξαρτησία. Φρούδα ελπίδα καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις «δείχνουν» momentum υπέρ
της σκωτσέζικης ανεξαρτησίας καθώς, τόσο η έξοδος από την ΕΕ αλλά όσο
και η πρωθυπουργία του
Boris Johnson, αποτελούν
«κόκκινο πανί» για τους
Σκωτσέζους.
* O Κώστας Μήλας είναι
καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο University of
Liverpool
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Κατερίνα Σακελλαροπούλου και νέος πατριωτισμός
ή Εθνικό είναι το Δημοκρατικό
Γρεβενά που το Μάρτιο
κάθισε και έραψε 600 μάσκες για το προσωπικό του
νοσοκομείου της πόλης,
μέχρι τη χθεσινή παρουσία της στο συσσίτιο της
κοινωνικής κουζίνας «Ο
άλλος άνθρωπος» κι από
το συγκινητικό στιγμιότυπο με τους συγγενείς των
θυμάτων της Μαρφίν την
ημέρα που αποκαλύφθηκε
το μνημείο να έχει σκύψει
προς το μέρος τους επειδή
δεν μπορούσε να τους
πιάσει το χέρι, μέχρι την
επίσκεψή της προχθές
στην Κίναρο, η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας στέλνει
το ίδιο μήνυμα: Εθνικό
είναι το δημοκρατικό.

Γιώργος Φιντικάκης
Όταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έκανε για
πρώτη φορά λόγο για την
ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού, κάποιοι αιφνιδιάστηκαν ενώ δεν ήταν λίγοι
αυτοί που ανασήκωσαν το
φρύδι ειρωνικά. Σήμερα,
σχεδόν ένα χρόνο μετά
από την ανάληψη των καθηκόντων της κανείς δεν
πρέπει να έχει απορίες για
τη σημασία αλλά κυρίως
για το περιεχόμενο του
όρου.
Μέσα σε μια πρωτοφανή κατάσταση, σε κάθε
επίπεδο, η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας στάθηκε από
την πρώτη στιγμή δίπλα
σε όσους βρέθηκαν να κα- σήμερα: Τους πολίτες της
τοικούν σε αυτή τη χώρα αλλά και τους πρόσφυγες

και τους μετανάστες.

κλείει αλλά συσπειρώνει
και βλέπει την ευημερία
να περνάει μέσα από την
ειρηνική συνύπαρξη.

Η επίσκεψη της Προέδρου
στην Κίναρο και η παρουσία της σ’ ένα συσσίτιο
για άπορους ανεβάζει τον
πήχη πολύ ψηλά για όλο
το πολιτικό σύστημα της
χώρας τραβώντας με τρόπο ευδιάκριτο τη γραμμή
ανάμεσα στο φιλολαϊκό
και το λαϊκίστικο. Η δικαστικός Κατερίνα Σακελλαροπούλου από τη θέση
του ανώτατου πολιτειακού
άρχοντα της χώρας στέλνει
το δικό της μήνυμα και
η απήχηση που βρίσκει
στους Έλληνες πρέπει να
Η Πρόεδρος της Δημοκρα- βάλει σε σκέψεις πολλούς.
τίας υπηρετεί το όραμα Ας σπεύσουν να τη μιμηΑπό το τηλεφώνημα στη μιας κοινωνίας συμπερι- θούν.
μετανάστρια μοδίστρα στα ληπτικής που δεν απο-

Μήνυμα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης
Σακελλαροπούλου προς τον Απόδημο Ελληνισμό με την
ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους.
Αγαπητές Ελληνίδες, αγα- σαν, τον χρόνο που πέπητοί Έλληνες
ρασε, απογοήτευση και
θυμό, καθώς δεν στάθηκε
Με ιδιαίτερη συγκίνηση δυνατό να επισκεφθούν
και σεβασμό απευθύνομαι την Ελλάδα, να δουν τους
σήμερα σε όλους εσάς οικείους τους, ίσως και
τους απόδημους συμπα- να τους αποχαιρετήσουν.
τριώτες μας, σε κάθε γωνιά Ξέρω ότι αρκετοί από σας
της γης. Σε όλους εσάς έζησαν από πρώτο χέρι τη
που, μολονότι εγκαταστα- δοκιμασία της ασθένειας
θήκατε σε χώρες και περιο- και κάποιοι δεν τα κατάχές εκτός των εθνικών μας φεραν. Συγκινούμαι βαθιά
συνόρων, εξακολουθείτε κάθε φορά που διαβάζω
να διατηρείτε, ατομικά ένα ελληνικό όνομα στους
και συλλογικά, στέρεους καταλόγους των θυμάτων
πολιτιστικούς και συναι- του κόβιντ, τους οποίους
σθηματικούς δεσμούς με δημοσιεύουν ξένες εφητην πατρίδα. Όλους εσάς μερίδες. Αλλά παράλληλα
που ξεκινήσατε το ταξίδι
αισθάνομαι μεγάλη περησας προς τον κόσμο έχο- φάνια, βλέποντας τόσους
ντας στις αποσκευές σας ομογενείς να συμμετέχουν
τις αξίες του ελληνικού πο- ενεργά στην επιστημονική
λιτισμού και τις αναδείξατε προσπάθεια για τη ν αντιστις χώρες όπου επιλέξατε μετώπιση της πανδημίας.
να ζήσετε. Εσάς, που σε Χαίρομαι την εφευρετικόμια διαδικασία συνεχούς τητα και τον δυναμισμό
και δυναμικής εξέλιξης, τους, την αυταπάρνηση,
αντιμετωπίσατε την απο- το αίσθημα κοινωνικής
δημία σας σαν πρόκληση. ευθύνης που τους διακαΕργαστήκατε σκληρά, πε- τέχει. Στον αγώνα για την
τύχατε να επουλώσετε το κατίσχυση του ανθρώπου
τραύμα του εκπατρισμού έναντι του Φονικού ιού ιού,
με την υπόσχεση του μέλ- είναι οι ήρωες της πρώτης
λοντος, κατορθώσατε να γραμμής.
γεφυρώσετε τις αντιθέσεις και συμβάλατε στην Η πανδημία, ωστόσο, δεν
πρόοδο κ αι την ευημερία ήταν η μόνη αντιξοότητα
των κοινωνιών στις οποίες που αντιμετώπισε η παενταχθήκατε, με την Ελλά- τρίδα μας το 2020. Βρεθήδα πάντα στην καρδιά σας. καμε αντιμέτωποι με την
προκλητική και επιθετική
Η χρονιά που απέρχεται συμπεριφορά της Τουρκίήταν ιδιαίτερα δύσκολη ας, με την αμφισβήτηση
για όλο τον κόσμο και φυ- των κυριαρχικών μας δισικά για την πατρίδα μας. καιωμάτων και τη ν υποΗ πανδημία του κορωνοι- νόμευση, από πλευράς της
ού τραυμάτισε βαθιά τις γείτονος χώρας, της ασφάκοινωνίες. Εκατοντάδες λειας και σταθερότητας
χιλιάδες άνθρωποι έφυ- της περιοχής μας. Ζήσαμε
γαν από τη ζωή μ’ έναν μια περίοδο μεγάλης έvταοικτρό, μοναχικό θάνατο. σης σε σχέση με το μεταΑναρίθμητες οικογένειες ναστευτικό πρόβλημα, το
ήρθαν αντιμέτωπες με το οποίο συχνά χρησιμοποιήπένθος, με την οικονο- θηκε απροκάλυπτα ως μομική ανασφάλεια, με τον χλός διπλωματικής πίεσης
ψυχικό κλονισμό. Ξέρω για την επίτευξη άλλων
ότι πολλοί από σας ένιω- σκοπών. Και, ασφαλώς,

σια χρόνια, να καλλιεργήσουμε την συλλογική
μας αυτογνωσία, να ανασυνταχθούμε εσωτερικά
για να απαντήσουμε στις
σύγχρονες προκλήσεις με
γνώμονα τις ακατάλυτες
αξίες που μας κληροδότησε ο αγώνας των προγόνων μας για την ελευθερία
και τον αυτοπροσδιορισμό.

βιώνουμε τα αναπόφευκτα
προβλήματα που προκαλεί
στην οικονομία μας η πρωτοφανής σε έκταση και
διάρκεια πανδημία.
Αλλά δεν πτοούμαστε, δεν
ορρωδούμε . Ανυποχώρητοι στα εθνικά μας θέματα,
επιζητούμε έναν αμοιβαία
ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς
δικαίου, γιατί μόνον έτσι
θα προάγουμε την ειρήνη
και την σταθερότητα στην
περιοχή μας. Προσηλωμένοι στην ανθρωπιστική μεταχείριση των προσφύγων
και των αιτούντων άσυλο,
ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε αποφασιστικά τα
σύνορά μας από κάθε επιβουλή. Ταλαιπωρημένοι
από μια μακρά περίοδο
οικονομικής κρίσης, ανασυντασσόμαστε για να

ανταποκριθούμε στο αίτημα της ανάταξης και της
ανάπτυξης της οικονομίας
μας, ενισχύοντας τις υγιείς
παραγωγικές δυνάμεις και
κτίζοντας πάνω στις θυσίες
στις οποίες υποβλήθηκαν
όλοι οι Έλληνες το προηγούμενο διάστημα.
Αγαπητές Ελληνίδες, αγαπητοί Έλληνες.
Το 2021 ανατέλλει αναπτερώνοντας τις ελπίδες
μας για την αποδρομή
της πανδημίας και την
σταδιακή επάνοδο στον
ομαλό κοινωνικό βίο.
Ταυτόχρονα για μας, τους
απανταχού Έλληνες, είναι φορτισμένο με έναν
επιπλέον ισχυρό ιστορικό
συμβολισμό. Είναι μια βαθιά τομή στην ιστορία μας.
Η ελληνική επανάσταση

του 1821 άνοιξε το δρόμο
για την απελευθέρωση
από τον οθωμανικό ζυγό,
αποτέλεσε την απαρχή τη
ς πολιτικής συγκρότησης
της Ελλάδας ως ανεξάρτητου εθνικού κράτους
και συνδέοντας το αίτημα της ελευθερίας με τις
προοδευτικές ιδέες του
διαφωτισμού δημιούργησε τις ηθικές και πολιτικές
προϋποθέσεις για την κατάργηση της έννοιας κάθε
ζυγού σε ολόκληρη την
Ευρώπη, δίνοντας στον 19
αιώνα το μεγάλο ιστορικό
του νόημα. Σήμερα, η επέτειος των 200 χρόνων από
την Ελληνική παλιγγενεσία
μας δίνει την ευκαιρία για
εθνική ενδοσκόπηση και
δημιουργικό αναστοχασμό. Μας καλεί να αναλογιστούμε τι πετύχαμε
ως έθνος αυτά τα διακό-

Σ’ αυτήν την προσπάθεια,
το γνωρίζω καλά, συνοδοιπόροι και ενεργοί συμπαραστάτες θα είστε όλοι
εσείς, που με την εργατικότητά σας, τον δυναμισμό
σας, τη δημιουργικότητά σας και την ευελιξία
σας στην ενσωμάτωση
στις χώρες όπου ζείτε,
κατορθώσατε, όχι μόνον
να ενταχθείτε ομαλά στον
κοινωνικό ιστό, αλλά και
να ξεχωρίσετε, ο καθένας
στον τομέα του, πρωτοπορώντας και καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις
ευθύνης στον τόπο όπου
οικοδομήσατε τη νέα σας
ζωή. Και ταυτόχρονα κρατήσατε ζωντανή την παράδοση της ελληνικότητας
ως έννοιας που ταυτίζεται
με τους ανοιχτούς ορίζοντες, την ανάγκη για επικοινωνία, τον πολιτισμικό
διάλογο, την εξωστρέφεια.
Ο δεσμός σας με την Ελλάδα, κράμα ιστορικού
βιώματος, μνήμης και αισθήματος, εκφράστηκε
και εκφράζεται έμπρακτα
και πολυεπίπεδα και σας
διαβεβαιώ ότι η πατρίδα
αναγνωρίζει πάντοτε την
προσφορά σας.
Σας εύχομαι από καρδιάς,
σε σας και στις οικογένειές
σας, καλά Χριστούγεννα
και μια νέα χρονιά αισιόδοξη, ανέφελη και δημιουργική.
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The Prime Minister, Justin Trudeau, issued the following statement on Christmas:
“Merry Christmas, Canada! Today, our family joins Christians across the country and
around the world to celebrate the birth of Christ.

PATRIDES

Premier Doug Ford delivered the following statement on the Christmas holiday:
"Christmas is a time to count our blessings, find moments of peace and rest, and take
stock of what truly matters. For Christians, it represents one of the holiest days of the
year with the celebration of the birth of Christ.

While this Christmas is unlike any other, we can still take time to reflect on the spirit of
“This time of year is full of joy, light, and traditions. As a family, we usually get together the season. The COVID-19 pandemic has presented unprecedented challenges here in
to eat too much food, share laughs and stories, watch cheesy holiday movies, give Ontario and around the world, but the Ontario spirit of our people has shone brightly
each other gifts, and most importantly, spend quality time together.
through these dark times. Whether it was donating personal protective equipment
to frontline workers or helping to bring meals to housebound neighbours, so many
“This year, as we continue to deal with the impacts of the global COVID-19 pandemic, have shown true selflessness, generosity, and compassion. That is the greatest gift
Christmas traditions will be different. Families aren’t getting together for big dinners of all this season.
and friends aren’t stopping by for cookies and eggnog, but we can, and should, give
thanks for everything that unites us. Today is a time to recognize all the good that Stay safe this holiday season by celebrating in person with your immediate housewe have in our lives. It’s a time to celebrate Christ’s message of compassion and hold members only and virtually with your other loved ones. Please remember that
show people we love them – and right now, that message is more important than our best and only defence against this terrible virus is to avoid gathering with those
ever before.
outside your immediate households, practise physical distancing, stay home if you
are feeling sick, wear a mask when required, and wash your hands frequently.
“2020 has been a difficult year for all of us, but through it we’ve seen Canadians meet
these challenging times with generosity, kindness, and hope. Neighbours are helping I know this will be a difficult period, but we must remain on our guard. Together, we
neighbours, kids are giving up play dates and birthday parties, and businesses are will get through these trying times.
retooling their operations, all to help in the fight against COVID-19. We’ve seen this
leadership and dedication from our front line workers, who have put themselves at From Karla, myself, and the Ford family, I wish everyone a Merry Christmas and Happy
risk to keep all of us safe and healthy and our families fed. And we also recognize Holidays."
the work of our Canadian Armed Forces members, both at home and abroad, and
thank them for their sacrifice and service to our country.
“This year everyone has done their part, because as Canadians we show up for one
another. And today, as many spend this holiday away from the ones they love, we
need to continue to support and reach out to friends, neighbours, and those in need
in our communities. As a country, we will come out of this challenging year stronger
and more united, and we will continue to stand together – both today and into the
New Year.
“From our family to yours, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie, and I wish you joy,
health, and love this holiday season. Merry Christmas, everyone.”

The holiday season affords us the opportunity to rest and reflect. Despite the many
challenges and uncertainties of this past year, the SNF Centre for Hellenic Studies
continued its mission to study and teach all aspects of Hellenism and the Hellenic
experience both at home and abroad.
We are extremely grateful to our loyal communities, both near and far, for your continued support. Without you, our work would not be possible. We hope you enjoyed
our (mostly digitally delivered) activities of the past year, and we look forward to
seeing you, in-person, in the very near future.
In a year of challenges, active struggle, but also self-reflection and reconsideration
of all manner of priorities and life-goals, we thus write to you with our best wishes
for this festive season. May 2021 find all of us healthy and strong in a new era of
optimism, creativity, and growth.
Dimitris Krallis, Director of the SNF Centre for Hellenic Studies
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H εξάρτηση από το χρέος.
Γιατί επιβλήθηκαν τα Μνημόνια;

Του Νίκου Ιγγλέση
Η εθνική κυριαρχία, ακόμα
και για τις Μεγάλες Δυνάμεις, είναι ένα σχετικό,
όχι απόλυτο,μέγεθος και
εξαρτάται από τους συντελεστές ισχύος κάθε κρατικής οντότητας. Ένας από
τους σημαντικότερους
αν όχι ο σημαντικότερος,
συντελεστής ισχύος είναι η
νομισματική – οικονομική
ανεξαρτησία. Για να γίνει
κατανοητό το «Ελληνικό
Ζήτημα Εθνικής Κυριαρχίας» πρέπει να απαντηθεί
ένα καθοριστικό ερώτημα:
Γιατί επιβλήθηκαν τα Μνημόνια; Βέβαια το πολιτικό
σύστημα, που τα υπέγραψε, έδωσε τη δική του
απάντηση. Είπε ότι ήταν
αναγκαία, ότι δεν υπήρχε
άλλη λύση, ότι ήταν μονόδρομος.
Μια «επιχείρηση φόβος»
τέθηκε σε άμεση εφαρμογή για να πείσει τους
Έλληνες ότι χωρίς τα μνημόνια δε θα είχαν τρόφιμα,
φάρμακα, καύσιμα και
άλλα αγαθά. Στη συνέχεια
μια «γκεμπελικής υφής»
προπαγάνδα ανέλαβε να
υποτάξει όχι μόνο την οικονομική συμπεριφορά
των πολιτών αλλά και τον
τρόπο που σκέπτονται,
που αξιολογούν, που κατανοούν την κοινωνία και
τον κόσμο. Στόχος ήταν να
διαμορφωθεί ο «μνημονιακός ιδιότυπος» του παγκοσμιοποιημένου ραγιά
με εργαλεία τον παράλογο
φόβο, την ανασφάλεια για
το μέλλον και την υποταγή
σε υπέρτερες δυνάμεις.
Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 όξυνε,
σε υπέρτατο βαθμό, την
οικονομική και δημοσιονομική ανισορροπία της
Ελλάδας. Το 2009 η χώρα
μας πλήρωσε για την εξυπηρέτηση (όχι αποπληρωμή) του δημόσιου χρέους
41,4 δις ευρώ (29,1 δις για
χρεολύσια και 12,3 δις για
τόκους). Παράλληλα είχε
ένα πρωτογενές (δηλαδή
πριν την πληρωμή των
τόκων) δημοσιονομικό
έλλειμμα 23,7 δις. Συνολικά δηλαδή, πλήρωσε 65,1
δις (28% του τότε ΑΕΠ) τα
οποία υποχρεωτικά, λόγω
της ένταξης στην Ευρωζώνη, δανείστηκε από της
αγορές. Ήταν ηλίου φαεινότερον ότι ένας τέτοιου
ύψους δανεισμός, που με

την πάροδο του χρόνου
θα αυξανότανε, δεν μπορούσε να συνεχιστεί τα
επόμενα χρόνια. Το τελευταίο ομόλογο που εκδόθηκε, αρχές του 2010, είχε
επιτόκιο 6,25%. Η Ελλάδα
ήταν μη βιώσιμη μέσα στο
ευρώ.
Οι ευρωφετιχιστές και ο
προπαγανδιστικός μηχανισμός τους μας είπαν ότι
εμείς είμαστευπεύθυνοι
για το δυσθεώρητο χρέος
και το μεγάλο έλλειμμα.
«Όλοι μαζί τα φάγαμε»
κατά την αλήστου μνήμης
ρήση του Θόδωρου Πάγκαλου. Η αυτοενοχοποίηση ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος υποταγής
των πολιτών. Αλλά το οικονομικό πρόβλημα είχε και
έχει άλλες πολύ βαθύτερες
αιτίες που δεν είναι ορατές
από το μέσο πολίτη.
Το 2002, με την ένταξη
στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα
παραχώρησε τη νομισματική ανεξαρτησία της στη
Φραγκφούρτη, στην ΕΚΤ.
Από τη στιγμή εκείνη δεν
μπορεί να εκδίδει νέο χρήμα. Κάθε ανεξάρτητο κράτος, με δικό του νόμισμα,
έχει τρεις δυνατότητες για
να αποπληρώνει το χρέος
του και να καλύπτει το
δημοσιονομικό έλλειμμά
του: α) να δανείζεται, β)
να αυξάνει τους φόρους
μειώνοντας παράλληλα
τις δαπάνες και γ) να εκδίδει νέο χρήμα. Από το
2002 η χώρα μας απώλεσε
την τρίτη δυνατότητα. Τις
συνέπειες βιώνουμε τα
τελευταία 11 χρόνια.

299,5 δις, αύξηση
92% σε σχέση με
το 2001. Το 2019
χρωστούσαμε
356 δις, αύξηση
19% σε σχέση με
το 2009, παρά το
«κούρεμα»των
ομολόγων (PSI)
και την επαναγορά χρέους του
2012, με τα οποία
θεωρητικά διαγράφτηκε χρέος
126,4 δις καθώς
και την άγρια λιτότητα που επιβλήθηκε με τα
μνημόνια. Τα πρώτα οκτώ
χρόνια του ευρώ, το χρέος
αυξανόταν με μέσο ετήσιο
ρυθμό πάνω από 11%.
Τα επόμενα δέκα χρόνια,
λόγω μνημονίων, το χρέος
αυξανόταν με μέσο ετήσιο
ρυθμό 1,9%.
2ον. Ποιός κατέχει το χρέος. Μέχρι το 2001 το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους το κατείχαν οι Έλληνες
και οι τόκοι του παρέμεναν
στην ελληνική οικονομία,
αυξάνοντας τη ρευστότητα. Σήμερα το συντριπτικά
μεγαλύτερο ποσοστό του
χρέους το κατέχουν ξένοι
και οι τόκοι πληρώνονται
στο εξωτερικό. Από το
2002 μέχρι το 2019 η Ελλάδα πλήρωσε 163,4 δις
μόνο για τόκους.
3ον. Σε ποια νομοθεσία
είναι το χρέος. Μέχρι τις
αρχές του 2010 το σύνολο
του χρέους υπαγότανε
στο ελληνικό δίκαιο. Με
τις Δανειακές Συμβάσεις
και το PSI, προοδευτικά,
το μεγαλύτερο μέρος του
χρέους υπήχθη στο αγγλικό δίκαιο. Αυτό κάνει
εξαιρετικά δύσκολη τη
δυνατότητα μονομερούς
αναδιάρθρωσης (κουρέματος) του χρέους.
4ον. Σε ποιο νόμισμα είναι
το χρέος. Αυτό είναι το
σημαντικότερο. Το 2001
το 75% του χρέους ήταν
σε δραχμές. Σήμερα το
σύνολο του χρέους είναι σε
ευρώ, δηλαδή, σε συνάλλαγμα. Μια χώρα δε χρεοκοπεί ποτέ όταν χρωστάει,
όσα και να χρωστάει, στο
εθνικό νόμισμά της, εκδίδει χρήμα και πληρώνει.
Μια χώρα χρεοκοπεί όταν
χρωστάει σε συνάλλαγμα
και δεν έχει το συνάλλαγμα
να πληρώσει. Αυτή είναι η
περίπτωση της Ελλάδας,
που ουσιαστικά χρεοκόπησε το 2010, μέσα στην
Ευρωζώνη.

Στο τέλος του 2001 το 75%
του τότε χρέους (117 δις)
ήταν σε δραχμές και μόνο
το 25% (39 δις) σε ξένο νόμισμα (συνάλλαγμα). Μέσα
σε μια νύχτα το σύνολο
του δραχμικού χρέους
μετατράπηκε σε ευρώ, δηλαδή, σε ένα νόμισμα που
δεν μπορεί να εκδώσει η
Ελλάδα. Έτσι όλο το χρέος Η τυπική χρεοκοπία όμως,
έπρεπε να αποφευχθεί
έγινε συναλλαγματικό.
πάση θυσία. Η παύση της
Το δημόσιο χρέος μιας αποπληρωμής των ομοχώρας προσδιορίζεται βα- λόγων μιας χώρας του
σικά από τέσσερεις παρά- ευρώ θα έθετε υπό αμφισβήτηση, σε μια εποχή
γοντες :
παγκόσμιας χρηματοπι1ον. Ποιο είναι το ύψος στωτικής κρίσης, όλο το
του χρέους και τι ποσοστό σαθρό οικοδόμημα του
αντιπροσωπεύει αυτό σε Ευρωσυστήματος. Δε θα
σχέση με το ΑΕΠ. Το 2001 ήταν απλά μια μεγάλη
χρωστούσαμε 155,8 δις. υποχώρηση της συναλΤο 2009 χρωστούσαμε λαγματικής ισοτιμίας του

ενιαίου νομίσματος, αλλά,
ένα ντόμινο χρεοκοπιών
σ’ όλους τους αδύναμους
κρίκους του.
Χαρακτηριστικό είναι ότι
όποιες χώρες μπήκαν σε
μνημόνια (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κύπρος)
και όσες λόγω μεγέθους
(Ιταλία, Ισπανία) υποχρεώθηκαν σε άτυπα μνημόνια
ήταν όλες χώρες του ευρώ.
Κανένα από τα 9 τότε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός του
ευρώ, δεν αναγκάστηκε να
υπογράψει μνημόνια.
Οι δανειστές, από την
αρχή, εμφανίστηκαν ως
φίλοι και εταίροι που ήθελαν να βοηθήσουν. Ουσιαστικά ήθελαν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.
Προσέφεραν δύο πακέτα
βοήθειας σε συσκευασία
ενός :
1ον. Τις Δανειακές Συμβάσεις, με τις οποίες δίνονταν
στην Ελλάδα, σε δόσεις,
διάφορα ποσά προκειμένου αυτή να συνεχίσει την
αποπληρωμή του παλαιότερου χρέους που έληγε,
ώστε να μην κάνει στάση
πληρωμών. Το PSI έγινε με
καθυστέρηση δύο ετών, το
2012, ώστε οι ευρωπαϊκές
τράπεζες να «ξεφορτωθούν» τα ελληνικά ομόλογα που κατείχαν από την
προηγούμενη περίοδο και
να μην υποστούν μεγάλες
απώλειες. Τα περισσότερα απ’ αυτά τα ομόλογα
αγοράστηκαν από την
ΕΚΤ και εξαιρέθηκαν από
το «κούρεμα». Παράλληλα
η χώρα μας ανέλαβε την
υποχρέωση να εκποιήσει
τη δημόσια περιουσίας της
και τα χρήματα να κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση
του χρέους.
2ον. Τα Μνημόνια, με τα
οποία μέσω άγριας λιτότητας (μείωση μισθών –
συντάξεων και αύξησης
φόρων) επιδιώχθηκε ο
μηδενισμός του δημοσιονομικού ελλείμματος ώστε
αυτό να μην αυξάνει περαιτέρω το ήδη τεράστιο
δημόσιο χρέος. Ο στόχος
αυτός επετεύχθη μετά έξι
χρόνια, το 2016, όταν καταγράφτηκε ένα μικρό
δημοσιονομικό πλεόνασμα, αφού η οικονομία είχε
καταστραφεί, το ΑΕΠ είχε
συρρικνωθεί κατά 25%,
η ανεργία είχε εκτιναχθεί
και 500.000 Έλληνες μετανάστευσανστο εξωτερικό.
«Μικρά αλλά έντιμος με το
ευρώ Ελλάς».
Πρέπει να γίνει κατανοητό
ότι οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια είναι
«κουστούμι». Δε γίνεται
κάποιοι να ήθελαν τις δανειακές συμβάσεις για να
παραμείνουμε στο ευρώ
αλλά, να μην τους άρεσαν
τα μνημόνια.
Η εμφάνιση της πανδημίσυνέχεια 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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Τo προβληματικό ΝΑΤΟ, o «ραγισμένος»
διατλαντικός δεσμός και η Προεδρία Biden
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
Οι αντιφατικές και «αντισυμβατικές» τοποθετήσεις
του Πρόεδρου των ΗΠΑ
Donald Trump, κατά την
διάρκεια της θητείας του
και η διαρκής αμφισβήτηση του σε όσα στην
Ουάσιγκτον θεωρούνταν
μεταπολεμικά γεωπολιτικά
δεδομένα όπως το ΝΑΤΟ
και η ενιαία Ευρώ-Ατλαντική Ασφάλεια, δημιούργησαν ανασφάλεια
σε πολλούς Ευρωπαίους
Συμμάχους. Ο Διατλαντικός Δεσμός (Transatlantic
Link) που μετά το 2014
με την προσάρτηση της
Κριμαίας από την Ρωσία
και την αναθεωρητική της
πολιτική είχε ενισχυθεί,
αναμφίβολα υπέστη ρωγμές και μετατράπηκε σε
«Διατλαντικό… Άγχος».
Οι υπεραπλουστευμένες
προσεγγίσεις Trump στα
πολύπλοκα και αλληλεξαρτώμενα θέματα των
διεθνών σχέσεων και η
εμπορευματική αντίληψη περί «συναλλαγών»
(transactional policy) στην
άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής, προκάλεσαν
προβλήματα συνοχής και
αξιοπιστίας στο πλέγμα
Στρατηγικών Συνεργασιών
και Συμμαχιών των Αμερικανών.
Εύλογη λοιπόν ήταν ανησυχία ένθεν κακείθεν του
Ατλαντικού για ενδεχόμενη αμερικανική στροφή
στον απομονωτισμό, με
ταυτόχρονη υποβάθμιση
του ΝΑΤΟ δεδομένης της
«δυσανεξίας» Τrump στο
πλέγμα Συμμαχιών και
πολυμερών συνεργασιών
των ΗΠΑ. Τέσσερις Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας
σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια, η επεισοδιακή
αντικατάσταση του ΥΠΕΞ
Rex Tillerson και ο εξαναγκασμός σε παραίτηση
του Υπουργού Άμυνας
Στρατηγού ε.α. James
Mattis, πόλου σταθερότητας στην Διακυβέρνηση
Trump αλλά και τα όσα ο
ίδιος εμφατικά επεσήμανε
στην επιστολή παραίτησης αντικατοπτρίζουν την
κατάσταση στην οποία
περιήλθε η Αμερικανική
Εξωτερική Πολιτική (ΑΕΠ)
Ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ
όπως και κάθε Αμερικανός Πρόεδρος εξελέγη
για να διασφαλίσει την
ευημερία και την ασφάλεια των Αμερικανών αλλά
και για να προωθήσει τα
συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι
κοινές αξίες και η σύγκλιση συμφερόντων όμως
οδηγούν σε συναντίληψη
των ζητημάτων της Ευρώ-Ατλαντικής Ασφάλειας.
Μπορεί το κέντρο βάρος
της ΑΕΠ να μην μετακινηθεί ξανά προς της Ευρώπη
αλλά όπως είχε δηλώσει
ο Biden προεκλογικά το
πρώτο πράγμα που θα
πει στους Συμμάχους των
ΗΠΑ στην «Γηραιά Ήπειρο» θα είναι… «επιστρέψαμε»! Προσοχή όμως. Το
«επιστρέψαμε» του Biden

δεν σημαίνει ότι δεν θα
υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις ακόμα και διαφωνίες (JCPOA-Ιράν, ΜΑ
κλπ) μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού όπως
κάποιοι μάλλον αφελώς
πιστεύουν αλλά εκτιμάται
ότι αυτές θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα
από τις μεθόδους «ρήξης»
του Trump»!
Η «αναζωογόνηση» της
Ατλαντικής Συμμαχίας πού
αναντίρρητα βρίσκεται
σε υπαρξιακή κρίση είναι
προς το κοινό συμφέρον
ΗΠΑ και Ευρώπης και αυτό
φαίνεται ότι θα αποτελέσει
προτεραιότητα της νέας
Αμερικανικής Διοίκησης.
Τα «υπαρξιακά προβλήματα» της Ατλαντικής Συμμαχίας είναι ακόμα πιο
σοβαρά από την αποκατάσταση του «Διατλαντικoύ
Δεσμού» και επηρεάζουν
οπωσδήποτε την Ευρώ-ατλαντική Ασφάλεια. Αυτά τα
προβλήματα ανάγκασαν
πριν από ένα χρόνο τον
Γάλλο Πρόεδρο Macron με
μία αμφιλεγόμενη «σεισμική» ρητορική να μιλήσει
για «εγκεφαλικό θάνατο»
του ΝΑΤΟ.
Θα αναφερθούμε επιγραμματικά σε αυτά. Οι ασαφείς
στρατηγικοί στόχοι και η
επανεκτίμηση του ρόλου
του ΝΑΤΟ στην διαμορφούμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Η έλλειψη
συντονισμού και δυσλειτουργίας στην λήψη αποφάσεων αλλά και η μειωμένη συνοχή της Ατλαντικής
Συμμαχίας. Η αναγκαιότητα αύξησης των αμυντικών
δαπανών (είτε μέσα στο
ΝΑΤΟ, είτε στην ΕΕ) αλλά
και η αναγκαιότητα για
στρατηγική αυτονομία της
Ευρώπης προκειμένου να
διεκδικήσουν παγκόσμιο
ρόλο επ’ ωφελεία της Ευρώ-Ατλαντικής Ασφάλειας.
Η ανάγκη διαλόγου με την
Ρωσία. Και τέλος η υπονόμευση της Συμμαχίας από
ανεπιθύμητες επιπλοκές
που μπορεί να δημιουργηθούν από τους ακραίους τυχοδιωκτισμούς της
Τουρκίας στην Συρία, στην
Λιβύη και στον Καύκασο
αλλά και την επιθετικότητα
της προς άλλο μέλος της
Συμμαχίας, την Ελλάδα.
Σε όλα αυτά η Διοίκηση
Trump έδειχνε να αδιαφορεί.
Δ εν γνωρίζουμε κατά
πόσο οι προτάσεις που
θα υποβληθούν από την
10μελή «Ομάδα Προβλη-

ματισμού» (Reflection
Group) που συγκρότησε
ο ΓΓ/ΝΑΤΟ κ. Stoltenberg
για την αντιμετώπιση των
προαναφερθέντων προβλημάτων μπορούν να
ενισχύσουν την ενότητα,
την συνοχή και την πολιτική διαβούλευση και αν θα
υιοθετηθούν από την νέα
Αμερικανική Διοίκηση. Επισημαίνεται παρενθετικά
ότι τα θέματα αυτά είναι
ουσιαστικά ο πυρήνας της
«διαφωνίας» της χώρας
μας με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή να
αναγκασθεί η Συμμαχία να
επεμβαίνει πολιτικά και να
παίρνει θέση όταν υφίσταται ενδο-συμμαχική διένεξη. Ποιος όμως θα εκθέσει
εθνικές απόψεις αφού δεν
υπάρχει Έλληνας σε αυτήν
την Ομάδα; Μήπως ο εκ
Τουρκίας κ. Ιldem; Για να
επαναπροσδιοριστεί η
ατζέντα του ΝΑΤΟ χρειάζεται χρόνος και οπωσδήποτε μία νέα Στρατηγική Αντίληψη (Strategic Concept).
Τον ερχόμενο Μάρτιο είναι
πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες μία
έκτακτη Σύνοδος Κορυφής
του ΝΑΤΟ όπου μαζί με το
«καλωσόρισμα» του Biden
θα επαναβεβαιωθούν οι
υποχρεώσεις όλων των μελών που έχουν δεσμευτεί
απέναντι στην Συμμαχία
και θα ζητηθεί η διαμόρφωσης μίας νέας Στρατηγικής Αντίληψης.
Μία πρώτη ουσιαστική
αλλά και έντονα συμβολική ενέργεια εκτιμάται ότι
θα είναι η ανάκληση της
απόφασης Trump να αποσύρει το 1/3 των Αμερικανικών Στρατευμάτων από
την Γερμανία (10-11.000
προσωπικό), μίας αμφιλεγόμενης απόφασης που
επικρίθηκε περισσότερο
στην ίδια την Αμερική, και
που την είχαμε αναλύσει
στο την 17 Ιουνίου στο
Liberal. Με αυτή την ενέργεια ο νέος Αμερικανός
Πρόεδρος θα επαναβεβαιώσει την Αμερικανική
Στρατηγική Αντίληψη ότι
τα συμφέροντα των ΗΠΑ
στην Ευρώ-Ατλαντική Περιφέρεια διασφαλίζονται
με το ΝΑΤΟ και ότι οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι ήταν
και συνεχίζουν να είναι οι
πιο σημαντικοί εταίροι της
Αμερικής στον αγώνα για
την παγκόσμια ασφάλεια.
Να θυμίσουμε ότι στην
Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του 2017 (NSS 2017)
το ΝΑΤΟ χαρακτηρίζεται
ως «ανεκτίμητο πλεονέ-

κτημα».
Αυτό όμως που είναι βέβαιο, είναι
συνέχιση της πίεσης για αύξηση
των αμυντικών δαπανών των μελών
του ΝΑΤΟ και από
τον νέο Πρόεδρο.
Η δίκαιη απαίτηση των ΗΠΑ για
αύξηση των αμυντικών δαπανών
δεν είναι βέβαια
κάτι καινούργιο
που «ανακάλυψε»
ο Πρόεδρος Trump
καθόσον είχε τεθεί και από
τους προκατόχους του. Η
δέσμευση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ για να φθάσουν οι αμυντικές δαπάνες
στους στο 2% του ΑΕΠ
μέχρι το 2024, αποφασίστηκε στην Σύνοδο Κορυφής στην Ουαλία το 2014
επί Προεδρίας Obama.
Περισσότερα όμως για
το θέμα αυτό που είχε
γίνει «σημαία» του Trump
στην ανάλυση μας που
δημοσιεύτηκε στο Liberal
πριν από 3,5 χρόνια. Πέρα
όμως από το θέμα του 2%
που κατά την γνώμη μας
είναι ένας αριθμός που δεν
δείχνει συγκεκριμένα αυτά
που πρέπει να… δείξει,
πιστεύουμε ότι περισσότερο η Διοίκηση Biden
γνωρίζοντας το ΝΑΤΟ «από
μέσα και από έξω» θα επιμείνει και θα αξιολογεί τα
3 Cs, Cash, Capabilities,
Contributions, δηλαδή
Χρήματα, Δυνατότητες και
Συνεισφορές.

Για τις ΗΠΑ, η Κίνα η οποία
είναι ως κύριος Στρατηγικός Ανταγωνιστής και
Αντίπαλος. Αναμένεται
ότι ο Biden όπως έχει δηλώσει θα σκληρύνει την
στάση της Αμερικής και
θα εντατικοποίηση της
ανάσχεση της Κίνας και για
αυτό χρειάζεται τους Συμμάχους στο ΝΑΤΟ αλλά και
την Συνεργασία με την ΕΕ
(εμπόριο και επενδύσεις)
έστω και αν δεν επιτευχθεί
μία συντονισμένη συνεκτική κοινή Στρατηγική.
Για το μέχρι που μπορεί
να φθάσει η εμπλοκή του
ΝΑΤΟ και για τον Στρατηγικό Ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας και είχαμε αναφερθεί
σε σχετική ανάλυση στο
Liberal την 15 Ιουνίου. Η
γενική θέση των Ευρωπαίων διατυπώνεται σε ένα
ενδιαφέρον άρθρο που
δημοσίευσαν από κοινού
οι ΥΠΕΞ της Γαλλίας και
της Γερμανίας πριν από
μία εβδομάδα λέγοντας
μεταξύ άλλων ότι μπορεί η
Κίνα να είναι ανταγωνιστής
και συστημικός αντίπαλος
αλλά ταυτόχρονα είναι
και οικονομικός εταίρος,
οπότε ναι στο κοινό μέτωπο απέναντι στην αύξηση
της ισχύος της με πραγματισμό αλλά διατηρώντας
ανοιχτούς τους διαύλους
συνεργασίας με το Πεκίνο.

συμφέροντα αλλά είναι
μάλλον ουτοπικό να θεωρούμε ότι θα επιστρέψουμε στην προ Trump εποχή.
Πέρα από την απορρύθμιση Trump, το διεθνές
περιβάλλον έχει αλλάξει
σημαντικά στην τελευταία
τετραετία.
Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι
θα πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για την
Άμυνα και την Ασφάλεια
και να μην περιμένουν
τους Αμερικανούς. Από
μέρους τους έτσι θα ενισχύσουν τον «Διατλαντικό
Δεσμό». Η Ευρώπη έστω
και ως ΕΕ επιτέλους κάποτε πρέπει να πετύχει
Στρατηγική Αυτονομία, με
τα τελευταία 3-4 χρόνια να
υπάρχει σημαντική πρόοδος κάτι που αναμφίβολα
θα ελαφρύνει την ίδια την
Αμερική. Η Αμερική δεν
έχει να φοβηθεί από τα δειλά βήματα της ΕΕ σε αυτήν
την κατεύθυνση καθόσον
οι δυνατότητες που θα
αναπτυχθούν ενισχύουν
και την ευρωπαϊκή ταυτότητα του ΝΑΤΟ. Άλλωστε
με τις Κοινές Διακηρύξεις
(Joint Declaration) ΝΑΤΟ-ΕΕ 2016-2018 είναι
απόλυτα ξεκαθαρισμένες
οι σχέσεις τους. Η Ευρώπη
και η Αμερική πρέπει να
καταλήξουν σε μια νέα
διατλαντική συμφωνία με
βάση την αρχή ότι το ΝΑΤΟ
Συμπερασματικά θα λέ- δεν χρειάζεται περισσότεγαμε ότι αναμένεται να ρη …Αμερική αλλά περισενισχυθεί σημαντικά ο σότερη Ευρώπη!
Διατλαντικός Δεσμός κάτι
που ευνοεί και τα ελληνικά

Η Άγκυρα δελεάζεται από το
όραμα του παντουρκισμού
Του Κώστα Ράπτη

τικό στέλεχος του νέου
κόμματος του Αλί Μπαμπατζάν, Μετίν Γκουρτζάν
στέκεται ιδιαίτερα σε αυτές τις εξελίξεις υποδεικνύοντας τους βαθύτερους
λόγους που ενθαρρύνουν
μια παντουρκική στροφή
της Άγκυρας.
Ο πρώτος λόγος έχει να
κάνει με την απομόνωση
της Τουρκίας στη Μέση
Ανατολή, όπου μοναδικός
σύμμαχός της απομένει το
Κατάρ.
Ο δεύτερος έχει να κάνει
με την φθορά του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
στο εσωτερικό και την
ολοένα και μεγαλύτερη
εξάρτηση του Ερντογάν
από τους συμμάχους του
του Κόμματος Εθνικιστικής
Δράσης, που έχει ως αποτέλεσμα την διάχυση ενός
ακροδεξιού λαϊκιστικού
πνεύματος στην δημόσια
συζήτηση της γείτονος.
Ο τρίτος λόγος αφορά την
έλευση της κυβέρνησης
Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον και την αναζήτηση
από τουρκικής πλευράς
ενός modus vivendi με
νέους όρους.

Παροδικός ελιγμός ή στροφή με μονιμότερα χαρακτηριστικά; Με τον δεινό
τακτικιστή Ταγίπ Ερντογάν
δεν μπορεί ποτέ να ξέρει
κανείς. Γεγονός πάντως
παραμένει ότι το τελευταίο διάστημα, με καταλύτη τη σύγκρουση των έξι
εβδομάδων στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, η πολιτική της
Τουρκίας αρχίζει και αποκτά παντουρκική χροιά.
Το παρατηρεί κανείς αυτό
στις θριαμβολογίες του
φιλοκυβερνητικού Tύπου
για την “επιστροφή του
τουρκικού στρατού στο
Αζερμπαϊτζάν μετά από
102 χρόνια”, χάρη στη συγκρότηση κέντρου επιτήρησης της εκεχειρίας που
επεξεργάσθηκε η Μόσχα.
Το παρατηρεί επίσης στις
αναλύσεις του τουρκικού
Tύπου, αλλά και στο πρόσφατο διπλωματικό επεισόδιο με την Τεχεράνη που
προκάλεσε η απαγγελία
από τον Ταγίπ Ερντογάν
ποιήματος που διεκτραγωδούσε την διχοτόμηση
του Αζερμπαϊτζάν μεταξύ
Ρώσων και Περσών τον
19ο αιώνα.
Σε ανάλυσή του για το Al- Όλοι αυτοί οι παράγοντες
Monitor, ο αναλυτής, πρώ- στρέφουν το ενδιαφέρον
ην στρατιωτικός και ιδρυ- της Άγκυρας προς τους

εθνολογικά συγγενείς πληθυσμούς των πρώην σοβιετικών Δημοκρατιών και
στην πολλά υποσχόμενη
περιοχή της Κασπίας και
της Κεντρικής Ασίας, ζωτικής σημασίας και για το
φιλόδοξο κινεζικό σχέδιο
του νέου δρόμου του μεταξιού.
Η Τουρκία εμφανίζεται έτσι
πρόθυμη να επανεύρει
έναν χρήσιμο ρόλο για το
Δυτικό στρατόπεδο, λειτουργώντας ως ανάχωμα
στην ιρανική και ρωσική
επιρροή.
Συνέπεια ενός τέτοιου
αναπροσανατολισμού είναι η επιδίωξη αποκατάστασης των σχέσεων με το
Ισραήλ και ενίσχυσης των
δεσμών με την Ουκρανία.
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι στην πρόσφατη
επίσκεψη των υπουργών
Εξωτερικών και Άμυνας
της Τουρκίας οι κύριοι
Τσαβούσογλου και Ακάρ
πήραν την ασυνήθιστη
πρωτοβουλία να συναντηθούν με εκπροσώπους των
τουρκογενών κοινοτήτων
των Αχίσκα και των Γκαγκαούζων της Ουκρανίας.
Ωστόσο, η κίνηση της
Τουρκίας είναι αντικειμε-
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H εξάρτηση από το χρέος. Γιατί επιβλήθηκαν τα Μνημόνια;
συνέχεια από τη σελίδα 18
ας, στις αρχές του 2020,
ήρθε να ανατρέψει όλες τις
επιβληθείσες θυσίες των
τελευταίων δέκα ετών. Η
ΕΕ ενεργοποίησε (Μάρτιος 2020) τη γενική ρήτρα
διαφυγής στο Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Ελλάδα, όπως και οι
άλλες χώρες της Ένωσης,
αυξάνουν με ταχύτατους
ρυθμούς το έλλειμμα, άρα
και το χρέους τους, προκειμένου να καλύψουν τις
τεράστιες δαπάνες που
απαιτούνται από την αναστολή λειτουργίας πολλών
τομέων της οικονομίας και
τη μείωση των εισπράξεων από φόρους. Είμαστε
ενώπιον ενός δραματικού
τρίπτυχου που συνίσταται
από μεγάλη ύφεση, τεράστιο έλλειμμα και εκτίναξη
του δημόσιου χρέους.

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2021, το ΑΕΠ
φέτος θα μειωθεί κατά
11,3% ή κατά 20,7δις, το
έλλειμμα, της Γενικής Κυβέρνησης, θα ανέλθει στο

9,9% του ΑΕΠ (16,1 δις έναντι πλεονάσματος 2,8 δις
ή 1,5% του ΑΕΠ, το 2019)
και το χρέος, της Κεντρικής
Κυβέρνησης, θα φτάσει τα
370,8 δις ή το 227,8% του
ΑΕΠ. Όλα αυτά είναι το
αισιόδοξο σενάριο. Όταν
η πανδημία υποχωρήσει,
ένα τέταρτο μνημόνια,
πιθανόν άτυπο, αναγκαστικά θα εφαρμοστεί γιατί
θα πρέπει να μειωθεί το
δημοσιονομικό έλλειμμα.
Σήμερα η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να
μειώσει τις δαπάνες, όπως
έκανε με τα μνημόνια,γιατί
αυτές γίνονται απλώς για
να επιβιώνει η κοινωνία,
δεν μπορεί να αυξήσει
τους φόρους γιατί θα νεκρώσει ότι έχει απομείνει
από την οικονομία άρα έχει
μόνο μια επιλογή, αφού
δεν μπορεί να εκδώσει
νέο χρήμα, να εκδώσει νέο
χρέος. Ήδη, τους πρώτους
εννέα μήνες του 2020,
εκδόθηκαν νέα ομόλογα
ύψους 13,3 δις.

Η κυβερνητική προπαγάνδα καλλιεργεί την προσδοκία ότι, μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης της ΕΕ, η χώρα
μας θα εισπράξει, τα επόμενα χρόνια, 32 δις (19,3
επιχορηγήσεις και 12,7
δάνεια). Μόνο που και
αυτό το ποσό, στο σύνολό
του, είναι δανεικά και θα
πρέπει να επιστραφούν. Η
ΕΕ δεν εκδίδει ευρώ, αλλά
θα βγει στις αγορές, με
έκδοση ομολόγων, για να
δανειστεί 750 δις που στη
συνέχεια θα μοιράσει στα
κράτη – μέλη. Οι λεγόμενες επιχορηγήσεις θα επιστραφούν στην ΕΕ μέσω
του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, τα έσοδα του
οποίου προέρχονται από
τις ετήσιες εισφορές των
κρατών – μελών. Έτσι η ΕΕ
θα αποπληρώσει τα ομόλογα αυτά όταν λήγουν.

το 2010 και η πανδημία
του 2020 ολοκληρώνει
την απόλυτη εξάρτηση. Η
«αφανής κατοχή» που έχει
επιβληθεί, από το νόμισμα
και το συναλλαγματικό
χρέος, έχουν καταστήσει
την Ελλάδα προτεκτοράτο των δανειστών. Προτεκτοράτο του Βερολίνου, των Βρυξελλών και
της Φρανκφούρτης. Ως
προτεκτοράτο η Ελλάδα
έχει καταστεί «αναλώσιμο
κράτος» όσον αφορά την
εθνική κυριαρχία της και
τα κυριαρχικά δικαιώματά
της, αν αυτό κριθεί ότι
εξυπηρετεί μείζονα συμφέροντα μητροπολιτικών
δυνάμεων. Καμιά δημοσιονομική, οικονομική, παραγωγική, κοινωνική αλλά
και αμυντική πολιτική δεν
μπορεί να ασκηθεί χωρίς
τη σύμφωνη γνώμη των
επικυρίαρχων δανειστών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
«Τα δάνεια δούλους τους
ελεύθερους ποιοί». ΜέΗ απώλεια της νομισματι- νανδρος.
κής ανεξαρτησίας το 2002
προκάλεσε την απώλεια Ενδεικτικά προς επιβεβαίτης εθνικής κυριαρχίας ωση όλων των ανωτέρω

το να υποβάλει veto στις
αποφάσεις της επικυρίαρ*Το 2011 η Γερμανία απα- χης μητρόπολης, δηλαδή
γόρευσε στην Ελλάδα να του Βερολίνου.
αγοράσει τέσσερεις γαλλικές φρεγάτες Fremm, Ο Τζορτζ Φρίντμαν, ιδρυμε δυνατότητα αντιαερο- τής της αμερικανικής εταιπορικής άμυνας περιοχής ρείας γεωπολιτικών αναλύκαι όχι σημείου όπως οι σεων Stratfor έχειγράψει:
σημερινές παλαιές ελλη- «Η οικονομική κρίση του
νικές φρεγάτες. Αυτές οι 2008 έκανε τον κόσμο
φρεγάτες λείπουν δρα- να συνειδητοποιήσει τη
ματικά από το Πολεμικό σημασία της εθνικής κυριαρχίας. Μια χώρα που δεν
Ναυτικό σήμερα.
ελέγχει το χρηματοπιστω*Το 2018 το Βερολίνο, δύο τικό σύστημά της ή το ίδιο
μέρες μετά τη Συμφωνία το νόμισμά της είναι βαθιά
των Πρεσπών, εξαργύ- ευάλωτη στις πράξεις άλρωσε, με απόφαση του λων χωρών. Ένα έθνος που
Eurogroup, την ελληνική δεν ελέγχει το χρηματοπιυπογραφή με δεκαετή πα- στωτικό σύστημα του έχει
ράταση της αποπληρωμής χάσει την κυριαρχία του».
ενός τμήματος (96,6 δις)
*Το κείμενο αυτό αποτέλετου χρέους.
σε την εισήγηση του Νίκου
*Το 2019 και το 2020 η Ελ- Ιγγλέση στη διαδικτυακή
λάδα δεν τόλμησε να θέσει διημερίδα18-19 Δεκεμβρίveto στις Συνόδους Κορυ- ου 2020 που οργάνωσε η
φής της ΕΕ προκειμένου Επιτροπή «Τιμή στο 1821»
να επιτύχει την επιβολή και η επικεφαλής της Μαουσιαστικών κυρώσεων ρία Νεγρεπόντη-Δελιβάν
κατά της Τουρκίας. Είναι
ανέφικτο ένα προτεκτοράσημειώνουμε.

“ΒΟΡΕΙΟΣ “ΗΠΕΙΡΟΣ...ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ!

Λεωνίδας Σ. Αποσκίτης
Στις 4 Δεκεμβρίου 1913
υπογράφεται το γνωστό
#Πρωτόκολλο της #Φλωρεντίας μεταξύ των τότε
έξη μεγάλων δυνάμεων
και παραχωρείται η Βόρεια
Ήπειρος στο νεοϊδρυθέν
αλβανικό κράτος.

Στους όρους του Πρωτοκόλλου η Ελλάδα « αποδίδει » στην Αλβανία τις
περιοχές της Χειμάρρας,
των Αγίων Σαράντα, του
Δελβίνου, του Τεπελενίου,
της Κορυτσάς και του Αργυροκάστρου. Οι Μεγάλες
Δυνάμεις, οι οποίες μετείχαν στη συνδιάσκεψη ήταν

η Αγγλία , η Γαλλία,
η Ιταλία, η Ρωσία,
η Γερμανία, και η
Αυστροουγγαρία,
οι οποίες με κοινή
διακοίνωση που
δίνουν στην Ελληνική Κυβέρνηση
γνωστοποιούν την
απόφαση για οριστική παραχώρηση των νησιών του
Αιγαίου #μόνο αν
και εφόσον συμμορφωθεί με τους
όρους του Πρωτοκόλλου...
Το πρωτόκολλο
της #Κέρκυρας, το
οποίο ακολούθησε το Πρωτόκολλο
της Φλωρεντίας
μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, προβλέπει τοπική κυβέρνηση με τοπικό
πρωθυπουργό στη Βόρειο Ήπειρο. Η συμφωνία
υπογράφτηκε μετά την
αποχώρηση του ελληνικού
στρατού, δηλαδή εντελώς
ελεύθερα. Μεσολάβησε,
όμως, ο Α’ Παγκόσμιος Πό-

λεμος και δεν εφαρμόστηκε ποτέ αν και παρέμεινε
εν ισχύει.
Στις 10 Ιουνίου 1940 η
Ιταλία μπήκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια
μέρα τα Τίρανα αποφάσισαν πως το Βασίλειο της
Αλβανίας θα βρισκόταν σε
εμπόλεμη κατάσταση με
τις χώρες που ήταν σε πόλεμο με τη Ιταλία κάτι που
κυρώθηκε με τον αλβανικό
νόμο 319 (4/7/1940).
Κατά τον Ελληνοϊταλικό

πόλεμο (1940-41), η Ελλάδα απελευθέρωσε τη ΒΟΡΕΙΟ ΉΠΕΙΡΟ, πλην όμως
η γερμανική κατοχή που
επακολούθησε, ματαίωσε την ενσωμάτωση της
στη μητέρα Ελλάδα. Πάλι
μπροστά μας οι φίλοι μας
οι Γερμανοί!!!!!.
Η αυτονομία της Βόρειας
Ηπείρου παρέμεινε κεντρικό ζήτημα στις ελληνοαλβανικές διπλωματικές σχέσεις. Στη διάρκεια

της δεκαετίας
του 1960 ο Γενικός Γραμματέας
του ΚΚΣΕ της Σοβιετικής Ένωσης,
#Νικίτα #Χρουστσώφ, επιθυμώντας να λύσει το
συγκεκριμένο ζήτημα, ζήτησε από
τον ηγέτη του Αλβανικού Κράτους,
Ενβέρ Χότζα, να
παραχωρήσει την
αυτονομία στην
#Ελληνική #Μειονότητα της περιοχής, όμως, τελικά, η
πρωτοβουλία αυτή δεν
είχε συνέχεια...
Όταν το καθεστώς Χότζα
κατέρρεε
το ελληνικό πολιτικό σύστημα αντί να θέσει το
ζήτημα της Βορείου Ηπείρου άνοιξε τα σύνορα
βοηθώντας έτσι την Αλβανία να κρατηθεί όρθια
εκτονώνοντας την ένταση
και ενισχύοντας την άθλια
οικονομία της με άφθονο
ελληνικό χρήμα!

Ελεύθειν ερώ

Γράφει ο Νίκος Γιαννιός
O Tempora o Mores. Καιροί
και ήθη αλλά η ιστορία
επαναλαμβάνεται. Ο νέος
άξονας Γερμανίας Ιταλίας
έχει όπως και τότε στην
βάση του την εξυπηρέτηση κοινών οικονομικών
συμφερόντων. Αυτήν τη
φορά βέβαια υπάρχουν
δύο νεωτερισμοί. Τότε, οι
Σοσιαλφασίστες Χίτλερ
και Μουσολίνι δεν είχαν
καμία ανάγκη να απολογηθούν στην λαθροφερόμενη ως Ευρωπαϊκή
οικογένεια του σήμερα,

και λοιπές σαχλαμάρες. Το
συμφέρον, η μάσα, η κονόμα. Μα τους πουλάτε όπλα
που τα στρέφουν εναντίον
μας και μας απειλούν. Τα
κάνατε και το 1922 με τα
γνωστά αποτελέσματα.
Το κάνετε και τώρα. Τώρα
ζητάνε νησιά, θάλασσα και
αέρα. Και λοιπόν; Κι εκείνα
τα δήθεν ευρωπαϊκά σύνορα που λέγαμε ρε παιδιά,
τα ξεχάσατε ή ισχύουν
μόνο για τους λαθρομετανάστες που θέλει να σας
στείλει ο Σουλτάνος και
που πρέπει να περάσουν
υποχρεωτικά απ’ εδώ; Τα
καλά και συμφέροντα λοιΤο αποτέλεσμα πανομοι- πόν;
ότυπο. Όλοι εναντίον της
Ελλάδος. Αυτό υπαγορεύει Είμαστε αλήθεια μέλος αυτο συμφέρον τους. Τι ευ- τής της Ευρωπαϊκής σφηρωπαϊκή Ένωση και κου- κοφωλιάς που την ονοραφέξαλα. Τι αλληλεγγύη μάζουν χαριτολογώντας,
ο δε ακροδεξιός Φράνκο
κάθισε μόνος του πάνω
στις δάφνες της νίκης του
χωρίς να διακινδυνέψει
την καταστροφή. Τώρα το
πράγμα το συζήτησαν δήθεν στην αμαρτωλή ομήγυρη, έτσι για του κόσμου
τα μάτια, ο δε κ. Σάντσεθ
εμφορούμενος από τον
αδελφοποιό Σοσιαλισμό
ταυτίζεται με τον αμφιλεγόμενο αριστερό κ. Κόντε
και την αμετανόητη ανατολικογερμανίδα Αγγελική,
της οποίας τις ναζιστικές
επιδόσεις παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια.

οικογένεια; Αλήθεια ανήκουμε στην Δύση; σε αυτό
το συνονθύλευμα ελόβιων
και δασόβιων βαρβάρων
που παριστάνουν τους
πολιτισμένους δημοκράτες και Χριστιανούς; Και οι
αξίες και οι αρχές, τι είναι,
προσχήματα; Εκείνο τα
ευρωπαϊκό κεκτημένο τι
είναι ρε παιδιά, σνακ για
μπύρες.
Όχι κύριοι, δεν νομίζω.
Αυτή η πατρίδα δεν ανήκει
πουθενά και σε κανένα. Είναι αυτόνομη πολιτισμικά
και αποτελεί το σταυροδρόμι των λαών και των
πολιτισμών, το μεγάλο
χωνευτήρι της ανθρώπινης δημιουργικότητας,
τον φάρο των ιδεών. Όσοι
θέλουν να φωτισθούν
οφείλουν να περάσουν

από τους Δελφούς, την
Θήβα ή τον Ελικώνα. Όσοι
θέλουν να εξομολογηθούν
ας πάνε στην Ελευσίνα ή
στην Αγιά Σοφιά να προσκυνήσουν. Όσοι θέλουν
να βαπτισθούν ας πάνε
στην Κνωσσό, στην Θήρα
και στις Μυκήνες. Όσοι θέλουν να εξευγενιστούν ας
πάνε στην Ολυμπία και στη
Δωδώνη. Όσοι επιθυμούν
να διδαχθούν να μάχονται
ας πάνε στον Μαραθώνα,
στα Δερβενάκια και στο
Τεπελένι. Όσοι θέλουν να
μάθουν τι θα πει θυσία ας
πάνε στις Θερμοπύλες, στο
Μεσολόγγι, στο Ζάλογγο
και στο Αρκάδι.
Τέλος όσοι θέλουν να κατανοήσουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά σε αυτόν
τον τόπο, ας ανέβουν ένα

απόγευμα στην Ακρόπολη
των Αθηνών να παρατηρήσουν μια φθινοπωρινή
δύση ή στον Λυκαβηττό
για να θαυμάσουν μιαν
ανοιξιάτικη αυγή, ή ας
ανοιχτούν στο Αιγαίο με
έναν φλόκο θυέλλης μια
φεγγαρόφωτη νύχτα του
Αυγούστου με δυνατό
μελτέμι, για να χορέψουν
Πεντοζάλη με τον Ποσειδώνα.
Σήμερα κι εγώ, ελεύθειν
ερώ, προετοιμάζομαι ψυχικά και πνευματικά, ακολουθώντας τ’ αχνάρια των
μεγάλων ποιητών, προς
το αιώνιο φως της θυσίας
που πρώτος άναψε στην
κορυφή του όρους της
γνώσης ο κλεονίκης Προμηθεύς. Ίτε παίδες Ελλήνων, έσσεται ήμαρ.
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Του Κων/νου Ναλμπάντη
Οι Αρμένιοι είχαν εγκατασταθεί τον 7.π.Χ. αιώνα
στα τοπία της μαύρης και
της Κασπίας θάλασσας.
Την εποχή της γέννησης
του Χριστού και κατά τον
μεσαίωνα υπήρχαν ιδρύσεις κρατών. Κατά τα άλλα
όμως ήτανε η Αρμενία διαμελισμένη μεταξύ μεγαλύτερων δυνάμεων: μεταξύ
Ρώμης και Σασσανιδών,
μετά Βυζαντίου και Αράβων, και τελικά μεταξύ των
Οθωμανών, Περσών και
των Ρώσων.
Η πολιτιστική ταυτότητα
βασιζότανε στη γλώσσα,
σε ένα δικό της αλφάβητο
και τη θρησκεία, διότι οι
Αρμένιοι είναι ο αρχαιότερος χριστιανικός λαός.
Κατά την εποχή της οθωμανικής αυτοκρατορίας
γύρω στα 1900 υπήρχαν
2 δύο εκατομμύρια Αρμένιοι όπως και οι Εβραίοι
ως μία μη μωαμεθανικοί
μειονότητα. Η πολιτιστική
ισότητα γι΄ αυτούς παρέμεινε απραγματοποίητη,
έπρεπε π.χ. να πληρώνουν
υψηλότερη φορολογία
απ΄ ότι οι μωαμεθανοί και
δεν επιτρεπότανε να υπηρετήσουν στον στρατό.
0ι επαγγελματικές τους
επιτυχίες και η συνοχή
και αλληλοϋποστήριξη
διέγειραν τον φθόνο και
επίσης η στενή επικοινωνία με την χριστιανική
Ευρώπη διέγειραν ακόμα
περισσότερη ζηλοτυπία
και δυσπιστία.
Για την αρμενική ταυτότητα και τη σύνδεση μεταξύ
τους υπήρξε η Γρηγοριανή
εκκλησία τους. Με τους
Γάλλους και Αγγλοσάξονες
ήρθαν σε αυτούς πολλοί
ιεραπόστολοι, επικίνδυνα
για την αρμενική τους ταυτότητα, διότι μία αλλαξοπιστία των ισλαμιστών ήτανε
δύσκολη. Οι εκκλησιαστικοί γρηγοριανοί αγώνες
εναντίον των καθολικών
και Προτεσταντών αλλά
και των Αρμενίων που αλλαξοπίστησαν εμπόδιζαν
τη γένεση εθνικιστικών
ρευμάτων. Αν ένας εξισλαμισμένος Αρμένιος
ήθελε και πάλι να επιστρέψει στην χριστιανική θρησκεία, είχε ως αποτέλεσμα
τον απαγχονισμό του από
τους ισλαμιστές. Τέτοια
παραδείγματα έχουμε αρκετά.
Ας σας υπενθυμίσω, ότι το
ίδιο συμβαίνει και την αναγνώριση από το δικαστήριο στην επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, όπου
την 6. Νοεμβρίου 1975
απαίτησε από το Δικαστήριο ο γιος του Archag
Baghdassarian, ο Αρμένιος
οδοντίατρος Said Yünkes,
που πήρε ένα τουρκικό
όνομα, όπως οι περισσότεροι διασωθέντες στην
Ανατολία και αξίωσε στο
ανώτατο δικαστήριο του
Urfa την επιστροφή των
κτημάτων των εξορισμένων γονιών του και παρότι που δικαιώθηκε στο
δικαστήριο ως ένας από
τους λίγους μηνυτές την
20. Αυγούστου 1985, όμως
συνέβη το απροσδόκητο.
Το Δικαστήριο εξέδωσε το
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πρωί την απόφαση και στις
δύο η ώρα το μεσημέρι
ήτανε ο Yuumlnkes νεκρός. 0 Ahmet Oumlzkan
άδειασε στο κεφάλι του
τις έξι σφαίρες του περιστρόφου του. Η οικογένεια
το αποφάσισε και εγώ τον
σκότωσα, υποστήριξε ο
δολοφόνος. Στο εδώλιο
του κατηγορουμένου δεν
κάθισε ποτέ ο δολοφόνος,
διότι ήτανε τάχα μόνο σε
ηλικία 13 ετών και με αυτό
αναίτιος. Βλέπε: Gust, S. 30
Για πρώτη φορά ως αρμενική απάντηση στις ευρωπαϊκές μεταρρυθμιστικές κινητοποιήσεις, έλαβε
χώρα στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη αρμενική
διαδήλωση προοδευτικών
Αρμενίων εναντίον της
παντοδυναμίας των Αρμενίων τραπεζικών της
Κωνσταντινούπολης, των
εμπόρων και των κρατικών υπαλλήλων, που
δίνανε και παίρνανε μέσα
στο Πατριαρχείο. Το 1860
επεδίωξαν διαμέσου της
επιρροής των ιδεών της
Γαλλικής επανάστασης και
προς τη Δύση προσανατολισμένους, συνήθως στη
Γαλλία εκπαιδευμένους
Αρμενίους, μετά από μία
επιλεγμένη Γενική Συνέλευση να προωθήσουν
μέσα στο Πατριαρχείο ένα
αρμενικό Σύνταγμα, πρώτιστα βέβαια σε σχολικά
ζητήματα και την νέα οικοδόμηση εκκλησιών, όχι
όμως την πολιτική , που
ήτανε ανεπιφύλακτα για
τους Οθωμανούς.
Ασφαλώς κυριαρχούσαν
στο αρμενικό Κοινοβούλιο
περαιτέρω οι πλούσιοι Αρμένιοι της πρωτεύουσας
Κωνσταντινούπολης, που
με 80 αντιπροσώπους είχε
διπλούς αντιπροσώπους,
απ΄ ότι οι επαρχίες. Αυτή
ήτανε η αρχή της αρμενικής εθνικότητας, που
δεν καταλάβαινε τώρα,
ότι ήτανε μία Millet , που
είχε ο σουλτάνος πάνω
τους υπερ-εξουσίες. Ο
αρμένιος δημοσιογράφος
Grigor Ardrzuni, έγραφε
το 1872, Χθες ήμασταν
μία χριστιανική κοινωνία,
σήμερα είμαστε πατριώτες
και αύριο θα γίνουμε ένα
έθνος από εργάτες και
στοχαστές. Η μόρφωση
ήτανε ένα σπουδαίο κλειδί
για την εθνική εξέλιξη Vgl.
Wolfgang, Gust, S.78.
Επίσης και το γεγονός, ότι
μέσα και έξω της οθωμανικής Αυτοκρατορίας από
το 1872 ίδρυαν συνδέσμους και κόμματα για να
αρχίσουν δράση για την

καλυτέρευση της κοινωνικής και νομικής θέσης
των Αρμενίων μέσα στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτό βέβαια ήτανε για
την κυβέρνηση ένα αγκάθι
στα μάτια. Από τον 19.
αιώνα προσπαθούσαν οι
0θωμανοί μία διαδικασία
νομικής μεταρρύθμισης
κατά τα δυτικά πρότυπα,
ήθελαν να συγκεντρώσουν
τη Διοίκηση και να δημιουργήσουν έναν ισχυρό
στρατό. Το υπάρχων νομικό σύστημα νομιμοποιούσε κατά τον ισλαμικό Νόμο
την κυριαρχία των μουσουλμάνων πάνω από το
Gavur, (μη μουσουλμάνων,
άπιστους, αλλόπιστους,
ειδωλολάτρες), επίσης οι
κυρίαρχοι μωαμεθανοί
είχαν επίσης και μέτρα
προφύλαξης.
Το μοντέλο των εθνικών
κρατών της Δύσης απεναντίας περιέκλεινε και
παρουσιάσεις ισότητας,
που μπορούσαν να ερμηνευτούν με φιλελεύθερη,
πολιτική ή εθνική, ή ηθική
λογική.
Έτσι πληροφορήθηκαν οι
Έλληνες και Αρμένιοι χριστιανοί, αλλά επίσης και
Αραβες, Εβραίοι, Ασσύριοι
και Αραμαίοι κατ΄ αρχάς
διαμέσου φιλελεύθερων
συνταγματικών μεταρρυθμίσεων ( 1839, 1856), πολιτική χειραφέτηση. Μετά
όμως και όταν το 1876 ο
Abdul Hamid, ο κόκκινος
και αιματηρός σουλτάνος
ήρθε στην αρχή, επανέφερε την μοναδική λάμψη για
χάρη της Οθωμανικής κυριαρχίας ακύρωσε λοιπόν
το σύνταγμα, ακυρώθηκαν
τα πολιτικά δικαιώματα
των πολιτών, αυτό θα πει
καμία νομική ισότητα των
μη μουσουλμάνων.
Με την αυτοσυγκέντρωση

και ένωση όλων των μουσουλμανικών λαών εναντίον των απίστων Gavur
ήλπιζε ο Abdul Hamid να
επιδράσει αντίθετα, στην
εσωτερική αποσύνθεση
της αυτοκρατορίας του
και να δέσει τις προσπάθειες ανεξαρτησίας των
μουσουλμάνων Αράβων,
Κούρδων, Αλβανών καθώς
επίσης και άλλους λαούς. 0
αντιδραστικός σουλτάνος
κυριάρχησε τριάντα χρόνια από το 1878-1909, προσπάθησε, να αποτρέψει τις
κινήσεις ανεξαρτησίας των
κούρδων, Αλβανών και
Αράβων και άλλων λαών
διαμέσου του στόχου του
πανισλαμισμού.
Οι χριστιανοί γι΄ αυτόν βρισκότανε σε δευτερεύουσα
θέση και όλες τις κινήσεις περί ελευθερίας τους,
άφησε να κατασταλούν
με βαρβαρότητα και ήταν
αιτία να καταχωρηθεί στην
Ευρώπη με το επίθετο ο
αιματηρός, κόκκινος σουλτάνος. 0ι Αρμένιοι ήτανε
ιδιαίτερα σε αυτόν μισητοί,
διότι εξαιτίας αυτών παρακινούσαν οι Ευρωπαίοι
διπλωμάτες για την εκπλήρωση των μεταρρυθμίσεων, που ήτανε οι Οθωμανοί
υποχρεωμένοι και αξίωνε
η Ρωσία στο Κογκρέσο
του Βερολίνου, αφού είχε
νικήσει την Τουρκία το
1878. Έλαβε όμως χώρα
εκτεταμένο σκηνοθετημένο πογκρόμ και δολοφονήθηκαν χιλιάδες και
χιλιάδες εξισλαμίστηκαν
δια της βίας.
Για την εξασφάλιση ίσων
δικαιωμάτων και ενσωμάτωση των μη μουσουλμανικών λαών, οι μεγαλύτεροι ήτανε οι Αρμένιοι
και Έλληνες με κάθε έναν
περίπου 2 εκατομμύρια,
δεν είχε αυτός κανένα

απολύτως ενδιαφέρον. Η
ελευθερία μετακινήσεων
αυτών είχε κατασταλεί με
αιματηρές επεμβάσεις και
μετατράπηκαν σε θύματα
της τουρκικής επιδίωξης
για εθνική ομοιογένεια.
Κατ΄ αρχάς, όπως αναφέραμε η Ρωσία και από το
Κογκρέσο του Βερολίνου
από το 1878 επίσης και
οι Δυτικές Δυνάμεις απαιτούσαν ένα ρόλο προτεκτοράτου για τους Οθωμανούς χριστιανούς. Από
αυτήν την στιγμή αρχίζουν τα πρώτα πογκρόμε,
Pogrome στους Αρμενίους. Σε αυτούς έβλεπαν
πολλοί Τούρκοι από τώρα
και μετά μία κύρια πηγή για
τον μαρασμό του « άρρωστου άντρα στο Βόσπορο».
Η σφαγή του 1894 και 1896
είχαν λάβει ως πρόφαση
ένα πλακάτ του κόμματος
Hntschak, αρχές του 1893,
όπου καλούσαν από τη
μια μεριά στη τουρκική
γλώσσα τον μωαμεθανικό
πληθυσμό σε εξέγερση
εναντίον των καταπιεστών
και από την άλλη μεριά την
εξέγερση των Αρμενίων
γεωργών, που είχαν τολμήσει να αμυνθούν με ένα
φορολογικό μποϋκοτάζ
και αργότερα με τα όπλα
εναντίον ανυπόφορων
κουρδικών πιέσεων που
εκείνη η σφαγή οδήγησε
σε 50.000 ενδεχομένως
300.000 νεκρούς.
Κάτω από αυτούς και θύματα από αρρώστιες και
πείνα, που έφερε σε πέρας
την εξαφάνιση ολόκληρων
χωριών. Επίσης και τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν
οι καταδιώξεις τουαρμενικού πληθυσμού.
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Αυτή η στάση της Πολιτείας προωθεί την κοινωνιολογική διάλυση του
μέλλοντος. Για να περιφρουρήσουν το έγκλημα της Γενοκτονίας που
εδράζεται, στηρίζεται η
εξουσία, εγκαθιδρύουν ως
μέσα υπεράσπισης τα ψεύδη, την τρομοκρατία, τον
εκβιασμό και την απειλή.
Με αυτόν τον τρόπο αφήνουν ανοιχτές πόρτες και
πύλες για νέες γενοκτονίες.
Πρέπει όμως οι κάτοικοι
της σημερινής Τουρκίας να ενημερωθούν στο
όνομα των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και πρέπει
να έχουν την ενθάρρυνσή
μας και την ηθική υποχρέωση των λαών μας και την
πολιτική υποχρέωση των
κυβερνήσεών μας, ώστε
και οι επόμενες γενιές να
πληροφορηθούν τα αίτια
των γενοκτονιών και να
κάνουν σκέψεις για τα
επακόλουθα.
Το πρόγραμμα των Νεότουρκων του καθεστώτος της Ittihat ve Terakki,
«Επιτροπής για Ενότητα
και πρόοδο» προέβλεπε
να αφομοιώσει μη τουρκικούς λαούς και να εξοντώσει μη αφομοιώσιμους
λαούς, και ο προγραμματισμός υπήρξε από την
εποχή της ίδρυσης της
τουρκικής δημοκρατίας
μέχρι σήμερα στην πρώτη
γραμμή.
Τα έτη μεταξύ 1915-1922
στο έδαφος της τουρκικής
κυριαρχίας έκαναν τον
αρμενικό, ασσυριακό και
ελληνικό λαό διαμέσου της
γενοκτονίας, εξαφάνισης
και εκδίωξης σε «ασήμαντες» μειονότητες.
΄0πως στο παρελθόν επιθυμεί κανείς επίσης και
σήμερα με τις ίδιες μεθοδεύσεις να αποδεκατίσει τον κουρδικό λαό,
που και αυτός αξιώνει τα
δικαιώματά του και τις
ελευθερίες του. Οι κυρίως
αρχικά υπεύθυνοι είναι οι
Νεότουρκοι του καθεστώτος Ittihat ve Terakki, που
έσπρωξαν την οθωμανική
αυτοκρατορία στον ιμπεριαλιστικό κατατεμαχισμό και διαμοιρασμό του
πολέμου και ο πόλεμος
έχει χρησιμοποιηθεί ως
ευκαιρία για τον σφαγιασμό των λαών. Η τουρκική δημοκρατία φέρει ως
κληρονόμος της οθωμα-

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Αν και η Γενοκτονία σε βάρος των Αρμενίων και των
Ελλήνων είναι ένα έγκλημα
εναντίον του ανθρωπισμού και ανήκει στις πιο
σημαντικότερες, ιστορικές
πραγματικότητες της κοινωνίας της Τουρκίας, προσπαθεί κατά την άποψη
των οργανωτών η Πολιτεία
να χτίσει το μέλλον πάνω
στην αποκήρυξη αυτής
της πραγματικότητας. Και
ερωτούν, οι οργανωτές της
εκδήλωσης, αν εξαρτάται
το μέλλον της κοινωνίας
στην Τουρκία από αυτά
τα ψεύδη και τις μηδαμιóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 22
νότητες.
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νικής Αυτοκρατορίας την
συν-ευθύνη για τα εγκλήματα των Νεότουρκων,
διότι αυτή αποκηρύττει τις
γενοκτονίες, λατρεύει τους
πρωταίτιους για την ευθύνη των εγκλημάτων ως
«Μεγάλους Τούρκους» και
τους έχουν αποκαταστήσει
και τοποθετήσει σε ανώτατες κρατικές υπηρεσίες και
τους έχουν τιμήσει με ονόματα οδών και ιδρυμάτων.
Αν και στο εντωμεταξύ
έχει περάσει ένας αιώνας,
παρέμεινε άθικτη η κοινωνία της Τουρκίας απέναντι στα εγκλήματα σε
βάρος του ανθρωπισμού
και έχει ακόμα παραλείψει να ασχοληθεί και να
κάνει συζήτηση με την
ιστορία. Η Πολιτεία και η
νοοτροπία προώθησαν
την λατρεία της βίας. Αντί
να λύσουν τα προβλήματά
της κοινωνίας τους έχει
γίνει θηριώδης η Πολιτεία.
Το κουρδικό πρόβλημα και
η κατάληψη και εποίκηση
της Βορείου Κύπρου, που
έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις είναι από τα καλύτερα παραδείγματα. Το
γεγονός, ότι η καταπίεση
των εθνικών μειονοτήτων,
τα βασανιστήρια και οι
ατιμάσεις ανήκουν στην
ημερήσια διάταξη και έχει
απωθήσει η Πολιτεία στο
βάθος, τέτοια κοινωνικά
προβλήματα σήψης, όπως
π. χ. αεργία, φτώχεια και
ελλιπής μόρφωση .
Ένα αποφασιστικό βήμα
από την ανυπόφορη κοινωνιολογική πραγματικότητα θα μπορούσε να βρίσκεται στη συνείδηση της
κοινής γνώμης και στην
καταδίκη των εγκληματιών
των γενοκτονιών σε βάρος
του ανθρωπισμού. Πολλοί ανθρωπιστές σήμερα,
είναι της άποψης, ότι ένα
αποφασιστικό βήμα σε
αυτήν την κατεύθυνση του
βασικού εμποδίου θα μπορούσε να υπερπηδήσει
πολλά για να έλθει η αληθινή ειρήνη με τα θύματα
του Ελληνο-ποντιακού,
ελληνικού, κουρδικού και
κυπριακού λαού.
Πρέπει επιτέλους κανείς να
πιστεύει και να αναγνωρίζει, ότι όλοι οι ειλικρινείς
άνθρωποι καταδικάζουν
την βίαια καταπίεση ενός
άλλου λαού ως ένα έγκλημα σε βάρος του ανθρωπισμού. Στόχος όλων μας
πρέπει να είναι να θέσουμε τα ερωτήματα για το
ταμπού των γενοκτονιών
του παρελθόντος, όπου
θεωρείται μιαρό και δεν
πρέπει κανείς να το αγγίζει,
να βγάλουμε τα απαραίτητα διδάγματα και να
ευαισθητοποιήσουμε την
κοινή γνώμη, ιδιαίτερα τη
νέα γενιά, απέναντι στις
γενοκτονίες, που είναι τα
χειρότερα εγκλήματα σε
βάρος του ανθρωπισμού.
Περαιτέρω θέλουμε να
συμβάλλουμε με το διάλογο, λόγο και αντίλογο στη
διάλυση και μείωση του
ρατσισμού και σε συκοφαντικά ψεύδη βασιζόμενες
προκαταλήψεις εναντίον
των θυμάτων των γενο-

κτονιών, και να φέρουμε σε φως επιστημονικά
θεμελιωμένα γεγονότα
και να προωθήσουμε την
κατανόηση για το διάλογο
για μία ειρηνική συμβίωση
των λαών μας.
Πηγή: Στήριξη και επέκταση των αρμενικών οργανωτικών σκέψεων και στόχων της Φρανκφούρτης
από 08.02.-01.03.2002. 0
Taner Akcam, αναφέρει, ότι
έχουμε να κάνουμε με μία
κοινωνία, όπου το άτομο
και μέσα στην συλλογική
συνείδηση των συμμετεχόντων, αισθάνεται καθένα
υποχρεωμένο να αποκρύπτει την άποψή του και την
πρόθεσή του και μετέπειτα
να διαπραγματεύεται με
το είδος και τον τρόπο με
τους λιγότερο από τους
δύο διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς. Το
αποτέλεσμα είναι, ότι διαμέσου αυτής της βαθιάς
δυσπιστίας δημιουργείται
μία δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των ατόμων των συλλογικών ομάδων και του κράτους. Τα
όρια του εθνικού κράτους
στην περιφέρεια δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα
δύο γεγονότων, δηλαδή
του πρώτου παγκόσμιου
πολέμου και της οκτωβριανής επανάστασης.
Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές τάσεις. Από τη μια
μεριά οι επιδιώξεις των
μεγάλων δυνάμεων να
διαμοιράσουν την οθωμανική Αυτοκρατορία μεταξύ
τους και από την άλλη
μεριά να εμποδίσουν την
επεκτατική πολιτική του
? Panslamistische ? και
«Pantouranistische της
οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ακολουθούσε
το στόχο μίας εθνικής και
θρησκευτικής Αυτοκρατορίας και ορμή επέκτασης
προς ανατολάς.
Περαιτέρω ιστορική ανασκόπηση του 19ου αιώνα
και τα σημερινά γεγονότα
Στο τέλος του 19ου αιώνα ήτανε η Αίγυπτος το
θέατρο της ευρωπαϊκής
πολιτικής δύναμης και βρισκότανε στο κέντρο της
διεθνούς διπλωματίας. Η
οθωμανική Αυτοκρατορία
του άρρωστου άντρα του
Βοσπόρου που βρισκότανε στην παρακμή δεν
μπορούσε να προφυλαχθεί από την επέμβαση
των αποικιακών δυνάμεων
και πρώτα έτσι άρχισε με
την επέμβαση και κατοχή
του 1882 της χώρας διαμέσου των Βρετανών. Η
κατάληψη της Αιγύπτου
κατεύθυνε την συστηματική κυρίευση και τον αποικιακό διαμοιρασμό της
Αφρικής. Η Γαλλία ένοιωσε
την κατοχή της Αιγύπτου
ως εθνική ενόχληση, γιατί
είχε εξασκήσει ως τότε με
τους Αγγλους τον ισότιμο
οικονομικό έλεγχο γύρω
από την κατασκευή του
ισθμού του Σουέζ καθώς
επίσης και γεωργικές επιχορηγήσεις στην βαριά
καταχρεωμένη Αίγυπτο.
0ι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις κακοκαρδισμένες σχέσεις, για να

υποδαυλίσουν μεταξύ της
Αγγλίας και της Γαλλίας
συναγωνιστικές φιλονικίες.
Το 1904 διενεργήθηκαν
συνεννοήσεις μεταξύ της
Γαλλίας και της Αγγλίας
για συμμαχίες, που έπεσαν
ξαφνικά και επέδρασαν ως
σοκ στη Γερμανία. 0ύτε ο
Κάιζερ , ούτε ο καγκελάριος του Ράιχ θεωρούσαν
δυνατή μία συνεννόηση
των δύο Δυνάμεων, εξαιτίας των αποικιακών τους
αντιθέσεων. Φαίνεται η
ελλιπή ετοιμότητα συμμαχίας εξώθησε το γερμανικό Ράιχ τώρα ολοένα
στην απομόνωση . ΄0ταν
το 1907 Ρώσοι και Βρετανοί συνεννοήθηκαν για
τα ενδιαφέροντα καθεμιάς χώρας στην Εγγύς και
Μέση Ανατολή, είχε αποτελειώσει ο σχηματισμός
εναντίον της Γερμανίας
μιας τριπλής συνεργασίας
μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Στο
τέλος του πολέμου βρέθηκε η Γερμανία με την τελεία
στρατιωτική κατάρρευση
της Τουρκίας το 1918.
Από το 1897 υπήρχαν
Γερμανοί σύμβουλοι στο
σουλτάνο και ήθελαν να
πραγματοποιήσουν τα
γερμανικά αποικιοκρατικά
ενδιαφέροντα στην Μικρά
Ασία και την Μεσοποταμία
και τα μέσα του 19ου αιώνα έβλεπαν την εποίκηση
10 ως 15 εκατομμυρίων
Γερμανών στην Μεσοποταμία .
Η επίσημη γερμανική πολιτική αποσκοπούσε πρωταρχικά στη διατήρηση
της οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λιγότερο
σε μεταρρυθμίσεις για
τους Αρμενίους. Αυτήν την
πολιτική της διατήρησης
της Τουρκίας, που ακολούθησε η Γερμανία μέχρι τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
δεν το έκανε μόνο από
φιλικά αισθήματα, αλλά
αποσκοπούσε στα δικά
της συμφέροντα, ώσπου η
Γερμανία αντιλήφτηκε, ότι
δεν υπάρχουν ευκαιρίες,
να κληρονομήσει κατευθείαν την αυτοκρατορία
του σουλτάνου, που κατέρρεε ολοταχώς και προσπαθούσε να διαπεράσει
οικονομικά τους στόχους,
που κατείχαν οι Γάλλοι
και Αγγλοι. Βλέπε: Gust, S.
132-133
Την 2. Αυγούστου 1914
έκλεισε η γερμανική πρεσβεία του Κάιζερ με τον
Μεγαλοβεζίρη Said Halim
με παρουσία του υπουργού Αμύνης και εσωτερικών Enver und Talaat
μία συνθήκη. Οι τούρκοι
δεσμευότανε να υποστηρίξουν τη Γερμανία, αν γίνει
επίθεση από την Ρωσία,
ενώ οι Γερμανοί υποχρεωνότανε να μην κλείσουν
καμία ειρήνη, αν πρόκειται να χάσει περιοχές η
Τουρκία. Επειδή όμως δεν
επιτέθηκε η Ρωσία του
Τσάρου, αλλά η Γερμανία
του Κάιζερ, αποφάσισε
κατ΄ αρχάς η οθωμανική
Αυτοκρατορία για την ουδετερότητα, η οποία όμως
κράτησε μόνο μέχρι τον
Οκτώβριο του 1914, βλέπε:
Gust, S.157.
0ι οργανωτές την ιστορι-

κής ανάμνησης στη Γερμανία, αναφέρουν: ΄0τι
οι επικοινωνιακές γραμμές σχέσεων μεταξύ της
γερμανικής και τουρκικής
ιστορίας είναι άκρως και
πολλαπλής σημασίας. Μερικά παραδείγματα πρέπει
να αναφερθούν σε αυτό το
σημείο:
Η Εθνικό-σοσιαλιστική
κυβέρνηση της Γερμανίας αναφερότανε για τον
δικό της προγραμματισμό
και για την γενοκτονία
των ευρωπαίων Εβραίων
στην λεγόμενη «Λύση του
αρμενικού ζητήματος»
«Ποιος μιλάει σήμερα για
την εξαφάνιση των Αρμενίων», ερώτησε ο Χίτλερ
την 22. Αυγούστου 1939,
όταν αναφέρθηκε σε επικεφαλής των αρχηγών
SS, θανατηφόρων λόχων
ιππικού ,αλλά 24 χρόνια
αργότερα διέπραξε και
αυτός παρόμοια γενοκτονία σε βάρος των εβραίων.
Κατά τον δημοσιογράφο
Armin T. Wagner, από το
Βούππερταλ, που κατά τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο
ήτανε αξιωματικός υγειονομικού στο γερμανικό
στρατό εγκαταστημένος
στην Ανατολή, έχει περιγράψει με φωτογραφίες
και άρθρα την γενοκτονία
σε βάρος των Αρμενίων.
Το 1921 στο Βερολίνο,
όπου έλαβε χώρα η δίκη
εναν τίον του φοιτητή
αρμενικής καταγωγής
Salamon Telirian, που ήτανε κατηγορούμενος γιατί
δολοφόνησε τον τούρκο υπουργό εσωτερικών
Talaat Pascha, έναν από
τους κύριους υπεύθυνους
για τη γενοκτονία. Χωρίς
τις καταθέσεις και δημοσιεύσεις από γερμανούς
αυτόπτες μάρτυρες, εκτός
των άλλων από το ιερέα
Johannes Lepsius, που
παρουσίασε επιστολές,
τηλεγραφήματα και τηλεγραφήματα στα προξενεία
και στον πρεσβευτή, δεν
θα είχε πληροφορηθεί η
παγκόσμια κοινή γνώμη
για τη γενοκτονία.
Στο ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα αρμενικοί σύνδεσμοι με οργανώσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
έχουν αξιώσει με αίτηση
από τη γερμανική βουλή,
να πιστοποιήσει τη γενοκτονία σε βάρος των Αρμενίων διαμέσου της τουρκικής κρατικής κυβέρνησης
τα έτη μεταξύ 1915 ως
1917 καθώς επίσης να
καλέσουν την τουρκική
κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, να αναγνωρίσει
αυτά τα ιστορικά γεγονότα. Στην Γερμανία και στην
εξορία ζώντες Τούρκοι
διανοούμενοι βλέπουν την
επίσημη επιμνημόσυνη
και αναμνηστική Πολιτική
της Γερμανίας επίσης ως
οδοδείκτη για ανάλογη
επικοινωνία με την ιστορία
στην Τουρκία.
Από τις θλιβερότερες ημέρες των μειονοτήτων και
των Ελλήνων στην οθωμανική Αυτοκρατορία Η
14η Σεπτεμβρίου είναι
για εμάς τους Έλληνες, η
επέτειος της καταστροφής
της Μ. Ασίας-Ανατολικής
Θράκης. Έχει ανακηρυχθεί

ημέρα περισυλλογής και
μνήμης των αξέχαστων
πατρίδων και των θυμάτων
της Μικρασιατικής τραγωδίας 1914-1924. 19η Μαϊου
1919 είναι ημέρα σημαδιακή για τον ποντιακό
Ελληνισμό και θεωρείται
ως Απαρχή της μεγάλης
γενοκτονίας των Ποντίων
που ακολούθησε.
0 Κεμάλ Ατατούρκ ορίστηκε επιθεωρητής του
στρατού και μετατέθηκε
στις ανατολικές επαρχίες
της Ανατολίας και εκεί
έπρεπε να αναλάβει κατ΄
εντολή των συμμάχων
την επίβλεψη και παρακολούθηση του εξαγριωμένου στρατού και να τον
εμποδίσει σε παρεκτροπές
εναντίον μη τουρκικών
πληθυσμών. Ακόμα δεν
έφτασε τα μέσα Μαϊου
του 1919 στην Ανατολία
εφοδιάστηκε με εκτενή
πληρεξουσιότητες , όταν
αυτός άρχισε, να οργανώνει τον αμυντικό αγώνα.
Πρότεινε στους αξιωματικούς, που οι μονάδες τους
ήδη βρισκότανε σε εκτενή
εξαχρείωση, να προετοιμάσουν τον ανταρτικό
αγώνα ως μοναδική δυνατή μορφή του αγώνα, vgl.
Richter, S.54.
Η 24η Απριλίου είναι η
θλιβερότερη και η πιο μαύρη ημέρα, των Αρμενίων
και καθιερώθηκε για τον
αρμενικό λαό σε όλον τον
κόσμο ως επιμνημόσυνη
ημέρα των θυμάτων, που
υπέστη στην ιστορία του
και στην αρχική του Πατρίδα στο ανατολικό μέρος
της σημερινής Τουρκίας. ΄0πως είναι γνωστό
στο Έριβαν της Αρμενίας
ανεγέρθηκε μνημείο μνήμης και επεκτάθηκε σε
ένα διεθνές Μουσείο, που
έχει στόχο να αγωνιστεί
εναντίον της λήθης, την
επιμνημόσυνη ημέρα της
γενοκτονίας του ενάμισι
εκατομμυρίου Αρμενίων,
καθώς επίσης και εναντίον
κάθε γενοκτονίας που λαμβάνει ακόμα και σήμερα
χώρα.
Το Μνημείο του ολοκαυτώματος του Έριβαν υποχρεώνει κυνηγημένες μειονότητες να σκεφθούν
τη δική τους ιστορία του
πόνου και της καταστροφής, και έτσι 24 Απριλίου
είναι ημέρα ανάμνησης
των Αρμενίων, την 5 Μαϊου συγκεντρώνονται οι
Εβραίοι, και την 19. Μαϊου πηγαίνουν οι Έλληνες
και κατ΄ αυτόν τον τρόπο
μεταβάλλεται το Μνημείο
του Ολοκαυτώματος σε
διεθνή τόπο ενθύμησης ,
που δεν είναι μόνο για τον
Αρμενικό λαό μεγάλης
σημασίας, αλλά και για
άλλους λαούς που ακόμα
δεν δικαιώθηκαν από την
πλατειά διεθνή κοινωνία.
Η διεξαγωγή του πολέμου,
ήτανε ένας σπουδαίος και
από τους σημαντικούς
παράγοντες στην ζωή του
ισλαμικού κόσμου. Πολλές
στροφές του κορανίου
θέτουν στους πιστούς την
υποχρέωση να αγωνίζονται για τη θρησκεία. Η
συμμετοχή σε έναν θεϊκό
δίκαιο αγώνα (dschihad)
αμείβεται σύμφωνα με το

κοράνιο με τον παράδεισο.
΄0πως αναφέρεται στο
βιβλίο του Χόρτον « Είκοσι αιώνες μετά Χριστό,
ένας μικρός και οπισθοδρομικός λαός σαν τους
Τούρκους μπόρεσε να διαπράξει τέτοια εγκλήματα
κατά του πολιτισμού και
της προόδου της ανθρωπότητας, θα έπρεπε να
υποχρεώσει κάθε σκεπτόμενο λαό να σταθεί και
να σκεφθεί, διότι αυτά τα
εγκλήματα διεπράχθησαν
χωρίς καμία αντίσταση
εκ μέρους οιουδήποτε
χριστιανικού έθνους και
ότι η τελευταία φρικώδης
σκηνή στη Σμύρνη που
παίχτηκε σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από τον
συμμαχικό και τον αμερικανικό στόλο…, αν και ξέραμε καλά πως η Αμερική
ήταν η μόνη ελπίδα τους,
όχι μόνο κωφεύσαμε στις
απελπισμένες κραυγές των
χριστιανών πού πέθαιναν
, αλλά και σήμερα ακόμα,
για να επιτύχουμε οικονομικά οφέλη, τείνουμε
ολοένα και πιο πολύ να
αθωώσουμε τους Τούρκους και να παραβλέπουμε τα εγκλήματά τους».
Πρόλογος του James W.
Gerard στο βιβλίο του
Georg Horton.
Η μάστιγα της Ασίας, Αθήνα (Εστία) 1993. 0ι μεγάλες
δυνάμεις, από τους οποίους οι Αρμένιοι, Έλληνες
και άλλες μειονότητες είχαν ελπίσει σε μία τελεσφόρηση και δραστική
προστασία, αποδείχθηκαν από την αρχή ως το
τέλος μόνο ως απραγματοποίητες εικασίες και ως
απατηλές απειλές εναντίον των Τούρκων, χωρίς
αποτέλεσμα. Ήδη το 1918
στην Κωνσταντινούπολη
η πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών ήτανε οπαδοί
του κόμματος ITTIHAD καθώς επίσης και η συνολική
Αστυνομία και μοιραρχία.
Ακόμα και σήμερα όμως
οι Τούρκοι καταπατούν
βάναυσα το σεβασμό των
διεθνών συνθηκών και
του Διεθνούς Δικαίου και
συνεχίζουν τις τουρκικές
προκλήσεις στο Αιγαίο
και την αύξηση των πιθανοτήτων μιας στρατιωτικής σύρραξης. Ακόμα και
σήμερα στην ίδια τους τη
χώρα παραβιάζουν βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυλακίζουν τους
Κούρδους, απαγορεύουν
τη γλώσσα τους και εκτοπίζουν τον άμαχο πληθυσμό
καταστρέφοντας τα χωριά
τους. Aκόμη και σήμερα
οι τούρκοι χαρακτηρίζουν
και καταπολεμούν τους
κούρδους ως τρομοκράτες ακόμα και στα ίδια τα
χωριά τους και πόλεις, πού
εκεί αποτελούν κατά 90%
του πληθυσμού.
Ακόμα και σήμερα οι τούρκοι με τη βοήθεια των
Aγγλων και των Αμερικανών ονειρεύονται την
κατάκτηση και κατοχή
των πετρελαιοπηγών του
Βορείου Ιράκ. Ακόμα και
σήμερα οι τούρκοι με το
Νέο Μοντέλο του Νάτο,
που χαρακτηρίζει ως απειóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 24
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Το νέο «Μεγάλο Παιχνίδι» από την Ινδία έως το
Μαρόκο και ο ρόλος της Ελλάδας

το Μαρόκο κέρδισε την
αμερικανική αναγνώριση
της κυριαρχίας του επί της
Δυτικής Σαχάρας.
Με το βλέμμα στραμμένο
στους κοινούς εχθρούς, το
σιϊτικό Ιράν και το «υιοθετημένο» από τον Τ. Ερντογάν αναθεωρητικό κίνημα

από εκεί μέχρι την Ινδία, με
το νοητό αυτό πολύγωνο Μέσω των Εμιράτων όμως
να κλείνει στην… Ελλάδα. η Ινδία θέλει να αποκτήσει αποτύπωμα και στην
Πριν λίγες ημέρες ο ΑΓΕΕ- Μεσόγειο και προς την
ΘΑ της Ινδίας Μανόι Μου- Ευρώπη. Οι σχέσεις της με
κουντ Ναραβάνε πραγ- τα Εμιράτα και το Ισραήλ
ματοποίησε μια ιστορική οδηγούν στην... Ελλάδα,
όπως την χαρακτήρισε ο κάτι που προώθησε και
ινδικός Τύπος εξαήμερη η απερχόμενη διοίκηση
επίσκεψη στα Ηνωμένα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Αραβικά Εμιράτα και την και δεν είναι μυστικό ότι
Σαουδική Αραβία.
διπλωματικά έχουν γίνει
οι συνεννοήσεις ώστε να
Στόχος είναι η στρατηγική υπάρξει σύντομα και νέα
συνεργασία της Ινδίας με Τριμερής Συνεργασία Ελτις δυο χώρες του Κόλπου λάδας-Ινδίας-Εμιράτων,
και στον αμυντικό τομέα. που θα αποτελέσει μια
Οι σχέσεις είναι ήδη στε- εξαιρετικά θετική εξέλιξη
νές καθώς το 18% των για την χώρα μας.
αναγκών της Ινδίας σε πετρέλαιο προέρχονται από Η χώρα μας με την αποτην Σ. Αραβία, και 8,5 εκα- γοήτευση της απουσίας
τομμύρια Ινδοί εργάζονται έμπρακτης στήριξης εκ
στις χώρες του Κόλπου μέρους της Ε.Ε. και καταμε τα 2,5 εκατομμύρια εξ νοώντας το εντελώς μικρό
αυτών στην Σ. Αραβία. Η περιθώριο στήριξης από

του πολιτικού Ισλάμ, των
Αδελφών Μουσουλμάνων
που αποτελεί απειλή για
τις Μοναρχίες του Κόλπου
και το καθεστώς Σίσι στην
Αίγυπτο, οι χώρες της περιοχής ενώνουν τις δυνάμεις τους και συγχρόνως
διαμορφώνουν ένα νέο
πλαίσιο συνεργασίας και
ασφάλειας. Με παρέμβαση
του ισραηλινού λόμπι στις
ΗΠΑ και της ισχυρής επιρροής του στην κυβέρνηση
και στην οικογένεια Τραμπ,
επιτεύχθηκε αυτό που πριν
λίγο καιρό φαινόταν εντελώς ακατόρθωτο.
Τώρα μετά τις κινήσεις αυτές που φέρνουν τον νέο
πρόεδρο Μπάιντεν προ
τετελεσμένων, δημιουργείται ένας άξονας συνεργασίας από την Βορειοδυτική
Αφρική, στο Μαρόκο, μέχρι την Αίγυπτο, το Ισραήλ
την Ιορδανία τα Εμιράτα,
το Μπαχρέιν, τη Σαουδική
Αραβία, το Σουδάν και

βελτίωση των σχέσεων
με την Ινδία έρχεται στο
αντίποδα της ολοένα μεγαλύτερης ψυχρότητας
στις σχέσεις των δυο
χωρών του Κόλπου με
το Πακιστάν (στρατηγικό
αντίπαλο της Ινδίας) με
πιο χαρακτηριστικό την
απόφαση των Εμιράτων
τον Νοέμβριο να κόψουν
τις βίζες για εργασία η
τουρισμό σε πολίτες από
13 χώρες μεταξύ αυτών και
του Πακιστάν.
Αλλά και η Ινδία θέλει να
αποκτήσει ένα διακριτό
στίγμα στον Κόλπο και
στην ευρύτερη περιοχή,
ενώ οι σχέσεις με Εμιράτα
και Σ. Αραβία της προσφέρουν ένα ισχυρό αντίβαρο
στις σχέσεις της με τον
μουσουλμανικό κόσμο
έναντι του Πακιστάν και
στην υπόθεση του Κασμίρ
αλλά και στην αντιμετώπιση του μουσουλμανικού
πληθυσμού της.

Νίκος Μελέτης
Τη ζωτική ανάγκη η Ελλάδα να διευρύνει και
ισχυροποιήσει τον ρόλο
της στο νέο «Μεγάλο Παιχνίδι» για την ιστορική
αναδιάταξη της νέας περιφερειακής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας στην
ευρύτερη περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και
Βόρειας και Ανατολικής
Αφρικής και πέραν αυτών,
αναδεικνύουν οι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων.
Πρώτα ήταν η ανακοίνωση ότι ομαλοποιούνται οι
σχέσεις Ισραήλ-Μαρόκου
με την διαμεσολάβηση του
Ντ. Τραμπ, ακολούθησε
η ανακοίνωση για εγκαθίδρυση διπλωματικών
σχέσεων του Ισραήλ με
το Μπουτάν (που δεν έχει
σχέση πάντως με τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»), και
σύμφωνα με πληροφορίες
στο παρασκήνιο γίνονται
διεργασίες για την ανακοίνωση ομαλοποίησης
των σχέσεων του Ισραήλ
με την Σαουδική Αραβία
(όπου αντιδρά ο βασιλιάς
Σαλμαν, σε αντίθεση με
τον πρίγκιπα Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν που προωθεί
τις σχέσεις με το Ισραήλ),
το Ομάν και ίσως και την
Ινδονησία..
Τις επόμενες ημέρες όμως
αναμένεται η πιο σημαντι-

κή είδηση που αφορά την
εξομάλυνση των σχέσεων
των χωρών του Κόλπου
(ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Σ. Αραβία) με το Κατάρ δίνοντας
τέλος σε μια ενδοαραβική
σύγκρουση που από το
2017 έχει ανατρέψει ισορροπίες σε ολόκληρη την
περιοχή.
Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μας τα ΗΑΕ έχουν
ενημερώσει τουλάχιστον
την Λευκωσία για την επικείμενη αυτή εξέλιξη.
Και δεν είναι τυχαίο ότι
ο Ερντογάν αναζητά με
μεσολάβηση του Αζέρου
Προέδρου Αλίεφ διαύλους
επικοινωνίας με το Ισραήλ,
αν και το Παλαιστινιακό και
η παρουσία του Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ δεν είναι
τα μοναδικά εμπόδια στην
αποκατάσταση των σχέ-

σεων και την επιστροφή
των πρεσβευτών στις δυο
πρωτεύουσες.
Η ετήσια Σύνοδος Κορυφής των χωρών του
Κόλπου θα γίνει στις 5
Ιανουαρίου στην Σαουδική Αραβία και σύμφωνα
με πληροφορίες θα είναι
η πρώτη φορά που μετά
το 2017 όταν άρχισε ο
αποκλεισμός του Κατάρ
από τις γειτονικές χώρες,
θα συνευρεθούν οι ηγέτες
των χωρών στην Σύνοδο
με τον εμίρη του Κατάρ. Το
γεγονός ότι αρχικά επρόκειτο να γίνει στην Μανάμα
του Μπαχρέιν, αλλά τελικά
μεταφέρεται στο Ριάντ
εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη της προσπάθειας
του βασιλιά Σαλμαν να
διερευνήσει τις προθέσεις
του Κατάρ και να προωθήσει εφόσον όλα εξελιχθούν
ομαλά στην εξομάλυνση

των σχέσεων.
Το Μπαχρέιν η Αίγυπτος, η
Σ. Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν
επιβάλει αποκλεισμό στο
Κατάρ κατηγορώντας το
ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, διατηρεί στενές
σχέσεις με το Ιράν και παρεμβαίνει στις εσωτερικές
υποθέσεις άλλων χωρών.
Και μεταξύ των όρων που
έχουν τεθεί στο Κατάρ
είναι το κλείσιμο του Al
Jazeera και της στρατιωτικής βάσης που έχει
εγκαταστήσει η Τουρκία
στο έδαφος του, η διακοπή
σχέσεων με την Μουσουλμανική Αδελφότητα και
το πάγωμα των σχέσεων
με το Ιράν. Όρους που το
Κατάρ έχει απορρίψει.
Το Κατάρ είναι αυτό που
χρηματοδοτεί τα τελευταία
χρόνια την Τουρκία και συ-

ντηρεί την κλυδωνιζόμενη
τουρκική οικονομία, και
φέρεται να είναι αυτό που
στηρίζει την ιρανική διείσδυση στην περιοχή της Μ.
Ανατολής, του Κόλπου και
της Αφρικής (κυρίως στην
Λιβύη). Ο αποκλεισμός
του Κατάρ από τους γείτονες του το οδήγησε και το
ίδιο σε πιο ακραίες θέσεις
καθώς αισθάνονταν ότι
απειλείται…
Το μεγάλο ερώτημα όμως
θα είναι πλέον εάν θα
είναι η συμφιλίωση με το
Κατάρ που θα «τραβήξει»
τους «νέους Συμμάχους»
του στον Κόλπο πιο κοντά
στην Τουρκία, ή εάν θα
είναι το Κατάρ που θα
βρει συνεννόηση με τις
γειτονικές του χώρες και
θα το απομακρύνει από
την Άγκυρα…
Ο πρόεδρος Τραμπ εκ-

πλήσσοντας ακόμη και
τους υποστηρικτές του,
τους τελευταίους μήνες
της θητείας του προώθησε
τις περίφημες «Συμφωνίες
του Αβραάμ» ένα σχέδιο που εξυπηρετεί και τα
στρατηγικά συμφέροντα
του Ισραήλ καθώς οδηγεί στην σταδιακή εξομάλυνση των σχέσεων του
με τους παραδοσιακούς
αντιπάλους, τα Αραβικά
καθεστώτα στον Κόλπο
και στην Β. Αφρική. Η Ουάσιγκτον είχε «δώρα» για
όλους: δόθηκε η άδεια
πώλησης στα Εμιράτα 50
F-35 και 9 υπερσύγχρονων αμερικάνικων Drones
MQ-9B Reaper, το Σουδάν
πήρε οικονομική βοήθεια
και βγήκε από την λίστα
των κρατών που υποθάλπουν την τρομοκρατία,

το ΝΑΤΟ, μια και η απειλή
που αντιμετωπίζει προέρχεται από κράτος μέλος
του ΝΑΤΟ και χώρα που
έχει προνομιακή σχέση
με σημαντικά κράτη μέλη
της Ε.Ε., είναι σαφές ότι δεν
μπορεί παρά να στραφεί
και να επενδύσει και στις
πολυμερείς περιφερειακές
συνεργασίες.
Και αυτό είναι μια επιλογή
που έχει διακομματική
στήριξη, ξεκίνησε από την
κυβέρνηση του Α. Σαμαρά,
στηρίχθηκε με συνέπεια
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και διευρύνεται από
την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη.
Ούτε οι «φιλίες» ούτε αυτές οι συνεργασίες είναι
παντοτινές σε ένα ρευστό
διεθνές περιβάλλον. Όμως
η Ελλάδα έχει όλες τις ευκαιρίες τώρα να εκμεταλλευθεί τις κοσμογονικές
εξελίξεις που συμβαίνουν
στην περιοχή και να κερδίσει ουσιαστικό
ρόλο σε αυτό
τον νέο μηχανισμό παραγωγής
ασφάλειας, σταθερότητας και
συνεργασίας.
Αυτό θα αποτελεί
μια ακόμη ασπίδα «ασφαλείας»
για την Ελλάδα.
Και είναι από τις
ευκαιρίες που
δεν εμφανίζονται
καθημερινά…
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λή την τρομοκρατία, την
οργανωμένη εγκληματικότητα, την διακοπή προμήθειας πρώτων υλών και
τα μη ελεγχόμενα ρεύματα
των προσφύγων, προσπαθεί με την υποστήριξη της
Αμερικής εναντίον του
Αφγανιστάν και αλλού,
να αποκτήσει κατοχικά
δικαιώματα, στο Ιράκ, στην
Κύπρο, στο Αιγαίο και στη
Θράκη.
Η Ελλάδα μέσα ή έξω από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
απειλείται κάθε στιγμή
από την Τουρκία και από
τις δεσμεύσεις της ΕΕ απέναντι της Τουρκίας για
τον σχηματισμό της δικής
της δύναμης, που για την
Ελλάδα είναι θανάσιμη η
εξωτερική της πολιτική
και οι Μεγάλες Δυνάμεις
δεν μπορούν και δεν επιδιώκουν να προσφέρουν
καμιά ευνοϊκή συμπαράσταση. 0ι εγγυήσεις και
των Αμερικάνων και των
Aγγλων δεν μας σώζουν
από την καταστροφή, αν
αναλύσουμε τα παραδείγματα δράσης και ανθρώπινης συμπεριφοράς και
από τον πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο και την μικρασιατική καταστροφή και τα
γεγονότα στην Κύπρο.
0ι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και
της Τενέδου με τη συμφωνία της Λοζάννης του
1923 έπρεπε να αποκτήσουν αυτοδιοίκηση και
σεβασμό των δικαιωμάτων
τους. Τίποτε από αυτά δεν
πραγματοποιήθηκε . Παρ΄
όλα που περάσανε 80 και
πλέον χρόνια μετά την
υπογραφή της Συνθήκης
της Λοζάννης δυστυχώς
δεν επιβεβαιώθηκε έκτοτε, και ακόμα απόλυτα, η
τότε ευχή του Βενιζέλου,
ότι, δηλαδή, μπορούμε με
εμπιστοσύνη πλέον η Ελλάδα ν΄ ατενίζει το μέλλον,
αλλά δυστυχώς και ακόμα
και με την σημερινή επαναπροσέγγιση στις σχέσεις
της μεταξύ των Ελλάδας
και της Τουρκίας και με την
προοπτική της Τουρκίας
στην ΕΕ δεν έχουν ακόμα
αποδώσει καρπούς οι ελπίδες μας, ώστε να φέρουν
θετικά και παραγωγικά
αποτελέσματα για την Ελληνοτουρκική συνεργασία
με μία γειτονική αμοιβαία
εμπιστοσύνη και αλληλοκατανόηση και με την λύση
των προβλημάτων που
πρέπει να βασίζονται στον
ανθρωπισμό και να μην
παραβιάζουν το διεθνές
δίκαιο. Και πώς μπορούσε όμως να συμβεί αυτό,
όταν η Τουρκία ουσιαστικά δε δέχθηκε ουδέποτε
το Status quo στο Αιγαίο,
αλλά και στη Θράκη και
μονίμως σχεδιάζει και
απεργάζεται την ανατροπή τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα δεν είναι μόνο
η Ίμβρος και η Τένεδος,
που η Τουρκία προχώρησε
στον εξοστρακισμό του
ελληνικού πληθυσμού.
Δεν είναι τα εγκλήματα
μόνο στην Κωνσταντινούπολη με τα Σεπτεμβριανά
ή η Κύπρος με την εισβολή,
κατοχή και τη διχοτόμησή
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της και με την ανοχή των
μεγάλων δυνάμεων και της
διεθνούς κοινωνίας. Είναι
ακόμη και τα προκλητικά
γεγονότα του 1976 με την
έξοδο του « Χώρα» , είναι
εκείνα του Μαρτίου του
1987 καθώς επίσης και
οι συνεχείς επί 25 χρόνια
προκλητικές παραβιάσεις
του εναερίου χώρου και
τα τελευταία γεγονότα
των βραχονησίδων Ίμια.
Το 1923 ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη πάνω από
3ΟΟ.ΟΟΟ Έλληνες, σήμερα διαμένουν μόνο 5.ΟΟΟ
υπό καθεστώς τρόμου και
χωρίς καμιά προοπτική
εξέλιξης.
0ι Τούρκοι εφάρμοσαν
συστηματικά σχέδιο εξόντωσης των πληθυσμών
στη Μ. Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και
την Τένεδο και σήμερα
στην Κύπρο και στο Κουρδιστάν. Για όλα αυτά και οι
σύμμαχοί μας και ακόμα
και η Διεθνής Κοινότητα
δεν αντέδρασαν και δεν
αντιστάθηκαν. Η Ελλάδα
βρέθηκε ηττημένη στο
τέλος του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου και για
την πραγματοποίηση του
παντουρκισμού και της
τουρκικής ομοιογένειας
έπρεπε να υποχρεωθεί να
αποσύρει τον ελληνικό
πληθυσμό από την Μ. Ασία
και τον Πόντο καθώς επίσης και από την Ανατολική
Θράκη. Ακόμα όμως και τη
Βόρεια Ήπειρο με πλειοψηφία ελληνικό πληθυσμό
δόθηκε στην Αλβανία και
δεν κατορθώθηκε να δοθεί
στην Ελλάδα.
Η ιστορία μας όμως και
η γεωγραφική μας θέση
στο ανατολικό Αιγαίο επιβάλλουν ασφαλώς την
ειρηνική συνύπαρξη και
αλληλεγγύη των δύο λαών.
Η προσπάθειά μας πρέπει
να στραφεί εντατικότερα
στις κοινωνίες της ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Διεθνούς Κοινωνίας για να
διαπεράσει η αναγνώριση
των διεθνών κανόνων και
του Διεθνούς Δικαίου σε
όλες μας τις διαφορές με
τους γείτονες. Ασφαλώς
ευχή μας είναι σιγά, σιγά
να υποχωρήσει η αμοιβαία καχυποψία Ελλάδος
/ Τουρκίας και πρέπει σιγά,
σιγά να αποδώσουν οι
καρποί της δημοκρατικής
και κοινωνικής ανταπόκρισης για χάρη της ειρηνικής
συμβίωσης και ασφαλώς
πάνω από όλα, όπως αναφέραμε και της αποδοχής
από όλους καθώς επίσης
και από τους γείτονες μας
των διεθνών κανόνων του
παιχνιδιού και της διεθνούς κοινωνίας
Βέβαια δεν πρέπει να επαναληφθεί η εποχή του
1878, 1895 και μετέπειτα, όταν ζητούσαν οι διαφορετικές μειονότητες,
ελευθερίες και αυτονομία
και οι μεγάλες δυνάμεις
προτίμησαν πρώτα να καθησυχάσουν τους φίλους
0θωμανούς, ώστε να επανέλθει η γαλήνη στον τόπο
και μετέπειτα να λύσουν τα
προβλήματα των μειονοτήτων… Γνωρίζουμε όμως
τα αποτελέσματα της ανα-

ξιοπιστίας, της απραξίας
και βουβαμάρας των μεγάλων δυνάμεων, όταν στο
Κογκρέσο του Βερολίνου
το 1878, αποφασίστηκε
να δοθεί στους Αρμενίους
Αυτονομία, που όμως δεν
πραγματοποιήθηκε ποτέ,
λόγω των δικών τους συμφερόντων και με αυτήν
την συνεχή απραξία 1885,
1894-95, 1897, 1911, 1914,
και μετέπειτα, μαζί με την
παθητικότητα και ολοφάνερη προδοσία των Μεγάλων Δυνάμεων, που είχαμε
και εμείς όλες τις τραγικές
ιστορικές συνέπειες.
0ι Τούρκοι αν και εμποδίστηκαν και δεν κατόρθωσαν την ομοιογένεια και
τον παν-τουρκισμό από
τη Θράκη ως τα Μέσα της
Ασίας, μολαταύτα με την
στάση των συμμάχων και
την εκδίωξη των χριστιανών από τις εστίες τους,
επέβαλαν με τη βία ένα
μέρος των στόχων τους.
Κατά τις μαρτυρίες των
Μικρασιατών γονιών μου
ήδη από τα παράλια της
Προύσας ,Προύσα ( Γιαλί
Τσιφλίκι) και ο πατέρας
μου από το Μιχαλίτσι,
έγιναν αυθόρμητες εκδιώξεις με συμβουλή των
γερμανών του ελληνικού
πληθυσμού προς το εσωτερικό της χώρας, όπου
κατέφευγαν στα βουνά τα
έτη 1911, 1912, 1914, όπου
οι Τούρκοι τους έκαναν
κάθε φορά πλιάτσικο των
περιουσιών τους, και από
εκεί ακόμα θυμότανε οι
πρόσφυγες το τραγούδι:
«Δευτέρα, Τρίτη στο βουνό, Τετάρτη μες΄ τη Τρίλια,
Παρασκευή ξημερώματα
βρεθήκαμε στην Πατρίδα.
Βρίσκουμε τις πόρτες ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα
και τα μπαούλα ανοιχτά
στις σκάλες πεταμένα».
Μετά από αυτά ο παππούς
μου με την οικογένειά
του εγκαταστάθηκε στην
Προύσα και όταν έγινε η
ανακωχή το 1918-1919 γυρίσανε στο Γιαλί Τσιφλίκι,
στα παράλια της Προύσας
και τα βρήκανε όλα να είναι αποτεφρωμένα.
Πολύ φοβούμαι μήπως
συμβεί σε βάρος μας πάλι
κάτι τέτοιο και με την ελληνική συναίνεση στην
μη ανάμιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φιλονικίες
μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ,
δηλαδή στην Κύπρο, στο
Αιγαίο και στη Θράκη και
την ελληνική συναίνεση
για παραχώρηση στην
Τουρκία να συναποφασίζει για αποστολή της
Ευρωπαϊκής δύναμης σε
δράσεις στην εγγύς Ανατολή, στην περιοχή του
Καυκάσου, αλλά επίσης
και στην Νότια Βαλκανική,
διότι θα πρέπει πρώτα οι
Ευρωπαίοι να έλθουν σε
συμφωνία με την Αγκυρα.
0ι ασφυκτικές δυσκολίες
αρχίζουν καταστροφικά
και με το Κυπριακό και την
εισβολή και κατοχή και με
τα άλλα τεχνικά δημιουργούμενα προβλήματα, αν
δεν δράσουμε προτού
ακόμα εισέλθει η Τουρκία
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γνωρίζουμε, ότι οι 0θωμανοί είχαν μετατρέψει τις

ευνοϊκές συμφωνίες για
τις μειονότητες του 1878,
που αναπτύχθηκαν με την
σύμπραξη των συμμάχων
σε βάρος των μειονοτήτων
Σήμερα η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει στο
πρόγραμμα της εισδοχής
στην ΕΕ, ό,τι μέχρι τώρα
είχαν όλοι οι εταίροι μας
αποδεχθεί για τη λύση
του Κυπριακού Το ίδιο
δεν έγινε όμως και με την
συμφωνία των Σεβρών
και με την συγκατάθεση
των συμμάχων, αρχικά να
καταλάβουμε την Ανατολική Θράκη και να αποβιβαστούμε στη Σμύρνη; Για
όλα όμως αυτά οι σύμμαχοι μας πρόδωσαν. Σε αυτά
τα κριτήρια ανήκει και η
συνεργασία της Aγκυρας
για τη λύση του Κυπριακού
στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών
και την απόσυρση των
τουρκικών στρατευμάτων
κατοχής. Πότε όμως;
Με την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και την επικράτηση και
άνοδο των Νεότουρκων
στην εξουσία το 19Ο8,
αποφασίζεται από την
τριάδα Ενβέρ, Ταλάατ και
Τζεμάλ στη Θεσσαλονίκη
ένα απάνθρωπο σχέδιο
εξοντώσεως των χριστιανών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κίνημα των Νεότουρκων, το
19Ο8 αποτελεί την αντεπανάσταση των Τούρκων
ενάντια στα προοδευτικά
κινήματα. Οι Νεότουρκοι
αρνιούνται πως υπάρχει
εθνικό ζήτημα στην Τουρκία και επιλέγουν την πολιτική της βίαιης αφομοίωσης πληθυσμών. Εκτός
των Τούρκων, όλα τα άλλα
στοιχεία να εξοντωθούν,
άσχετα σε ποια θρησκεία
ή πίστη ανήκουν., είναι
επιταγή των Νεότουρκων.
Μετά την ανατροπή του
Αβδούλ Χαμίτ ένα πράγμα
έχουν οι Τούρκοι κατά νου
από τότε και με το σύνθημα « Η Τουρκία στους
Τούρκους».
0ι Νεότουρκοι βάζουν σε
εφαρμογή τα σχέδιά τους.
Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να εξαφανίσουν τις
αναπτυσσόμενες αυτονομιστικές τάσεις πρώτα
από τους Αρμενίους και
τους Έλληνες του Πόντου
και της Ιωνίας και έπειτα
από τους Κούρδους. Μεταξύ των ετών 1915-1922
στο έδαφος της τουρκικής
κυριαρχίας έλαβε χώρα
διαμέσου της γενοκτονίας
και εκδίωξης σε βάρος του
αρμενικού, του ασσυρια-

κού και ελληνικού λαού τέτοιες βαρβαρότητες, ώστε
να καταντήσουν αυτοί οι
λαοί σε ασήμαντες μειονότητες. ΄0πως στο παρελθόν
επιθυμούν και πάλι σήμερα να αποδεκατίσουν τον
κουρδικό λαό με τις ίδιες
μεθοδεύσεις, γιατί απαιτεί
τα δικαιώματά του και τις
ελευθερίες.
0 Dschemal Achmed 18721922 με την Ελληνίδα μητέρα δολοφονήθηκε στις
22. Ιουλίου στην Τιφλίδα,
πρωτεύουσα της Γεωργίας από τους Αρμενίους
Bedros Der Bohossian και
Artaches Kevorkian, επίσης από μέλη της οργάνωσης των εκτελεστών.
Επίσης και ο τελευταίος
μεγάλος της εξόντωσης
των Αρμενίων Mehmed
Nazim, δολοφονήθηκε
στις 26.Αυγούστου 1926
από τον Κεμάλ Ατατούρκ,
μαζί με τους άλλους Νεότουρκους Mehmed
Dchavid, Kara Kemal und
Ismail Dschambolai, διότι
προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον Ατατούρκ..
Τέλος της παρέμβασης,
βλέπε : Wolfgang Gusτ:
Der Völkermord an den
Armeniern, München,
Wien 1993.? 0 μεγάλος
εχθρός του χριστιανισμού,
ο μουσουλμανικός εξαπλώθηκε αποκλειστικά με
το σπαθί και τη βία.
Οι Τούρκοι διατήρησαν
τις θηριώδεις παραδόσεις
και διέπρεψαν σε βιαιότητες που όμοιές τους δεν
διέπραξε ποτέ καμιά από
τις φυλές που Exkurs/παρέμβασης: Την τριανδρία
των Νεότουρκων την αποτελούσαν: Ο ανθυπολοχαγός-Leutnant και Υπουργός
πολέμου-Kriegsminister
I s m a i l E n v e r, ο λ ο χαγός-Hauptmann
και Υπο υργό ς Ναυ τ ι κού-Marinenminister και
διοικητής στρατού στη Συρία: Ahmed Dschemal και
ο Υπουργός και αργότερα
Μεγαλοβεζίρης Mehmed
Talaat. Ο Dschemal είχε μία
Ελληνίδα μητέρα και ήτανε
Γαλλόφιλος. Ο Talaat ήτανε
βουλγαρικής καταγωγής
και ο Enver σέρβο-αλβανικής καταγωγής και γερμανόφιλος. Και οι τρεις
προερχότανε από φτωχές
οικογενειακές συνθήκες.
Ο Mehmet Ταλάατ Pascha
, 1874-1921, δολοφονήθηκε από τον Αρμένιο εκδικητή Soromon Tehlerjan
στο Βερολίνo στις 15. Μαρτίου 1921.

Για να εμποδιστεί στην
ποινική διαδικασία της
γενοκτονίας η αναλυτική
εξέταση των μοτίβων της
πράξης , επενέβησαν το
υπουργείο της δικαιοσύνης της Πρωσίας καθώς
επίσης η υπηρεσία του
γερμανικού υπουργείου
εξωτερικών στη διαδικασία. Έπρεπε μόνο να εξεταστούν ατομικές ψυχολογικές και ιατρικές απόψεις.
Έτσι με αυτό τον τρόπο ο
δράστης εξαιτίας ακαταλόγιστης ικανότητας αθωώθηκε και γρήγορα απελάθηκε από την χώρα. ΄0ταν
o Ταλάατ κηδεύτηκε στο
ισλαμικό Νεκροταφείο του
Βερολίνου έφθασε από το
Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατικής
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ένα στεφάνι με το αφιέρωμα: «Για έναν Μεγάλο
πολιτικό άνδρα και πιστό
Φίλο». Μετά από αυτόν ο
Ενβέρ Pascha 1881-1922,
δολοφονήθηκε το 1922
στο Τουρκεστάν και ο Τζεμάλ Cemal συντάχθηκαν
κάτω από τη σημαία του
προφήτη στους παλιούς ή
τους νεότερους καιρούς….
Από το 1822 – 19Ο4 οι
Τούρκοι έσφαξαν 328.477
χριστιανούς¨». σ.31. Georg
Horton. Από ιστορικής
άποψης, πρέπει να αναφέρουμε, ότι « Η 24. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1915 « η νεοτουρκική κυβέρνηση έθεσε
σε εφαρμογή ένα σχέδιο
εξόντωσης των Αρμενίων
με συλλήψεις, εξορίες,
δολοφονίες διανοουμένων
και πολιτικών, όπου στην
προγραμματισμένη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ έπεσαν 1.5ΟΟ.
ΟΟΟ εκ. θύματα Αρμενίων.
Επίσης προ πολλού συμπληρώθηκαν πάνω από
1ΟΟ χρόνια της ημέρας
των φρικιαστικών σφαγών
των Αρμενίων από τους
Τούρκους τα έτη 1894 –
1896, όπου σφαγιάσθηκαν
3ΟΟ.ΟΟΟ χιλ. Αρμένιοι.
Το άρθρο δεν πρέπει να
θεωρηθεί ως αποτελειωμένο και έχει αρχικά τον
στόχο της παρότρυνσης
και της έρευνας και υπάρχουν πολλές δυνατότητες
προβληματισμού και επέκτασης.
Το ολοκληρωμένο άρθρο
μπορείτε να το διαβάσετε
και στις δύο ιστοσελίδες
που αναφέρω αρχικά στο
δικό μου facebook.
Ευπρόσδεκτος σε κάθε
Αντίλογο

Η Άγκυρα δελεάζεται από το
όραμα του παντουρκισμού
συνέχεια από τη σελίδα 19

νικά ακροβατική, αφού,
όπως επισημαίνει ο Γκουρτζάν ο βόρειος άξονας
της πολιτικής της θέτει
απαιτήσεις αντικρουόμενες με αυτές του νότιου άξονα. Στα μέτωπα
της Συρίας και του Ιράκ η
Άγκυρα έχει ανάγκη από
μια σχέση συνεννόησης

με τη Μόσχα και την Τεχεράνη, ενώ η “κουρδική
απειλή” θα προκαλεί μονίμως καχυποψία έναντι των
σχεδίων της Ουάσιγκτον.
Ομοίως οι ανταγωνισμοί
στην ανατολική Μεσόγειο,
επιβάλλουν την εξασφάλιση αντιβάρων, ώστε η
Τουρκία να διαπραγματεύεται με την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ
από μια θέση μεγαλύτερης

αυτονομίας.
Το ότι δεν ευοδώθηκε τη
δεκαετία του ‘90 το όραμα
του Τουργκούτ Οζάλ (από
αρκετές απόψεις προπάτορα των νυν κυβερνώντων)
για ένα τουρκικό τόξο από
την Αδριατική ως την Κίνα
αποτελεί πρόσφατο και
διδακτικό ιστορικό προηγούμενο.
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DW για Brexit: Δεν έχει λόγο να πανηγυρίζει
το Λονδίνο για τη συμφωνία
Παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις πολλών
ειδικών, η έξοδος των Βρετανών από την ΕΕ δεν θα
είναι τελικά τόσο σκληρή
όσο φοβόντουσαν. σχολιάζει ο επί σειρά ετών ανταποκριτής της DW στις Βρυξέλλες Μπερντ Ρίγκερτ.
Όπως τονίζει, «με ένα
μείγμα θρασύτητας και
αφελούς λαϊκισμού ο φερόμενος ως άτακτο παιδί
πρωθυπουργός διατυμπανίζει στους συμπολίτες του
τη συμφωνία ως μεγάλη
επιτυχία. Διατείνεται δε
ότι όλες οι υποσχέσεις του
προεκλογικού αγώνα του προ τριών ή έξι μηνών«,
2016 υλοποιήθηκαν στο αφού «πέρα από ορισμένες δευτερευούσης σημαακέραιο».
σίας αλλαγές στα ποσοστά
«Αυτό όμως είναι λάθος», αλιείας, ανταποκρίνεται εν
συνεχίζει ο Ρίγκερτ, επιση- πολλοίς στην προσφορά
μαίνοντας πως «η συμφω- που είχε καταθέσει η ΕΕ
νία είναι ένας κλασσικός στη Μεγάλη Βρετανία ήδη
συμβιβασμός, όπως όλες το περασμένο καλοκαίρι».
οι εμπορικές συμφωνίες.
Καμία απολύτως ρύθμιση
δεν είναι καλύτερη απ΄ ότι
είχαν οι Βρετανοί ήδη ως
μέλη της ΕΕ».
Το δημοσίευμα τονίζει πως
η συμφωνία, στην οποία
κατέληξαν την Παραμονή
των Χριστουγέννων, θα
μπορούσε να έχει επιτευχθεί προ πολλού, «σίγουρα

Ωστόσο, η DW σημειώνει
πως ο βρετανός πρωθυπουργός αλλά και οι ευρωπαίοι διαπραγματευτές
αρέσκονται στο δράμα
που χρειάζονται για να
πείσουν -το στο μεταξύ
εκνευρισμένο ευρωπαϊκό
κοινό- ότι δόθηκαν μάχες
μέχρις εσχάτων για να
εξυπηρετηθούν τα ίδια

η εμπιστοσύνη
αυτή εξακολουθεί
να υφίσταται και
μετά τις βρετανικές παλινωδίες
των τελευταίων
χρόνων, είναι κάτι
που θα πρέπει να
ξαναδεί η ευρωπαϊκή πλευρά».
Θύματα του νέο-εθνικισμού

συμφέροντα.
Η συμφωνία που αναμένεται να τεθεί τώρα σε ισχύ
προβλέπει μια κουτσουρεμένη εσωτερική αγορά
που είναι πλέον προετοιμασμένη για μελλοντικές
ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δυο
πλευρών. Όπως τονίζεται
στο δημοσίευμα, «στα ζητήματα της προστασίας
του κλίματος, των επιστημών, των μεταφορών αλλά
και της καταπολέμησης
της τρομοκρατίας Βρυξέλλες και Λονδίνο ελπίζουν
στη συνέχιση της αγαστής
και σε πνεύμα εμπιστοσύνης συνεργασίας τους. Εάν

μυστική δύναμη κατοχής επισημαίνεται, ο Τζόνσον
στις μακρινές Βρυξέλλες», θα έπρεπε να έχει καταλάεπισημαίνει η DW.
βει ότι υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από το
Και σημειώνει πως η συμ- να παραδίδεται κανείς σε
μετοχή μιας χώρας στον εθνικιστικές φαντασιώΠαγκόσμιο Οργανισμό σεις. «Δυο μέρες κλειστής
Εμπορίου, στα Ηνωμένα Μάγχης τού έδειξαν πόσο
Έθνη, στο ΝΑΤΟ και και ευάλωτη είναι η Μεγάστην ΕΕ, συνεπάγεται μι- λη Βρετανία. Η εμπειρία
κρές ή μεγάλες υποχρεώ- αυτή μάλλον ενίσχυσε
σεις αλλά και δικαιώματα. όλους εκείνους στο Λον«Τίποτα απ΄ όλα αυτά όμως δίνο που διάκεινται φιλικά
δεν συνεπάγεται απώλεια στην επίτευξη εμπορικής
της εθνικής κυριαρχίας συμφωνίας», αναφέρεται
και ανεξαρτησίας», όπως χαρακτηριστικά.
υποστήριζε ο Τζόνσον.
Και το άρθρο συνεχίζει:
Στο ίδιο καζάνι της δήθεν «Ενδεχόμενη απότομη και
εκχωρηθείσας εθνικής κυ- σκληρή έξοδος των Βρεταριαρχίας βράζουν και οι νών από την ενιαία αγορά
λαϊκιστές σε Πολωνία και θα έπληττε πιθανότατα
Ουγγαρία, τονίζει χαρα- ανεπανόρθωτα τη βρετακτηριστικά το δημοσίευμα. νική οικονομία».

Το δημοσίευμα
αναφέρει το παράδειγμα των
Βρετανών φοιτητών, οι οποίοι στο εξής
δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
ανταλλαγής Erasmus. «Το
σημαντικό αυτό πρόγραμμα θυσιάστηκε στο βωμό
του νεο-εθνικισμού των
οπαδών του Brexit», τονί- Απατηλό όνειρο
ζεται.
Επιπλέον η DW χαρακτη«Ο πανούργος λαϊκιστής ρίζει το Brexit ως «ένα
Μπόρις Τζόνσον έπαιξε απατηλό δώρο που ουτο χαρτί της ανεξαρτησί- δόλως αντιστοιχεί στο πεας που εξακολουθεί να ριτύλιγμά του». «Με την
βρίσκει ευήκοα τα ώτα ΕΕ τα πράγματα θα ήταν
των Βρετανών. Ισχυρίζεται καλύτερα για τους Βρεταότι ανέκτησε τον έλεγχο, νούς. Χωρίς τον λαοπλάνο
τον οποίο στην πραγμα- Τζόνσον θα ήταν μάλιστα
τικότητα ουδέποτε παρα- ακόμη καλύτερα», τονίζει
χώρησε στις Βρυξέλλες. χαρακτηριστικά.
Καμία χώρα της ΕΕ δεν
κυβερνάται από κάποια Εν μέσω της πανδημίας,

Τέλος, σημειώνεται πως ο
Τζόνσον θριαμβολογούσε
έναν χρόνο πριν λέγοντας
ότι αποτινάσσει τα ευρωπαϊκά δεσμά και ανακοινώνοντας περιχαρής ότι θα
προχωρήσει σε επικερδείς
για τη χώρα του εμπορικές συμφωνίες ανά τον
κόσμο. «Τίποτα από όλα
αυτά δεν έγινε», τονίζει η
DW, αφού με ΗΠΑ και Κίνα,
δεν υπάρχει ούτε καν ίχνος
συμφωνίας.

Πλην Λακεδαιμονίων και… ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Καραμπελιάς
Αν σήμερα αντιμετωπίζουμε τη διαρκώς αυξανόμενη απειλή του τουρκικού
επεκτατισμού, αυτό εν
πολλοίς συμβαίνει διότι,
εξαιτίας της δεκαετούς
κρίσης, υποβαθμίσαμε
τους εξοπλισμούς μας, που
είχαν καταρρεύσει κατά
80% – προφανώς με την
ευγενική χορηγία του βέτο
της τρόικας του κ. Σόιμπλε.
Αυτός είναι ένας από τους
βασικούς λόγους για τους
οποίους ο Ερντογάν θεώρησε πως δεν θα έχουμε
τα μέσα να αμυνθούμε
και θα υποχρεωθούμε να
αποδεχτούμε τη… φινλανδοποίηση, προς τέρψιν
του κυρίου Μαραντζίδη
και των συν αυτώ.
Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας για την
παραμέληση της άμυνας
συνδέεται με τη γενικότερη ιδεολογική ηγεμονία
μιας εθνομηδενιστικής
λογικής. Αυτή, εκκινώντας
κατ’ εξοχήν από την Αριστερά, επηρέασε μεγάλο
μέρος της κοινωνίας, προπαντός του μιντιακού και
ακαδημαϊκού συστήματος,
των εκπαιδευτικών, των
πανεπιστημιακών δασκάλων και του φοιτητικού
κόσμου. Έτσι, κατέστη κυρίαρχη η λογική πως «το
Αιγαίο ανήκει στα ψάρια
του» και κάθε αναφορά
στην τουρκική επιθετικότητα αποδιδόταν σε
εθνικιστική παράκρουση
Ελλήνων τουρκοφάγων και
σοβινιστών.

Άλλωστε, στα πλαίσια του
κατά Κονδύλη παρασιτικού καταναλωτισμού της
χώρας, βόλευε λίγο-πολύ
όλους η μείωση έως καταργήσεως της στρατιωτικής θητείας –κάτι που
ευχόταν πλέον το μεγαλύτερο μέρος από τις…
μανάδες της χώρας– και
η καταγγελία των εξοπλισμών ως πολεμοκαπηλίας.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως σημαντικό
ρόλο σε αυτή την υποβάθμιση της σημασίας
της άμυνας διαδραμάτισε
η διασπάθιση μεγάλου
μέρους των εξοπλιστικών προγραμμάτων από
ημετέρους, μεσάζοντες,
ακόμα και υπουργούς, με
την ταυτόχρονη διάλυση
της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας, που αποτελούσε εμπόδιο για τους
ημετέρους. Όμως και αυτή
η διασπάθιση μεταβλήθηκε εν τέλει επιτηδείως σε
επιχείρημα ενάντια στην
ίδια την ανάγκη εξοπλισμού της χώρας. Άλλωστε,
μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είχε προσχωρήσει στη λογική του

εξευμενισμού του «τουρκικού θηρίου», μέσω της
ένταξής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξ ου και οι
κουμπαριές, τα ζεϊμπέκικα
και άλλες γελοιότητες.
Όμως, στις σημερινές συνθήκες, και ενώ η Ελλάδα
και η Τουρκία βρίσκονται
κυριολεκτικά στα πρόθυρα
πολεμικής σύγκρουσης και
απειλείται η ίδια η εδαφική
ακεραιότητα της χώρας,
έπεσε σαν βόμβα στους
Έλληνες πολίτες η στάση
των τριών κομμάτων της
ελληνικής Αριστεράς στη
Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ και το
ΚΚΕ, συνεπικουρούντος
και του Βαρουφάκη, αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν
τις αμυντικές δαπάνες της
χώρας.
Γνωρίζουμε τη μακρόχρονη αρνητική παράδοση
της ελληνικής Αριστεράς
απέναντι στην Εθνική Άμυνα της χώρας. Στη αμέσως
μεταπολεμική περίοδο,
εμφανιζόταν ως άρνηση της ΝΑΤΟποίησης και
της αντιπαράθεσης με
τη Σοβιετία. Όμως, με τη
Μεταπολίτευση, η οποία

επήλθε ακριβώς
εξαιτίας της κυπριακής περιπέτειας,
τα πράγματα αλλάζουν. Τα κόμματα
της Αριστεράς και
της κεντροαριστεράς, δηλαδή το
ΚΚΕ Εσωτερικού
και κατ’ εξοχήν το
ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζουν –ακόμα και
όταν βρίσκονται
στην αντιπολίτευση– τις αμυντικές
δαπάνες του προϋπολογισμού. Και μόνο το ρωσοεξαρτώμενο ΚΚΕ θα αγνοεί την τουρκική απειλή,
καθώς προτεραιότητα γι’
αυτό αποτελούσε η συμμετοχή της Ελλάδας στο
ΝΑΤΟ!
Μετά την πτώση του τείχους, ο Συνασπισμός της
Αριστεράς θα υπερψηφίζει
τις αμυντικές δαπάνες –
παρά τα φληναφήματα
στελεχών και νεολαίων
περί των «αδελφών», Ελλήνων και Τούρκων. Ακόμα και το 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ
υπερψήφισε τις αμυντικές
δαπάνες του 2020, ενώ
τις καταψήφισε το ΚΙΝΑΛ
θεωρώντας τες –όπως και
ήταν– εξαιρετικά αναιμικές. ‘Όσο για το ΚΚΕ, συνέχιζε το αντιμιλιταριστικό
βιολί του – άλλωστε, το
ΝΑΤΟ στρέφεται και σήμερα ενάντια στη μητέρα
Ρωσία .
Αίφνης, για τον προϋπολογισμό του 2021, για πρώτη
φορά στη μεταπολιτευτική
ιστορία, ένα κόμμα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης –όπως είναι πλέον

ο ΣΥΡΙΖΑ– αρνείται να
υπερψηφίσει τις αμυντικές
δαπάνες. Και μάλιστα, την
ίδια στιγμή που ο αρχηγός του εξαπέλυε πατριδοκαπηλικούς μύδρους
στη Βουλή με αφορμή τις
πραγματικές αστοχίες της
κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Κάποιοι προσπάθησαν
να δικαιολογήσουν την
ενέργεια του Τσίπρα ως
μία «κίνηση τακτικής»,
ενόψει της συμπήξεως
μετώπου των τριών κομμάτων στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν με
απλή αναλογική. Και κάτι
τέτοιο είχε ήδη διαφανεί
με το κοινό τους ψήφισμα
για τους εορτασμούς του
Πολυτεχνείου. Εντούτοις,
μπορούν άραγε λόγοι
εκλογικίστικης τακτικής να
δικαιολογήσουν κινήσεις
που άλλοτε θα χαρακτηρίζονταν ως κινήσεις εθνικής
μειοδοσίας; Είναι μια πολύ
φτηνή δικαιολογία.
Άλλωστε, εάν επρόκειτο
απλώς για μία πρωτοβουλία του Τσίπρα, ώστε να
εξευμενίσει τον Κουτσούμπα και τον Βαρουφάκη,
θα είχαν ξεσηκωθεί τα στελέχη και η βάση του κόμματος. Όμως τίποτα τέτοιο
δεν έγινε ούτε μπορούσε
να γίνει, όπως δεν έγινε
και με τη Συμφωνία των
Πρεσπών. Διότι, στο βάθος
αυτής της επιλογής, βρίσκεται το εθνομηδενιστικό
υπόστρωμα του κόμματος
και των στελεχών του.

σιακή η προσπάθεια να
υποβαθμιστεί ένα τόσο
σοβαρό ζήτημα από μεγάλο μέρος του Τύπου.
Το ίδιο συνέβη και με
ιστοσελίδες και εκπομπές
που κινούνται στον χώρο
της λεγόμενης πατριωτικής Αριστεράς. Όσο για
εκείνους που στηρίζουν
συστηματικά τις αγνές φιλελληνικές προθέσεις του
Πούτιν, ακόμα περιμένουμε –ματαίως υποθέτω– να
εκδηλωθούν.
Δηλαδή, το υπό διαμόρφωσιν «μέτωπο της Αριστεράς» οικοδομείται σε
μία βάση ακραίου εθνομηδενισμού και δήθεν
ειρηνοφιλίας. Ενώ όλοι
γνωρίζουμε πως μόνο εάν
επανεξοπλιστεί άμεσα η
χώρα ίσως και εμποδίσουμε τον Ερντογάν να
μεταβάλει τις προκλήσεις
του σε στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς.
Εν κατακλείδι, δυστυχώς,
η σημερινή Αριστερά, με
μια πράξη υψίστης συμβολικής σημασίας, δείχνει να
συνεχίζει την αρνητική της
παράδοση, από τη Μικρά
Ασία και το Μακεδονικό,
και όχι την επίσης υπαρκτή
αγωνιστική της παράδοση
στην εθνική αντίσταση,
την οποία και έχει απεμπολήσει εδώ και δεκαετίες.

Επέλεξε την εμφυλιοπολεμική εθνομηδενιστική
παράδοση για να οικοδομήσει τις πολιτικές της
συμμαχίες. Έλληνες, λοιΠαράλληλα, είναι εντυπω- πόν, πλην Λακεδαιμονίων.
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Παιγνίδια της Τουρκίας στην Ισλαμική Διάσκεψη, για
Κύπρο, Θράκη και «μουσουλμάνους Δωδεκανήσου»
Του Νίκου Μελέτη
Παιγνίδια της Τουρκίας
στην Ισλαμική Διάσκεψη,
για Κύπρο, Θράκη και
«μουσουλμάνους Δωδεκανήσου»
Βήμα για την επανάληψη όλων των τουρκικών
θέσεων και ισχυρισμών
για το Κυπριακό, αλλά
και για την «τουρκική»
μειονότητα στην Θράκη
και τους «μουσουλμάνους της Δωδεκανήσου»,
βρήκε και πάλι η Τουρκία
στην υπουργική Σύνοδο
του Οργανισμού Ισλαμικής Διάσκεψης που έγινε
στον Νίγηρα.
Στις αποφάσεις της 47ης
Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών περιλαμβάνονται
δυο αποφάσεις οι οποίες
ουσιαστικά χωρίς αντίλογο επαναλαμβάνουν την
τουρκική επιχειρηματολογία και απαιτήσεις, καθώς
όπως φαίνεται ακόμη και
οι φιλικά διακείμενες προς
την Ελλάδα και Κύπρο μουσουλμανικές χώρες δεν
θέλησαν ή δεν μπόρεσαν
να αλλάξουν τα κείμενα
αυτά ή τουλάχιστον να συμπεριλάβουν και τις θέσεις
της άλλης πλευράς.
Η προβολή των τούρκικων
ισχυρισμών σε αυτό το σημαντικό διεθνές φόρουμ
στο οποίο συμμετέχουν
ως μέλη 57 χώρες είναι μια
αρνητική εξέλιξη.
Δεν είναι τυχαίο μάλιστα
ότι ειδικά για την Κύπρο, η
Ισλαμική Διάσκεψη συστήνει μια σειρά μέτρων στήριξης των Τουρκοκυπρίων
που πρακτικά φθάνουν
λίγο πριν την πρόταση για
αναγνώριση του ψευδοκράτους, ενώ υιοθετείται
πλήρως η τουρκική θέση
για «πολιτική ισότητα».
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα,
η απόφαση της Ισλαμικής Διάσκεψης ζητά την
αναγνώριση της «ταυτότητας» της «τουρκικής
μουσουλμανικής μειονότητας», την αναγνώριση
των ψευδομουφτηδων,
την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ για χρήση του όρου «τουρκικός»
στους τίτλους των Συλλόγων της μειονότητας και
εξουσιοδοτεί μάλιστα και
τη Γενική Γραμματεία του
ΟΙΔ να παρακολουθεί την
κατάσταση και να έρθει
σε επαφή με την ελληνική
κυβέρνηση για τα θέματα
των «μουσουλμάνων της
Ελλάδας, της τουρκικής
μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και του
μουσουλμανικού πληθυσμού της Δωδεκάνησου».
Καθώς πλέον έχουν αλλάξει πολλά στις σχέσεις της
Ελλάδας με παραδοσιακά
ισχυρούς «παίκτες» στον
μουσουλμανικό κόσμο,
απαιτείται τουλάχιστον
να υπάρξει ευρεία ενημέρωση για την κατάσταση

της ελληνικής μουσουλμανικής μειονότητας και
να απορριφθεί η εικόνα
«απαρτχάιντ» που επιχειρεί να περάσει η τουρκική
προπαγάνδα. Καθώς είναι
σαφές ότι δεν γίνεται καμιά
διάκριση εις βάρος των
μελών της μειονότητας
λόγω των θρησκευτικών
πεποιθήσεων της. Αλλά
απλώς η Ελλάδα δεν δέχεται την μετατροπή του
θρησκευτικού χαρακτήρα
της μειονότητας σε εθνικό
με τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι εθνικιστικές
επιδιώξεις της Τουρκίας.
Και οι οποίες προφανώς
δεν αφορούν τον σεβασμό των θρησκευτικών
πεποιθήσεων των μελών
της μειονότητας.
Απόφαση 21/47 για την
κατάσταση στην Κύπρο
Επιβεβαιώνοντας όλα τα
προηγούμενα ψηφίσματα
υποστήριξης των ισλαμικών διασκέψεων για
το κυπριακό ζήτημα, τα
οποία εκφράζουν σταθερή υποσ τήρι ξη για
τον νόμιμη υπόθεση των
Μουσουλμάνων Τουρκοκυπρίων που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του
ισλαμικού κόσμου. Εκφράζοντας την εκτίμησή
του για τις προσπάθειες
του Γενικού Γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών στο
πλαίσιο της αποστολής
του για μια συνολική διευθέτηση, η οποία προέβλεπε μια ομοσπονδία
αποτελούμενη από δύο
συστατικά κράτη, ισότιμου
καθεστώτος, υπενθυμίζοντας την υποστήριξή του
στις διαπραγματεύσεις
για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, υπό
την αιγίδα της Αποστολής
Καλών Υπηρεσιών του
Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών και την
προθυμία που επέδειξαν
η τουρκοκυπριακή πλευρά
και η Τουρκία για δίκαιη
και διαρκή διευθέτηση,
εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς το συστατικό
τουρκοκυπριακό κράτος
και την εκτίμησή του για
τις εποικοδομητικές προσπάθειές τους για την επίτευξη δίκαιης και αμοιβαία
αποδεκτής διευθέτησης,
Εκφράζοντας τη βαθιά
του λύπη για το κλείσιμο
της Διάσκεψης για την
Κύπρο στις 7 Ιουλίου 2017
στο Crans-Montana χωρίς
αποτέλεσμα.
1.Eπιβεβαιώνει την πλήρη
ισότητα των δύο πλευρών
στην Κύπρο ως την Αρχή
που τους επιτρέπει να ζουν
δίπλα-δίπλα σε ασφάλεια,
ειρήνη και αρμονία χωρίς
να έχει η μια πλευρά την
ικανότητα να κυβερνά, να
εκμεταλλεύεται, να καταπιέζει ή να απειλεί την άλλη
και τονίζει στο πλαίσιο
αυτό ότι οι δημόσιες δηλώσεις από τη μία πλευρά
που περιγράφουν την άλλη
πλευρά ως “μειονότητα”
έρχονται σε αντίθεση με
αυτή την σταθερά εδραι-

ωμένη αρχή της πολιτικής περαιτέρω τέτοιων εκδη- και η τουρκική μουσουλλώσεων.
ισότητας·
μανική μειονότητα στη
Θράκη της Ελλάδας και ο
2- Επαναλαμβάνει την υπο- 8- Ενθαρρύνει έντονα τα μουσουλμανικός πληθυστήριξή του στις προσπά- κράτη μέλη να ανταλλάσ- σμός στα Δωδεκάνησα
θειες του Τουρκοκύπριου σουν επισκέψεις υψηλού ειδικότερα, αποτελούν
Ηγέτη και του Ελληνοκύ- επιπέδου με τους Μου- αναπόσπαστο μέρος του
πριου Ηγέτη για επίτευξη σουλμάνους Τουρκοκύ- μουσουλμανικού κόσμου.
συμφωνίας κατόπιν δια- πριους.
Υπενθυμίζοντας τις αρχές
πραγματεύσεων.
και τους στόχους του Χάρ9- Επιβεβαιώνει τις προη- τη του OIC, τα ψηφίσματα
3. Καλεί τη διεθνή κοινό- γούμενες αποφάσεις του που εγκρίθηκαν από τις
τητα να ενθαρρύνει τις να υποστηρίξει, έως ότου διασκέψεις της Ισλαμικής
δύο πλευρές, την τουρκο- επιλυθεί το Κυπριακό, τη Συνόδου Κορυφής του
κυπριακή πλευρά και την νόμιμη αξίωση των Μου- OIC, τις διασκέψεις των
ελληνοκυπριακή πλευρά σουλμάνων Τουρκοκυπρί- Υπουργών Εξωτερικών, το
να εργαστούν εποικοδο- ων, για το δικαίωμα ακρό- Συμβούλιο και τις διεθνείς
μητικά για μια έγκαιρη συ- ασης σε όλα τα διεθνή συμφωνίες, δηλώσεις και
νολική λύση στο Κυπριακό, φόρουμ όπου το Κυπριακό συμβάσεις που ζητούν το
πρόβλημα έρχεται προς σεβασμό των ανθρωπίνων
4- Επαναλαμβάνει την έκ- συζήτηση, στη βάση της δικαιωμάτων, συμπεριλαμκλησή του προς τη διεθνή ισότητας των δύο μερών βανομένων των πολιτικών,
κοινότητα να λάβει, χωρίς στην Κύπρο.
κοινωνικών, πολιτιστικών
περαιτέρω καθυστέρηση,
και οικονομικών δικαιωμάσυγκεκριμένα μέτρα για 10- Ζητεί από τον Γενικό των και της ελευθερίας της
τον τερματισμό της απο- Γραμματέα να εξασφαλίσει λατρείας, και ειδικότερα τη
μόνωσης των Μουσουλ- τη συνέχιση των απαραίτη- Συνθήκη της Λωζάνης που
μάνων Τουρκοκυπρίων των επαφών με την Ισλα- εγγυάται τα δικαιώματα
σύμφωνα με την έκκληση μική Τράπεζα Ανάπτυξης της τουρκικής μουσουλτου Γενικού Γραμματέα με σκοπό την αναζήτηση μανικής μειονότητας στη
των Ηνωμένων Εθνών τρόπων και μέσων για τη Δυτική Θράκη της Ελλάστην έκθεσή του της 28ης βοήθεια της τελευταίας δας, δυνάμει της οποίας
Μαΐου 2004 και τις εκτι- για τα αναπτυξιακά σχέδια έχουν το δικαίωμα να χρημήσεις που έγιναν από τις των Μουσουλμάνων Τουρ- σιμοποιούν τη μητρική
ακόλουθες εκθέσεις του κοκυπρίων.
τους γλώσσα, δηλαδή την
Γενικού Γραμματέα των
τουρκική γλώσσα, και να
Ηνωμένων Εθνών, καθώς 11-Χαιρετίζει την επίσκεψη ασκήσουν τις θρησκευτικά
και με τα προηγούμενα του Εκτελεστικού Διευθυ- καθήκοντα τους, υπενθυντή του Ισλαμικού Ταμείου μίζοντας περαιτέρω τη
ψηφίσματα του OIC.
Αλληλεγγύης στους Μου- Δήλωση της Γενικής Συ5- Καλεί τα κράτη μέλη σουλμάνους Τουρκοκύ- νέλευσης των Ηνωμένων
να ενισχύσουν την απο- πριους.
Εθνών για την εξάλειψη
τελεσματική αλληλεγγύη
όλων των μορφών μισαλπρος τους Μουσουλμά- 12- Αναγνωρίζει την επι- λοδοξίας και διακρίσεων
νους Τουρκοκύπριους, θυμία των Μουσουλμά- με βάση τη θρησκεία ή
σε στενή σύνδεση μαζί νων Τουρκοκυπρίων να τις πεποιθήσεις, συνειδητους και προκειμένου να ταξιδεύουν ελεύθερα στις τοποιώντας ότι τα βασικά
τους βοηθήσουν να ξε- χώρες μέλη του OIC.
δικαιώματα και ελευθερίες
περάσουν ουσιαστικά και
της τουρκικής μουσουλμαπολιτικά την απάνθρωπη 13- Προτρέπει τα κράτη νικής μειονότητας και του
απομόνωση που τους έχει μέλη να ενημερώσουν τη μουσουλμανικού πληθυεπιβληθεί, να αυξήσουν Γενική Γραμματεία για τις σμού των Δωδεκανήσων
και να διευρύνουν τις σχέ- ενέργειες που έχουν ανα- καθορίζονται και προστασεις τους σε όλους τους ληφθεί όσον αφορά την τεύονται από πολυμερείς
εφαρμογή όλων των προ- και διμερείς συνθήκες και
τομείς.
ηγούμενων ψηφισμάτων. συμβάσεις στις οποίες
6- Καλεί τα κράτη μέλη
η Ελλάδα είναι συμβαλ14- Ζητεί από τον Γενικό λόμενο μέρος. Έχοντας
στο πλαίσιο αυτό:
Γραμματέα να λάβει όλα εξετάσει την έκθεση του
– Να ανταλλάξουν επιχει- τα αναγκαία μέτρα για την Γενικού Γραμματέα για
ρηματικές αντιπροσωπείες εφαρμογή του παρόντος την κατάσταση των μουμε τους Μουσουλμάνους ψηφίσματος, να προβεί σουλμανικών κοινοτήτων
Τουρκοκύπριους με σκο- σε περαιτέρω συστάσεις και των μειονοτήτων στα
πό τη διερεύνηση των ανάλογα με την περίπτωση μη-OIC κράτη μέλη
ευκαιριών οικονομικής και να υποβάλει σχετικές
συνεργασίας, των επεν- εκθέσεις στην 48η σύνο- 1.Καλεί την Ελλάδα να
δύσεων σε τομείς όπως δο του Συμβουλίου Των λάβει τα κατάλληλα μέτρα
οι απευθείας μεταφορές, Υπουργών Εξωτερικών.
για την προάσπιση των
ο τουρισμός, η πληροφόβασικών δικαιωμάτων και
ρηση·
«Απόφαση 3/47-MM για ελευθεριών καθώς και της
την κατάσταση της Τουρ- ταυτότητας της τουρκικής
– Ανάπτυξη πολιτιστικών κικής Μουσουλμανικής μουσουλμανικής μειονόσχέσεων και αθλητικών Μειονότητας στη Δυτική τητας που απορρέουν από
επαφών με τους Μουσουλ- Θράκη και στον μουσουλ- τις διμερείς και διεθνείς
μάνους Τουρκοκύπριους· μανικό πληθυσμό των συμφωνίες.
Δωδεκανήσων»
– Ενθάρρυνση της συ2. Απαιτεί και πάλι από την
νεργασίας με τα τουρκο- Υπενθυμίζοντας το ψήφι- Ελλάδα να αναγνωρίσει
κυπριακά πανεπιστήμια, σμα 3/-46-MM σχετικά με τον εκλεγμένο Μουφτή
συμπεριλαμβανομένης την κατάσταση της τουρ- Ξάνθης και Κομοτηνής ως
της ανταλλαγής φοιτητών κικής μουσουλμανικής τον επίσημο Μουφτή.
και ακαδημαϊκών·
μειονότητας στη Δυτική
Θράκη και του μουσουλ- 3. Καλεί την Ελλάδα να
7- Χαιρετίζει, στο πλαίσιο μανικού πληθυσμού των λάβει τα απαραίτητα μέαυτό, το περιφερειακό Δωδεκανήσων, επιβεβαι- τρα για την εκλογή των
εργαστήριο κατάρτισης ώνοντας τη δέσμευσή της διοικητικών συμβουλίων
για τις εξαγωγικές στρα- προς τις μουσουλμανικές των βακουφίων από την
τηγικές για εξαγωγείς των κοινότητες και τις μειονό- Τουρκική Μουσουλμανική
κρατών μελών του OIC τητες που ζουν σε κράτη Μειονότητα, προκειμένου
που διοργανώθηκε από μέλη που δεν ανήκουν να διασφαλιστεί η αυτοδικοινού στην Κερύνεια στις στον OIC, έχοντας πλήρη οίκηση τους.
5-7 Δεκεμβρίου 2017. Εν- επίγνωση ότι οι μουσουλθαρρύνει τη διοργάνωση μάνοι στην Ελλάδα, γενικά, 4. Τονίζει την ανησυχία του

για την πρακτική της Ελλάδας σχετικά με το διορισμό
240 ιμάμηδων/θρησκευτικών εκπαιδευτών, παρά τις
αντιδράσεις της Τουρκικής
Μουσουλμανικής Μειονότητας.
5. Προτρέπει την Ελλάδα
να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) σχετικά με τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ) της
Τουρκικής Μουσουλμανικής Μειονότητας.
6. Προτρέπει για άλλη μια
φορά την Ελλάδα να αποκαταστήσει τα δικαιώματα
ιθαγένειας δεκάδων χιλιάδων μελών της τουρκικής
μειονότητας που στερήθηκαν την υπηκοότητά τους
βάσει του καταργηθέντος
πλέον άρθρου 19 του νόμου περί ελληνικής ιθαγένειας αριθ. 3370/1955.
7. Επαναλαμβάνει την
πρόσκλησή του προς την
Ελλάδα να λάβει τα αναγκαία και επείγοντα μέτρα,
σε συνεννόηση με την
Τουρκική Μουσουλμανική
Μειονότητα, για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους ζητημάτων που
συνδέονται επίσης άμεσα
με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής
στην οποία ζουν.
8. Ζητεί από τον Γενικό
Γραμματέα να ξεκινήσει
έρευνα σχετικά με τα ζητήματα που τίθενται στο
παρόν ψήφισμα ειδικότερα και να υποβάλει σχετικά
έκθεση στην 46η σύνοδο του Συμβουλίου Των
Υπουργών Εξωτερικών·
9. Χαιρετίζει την έναρξη για
το ακαδημαϊκό έτος 20162017 ενός «Προγράμματος
Ισλαμικών Σπουδών» στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
10. Σημειώνει την υποστήριξη που παρέχει το
Πανεπιστήμιο Al-Azhar
σε θρησκευτικά θέματα
και θρησκευτικά σχολεία
για μουσουλμάνους στην
Ελλάδα.
11. Καλεί τον Γενικό Γραμματέα να επαναλάβει το
διάλογο και τη συνεργασία
με την ελληνική κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυση
της ευημερίας και της ευημερίας των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, ιδίως
της τουρκικής μουσουλμανικής μειονότητας και
του μουσουλμανικού πληθυσμού στα Δωδεκάνησα.
12. Ζητεί από τον Γενικό
Γραμματέα να δώσει συνέχεια στην εφαρμογή του
παρόντος ψηφίσματος και
να υποβάλει σχετικά έκθεση στην 48η σύνοδο του
Συμβουλίου Των Υπουργών Εξωτερικών.»
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Η πόλις ημών ανεμεστώθη δημοπιθήκων
εξαπατώντων τον δήμον»

.Αριστοφάνης. «Βάτραχοι,
στιχ. 1083-1085
Δημήτριος Νατσιός/20Αριστοφάνης, Βάτραχοι,
Κάλβος, Καβάφης, Κολοκοτρώνης, Περικλής
Εκτός της συνήθους αηδίας και αποστροφής που
νιώθουμε αυτές τις ημέρες,
που ξεβράζονται σωρηδόν
οι πομπές και οι ανομίες
«πατρικίων», πολιτικών
και ρασοφόρων, μια βαθιά
αγωνία και απογοήτευση
διατρέχει το κοινωνικό
σύνολο. Απογοήτευση για
τα παρόντα, αγωνία για τα
μέλλοντα. Έγραφε σ’ ένα
στίχο του ο Καβάφης, μ’
εκείνη την εξαίσια δυσνόητη μαστορική του. «Η
βοή τους έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων».
Όλη αυτή η δυσοσμία που
περιβάλλει την πατρίδα
μας τίποτε το καλό δεν
προοιωνίζεται. Και δεν
είναι καιρός για μικροκομματικές χαιρεκακίες.
Η προκοπή βρίσκεται στο
«εμείς», αυτό είναι της πατρίδας. Το «εγώ», χωρίς το
ευλογημένο «εμείς», χωρίς
την ευαίσθητη σύναρση
στην αγωνία του πλησίον,
καταστρέφει τις πολιτείες.
Θυμάμαι μια φράση του
αγράμματου ήρωα, του
Κολοκοτρώνη, φράση πετράδι, την οποία είπε τον
Νοέμβριο του 1838, μι-

Το παρόν κείμενο αφιερώνεται στην ιερά μνήμη του
μακαριστού πια πατρός
Στεφάνου Παπαθανασίου,
που εκοιμήθη εν Κυρίω
προ ολίγων ημερών στην
Κατερίνη. Ο αείμνηστος
Γέροντας, ταπεινός, ευθύς και ακενόδοξος, φιλόχριστος και φιλότιμος,
πρόσχαρος και ελεήμων,
αγαπητός πολύ από τον
απλό λαό, παπάς λεβέντης,
φιλακόλουθος, πνευματικός ακαταπόνητος, αληθής
λειτουργός του Υψίστου,
με φιλοπατρία ανυπόκριτο
και γενναιότητα ασυμβίβαστη, στάθηκε για πολλές
δεκαετίες, «λιθάρι ριζιμιό», στήριγμα αειθαλές
της τοπικής εκκλησίας
της Πιερίας. Υπήρξε πνευματικός της ευρύτερης
οικογενείας μου, φίλος
αφοσιωμένος και συμπαραστάτης μονάκριβος. Τον
αγαπάμε, τον σεβόμαστε,
τον έχουμε στην καρδιά
μας. Πλέον ειρήνεψε από

λώντας στην Πνύκα στους μαθητές
των Αθηνών: «Η
προκοπή σας και
η μάθησή σας να
μην γίνει σκεπάρνι
μόνο για το άτομό
σας αλλά να κοιτάξει το καλό της
κοινότητας και μέσα εις το
καλόν αυτό βρίσκεται και
το δικό σας». Λόγια που
παραπέμπουν σε μια ρήση
του Περικλή στους αρχαίους Αθηναίους: «Καλώς
μεν γαρ φερόμενος ανήρ
το καθ’ εαυτόν διαφθειρομένης της πατρίδος ουδέν
ήσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχών δε εν ευτυχούσι
πολλώ μάλλον διασώζεται». (Θουκ., Β΄60). «Διότι
άνθρωπος που ευδοκιμεί
εις τας ιδιωτικάς του υποθέσεις, εάν η πατρίς του
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 προλογικές σκέψεις, γιατί άλλος είναι ο σκοπός της
σημερινής γραφής. Αφιέρωμα το σημερινό σημείωμα, με αφορμή μια επέτειο,
ξεχασμένη, απωθημένη
στο ημίφως της ιστορικής
μνήμης. 27 Σεπτεμβρίου
του 1831, Κυριακή μέρα,
6.35’ το πρωί, δολοφονείται στο Ναύπλιο ο Ιωάννης
Καποδίστριας.
Το αποτρόπαιο φονικό
γίνεται έξω από τον ναό
του Αγίου Σπυρίδωνος.
Συνήθιζε ο Κυβερνήτης να

«λειτουργιέται» νωρίς «όρθρου βαθέος». Ο θάνατός
του θεωρήθηκε «συμφορά
διά την Ελλάδα». «Ο κακούργος όστις εδολοφόνησε τον Καποδίστριαν,
εδολοφόνησε την πατρίδα
του», θα πει θρηνώντας
ο φίλος του και μεγάλος
ευεργέτης της πατρίδας
μας, Ελβετός φιλέλληνας
Εϋνάρδος.
Στην ιστορία υπάρχουν
πρόσωπα αδυσώπητα δορυκτητόρων – κατακτητών, που τα ονόματά τους
κολυμπώντας στο αίμα της
νίκης τους πέρασαν στην
επικράτεια του θρύλου.
Είναι στη φύση του ανθρώπου να θαυμάζει τους
νικητές. Υπάρχουν όμως
και άλλοι ήρωες, που τα
τραγικά τους παθήματα
είναι «κρημνά αρετής»
(Κάλβος). Προσφέρουν
στην ιστορική περιπέτεια
τον έλεον και τον φόβον
μιας πολύ πιο ανθρώπινης αναγνώρισης. Είναι
οι ήρωες της ήττας. Αυτοί
που «ποτέ από το χρέος μη
κινούντες» δεν στρέφουν
την πλάτη στην βεβαιότητα του θανάτου. Σ’ αυτό
το είδος της τραγωδίας
συναπαντιέται και ο Καποδίστριας, που αντί άλλης
τιμής, φρόντισαν τα τωρινά πολιτικά ναυάγια, να
συνδέσουν το όνομά του,
μ’ ένα νόμο, που για πολλούς κατάντησε συνώνυμο
ύβρεως. Ας είναι, «Πέφτουμε εμείς το έργο μας για
την πατρίδα μένει», έλεγε
ο Κυβερνήτης. Έχω ένα
μικρό βιβλιαράκι, έκδοση
του 1976. Περιέχει κείμενα
του Καποδίστρια. Εκδόθη-

κε από τον «Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων». Πριν από μερικά χρόνια, τολμούσε ο εν λόγω
«Οργανισμός», να εκδίδει
και κάποιο βιβλίο εθνικού περιεχομένου, για να
συμβάλλει στην ιστορική
παιδαγωγία μαθητών και
δασκάλων. Αφότου αλώθηκε από την νεοταξική
γλίτσα και η λέξη «εθνικός»
ποινικοποιήθηκε βλέπουν
το φως της δημοσιότητας
κουρελουργήματα τύπου
Ρεπούση ή βιβλία γλώσσας που μορφώνουν τους
Ελληνόπαιδες με συνταγές
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.

διαπαιδαγώγηση ανθρώπων. Η καλή πολιτεία κάνει
τους πολίτες «καλούς καγαθούς», το κακό κράτος
εκφαυλίζει τους πολίτες.
Το ήθος των πολιτών μολύνεται, όταν κυβερνούν
Δεν διαφεύγει, από το ανύ- αχαλίνωτοι φιλοχρηματίες,
στακτο ενδιαφέρον του αδιάντροποι σαλταδόροι
για την Παιδεία, το ποιόν και λοιπά κηφηνοειδή.
των «διδασκάλων». «Το
συμφέρον και η εθνική Ελάχιστη υπόληψη τρέφει
φιλοτιμία θα υποκινηθώσι ο Καποδίστριας για την
εξ ίσου, εάν το εκπαιδευτή- Ευρώπη: «Και εγώ αναριον προικισθεί με όλα τα γκαιότατον κρίνω να συλμέσα της παραγωγής της λέξωμεν και επαναγάγωπαιδείας, εάν διδάσκαλοι μεν εις την Ελλάδα τους
διακεκριμένοι, επί φιλο- νέους Έλληνας, όσοι επί
θρησκεία και έρωτι προς προφάσει μαθήσεως διατην εθνικήν γλώσσαν και φθείρωνται εν Ευρώπη…».
φιλολογίαν, εκλέγονται με- Η Ευρώπη, που για τους
ταξύ των Ελλήνων, οίτινες σημερινούς είναι «τόπος
δικαίως υπολήπτονται εν επαγγελίας», για τον συνετω κόσμω των γραμμάτων τό Κυβερνήτη, είναι εστία
και επιστημών».
διαφθοράς. (Εννοεί τις
παραλυμένες θεωρίες της
«Σχολείο ίσον δάσκαλος» «πεφωτισμένης Ευρώπης»
και, κατά τον Κυβερνήτη, και του πέραν του Ατλαντισωστός δάσκαλος είναι ο κού πνευματικού παιδιού
διακεκριμένος επί «φιλο- της, που ήδη γονατίζουν
θρησκεία», ο χριστιανός την οικουμένη).
δάσκαλος, και ο «επί έρωτι» προς την γλώσσα μας. «Δε με μέλει» γράφει «περί
Γλώσσα και πίστη είναι τα του τι λέγουσι και τι θα
δύο «τζιβαϊρικά πολυτί- είπωσι περί εμού. Με ενμητα», που αρδεύουν την διαφέρει μόνον να ευρίεθνική μας συνείδηση.
σκωμαι εν ειρήνη προς
την συνείδησήν μου, όπως
«…Άρτου και χρημάτων και ευρίσκωμαι, χάρις τω
ανάγκην έχομεν. Εγώ εκ Θεώ». Μπορεί κάποιος
των λειψάνων της μικράς από τους εθνοσωτήρες
μου περιουσίας έδωκα της σήμερον, να καυχηθεί
ήδη». Ό,τι βιος είχε το πρό- για το έργο του και να
σφερε στην πάμφτωχη πα- επαναλάβει αυτά τα λόγια.
τρίδα. Έδινε παράδειγμα Δύσκολο. Οι συνειδήσεις
στον λαό, τον φιλοτιμούσε. τους έχουν μπαζωθεί….
Λέει κάπου ο Πλάτων: «Πολιτεία τροφή ανθρώπων Δημήτρης Νατσιός
εστίν, καλή μεν αγαθών,
η δ’ εναντία, κακών». Η δάσκαλος – Κιλκίς – Μέλος
πολιτεία, είναι ανατροφή, ΙΗΑ

Αν είχαμε υπουργείο εθνικής, ελληνικής
και όχι νεοταξικής παιδείας...
τους κόπους του και
αναπαύεται «σιμά,
πολύ σιμά εις τον
πτωχόν Λάζαρον
του Ευαγγελίου».
Αιωνία η μνήμη του
μακαριστού πατρός
Στεφάνου. Να έχουμε την ευχή του..

«Ιδού ο Χριστός που γέρνοντας
Στου πόνου το κρεβάτι
Σου σιάζει το προσκέφαλο
Και σε παρηγορά».

λέξεις συχνόχρηστες της
νεοελληνικής και την γενέθλιο ιστορία τους. Γιατί να
μην γνωρίζουν οι μαθητές
μας την ετυμολογική συγγένεια του νερού και του
νεαρού; ότι συνδέονται ο
ήλιος (άλιος) με το γιαλό
και τη θάλασσα, το αλάτι,
τη σαλάτα και το σαλάμι;
Γιατί να μην μαθαίνουν
ότι νόστος και νόστιμος
σμιλεύτηκαν για πρώτη
φορά στις «αμμουδιές του
Ομήρου»; Γιατί ονομάστηκαν σκίουρος ή ρινόκερως
αυτά τα ζώα ή καλύτερα
κτήνη, αφού έχουμε κτηνίατρο; Με πόση ευλάβεια,
μ’ ανοιχτό κυριολεκτικά
στόμα, παρακολουθούν τα
παιδιά την γοητευτικότατη
αυτή περιήγηση στον προγονικό λόγο!!

Του Σολωμού οι περίτεχνοι
στίχοι. Τόσο παρήγοροι
σήμερα, που πολλοί συνάνθρωποί μας αγωνίζονται στου πόνου το κρεβάτι. Σολωμός, ο λησμονημένος από την εκπαίδευση Το δεύτερο Ανθολόγιο θα
ποιητής.
το ονομάτιζα «Ανθολόγιο
Πατριδογνωσίας». Βεβαίως
Αν είχαμε υπουργείο εθνι- η λέξη πατριδογνωσία είκής, ελληνικής και όχι νεο- ναι ποινικοποιημένη προς
ταξικής παιδείας, θα φρο- το παρόν. Όσο κυβερνούν
ντίζαμε «να πλουμίσουμε» οι απτόητοι εθνομηδενιτην δημοτική εκπαίδευση στές, η... πατριδοφθορία
με δύο Ανθολόγια.
θα συνεχίζεται. Αντί στα
σχολεία «να γιομίζει ο μαΤο πρώτο θα το τιτλοφο- θητής προκοπή κι αρετή»
ρούσαμε «Ετυμολογικό τώρα έχουμε «συνταγές
Ανθολόγιο». Θα περιείχε μαγειρικής και κείμενα

θρασυδειλίας, αφιλοπατρίας και αθεϊας. Στο Ανθολόγιο αυτό θα ερανιζόμασταν ό,τι ένδοξο και
σπουδαίο επιτεύχθηκε ή
γράφτηκε από τους μαϊστόρους του ελληνικού
λόγου από την αρχαιότητα
ως σήμερα. Όλες οι ιερές
«σκιές» του παρελθόντος,
από τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τον Μέγα Βασίλειο,
τον Φώτιο τον Μέγα, τον
Ισαπόστολο Άγιο Κοσμά,
τον Μακρυγιάννη, τον Παπαδιαμάντη, τον Σεφέρη
και τον Κόντογλου, τον
Σεφέρη.
Ένα μεγαλειώδες γεγονός,
για παράδειγμα, που θα
μείνει ανεξίτηλο στα παιδιά και θα τροφοδοτεί την
εθνική μας υπερηφάνεια,
που τόσο έχουμε ανάγκη.
Περιέχεται στα άπαντα του
εθνικού μας ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, (εκδ,
“Μέρμηγκας”, σελ.155), του
«φυλάκτορα του Γένους»,
όπως τον ονομάζει ο Παλαμάς σ’ ένα ποίημά του.
Είναι γράμμα που έστειλε
στις 31 Μαρτίου του 1860
στον Ανδρέα Λασκαράτο.
Το γεγονός το χαρακτηρίζει «ανέγδοτο».

Το 1822 ο Οδυσσέας πολιορκεί την Ακρόπολη των
Αθηνών «όπου ευρίσκοντο
κλεισμένοι οι Τούρκοι και
την υπερασπίζοντο με μεγάλη καρτεροψυχία... και
δεν ήτο σπάνιον κάπου να
βλέπεις τα ενάντια μέρη
να στέκονται με τα χέρια
σταυρωμένα και άνεργα
δια έλλειψιν από πολεμοφόδια. Κάτι παρόμοιο θα
συνέβαινε βέβαια και την
ημέρα όπου έτυχε το ακόλουθο συμβάν»:

έδειχναν τέτοια αγριότητα
με μάρμαρα, τα οποία δεν
τους επροξενούσαν καμμία βλάβη. Επέταξαν με
μιας οι γενναίοι και ύστερα
από λίγη ώρα έφεραν εις
το στρατηγό την απόκριση
ότι οι Τούρκοι μην έχοντας
άλλο μολύβι διά να χύσουν
βόλια και ξανοίξαντες ότι
μέσα εις εκείνα τα μάρμαρα ευρίσκεται τούτο το
μέταλλο, χυμένο επίτηδες
δια να δίδη δύναμη και
σταθερότητα, είχαν αποφασίσει να προστρέξουνε
«Εξύπνησαν κάποια παλ- εις εκείνο το χαλασμό διά
ληκάρια του Οδυσσέως, να δυνηθούνε να εξακοπρωί πρωί και από το πρώ- λουθήσουνε τον πόλεμο.
το γλυκοχάραμα έμειναν
εκστατικά, βλέποντας τους Τέτοια απόκρισι επροξέΤούρκους ανεβασμένους νησε μεγάλη απελπισία
επάνω εις τον Παρθενώ- εις τους Έλληνες και αφού
να και εργαζόμενους με εστοχάστηκαν τι να πράμεγάλη βία να χαλούν τα ξουν διά να σώσουν από
ωραία εκείνα μνημεία. τον όλεθρο τα μνημεία
Τόσο παράξενη και ακατα- του μεγαλείου των, όλοι
νόητη τους εφάνη τέτοια με μια φωνή αποφάσισαν
ανωφελής βαρβαρότης, να μηνύσουν εις τους αποοπού έτρεξαν αμέσως να κλεισμένους να παύσουν
ειδοποιήσουν τον Οδυσ- την καταστροφή και ήσαν
σέα. Αφού ο στρατηγός έτοιμοι να τους προμηεβεβαιώθηκε με τα μάτια θεύσουν όσο μολύβι τους
του απόλυσε τρία τέσσερα εχρειάζετο για την υπεράαπό τα παλληκάρια του σπισή τους. Ούτω και εγένα πλησιάσουν εις την νετο. Έστρεξαν οι Τούρκοι,
Ακρόπολη και να ερωτήσουν του Τούρκους διατί óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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Αν είχαμε υπουργείο εθνικής, ελληνικής
και όχι νεοταξικής παιδείας...
συνέχεια από τη σελίδα 27
και οι Έλληνες εξαγόρασαν
με το αίμα τους -δίδοντες
εις τους εχθρούς βόλια διά
να τους σκοτώσουν- τα πολύτιμα εκείνα μάρμαρα, τα
οποία ήσαν προωρισμένα
να ζήσουν διά να ίδουν πάλιν αναστημένο ολόγυρά
τους εκείνο το έθνος, το
οποίο από τόσους αιώνας
εφαίνετο βυθισμένο εις

λήθαργο. Αξιοθαύμαστο
παράδειγμα αρετής, γενναιότητος και ζήλου προς
την πατρίδα!».
Τέτοιο ήταν το μεγαλείο
των αγωνιστών του ’21:
«Έτσι από μερικά παλληκάρια κρατήθηκε το Έθνος!
Όσοι πεθαίνουν παλληκαρήσια, δεν πεθαίνουν.
Αν δεν υπάρχει ηρωισμός,
δεν γίνεται τίποτα. Και να

σ’ εκείνη την κατάσταση
και από πόνο και αγάπη
θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν
σκέφθηκε, δεν υπολόγισε
ποτέ τον εαυτό του. Δεν
“-Κάπνισαν τα μάτια μου”, φοβήθηκε μην τον σκοτώσουν, όταν αγωνιζόταν για
λέει κάπου Γέροντα.
την Πατρίδα.
Ναι κάπνισαν τα μάτια του.
Από την ένταση και την Ο Μακρυγιάννης ζούσε
αγωνία που είχε, ήταν σαν πνευματικές καταστάσεις.
να έβγαζαν υδρατμούς Αν γινόταν καλόγερος,
τα μάτια του. Βρέθηκε πιστεύω ότι από τον Άγιο
ξέρετε ο πιστός είναι και
γενναίος. Ο Μακρυγιάννης
ο καημένος τι τράβηξε! Και
σε τι χρόνια!

Αντώνιο δε θα είχε μεγάλη
διαφορά. Τρεις χιλιάδες
μετάνοιες έκανε και είχε
και τραύματα και πληγές.
Άνοιγαν οι πληγές του,
έβγαιναν τα έντερά του,
όταν έκανε μετάνοιες, και
τα έβαζε μέσα. Τρεις δικές
μου μετάνοιες κάνουν μία
δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του.

θέση του, θα πηγαίναμε
στο νοσοκομείο να μας
υπηρετούν....». Είναι λόγια
του αγίου Παϊσίου, του
Αγιορείτη....
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίs – Mέλος
ΙΗΑ

Εμείς, αν ήμασταν στη

Ο Μπάιντεν χαλάει τα σχέδια της Μέρκελ για την
επενδυτική συμφωνία με την Κίνα
Γιάννης Μαντζίκος
Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα να έχουν καταλήξει σε μία “συμφωνία
επί των αρχών” αναφορικά
με το πλαίσιο που θα διέπει τις μεταξύ τις διμερείς
επενδύσεις, ωστόσο το
επιτελείο του εκλεγμένου
προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν φέρεται να ασκεί
πιέσεις στις Βρυξέλλες
προκειμένου να μην πέσουν ακόμα οι υπογραφές.
Η επίτευξη συμφωνίας με
την Κίνα ήταν ανάμεσα
στις προτεραιότητες του
Βερολίνου και προσωπικά
της Άνγκελα Μέρκελ, η
οποία είχε πάρει “πάνω
της” την υπόθεση από τη
στιγμή που η χώρα της
ανέλαβε την εξάμηνη περιοδική προεδρία της ΕΕ,
την 1η Ιουλίου. Μια από
τις πρώτες της ενέργειες,
άλλωστε, ήταν να υπάρξει
κοινή αναφορά με το Πεκίνο για την ανάγκη οι συνομιλίες να ολοκληρωθούν
ως το τέλος του έτους.
Την ώρα που Βρυξέλλες

και Πεκίνο έχουν θέσει
όριο για την υπογραφή
της συμφωνίας το τέλος
του έτους, ο Τζέικ Σάλιβαν,
σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος
αναλαμβάνει καθήκοντα
στις 20 Ιανουαρίου 2021,
αναφέρθηκε στο θέμα
μέσω Twitter, καλώντας

τους Ευρωπαίους εταίρους
της Ουάσινγκτον “να συζητήσουν μαζί τις κοινές μας
ανησυχίες όσον αφορά τις
οικονομικές πρακτικές της
Κίνας”.

λει στο διμερές εμπόριο
με την Κίνα ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ, τονίζοντας ότι “θέλει να συζητήσει πρώτα με
τους Ευρωπαίους εταίρους
του”.

Ο Μπάιντεν πριν λίγες μέρες δήλωσε ότι δεν πρό- Κάποιοι λοιπόν από τους
κειται να ανακαλέσει τους Ευρωπαίους φαίνεται να
δασμούς που έχει επιβάλ-

βρίσκονται έμμεσα ή άμε- Ρίστερ τόνισε ότι δεν πρόσα στη “γραμμή” Μπάιντεν. κειται να υποστηριχθεί μια
συμφωνία η οποία δεν θα
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού- επιλύει ζητήματα όπως η
λιο υιοθέτησε στις 17 Δε- καταναγκαστική εργασία.
κεμβρίου ψήφισμα με το
οποίο καταδικάζεται η Δεδομένου λοιπόν ότι ορικαταναγκαστική εργασία σμένες από τις οικονομίες
στο Σιντζιάνγκ και κάλεσε της ΕΕ εξαρτώνται σε μετην Ένωση να εισαγάγει γάλο βαθμό από την οικοστη συμφωνία δέσμευ- νομική συνεργασία με την
ση για απαγόρευση ανά- Κίνα, το μπλοκ αγωνίζεται
λογων πρακτικών, όπως -ακόμα- να βρει μια ενιαία
προβλέπουν οι διεθνείς φωνή.
συμβάσεις.
Όπως φαίνεται οι ελπίδες
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουρ- που είχαν εναποθέσει οι
γός Εξωτερικών της Πο- Ευρωπαίοι στη γερμανική
λωνίας Ζμπίγκνιου Ράου προεδρία για τη γεφύρωση
προειδοποίησε ότι δεν των διαφόρων αποδείχθηχρειάζεται η Ευρώπη να καν “φρούδες” αφού δεν
επιταχύνει τη συμφωνία. υπήρξε κάποια σημαντική
“Χρειαζόμαστε περισσό- πρόοδος μεταξύ των “27”.
τερες διαβουλεύσεις και
διαφάνεια με τους διατλα- Με φόντο τα παραπάνω,
ντικούς συμμάχους μας”, η Γερμανία θα κληθεί σύείπε στο Twitter. “Μια καλή, ντομα να διαλέξει πλευρά,
ισορροπημένη συμφωνία αφού ο Τζο Μπάιντεν εν
είναι καλύτερη από μια αντιθέσει με τον απερχόπρόωρη.”
μενο πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ φαίνεται ότι αποζηΑξίζει να σημειωθεί ότι και τά μια ισχυρή κοινή φωνή
η Γαλλία μέσω του Υφυ- της Δύσης απέναντι στη
πουργού Εμπορίου Φρανκ Κίνα...

Ποια είναι τα βασικά σημεία της εμπορικής
συμφωνίας Ε.Ε.- Μ. Βρετανίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε σήμερα τις
γενικές γραμμές της οικονομικής και εμπορικής
εταιρικής σχέσης της με
τη Βρετανία, με βάση τη
συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα και η οποία
ορίζει το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων των
δύο πλευρών από την 1η
Ιανουαρίου 2021.

Επίλυση διαφορών
Εάν κάποια πλευρά δεν τηρήσει
τη συμφωνία, θα
αναλάβει να εξετάσει το πρόβλημα
ένας μηχανισμός
επίλυσης διαφορών, όπως γίνεται
στις περισσότερες
εμπορικές συμφωνίες.

Αγαθά
Η συμφωνία διασφαλίζει
τις εμπορικές συναλλαγές
χωρίς τελωνειακούς δασμούς, ούτε ποσοστώσεις,
“για όλα τα αγαθά που
συμμορφώνονται με τους
κανόνες καταγωγής”, κάτι
που συμβαίνει για πρώτη
φορά σε εμπορική συμφωνία.

αγορά 66 εκατομμυρίων στασίας σε τομείς όπως
Βρετανών καταναλωτών. είναι η προστασία του
περιβάλλοντος, η μάχη
Με τη διευθέτηση αυτή κατά της κλιματικής αλλααποφεύγεται η διάσπαση γής και η τιμολόγηση των
στις αλυσίδες παραγωγής, εκπομπών διοξειδίου του
που θα προκαλούσε πολλά άνθρακα, τα κοινωνικά και
προβλήματα σε ορισμέ- εργασιακά δικαιώματα, η
νους τομείς, όπως στην φορολογική διαφάνεια και
οι κρατικές επιδοτήσεις”.
αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρούν
έτσι την πρόσβασή τους
σε μια τεράστια ενιαία
αγορά 450 εκατομμυρίων
καταναλωτών και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές σε μια

Ανταγωνισμός
Η Βρετανία και η ΕΕ δεσμεύονται να τηρήσουν
τους ίσους όρους ανταγωνισμού “διατηρώντας
τα υψηλά επίπεδα προ-

Στην περίπτωση που η μία
από τις δύο πλευρές δεν
τηρήσει τις υποχρεώσεις
της, δίνεται η δυνατότητα
λήψης “διορθωτικών μέτρων”, όπως είναι η επιβολή τελωνειακών δασμών.

Λόγω της κατηγορηματικής άρνησης του Λονδίνου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν θα έχει δικαίωμα παρέμβασης σε αυτή
τη διαδικασία. Ένα “Κοινό
Συμβούλιο” θα παρακολουθεί αν εφαρμόζεται
και ερμηνεύεται ορθά η
συνθήκη.
Αλιεία
Η συμφωνία προβλέπει
ότι οι Ευρωπαίοι αλιείς
θα έχουν πρόσβαση στα
βρετανικά νερά για μια μεταβατική περίοδο 5,5 ετών,
μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Μεταφορές

Η συμφωνία καθορίζει
“ένα νέο πλαίσιο” στην
αστυνομική και δικαστική
συνεργασία των δύο πλευρών, ιδίως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
και του διασυνοριακού
εγκλήματος.

Η συμφωνία εξασφαλίζει
την αεροπορική, οδική και
σιδηροδρομική σύνδεση
των βρετανικών νησιών
με την ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά η Βρετανία θα
απολέσει ορισμένα από τα
πλεονεκτήματά που απολάμβανε όταν ήταν μέλος Η συνεργασία αυτή θα
μπορεί να διακοπεί αν το
της ενιαίας αγοράς.
Ηνωμένο Βασίλειο αναΟ στόχος είναι να μην υπο- στείλει τη συμμετοχή του
νομευθούν τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των επιβατών, των εργα- των Δικαιωμάτων του Ανζομένων αλλά και η ασφά- θρώπου.
λεια των μεταφορών.
Εξωτερική πολιτική
Προγράμματα
Η συνεργασία σε ό,τι αφοΤο Ηνωμένο Βασίλειο θα ρά την εξωτερική πολιτική,
συνεχίσει να συμμετέχει την ασφάλεια και την άμυσε ορισμένα προγράμμα- να, δεν καλύπτεται από τη
τα της ΕΕ για την περίοδο συμφωνία, γιατί το Ηνωμέ2021-27, όπως το πρό- νο Βασίλειο δεν ήθελε να
γραμμα έρευνας και και- διαπραγματευτεί αυτά τα
νοτομίας Horizon Europe, ζητήματα.
υπό την προϋπόθεση ότι
θα συμβάλλει στον προϋ- Με πληροφορίες α πό
ΑΜΠΕ, Γαλλικό Πρακτοπολογισμό τους.
ρείο- αυτά είναι τα βασικά
σημεία της εμπορικής συμΔικαστική συνεργασία
φωνίας ΕΕ - Βρετανίας
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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,
t h e b a n k ’s
obligation
towards all the
joint owners
is deleted for
the amount
the joint owner
withdrew. I f
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
relationship 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 par tner 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
sur viving 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.

Af ter 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
e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

Please show your vaccination certificate
Vaccination certificates will likely be required in a variety of settings. Policy-makers must have clear rules for
their design and implementation.
Colleen M. Flood, Vivek tions currently only require
Krishnamurthy, Kumanan certification for Yellow FeWilson
ver vaccination if arriving
from an affected area as
Canada seems poised for a designated by the World
resolution of the COVID-19 Health Organization. It’s
pandemic, with vaccines possible the regulations
planned for roll-out in the could be amended to incoming months. On Dec. 9, clude COVID-19.
Health Canada authorized
the use of Pfizer-BioN- In the private sector, airTech’s COVID-19 vaccine. lines may independently
Much ink has been spilled require proof of vaccinaon who should get priority tion. However, the fact that
access to vaccines, but less vaccines will be prioritized
attention has been given for the most vulnerable
to whether governments – resulting in the healthy
or the private sector will and able-bodied who are
require individuals to pro- most likely to travel being
vide proof of vaccination last in the queue – lessens
and if so in what contexts. this likelihood as many
potential customers would
It seems likely that govern- be excluded. Within Canments, hospitals and long- ada, it is possible that,
term care (LTC) homes may for example, the Atlantic
require proof of vaccina- provinces, which have retion, for example, on the stricted travel for non-respart of health-care work- idents, may now permit
ers. Beyond the health- individuals to enter with
care sector, there will be a vaccine certificate and
other settings where vac- potentially avoid the quarcination certification could antine period.
be asked for. But vaccine
certificates raise signif- Health-care workers will
icant legal, ethical and be prioritized as initial
policy concerns. Either vaccine recipients and
governments or private over time might find they
companies could offer vac- are required to provide
cine certificates but either proof of vaccination as a
way policy-makers must condition of employment,
lay out clear rules for how thus making vaccination
certificates will be rolled a de facto condition of
out and regulated, both as work. Residents of LTC
to how they are designed homes and their loved
(particularly security and ones will also be among
privacy features) and how the first recipients of a vacthey will be implemented cine given the devastation
across the public and pri- wrought on this populavate sectors.
tion through the pandemic. And it is possible as well
The most obvious place that LTC facilities – both
that a vaccine certificate publicly funded nursing
could be required is when homes and privately fiwe are travelling. The In- nanced retirement homes
ternational Health Regula- – might require proof of

vaccination as a condition The information contained
of residence or in order to in a vaccine certificate will
be more complex than
visit loved ones.
simply whether the bearer
has been vaccinated. As reBeyond the health-care al-world evidence evolves,
and LTC sectors, several a vaccine certificate may
work environments pose a need to distinguish behigher probability of trans- tween different vaccines
mission of the coronavirus and record whether a perdue to challenges that in- son has received the necclude social distancing and essary number of doses
poor ventilation. In these and boosters.
cases, private corporations may request vaccina- Over the next weeks and
tion certificates from their months, provincial govworkers. As time pass- ernments must collect
es and vaccines become and provide data on the
more available, many more real-world effectiveness of
workplaces may require the vaccines – for example,
proof of vaccination status how well the different
for all employees, if only so vaccines are working for
that unvaccinated workers people taking other precan be asked to stay home scription drugs, or how
they work on children.
during outbreaks.
We also urgently need
Finally, private owners of to establish whether the
sporting arenas and con- vaccines eliminate the
cert venues may require potential of transmission
proof of vaccination to from a vaccinated individgain entry. Ticketmaster ual to another unvaccinatin the United States has ed individual. The federal
indicated it is considering government will need to
this approach. Beyond have access to the totality
that, vaccine certificates of the data to assess the
may be required at a range ongoing safety of various
of enclosed public spaces, vaccines and will need to
such as shopping malls, negotiate with provinces
bars and restaurants. for the provision of this
Schools are also potential data. Vaccination certificandidates, though as of cates will need to keep up
yet we do not have data with changing evidence
on the effectiveness and of effectiveness, the need
safety of the vaccine in for boosters to maintain
children. Nevertheless, immunity, and so on.
many countries have introduced school shutdowns The dynamic nature of the
as part of their pandemic science is best suited to
response, and vaccination digital certification solucertificates could offer a tions. Either governments
path to reopening.
or private entities could
issue vaccination certifiCertification will be com- cates although it would
plex and potentially digital be preferrable to have one
government-authorized

vaccination certificate for
each province (and agreement to recognize vaccination certificates from
other provinces). People
would download their
certificates from a portal
onto a mobile device and
include digital signatures
to ensure their authenticity. Features such as QR
codes could also be part of
the certificates, permitting
them to be scanned at the
entrance to a facility. Those
without mobile devices
could carry the certification within a card, perhaps
on their health cards.

not is important to protect
the individual and to protect others if a COVID-19
case is linked to a place
where the individual has
visited.

Should federal or provincial governments exercise
their respective powers to
require some or all persons to be vaccinated, this
would constitute forced
medical treatment – something that has been effectively forbidden for
competent adults under
the Canadian Charter of
Rights and Freedoms section 7 right to life, liberty,
Irrespective of their for- and security of the person.
mat, certificates will need
to include one or more Vaccine certification is
unique identifiers (such a less draconian option
as the individual’s name – in line with the generand health-card number) ally accepted practice in
to establish the vaccinated some provinces of requirperson’s identity. Certif- ing proof of vaccination
icates may also include for school attendance. If
other kinds of personal in- government were to imformation (such as the in- pose a “vaccinate-or-staydividual’s photo, address, home” rule on health-care
or biometric identifiers) workers, for example, it
to facilitate the authen- is unlikely this would be
tication of the bearer’s overturned by the courts,
because s.7 has consisidentity.
tently been interpreted
Legal issues in requesting as excluding economic
rights, including the right
certification
to work. Notwithstanding,
In some circumstances there will still be concerns
requiring a vaccination about individual privacy,
certificate may be viewed and governments must
as tantamount to requiring make exceptions for insomeone to be vaccinated. dividuals who can’t be
However, the scanning of vaccinated because of
vaccination certificates pre-existing conditions or
doesn’t necessarily mean bona fide claims of religion
that non-vaccination is a or conscience.
barrier to access; in some
cases, the certificates may Clear rules are essential
be used simply to keep of
a record of who has been Canadian governments
vaccinated. Identifying
someone as vaccinated or
Continued on page 30
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Are fiscal stabilization reforms a slap in
the face or a modernization?

Alberta isn’t happy, but it’s worth cutting through the political spin to understand that changes
to stabilization payments are modest but meaningful.
Trevor Tombe
With all the attention paid
to rising COVID-19 cases,
expansions to various federal emergency support
programs, ongoing political machinations south
of the border, and Canada’s $382-billion projected
deficit, you’d be forgiven
for missing changes to
Canada’s fiscal stabilization program announced
in the recent federal fiscal
update.
But Alberta’s premier, Jason Kenney, sure noticed.
It’s a “slap in the face,” he
said in response to the
announced changes.
Alberta Finance Minister Travis Toews was less
overdramatic but agreed
the reforms “fall well short
of the proposal endorsed
by premiers from every
province and territory at
(the) Council of the Federation.” Even former Alberta
premier and current opposition leader Rachel Notley
was unimpressed.
The federal government,
meanwhile, calls its reforms “modernizing” and
says they “provide a more
effective backstop to provinces that face an extraordinary drop in revenues.”
At a time when provinces
across the country are
under intense fiscal strain
and looking for as much
support as they can get,
it’s worth cutting through
the political spin to unpack
what was announced and
what the reforms to fiscal
stabilization might mean.
In my view, they are a modest but meaningful change

to an increasingly importTotal revenues decline by
ant transfer program.
more than five per cent
and if either:
What Is fiscal stabilization Non-resource revenues
and how was it changed? decline by more than five
per cent or
Federal support for pro- Resource revenues decline
vincial finances is nothing by more than 50 per cent.
new. It’s at the core of (Technically, this way of
Canadian federalism. And describing the program
since the original terms only works after certain
of Confederation, federal minor reforms announced
transfers have provided in the fiscal update. But
“floors” of some form or even the previous proanother for provincial rev- gram worked almost like
this. If you’re brave, you
enues.
can visually compare the
But since 1967, a broad old and the new formula
form of provincial revenue here and here.)
insurance has existed in
what’s called the Fiscal But, importantly, regardStabilization Program. I less of how much prowon’t go into full details, vincial revenues decline,
but interested readers can stabilization payments
explore the full history, are capped by a ceiling.
functioning, and reform And the most important
options for the program reform to the program
in this recent IRPP paper. announced in the fiscal upI’ll only briefly summarize date was to ease this cap.
the program here.
Easing the cap on stabiliOriginally, it provided pay- zation payments
ments to any province
whose revenues declined Since 1987, stabilization
by more than five per cent payments have been confrom one year to the next strained by a $60-per-per— for reasons other than son limit. Alberta, for exprovincial tax changes, of ample, has roughly 4.3
course. It was meant to million people, so any
help cushion the blow to stabilization payments it
provinces experiencing receives could not exceed
a large economic shock, roughly $250 million.
such as a severe recession.
Essentially, the federal This is very limiting. So the
government would absorb government opted for a
the full cost of the shock simple change: index the
beyond the first five per cap to Canada’s rate of
cent drop, which would nominal GDP growth per
be borne by the province. person. The immediate
effect is to nearly triple
Today, it functions a little the cap to $170 per person
differently but its core today, which will also gradcomponents are straight- ually rise over time.
forward. A province reThis matters. Since provinceives a payment if:

Please show your vaccination
certificate
Continuing from page29

may be tempted to leave
decisions about requirements for vaccine certification to individual hospitals, long-term care homes,
private retailers and vendors and so on. In our view,
this would be a mistake.
Clear coherent rules are
needed across the public and private sectors to
ensure good stewardship
of vaccine certification
requirements. Careful consideration needs to be given to what would happen
in certain scenarios – for
example, when an individual without an authorized
vaccination exemption
attempts to take public
transit or access healthcare services.

ble make it necessary to
produce a vaccine certificate, for example, for
those working with the
frail elderly in long-term
care residences or their
visitors. Again, it may not
be necessary to insist upon
vaccination but having this
information can help to
ensure other precautionary measures – masking
and social distancing – are
taken.

Assuming that there is
fair distribution of vaccinations (on the basis of
public health prioritization
rather than the ability to
pay), digital vaccine certificates hold great promise
to safely permit the gradual opening up of parts
of society. Requiring a
vaccine certificate may be
G o ve r n m e n t s s h o u l d seen as an indirect way to
also make clear when the
force someone into being
interests of the vulneravaccinated and sometimes

this may be the case – for
example, if they face the
threat of losing their job. In
other circumstances, a vaccination certificate might
be requested, but not
necessarily the vaccination itself – the certificate
will simply provide others
with the information they
need about the person’s
status to take necessary
COVID-19 precautions.
In either case, it is imperative that provincial
governments give careful thought to both the
design and ramifications
of using vaccine certificates across the public
and private sectors. They
must put in place clear
rules for their deployment
that evolve as the science
evolves, and that judicially
balance any adverse impacts on individuals with
public health benefits.

cial own-source revenues
have been (somewhat)
stable as a share of overall
economic activity over
time, indexing the cap to
GDP makes sense. And it
fully reverses the severe
deterioration in the real
value of the stabilization
program, as I illustrate here
(figure 1).
It’s the first meaningful
change to the program
since 1995, and the first
meaningful expansion in
nearly a half century. And
it will benefit many provinces almost immediately.
Stabilization payments to
Canada’s provinces due to
COVID-19
My estimates as well as
some private-sector forecasts suggest that five or
six provinces may qualify
for stabilization payments
in 2020. And if each hits
the cap (which is not an
unlikely scenario) then
Ottawa is on track to pay
out roughly $6 billion total to the governments of
British Columbia, Alberta,
Saskatchewan, Ontario,
Quebec, and Newfoundland and Labrador. This
is more than double all
previous payments to all
provinces under the program throughout its entire
history and more than $4
billion above what an unreformed program would
have paid.
It is therefore a meaningful
reform.
Indeed, other than the
$20-billion Safe Restart
Agreement, it’s the largest
single increase in federal
transfers to provincial governments this year.
If my estimates are anywhere close to reasonable,
the new cap will also buffer

a large share of the overall declines exceed 7.5 per
revenue decline experi- cent. This is a large decline.
enced by most of these
provinces.
It’s tough to estimate precisely, since the relevant
Alberta is a notable ex- data for stabilization payception.
ments is calculated only
if a province makes an
That province’s tax, liquor, application. But I attempt
and gaming revenues may to approximate relevant
fall by $3.2 billion this year changes in provincial tax
(though some of this is bases using historical
due to corporate tax cuts, equalization data. Since
which wouldn’t count) and 1981, I find a greater than
resource revenues may 7.5-per-cent decline in
fall by $4.3 billion. Under adjusted non-resource revthe reformed stabilization enues has only occurred
program, it’s set to receive three times: Alberta after
$750 million to help offset the 1986 oil price crash, Althese losses. This is far berta during the financial
less than the roughly $3 crisis, and Alberta after the
billion that Alberta would 2015/16 oil price crash. I illike to see under an un- lustrate this here (figure 2).
capped program — and
explains why the premier Of course, the program
isn’t happy. Alberta was remains of only limited
also hoping for retroactive suppor t to provinces
changes to the program to overall — since a drop of
boost its prior payments in more than five per cent in
2015/16 and 2016/17. That non-resource revenues is
a rare event, so provinces
won’t happen.
understandably want a
Of course, the federal gov- lower threshold.
ernment has supported
and will likely continue to Should other reforms be
support provinces through explored?
ad-hoc transfers this year
and next. The unique na- At their September 2020
ture and scale of COVID-19 meeting, Canada’s preshouldn’t necessarily be miers and territorial leadused to critique the re- ers called for the five-performs to stabilization. In- cent threshold to be lowstead, let’s consider what ered to three per cent and
“normal” shocks are for for the 50-per-cent threshprovinces and whether old for resource revenues
the increased cap is mean- to be lowered to 40 per
cent. They also want the
ingful.
cap eliminated completeIs the new cap too small, ly, not merely eased. This
would increase the scale of
too large or just right?
the program significantly,
If historical experience is with both more frequent
any guide, a limit of $170 and larger payments.
per capita in payments
will matter only rarely. It The challenge for the fedrepresents approximately eral government is to pro2.5 per cent of provincial vide support to provinces
revenues covered by the without encouraging risky
stabilization program, so behaviour. Alberta is a
for non-resource revenues great example of this. Its
it matters only if annual
Continued on page 31

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

LETTERS
ÓôÝëíåôå ôá ãñÜììáôÜ óáò óôéò:
PATRIDES
P.O. BOX 266, Don Mills Postal Station
70 Wynford Dr.
TORONTO, ONTARIO
M3C 2S2
Ðáñáêáëïýìå ôïõò åðéóôïëïãñÜöïõò ìáò, óôá ãñÜììáôá
ðïõ ìáò óôÝëíïõí, íá óçìåéþíïõí åõêñéíþò ôï üíïìá, ôçí
õðïãñáöÞ, ôç äéåýèõíóç êáé ôïí áñéèìü ôïõ ôçëåöþíïõ
ôïõò. Ç äéåýèõíóç êáé ôï ôçëÝöùíï äåí èá äçìïóéåýïíôáé.
Åðßóçò, ôïõò ãíùóôïðïéïýìå üôé äéáôçñïýìå ôï äéêáßùìá
íá ìç äçìïóéåýïõìå ïëüêëçñç ôçí åðéóôïëÞ.

29 Δεκεμβρίου 2020

PATRIDES

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020
Χριστός γεννάται δοξάσατε
Χριστός εξ ουρανών…
κοινωνήσατε»;
Αρχιεπισκόπου Καναδά
Σωτηρίου
Ναι. Γεννήθηκε στη
Βηθλεέμ. Τον ζέσταναν
τα χνώτα των αλόγων
ζώων. Δεν Τον δέχτηκαν οι άνθρωποι. Δεν
του έδωκαν κατάλυμα
στο πανδοχείο να γεννηθεί. Τον περιέβαλαν
με περισσότερη αγάπη
τα άδολα ζώα.

Ευχετηρίο μηνύμα
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Οττάβα
- Νέα της Πρεσβείας
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020

Μαζί με τις πλέον θερμές μου ευχαριστίες για το
καλωσόρισμά σας, με την ευκαιρία της επίσημης
ανάληψης των καθηκόντων μου ως Πρέσβη της
Ελλάδας στον Καναδά, θα ήθελα, να ευχηθώ, εκ βάθους
καρδίας, στις οικογένειές σας και σε εσάς, υγεία και
ευτυχία εν όψει των Αγίων Ημερών των Χριστουγέννων.
Με ομόνοια και ελπίδα, πορευόμαστε από κοινού προς
το Νέο Έτος 2021, ένα έτος όλως σημαντικό για τον
Ελληνισμό, που σηματοδοτεί την επέτειο 200 ετών από
την ίδρυση του σύγχρονου Ελληνικού μας κράτους.
Οι αρχές μας, η μαχητικότητα και τα ιδανικά μας
αποτελούν τη συνεισφορά των απανταχού Ελλήνων
στον κόσμο και τα μελλούμενα.
Τα λόγια του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού
νομίζω ότι αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο το
κοινό μας μήνυμα «η δύναμή σου πέλαγο και η θέλησή
μου βράχος».
Εκ μέρους του προσωπικού της Ελληνικής Πρεσβείας
και των τριών Γενικών Προξενείων της Ελλάδας στο
Βανκούβερ, Μόντρεαλ και Τορόντο,
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!
Η Πρέσβης
Κ. Αθανασιάδου
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Μήπως σου φύγει το
τρένο; Ετοιμάστηκες;
Νήστεψες; Μετανόησες; Εξομολογήθηκες;
Συγχώρεσες την πεθερά σου; Τον εχθρό σου;
Γέμισες το είναι σου με
αγάπη; Έγινες παιδί
στη ψυχή; Έστρωσες
στον Χριστούλη να ζεσταθεί;

Μα τι έγινε; Έγινες
λαγός; Σε ξεπέρασε η
χελώνα; Θυμάσαι τι
ωραία τα είπε ο Αίσωπος; Μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά; Δεν
θα διαλέξεις την αγαθή
Άγγελοι Τον δοξολό- μερίδα;
γησαν. Ποιμένες Τον
προσκύνησαν. Αστέρας Μα ξέρεις. Η αγαθή μεέλαμψε. Οδήγησε τους ρίδα είναι η Θεία Κοινωμάγους. Μάγοι Τον νία. Έχεις μείνει ακόμη
προσκύνησαν. Δώρα στη λαβίδα; Στον τρόπο
Του πρόσφεραν. Εσύ μετάδοσης της Θείας
τι κάνεις; Ακόμα εκεί Κοινωνίας; Κρίμα. Σε
περιμένει ο Χριστός.
είσαι;
Δεν Τον ενδιαφέρει η
Το τρένο φεύγει. Έχεις λαβίδα. Δεν Τον ενδιατο εισιτήριο στο χέρι; φέρει ο τρόπος με τον
Περιμένεις στη στάση; οποίο θα κατοικήσει

μέσα σου. Ένα τον ενδιαφέρει. Να ζει και να
περιπατεί μέσα σου. Να
σου δίνει ζωή. Αιώνια
ζωή. Παράδεισο.

κοινωνήσεις. Δεν σου το
είπα; Μόνο με τη Θεία
Κοινωνία θα ζεις στον
παράδεισο από τώρα.
Θέλεις να το χάσεις
αυτό; «Ποιος στραβός
δεν θέλει τα μάτια του»;
Χριστούγεννα και δεν
είσαι στην εκκλησιά.
Κακό. Αλλά όχι θανάσιμο. Αφού κοινωνείς, ο
Χριστός είναι μέσα σου.
Είσαι στον παράδεισο.
Αυτό είναι το παν.
Παιδί μου, έλα να κοινωνήσεις. Αυτό μόνο
χρειάζεσαι. Αυτό θα σε
σώσει. Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα,
αγαπημένοι μου χριστιανοί, με τον Χριστό
στην ψυχή μας.

Άφησε τα λόγια. Μη
γίνεσαι ταλιμπάν της
Ορθοδοξίας. Ο Χριστός
είναι αγάπη. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αλάθητος; Γιατί θέλεις να
επιβάλεις τη γνώμη
σου; Αυτό δεν θέλησε
και ο Eωσφόρος; Που
κατέληξε; Το ξέρεις εσύ
καλύτερα από μένα.
Από φωτεινό πνεύμα
έγινε δαίμονας. Δεν κάνει άλλη δουλειά παρά
να αντιστρατεύεται το
θέλημα του Θεού. Να
πολεμά τους ανθρώπους Πρόσεχε μην του Με πατρική αγάπη και
μοιάσεις. Μου φαίνεται θερμές ευχές εν Χριστώ
αυτόν τον κατήφορο τεχθέντι
έχεις πάρει.
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Χριστούγεννα. Έλα
παιδί μου. Σε καλεί ο Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Χριστός. Σου φωνάζει
ο Πατέρας σου. Έλα να

Η «κολεγιά» των Σκοπίων με την Άγκυρα και η
απομυθοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών
Του Νίκου Μελέτη
Σε τραγική απομυθοποίηση του αφηγήματος ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών
θα έβαζε ανάχωμα στην
τουρκική διείσδυση στα
Βαλκάνια και ότι ανέτρεψε
την επιρροή της Τουρκίας
στη Βόρεια Μακεδονία βάζουν η επίσημη επίσκεψη
του προέδρου της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στα
Σκόπια και ο φιλοτουρκικός οίστρος του προέδρου
της χώρας Σ. Πενταρόφσκι.
Εν μέσω πανδημίας ο
πρόεδρος της τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ επέλεξε να
επισκεφθεί παρά τους περιορισμούς τα Σκόπια και
να επιβεβαιώσει έτσι την
επιρροή που συνεχίζει να
ασκεί η χώρα του στα Σκόπια παρά τις κομπορρημοσύνες ότι με την Συμφωνία
των Πρεσπών διαλύθηκε
η τουρκική επιρροή στην
Βόρεια Μακεδονία.
Επειδή κάποιοι στην Αθήνα στην προσπάθεια να
νομιμοποιήσουν και δικαιώσουν την Συμφωνία
των Πρεσπών δήλωναν
ότι το πέταγμα μια φορά
τον χρόνο δυο ελληνικών
μαχητικών στο FIR των
Σκοπίων (με κάλυψη μάλιστα του κόστους από

την Ελλάδα) στο πλαίσιο
της επιχείρησης του ΝΑΤΟ
συνιστούσε μεγάλη εθνική
επιτυχία.
Στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το γραφείο του
προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας μετά την συνάντηση με τον κ. Σεντοπ στα
Σκόπια τονίζει ότι οι δυο
χώρες συμφώνησαν στην
ώθηση της συνεργασίας σε
όλα τα επίπεδα. Το ανακοινωθέν επισημαίνει ακόμη
ότι οι κ. Πενταρόφκσι και
Σεντόπ συζήτησαν την
συνεργασία στο πνεύμα
της ισχυρής φιλικής συνεργασίας των δυο χωρών,
ενώ ο βορειομακεδόνας

πρόεδρος Σ. Πενταρόφσκι
δήλωσε ότι «οι δυο χώρες
συμβάλουν στην σταθερότητα και στην ασφάλεια
της περιοχής μέσω της
συμμαχίας στο ΝΑΤΟ».
Ο κ. Πενταρόφσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του
για την τουρκική στήριξη
στην Βόρεια Μακεδονία
και έκανε ειδική μνεία στην
αλληλεγγύη, την συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη των δυο χωρών
που είναι σημαντικές και
για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.
Κάτι που ο κ. Πενταρόφκσι δηλώνει, ενώ γνωρίζει
ότι η Βόρεια Μακεδονία

περιμένει να προμηθευθεί
εμβόλια για τον κορονοϊό
μέσω της Ελλάδας.
Ο κ. Σεντόπ συναντήθηκε
και με τον πρωθυπουργό
Ζ. Ζάεφ ενώ εγκαινίασε την
έκθεση με τίτλο «Ιστορική
Περιπέτεια της Τουρκικής
Τοξοβολίας» που οργάνωσε στα Σκόπια το Yunus
Emre Institute (YEE) που
αποτελεί το νέο εργαλείο
άσκησης soft diplomacy
του καθεστώτος Ερντογάν
και του Archers Foundation
ενός οργανισμού που αποτελεί εργαλείο άσκησης
επιρροής για λογαριασμό
των υιών του Τούρκου
προέδρου.

Are fiscal stabilization reforms a slap in
the face or a modernization?
Continuing from page30
revenue is volatile largely
by choice — the province opts to rely on risky
resource revenues and

steadfastly refuses to consider more stable sources
of revenue, such as broadbased consumption taxes.
To have the consequences
of this decision shifted
to Canadians elsewhere

dampens the province’s
incentive to adopt fiscal
reforms to improve its own
budget.
There are ways around this
concern, as I explore in de-

tail in the IRPP report. But
any additional expansion
to the federal stabilization
program should be done
only with a deeper rethink
of its overall structure.
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