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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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Οι επιπτώσεις της
Omicron είναι κάθε
άλλο παρά ήπιες για την
οικονομία του Καναδά

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο: Μια Νέα Αρχή.
Με αισθήματα χαράς και
ενθουσιασμού, χαιρετίζουμε σήμερα τη νέα διοίκηση
του πρώτου ομογενειακού
ιδρύματος του Τορόντο,
της Ελληνικής Κοινότητας
του Τορόντο.
Όπως είναι γνωστό σε
ολόκληρη την ομογένεια,
το ίδρυμα αυτό τις τελευταίες δεκαετίες βρέθηκε
θύμα κακοδιοικήσεων και
πολιτικών ανταγωνισμών,
με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει σοβαρότατα
προβλήματα επιβίωσης.
Μας προκαλεί ιδιαίτερη

ευχαρίστηση σήμερα το
γεγονός ότι η νέα διοίκηση, απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από νεαρά άτομα,
κυρίως ομογενείς της δεύτερης και τρίτης γενιάς
Έλληνό-Καναδών, τα οποία
είναι δεμένα ιστορικά με τα
ιδρύματα και τις υπηρεσίες
που προσφέρει η κοινότητα και για τις οποίες την
αγαπούν και αποφάσισαν
να την υπηρετήσουν.
Κατά το παρελθόν, είχαμε συνηθίσει να έχουμε
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Ο Δήμος του Τορόντο δέχεται αιτήσεις
για νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
Πολιτιστικών Φεστιβάλ, για την ενίσχυση της υποστήριξης πολιτιστικών
φεστιβάλ και την οικονομική ανάκαμψη.
Της Μαρίας Βουτσινά

Δεν έχουμε ακόμη σκεφτεί πώς να περιορίσουμε αποτελεσματικά
την οικονομική ζημιά από τη νεότερη παραλλαγή του COVID-19
Χέθερ Σκόφιηλντ
Απόδοση Ι. Σ.
Μόλις περάσαμε εβδομάδες παρηγορών τας
τους εαυτούς μας ότι το
Omicron είναι μια ηπιότερη μορφή του COVID-19
και οι περισσότεροι από
εμάς θα έχουμε μόνο μερικά συμπτώματα και θα
προχωρήσουμε.
Η επιστημονική βάση αυτής της πεποίθησης είναι
αρκετά αμφίβολη, καθώς
ο αριθμός των θανάτων
αυξάνεται γρήγορα στα
καναδικά νοσοκομεία. Και

όταν πρόκειται για την οι- και την ομαλή λειτουργία Όπως και στα προηγούμεκονομία, είναι σίγουρα μια των εταιρειών σε πολλούς να κύματα του COVID-19,
ορισμένες επαρχίες επιτομείς.
κούφια παρηγοριά.
βάλλουν περιορισμούς σε
Μπορεί να μην πεθαίνουν, Οι οικονομικές επιπτώσεις εστιατόρια, μπαρ, γυμνααλλά εκατομμύρια άνθρω- της Omicron κάθε άλλο στήρια και κινηματογράποι στον Καναδά έχουν παρά ήπιες είναι. Αλλά δεν φους. Οι οικονομικές επινοσήσει ή να απομονωθεί έχουμε ακόμη σκεφτεί πώς πτώσεις είναι μια γνωστή
λόγω της έκθεσης στον ιό. να περιορίσουμε αποτελε- ποσότητα. Η Royal Bank
εκτιμά ότι οι δαπάνες για
Αυτό περιορίζει σοβαρά σματικά τη ζημιά.
ταξίδια μειώθηκαν κατά 60
την ικανότητα των νοσοκομείων και των υπηρε- Μέρος του λόγου που οι τοις εκατό τον Δεκέμβριο
σιών υγειονομικής περί- υπεύθυνοι χάραξης πολι- σε σύγκριση με τα επίπεδα
θαλψης να λειτουργούν τικής και οι εργοδότες δεν του 2019 και τα δεδομένα
με πλήρη δυναμικότητα μπόρεσαν να λύσουν το σε πραγματικό χρόνο για
όταν τα χρειαζόμαστε πε- πρόβλημα είναι ότι συνερισσότερο. Και επίσης μει- χίζει να μεταμορφώνεται óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
ώνει την παραγωγικότητα μπροστά στα μάτια μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δημάρχου του
Τορόντο Τζον Τόρι, ο Δήμος του Τορόντο δέχεται αιτήσεις για ένα νέο
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Πολιτιστικών
Φεστιβάλ (CFFP), το οποίο
αποσκοπεί στην αύξηση
της προσβασιμότητας, της
λογοδοσίας και της διαφάνειας της χρηματοδότησης
του Δήμου σε πολιτιστικά
φεστιβάλ. Ο Δήμος αναλαμβάνει αυτή τη δράση
αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα πολιτιστικά
φεστιβάλ στη ζωντάνια και
την ευημερία των κατοίκων του Τορόντο, καθώς
και τη στενή σχέση τους με
την πόλη, δεδομένης της
εξάρτησης από τις άδειες,
τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της πόλης.
Το CFFP είναι ένας τρόπος
με τον οποίο ο Δήμος υποστηρίζει την οικονομική
ανάκαμψη για τον τομέα
των τεχνών και του πολιτισμού μαζί με κοινότητες,

επιχειρήσεις και περιθωριοποιημένους οργανισμούς
κοινοτικών εκδηλώσεων
που έχουν επηρεαστεί από
τον COVID-19.
Ένα πολιτιστικό φεστιβάλ
ορίζεται ως μια συλλογή
τεχνών και πολιτιστικών
δρασ τηριοτήτων που
παρουσιάζονται σε διάστημα τουλάχιστον μίας
ημέρας με κοινό θέμα.
Ένα πολιτιστικό φεστιβάλ
μπορεί να αφιερωθεί σε
μία ή περισσότερες καλλιτεχνικές επιστήμες και να
παράγεται ετησίως ή μία
φορά κάθε δύο χρόνια. Το
πολιτιστικό φεστιβάλ θα
πρέπει να είναι πρωτίστως
δωρεάν για το κοινό, να
πραγματοποιείται στη δημόσια σφαίρα, να έχει γενική απήχηση και δημόσιο
προφίλ. Σε αναγνώριση
των ποικίλων επιπέδων
μεγέθους, χωρητικότητας
και κοινοτικών επιπτώσεων των φεστιβάλ, το
CFFP περιλαμβάνει τρεις
ροές: πολυετή λειτουργία,
συνέχεια στη σελίδα 14
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είναι και τα μεγάλα θύματα αυτής της
απίστευτης πανδημίας, η οποία με τους
μήνες και τις μέρες έχει μετατραπεί σε μια
πραγματική θεομηνία, ένα είδος κατάρας,
θα λέγαμε πάνω στην ανθρωπότητα.
Και όμως αυτές τις δύσκολες ώρες και
μέρες που ο άνθρωπος προσπαθεί να
αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του, γεννήθηκαν κινήματα και θεωρίες ασύλληπτης
φαντασίας με τις οποίες κάποιοι προσπάθησαν να σαμποτάρουν το δρόμο των
πολλών προς το φωτεινό διέξοδο του
εμβολιασμού.
Άτομα τα οποία ουδέποτε είχαν κάποια
σχέση με την ιατρική επιστήμη, ξαφνικά
παρουσιάστηκαν ως ειδήμονες και σοφοί
ερευνητές, εξαπατώντας κάθε αφελή να
μη δεχθεί να κάνει το σωτήριο εμβόλιο.
Θεωρίες για συνομωσίες γήινες και από
τους γαλαξίες που ήθελαν τον άνθρωπο
σκλάβο με το εμβόλιο, έγιναν αιτία για
το θάνατο εκατομμυρίων, χωρίς ωστόσο
κανείς από τους δράστες να αισθανθεί
καν την ανάγκη της αυτοκριτικής για το
κατάρα που και ο ίδιος συνέβαλλε να
αγκαλιάσει τόσα πολλά θύματα.
Η αλήθεια είναι ότι το φοβερό αυτό
μικρόβιο κατόρθωσε να υποκλέψει δύο
ολόκληρα χρόνια από τη φυσική μας
ζωή. Άλλαξε τελείως τους κανόνες της
συμπεριφοράς μας, και τροποποίησε τις
αρχές του πολιτισμού των λαών της γης.
Στέρησε το πανέμορφο αγαθό της ζωής,
τόσο νωρίς από μικρούς και μεγάλους
και σαν αποτέλεσμα άφησε εκατομμύρια
παιδάκια απορφανωμένα από μάνα και
πατέρα, αυτά θα είναι τα μεγάλα θύματα
της πανδημίας.
Με πίστη, ωστόσο, στον άνθρωπό και την
επιστήμη, χαιρετίζουμε τη Νέα Χρονιά,
για άλλη μια φορά γεμάτοι ελπίδες και
όνειρα.
Ελπίδες ότι σύντομα ο νικητής σε αυτή τη
σκληρή πάλη μεταξύ των ικανοτήτων του
ανθρώπου και του τρομερού σφαγέα της
φύσης, θα είναι ο άνθρωπος και οι ικανότητες του να ξεπερνά κάθε εμπόδιο, όσο
και εάν εμφανίζεται δύσβατο.
Και πίστη, στις δυνατότητες των ανθρώπων της επιστήμης, οι οποίοι για δύο ολόκληρα χρόνια, ξεπέρασαν και αυτή την
ίδια τη φύση του και με τις τεράστιες και
συνεχείς προσπάθειες τους, απέδειξαν,
για ακόμα μια φορά, ότι κύριος της ζωής
του, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αυτός που
με την αδάμαστη θέληση και την ακούραστη προσπάθειά του, έχει τη δυνατότητα
να δαμάσει όχι μόνον τη φύση, μα και
τους τόσο επικίνδυνους πράκτορες της.
Τους πράκτορες του θανάτου που κατά
καιρούς και διαστήματα, έρχονται για να
δοκιμάσουν την υπομονή και επιμονή
μας.
Χαρούμενο και ειρηνικό λοιπόν το 2022
και κυρίως ασφαλές και υγιεινό. Χρόνια
πολλά σε όλες και όλους του αναγνώστες
μας.
“Πατρίδες”

“Πατρίδες”

Θριαμβικός
Για ένα νέο ξεκίνημα… αφελληνισμός
Ορμητικό και φέρνοντας μαζί του νέες
ελπίδες και ανανεωμένα όνειρα, μπήκε η
νέα Χρονιά 2022 στη ζωή μας.
Ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον ειρηνικό
και κυρίως απαλλαγμένο από την κατάρα
του κορόνα ιού, ο οποίος δοκίμασε τόσο
σκληρά την αντοχή και υπομονή μας, ενώ
έστειλε μερικά εκατομμύρια συνανθρώπους μας, τόσο σύντομα στην αιωνιότητα.
Βέβαια, όπως είναι γνωστό σε όλους, ο
ιός συνεχίζει να παραμένει δίπλα μας,
επικίνδυνος και επιθετικός όπως πάντα.
Ασταμάτητος, λες και έχει επιδοθεί σε
κάποια ξέφρενη κούρσα επιβίωσης, με
τις διάφορες μορφές και τις παραλλαγές
που κάθε τόσο παρουσιάζει.
Και η παγκόσμια κοινότητα, η ανθρωπότητα, παραμένει σκεπτική και τρομαγμένη, για το μέλλον όλων πάνω στο
πλανήτη , τόσο της δικής μας γενιάς, όσο
και των παιδιών.
Τα παιδιά, εξ άλλου, αυτής της γενιάς,

Χρήστος Γιανναράς
Θα συζητάμε, νομίζω, για πολύν καιρό
το βιβλίο του Αλέξη Παπαχελά «Ενα
σκοτεινό δωμάτιο 1967-1974» – βιβλίο
με τεκμηριωμένο το ιστορικό υλικό που
κομίζει και γόνιμο για τα ερωτήματα που
γεννάει. Η κυρίως πρόκληση, νομίζω,
είναι να κρίνουμε – ερμηνεύσουμε όχι
απλώς συμπεριφορές, αλλά τα κίνητρα
και τη συλλογική αυτοσυνειδησία που οι
συμπεριφορές απηχούν.
Με τη νηφαλιότητα της χρονικής απόστασης σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η δικτατορία των συνταγματαρχών
έφερε στο φως τη δυσδιάκριτη σχιζοείδεια που χαρακτηρίζει τον ελλαδικό
κρατικό βίο, από τα πρώτα βήματα
εκσυγχρονισμού – εξευρωπαϊσμού του.
Προσπάθησε το ελλαδικό κρατίδιο να
γίνει κράτος «ευρωπαϊκό» παραμένοντας
ελληνώνυμο και «παντρεύοντας» δυόμισι

χιλιάδες χρόνια ιστορίας του με την ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Το συνταίριασμα
αποδείχνεται (δυο αιώνες τώρα) ανέφικτο, ο κοινωνιοκεντρικός πολιτισμός των
Ελλήνων είναι αδύνατο να συνταιριάξει
με τον ατομοκεντρισμό της Δύσης, αδύνατο να συμπέσει η δημοκρατία με την
res publica.
Οι αξιωματικοί, που ιδιοποιήθηκαν αυθαίρετα την εξουσία στις 21 Απριλίου
του 1967, επικαλέστηκαν τον κίνδυνο
που διέτρεχε η Ελλάδα, αν αφηνόταν να
κυβερνηθεί από τους «κομμουνιστές»
της μαρξιστικής Αριστεράς. Γιατί ήταν
«κίνδυνος» τότε η Αριστερά; Επειδή στην
Ελλάδα είχε ταυτιστεί με τα φρικώδη
εγκλήματα της Ζαχαριαδικής ανταρσίας.
Οι πραξικοπηματίες αξιωματικοί επέβαλαν στο αφελληνισμένο πολιτικά κρατίδιο
την τυπικά δυτική διαμάχη: εθνικισμός
– διεθνισμός, ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής – ακτήμονες προλετάριοι.
Δεν ξέρω αν είχε ποτέ συζητηθεί στο
ελληνώνυμο κρατίδιο του βαλκανικού
Νότου κάποια ελληνική αντιπρόταση
στον Ιστορικό Υλισμό που παγιδεύει στη
Δύση κάθε πολιτικό προβληματισμό. Οι
διπολικές αντιθέσεις Δεξιά – Αριστερά,
καπιταλιστές – προλετάριοι, ελεγχόμενες
αγορές – ελευθερία κεφαλαίου, επιβλήθηκαν στανικά στην εκφραστική των
Ελλήνων, χωρίς να προκύπτουν από την
εμπειρία τους.
Στα σχολειά η Ελλάδα αυτοχειριάζεται.
Από μιμητική φιλοδοξία εγκυρότητας
«αναγκαστής κατά πάντων» (για να δοθεί κύρος στον επαρχιωτικό μιμητισμό)
ελληνικές λέξεις, γεννημένες από ριζικά
διαφορετικές εμπειρίες, μεταφέρθηκαν
αυθαίρετα στο λεξιλόγιο που δημιουργήθηκε στη νεωτερική Δύση, για να σημάνει
την εκεί εμπειρία της «πάλης των τάξεων»:
«Προοδευτικοί» και «φιλελεύθεροι»,
«συντηρητικοί» και «ριζοσπάστες», «ελεύθερη αγορά» και «ελευθεροτυπία» υπηρετούν την παραπλάνηση και εξαπάτηση
των μαζών. Υιοθετήθηκαν, όμως, και από
τον κρατικό φορέα της ελληνικής παράδοσης, το καταχρεωμένο σε αλλοδαπούς
δανειστές ελλαδικό κρατίδιο, με κωμική
καύχηση «εκσυγχρονισμού».
Οι πρωταίτιοι της δικτατορίας του 1967
είχαν τη νοο-τροπία και ακολούθησαν
τις πρακτικές κάθε ανάλογου «εθνικιστικού» μορφώματος στο ευρωπαϊκό (ή και
διεθνές) πεδίο. Ηταν, η δικτατορία του
1967-1974, τυπικό προϊόν και δείγμα
δυτικογενούς εθνικισμού, αγνοούσε το
«νόημα» και το βιωματικό φορτίο του
ελληνικού πατριωτισμού. Ο δάνειος
εθνικισμός των συνταγματαρχών είχε
εχθρό και αντίπαλο τον επίσης εξωγενή
μαρξισμό – κομμουνισμό, απηχούσε μια
διαμάχη (ακτημόνων – κεφαλαιοκρατών) που στην Ελλάδα ήταν επείσακτη
και ιστορικά άσαρκη, τη μιμηθήκαμε
πιθηκίζοντας τους Ευρωπαίους. Είχαμε
πληρώσει τη μίμηση με έναν αιματηρό
εμφύλιο, προσθέσαμε στο τίμημα και μια
δικτατορία.
Για κάποιες δεκαετίες οι μελετητές ή και
υπέρμαχοι του «κοινοτισμού» στην Ελλάδα (Κωνσταντίνος Καραβίδας, Νικόλαος
Μοσχοβάκης, Νικόλαος Πανταζόπουλος,
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Κώστας
Βεργόπουλος) μάχονταν για να καταδείξουν ότι η αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Του Θωμά Σ. Σάρα
Για δεκαετίες ολόκληρες
τώρα η πολίτική ληστοσυμμορία της Άγκυρας,
ονειρεύεται τη δημιουργία
μιας νέας αυτοκρατορίας,
στα πρότυπα της Οθωμανικής, η οποία θα επεκτείνεται από τον Ελληνικό
Όλυμπο, θα αγκαλιάζει την
Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία με το Κοσσυφοπέδιο
, θα περικλείει την Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, θα περνά
από τις νότιες περιοχές της
Βουλγαρίας και της Ελληνικής Μακεδονίας, θα κυριαρχεί πάνω στις θαλάσσιες
περιοχές του Ανατολικού
Αιγαίου, παίρνοντας προίκα και όλα τα Ελληνικά
νησιά της περιοχής.
Ακόμα, η ομάδα των πολιτικών απατεώνων που
κατόρθωσε να υποκλέψει
την εξουσία της Τουρκίας,
εκμεταλλευόμενη την ανοχή των δημοκρατικών θεσμών που είχε καθιερώσει
ο Αττατούρκ, έναν σχεδόν
αιώνα νωρίτερα, άπλωνε
το όνειρο της παντοκρατορίας τους πάνω από τις
στέπες και τις ερήμους, τις
πλούσιες σε πηγές ενέργειας, του Ιράκ και της Συρίας,
και έφτανε μέχρι το τουρκόφωνο Καζακστάν, την
Γεωργία και την Αρμενία.
Έτσι ακριβώς δικαιολογείται και το γεγονός της εξαθλίωσης των πληθυσμών
αυτών των περιοχών, οι
οποίοι γνώρισαν και έζησαν την κατάρα του πολιτικού ενδιαφέροντος του
δικτάτορα Ερντογάν και
της ληστοσυμμορίας του,
οι οποίοι για δύο περίπου
δεκαετίες τροφοδοτούσαν
με όπλα και πακτωλούς
χρημάτων, τους δολοφόνους, μισθοφόρους του
Ίσις, προκειμένου να σκορπούν τον όλεθρο στους
απροστάτευτους πολίτες των δύο διοικητικών
περιοχών. Έτσι ώστε σε
αυτούς να προσβλέπουν
τον επίδοξο σωτήρα, ο
οποίος θα μπορούσε να
τους απαλλάξει από το
μαρτύριο που ζούσαν
υπό την τυραννική κατοχή
των βάρβαρων και απολίτιστών, στρατευμένων και
επί πληρωμή δολοφόνων
του Ίσις.
Παράλληλα, ο μανιακός
“αυτοκράτορας” της Άγκυρας, με ειδικές εντολές
στους διπλωμάτες του, κατόρθωνε, με τη μέθοδο της
“πλύσης εγκεφάλου” των
εκπροσώπων της παγκόσμιας ηγεσίας, να σπείρει
και καθιερώσει τις φα-
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«Έσπειραν Ανέμους, Θερίζουν Θύελλες.»
ντασιώσεις του, σαν
νόμιμες απαιτήσεις,
εκμεταλλευόμενος
μάλιστα και την σιωπηρή ανοχή των
“αριστεριζουσών”
κυβερνήσεων της
Αθήνας, οι οποίες,
προφανώς, είχαν
πειστεί για την ανάγκη αποδοχής των
απαιτήσεων του μανιακού της Άγκυρας.
Αυτοί ήταν και οι λόγοι για τους οποίους
όλες οι πολιτικές δυνάμεις των Αθηνών, εμφανίζονται να συναγωνίζεται
η μία την άλλη, για το ποιος
θα προσφέρει περισσότερα και θα ενδώσει τα
μέγιστα στις εκκεντρικές
απαιτήσεις του αιμοσταγούς “βεζίρη” διαδόχου
οικογένειας “ντονμέδων”.
Μια δεύτερη, “πολιτική
προσωπικότητα” του καθεστώτος Ερντογάν, ήταν
εκείνη του ηγέτη του Τουρκικού ΥπΕξ Δαβούτογλου.
Έμπιστου συντρόφου του
Ερντογάν, Κουρδικής καταγωγής, ο οποίος προκειμένου να ικανοποιήσει
τις δικές του προσωπικές
πολιτικές φιλοδοξίες , δεν
δίστασε να συνεργαστεί με
τον αιμοχαρή αφέντη του,
προκειμένου να καταπνίξει
στο αίμα και την ολοκληρωτική καταστροφή των
αθώων “Τούρκων υπηκόων” Κουρδικής καταγωγής.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον
γνωστό κοινωνιολόγο καθηγητή Noam Chomsky,
χωριά ολόκληρα τα κατέκαψαν οι ένοπλες δυνάμεις
της Τουρκίας, κάτω από
τις εντολές που είχε δώσει
η κυβέρνηση και ο ίδιος ο
Ερντογάν, ενώ περισσότεροι από πενήντα χιλιάδες
πολίτες, δολοφονήθηκαν
ή και υποχρεώθηκαν να
πάρουν τον δρόμο της
προσφυγιάς, ως πολιτικοί
φυγάδας, μέσα στην ίδια
την προπατορική τους γη.
Το βέβαιο είναι ότι αυτό
το ανομοιογενές πολιτικό
μόρφωμα, κατόρθωσε να
αναρριχηθεί στη δομή της
εξουσίας της Τουρκίας και
να καταλάβει την κορυφή
του συστήματος, το οποίο
δήλωνε ότι ήθελε να το
ανανεώσει, σε μια εμφανή προσπάθεια, ωστόσο,
προσωπικού πλουτισμού.
Αυτό διαφαίνεται, εξ άλλου και από το γεγονός
ότι στα είκοσι χρόνια της
πολιτικής παντοδυναμίας
της ομάδας του Ερντογάν,
ολόκληρη η οικογένεια του
τελευταίου διακρίνεται για
την οικονομική άνεση και
τον πλούτο που απόκτησε
και διαχειρίζεται. Οι γιοί
του βρίσκονται ο ένας
στην Ευρώπη με εταιρίες
και ο δεύτερος, λέγεται ότι
ζει και αναπτύσσεται στη
λατινική Αμερική, χωρίς
ωστόσο να γνωρίζουμε
τίποτα το συγκεκριμένο.
Ο γαμπρός του, από την
δική του θέση, διατηρεί
τη μεγαλύτερη βιομηχανία
παραγωγής αεροπλάνων
αυτοκινούμενων, χωρίς
πιλότο, (Ντρόουνς).
Μέσα στα πλαίσια αυτών

του των σχεδίων, ο Ερντογάν, δεν δίστασε να τα
βάλει με το παντοδύναμο
στρατιωτικό κατεστημένο
της χώρας, με τη βοήθεια
και χρήση ενός δήθεν αποτυχημένου στρατιωτικού
πραξικοπήματος, προφανώς στημένου από τον ίδιο
και τους ανθρώπους του.
Με τον τρόπο αυτό, άνετα
κατόρθωσε να θέσει στο
περιθώριο καθέναν που
πίστευε ότι θα μπορούσε
να του δημιουργήσει προβλήματα, είτε αυτός ήταν
εν ενεργεία στρατιωτικός,
είτε και σε αποστρατεία.
Ταυτόχρονα, και με την
δικαιολογία ότι προετοιμάζει τους απαραίτητους
μηχανισμούς για την κατάληψη των νησιών του
Ανατολικού Αιγαίου, τα
οποία διεκδικεί ο ίδιος
για λογαριασμό της Άγκυρας, προχώρησε σε ένα
πρωτοφανές εξοπλιστικό
πρόγραμμα, καταχρεώνοντας το θησαυροφυλάκιο
της χώρας. Μια κίνηση η
οποία του έδωσε και την
ευκαιρία να ιδιοποιηθεί
ένα σημαντικό μέρος του
δημοσίου πλούτου, σύμφωνα με πληροφορίες.
Είναι βέβαιο ότι ο τύραννος Ερντογάν, είχε πληροφορηθεί τις διαθέσεις της
Δύσης για τον διαμελισμό
της Τουρκίας σε πέντε
μικρότερες διοικητικές
οντότητες, προκειμένου
να ικανοποιηθούν τα εθνικιστικά απελευθερωτικά
κινήματα τα οποία καταπονούν την Άγκυρα τις
τελευταίες δεκαετίες.
Μολονότι η Ουάσιγκτον,
όχι και λίγες φορές, διαβεβαίωσε τον Ερντογάν ότι
δεν είχε καμία πρόθεση
στο να προχωρήσει σε
κάτι παρόμοιο, ο Τούρκος
πρόεδρος, προχώρησε
στην αγορά των Ρωσικών
πυραυλικών συστημάτων
άμυνας, στην προσπάθειά
του να θωρακίσει τη χώρα
έναντι παντός ενδεχομένου.
Η κίνηση, ωστόσο αυτή,
δημιούργησε μια νέα
πραγματικότητα μεταξύ
της Τουρκίας και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.
Είναι βέβαιο, ότι η ηγεσία του ΝΑΤΟ, βρέθηκε
αρωγός του Ερντογάν,
ολόκληρη τη περίοδο που
ο τελευταίος βρίσκεται
στην εξουσία. Το γεγονός
ότι η Τουρκία των περισσοτέρων από Ογδόντα
εκατομμύρια κατοίκων,
αποτελεί για τα μέλη της
συμμαχίας μια θαυμάσια
αγορά για τα προϊόντα
τους, ενώ παράλληλα οι
στρατιωτικές της δυνατότητες χαρακτηρίζονται ως
αξιόπιστες, εάν σκεφθεί
κάποιος ότι η χώρα διαθέτει τον δεύτερο σε δύναμη
στρατιωτικό μηχανισμό
της συμμαχίας.
Με την δικαιολογία της
πρόληψης κάποιας νέας
προσπάθειας ανατροπής
του καθεστώτος του, άνοιξε τις πόρτες των φυλακών
της χώρας και πέταξε μέσα
σε αυτές κάθε φιλελεύθερο στοιχείο, κυρίως όμως

δημοσιογράφους οι οποίοι
επέμεναν να παραμένουν
ελεύθερα πνεύματα και
αρνούνταν να υποταχθούν
στη βούληση του δικτάτορα, γράφοντας και μη
εκθειάζοντας τον.
Περισσότεροι από 350 δημοσιογράφοι, από κοινού
με πρώην υψηλόβαθμους
αξιωματικούς του στρατού
και άλλους πολίτες με πλατιά φιλελεύθερη σκέψη,
βρέθηκαν στο επίκεντρο
της μανίας του δικτάτορα
και κλείστηκαν στις φυλακές σαν κοινοί κατάδικοι του ποινικού δικαίου,
χωρίς ωστόσο, να έχουν
εμπλακεί με κάποια κίνηση ενάντια στο καθεστώς
και την δημοκρατία.
Κτίζοντας, παλάτια και
λαμπερά ανάκτορα, ο ονειροπόλος Βεζίρης, κατόρθωσε να εντυπωσιάσει
τους μεγάλους και κυρίως
αγροτικούς πληθυσμούς
του εσωτερικού της χώρας, ενώ παράλληλα παρόπλιζε κάθε λόγιο και
κάθε πολίτη σκεπτόμενο
δημοκρατικά.
Ακολούθησε πολιτικές και
κυρίως οικονομικές, οι
οποίες όχι μόνον δεν τον
οδήγησαν πουθενά, αλλά
αντίθετα κατέστρεψαν την
οικονομία της χώρας και
έγιναν αιτία για στρώματα
μιζέριας πάνω στα πλατιά
λαϊκά στρώματα και κυρίως τους εργάτες και τις
μικρές επιχειρήσεις.
Εξ αιτίας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής του δικτάτορα, οι μηχανισμοί του καθεστώτος αναζήτησαν και
άρχισαν να δημιουργούν
νέα κύματα πολιτικών θεωριών, προκειμένου να
πείσουν τις λαϊκές μάζες
ότι δήθεν η χώρα αντιμετώπιζε προβλήματα από
τις Ελληνικές απαιτήσεις
και θέσεις έναντι της Τουρκίας, της οποίας απειλούσε
τα δίκαια.
Η Αθήνα από τη δική της
θέση συνέχιζε να προσποιείται ότι δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα,
παραμένοντας σιωπηλή
και δείχνοντας φόβο και
ανοχή στις εξωφρενικές
απαιτήσεις και αιτιάσεις
του καθεστώτος.
Όλα αυτά τα ξεσκέπασε
αργότερα η βραδιά των
Ιμίων, όπου ένας άβουλος
πρωθυπουργός, εξαρτώμενος από συμβούλους
υπάκουους των θέσεων

του ΝΑΤΟ, έδωσε σάρκα
και οστά στα τρελά όνειρα
του Ερντογάν, γκριζάροντας το μισό Αιγαίο με την
αποδοχή, δήθεν, συμβιβαστικών λύσεων.
Σύμφωνα με την νέα πολιτική διακήρυξη του καθεστώτος Ερντογάν, το
Αιγαίο δεν πρόκειται να
αφεθεί να μετατραπεί σε
Ελληνική λίμνη. Το Αιγαίο
είναι μια σημαντική θάλασσα η οποία στα κύματά
της περικλείει τα Τούρκικα
συμφέροντα, αυτός δε
είναι και ο λόγος που η
Τουρκία, (σύμφωνα πάντοτε με τη διακήρυξη), δεν
πρόκειται να παραιτηθεί
από τα δικαιώματά της
ούτε να δεχθεί να ζημιωθούν κατά το ελάχιστο τα
συμφέροντα της Τουρκίας.
Είμαστε μια χώρα που δεν
πρόκειται να αφήσει αναπάντητη κάθε προσπάθεια
της Ελλάδας να οικειοποιηθεί τα εθνικά μας και
αναφαίρετα δικαιώματα
στο Ανατολικό Αιγαίο.
Το χειρότερο είναι το γεγονός ότι όσο η οικονομία
της χώρας οδηγείται στην
ελεύθερη πτώση, άλλο
τόσο αυτές οι απαιτήσεις
γίνονται ποιο εμφανείς,
σε μια προσπάθεια να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη του λοιμοκτονούντος
λαού.
Είναι άξιο αναφοράς ότι
και αυτός ακόμα ο ΥπΕξ
της Τουρκίας, Τσαβούσογλου, έφθασε στο σημείο
να δηλώνει ότι πραγματικά υφίσταται ελληνική
στρατιωτική κατάληψη
στο Αιγαίο, για την οποία
όμως ευθύνονται οι προηγούμενοι ηγέτες από τον
Ταγίπ Ερντογάν και όχι ο
τελευταίος.
Το σημείο ωστόσο της
πραγματικής διπλωματικής πανωλεθρίας της
Άγκυρας ήταν η επιτυχία
της Αθήνας και μάλιστα
του Έλληνα ΥπΕξ Νίκου
Δένδια, να περιχαρακώσει τα ελληνικά σύνορα
και κυρίως το Ανατολικό
Αιγαίο με παντοδύναμες
συμμαχίες, οδηγώντας έτσι
την Άγκυρα σε απόγνωση
απομόνωσης και αδυναμία
αντίδρασης. Πέραν αυτού
κατόρθωσε να στρέψει το
όλο σκηνικό ενάντια στην
Άγκυρα, επιτυγχάνοντας
να πείσει τους συμμάχους
του να σταματήσουν να
εξοπλίζουν την Τουρκία.

Αυτό διαφαίνεται και από
το γεγονός των αναφορών
του υπουργού στρατιωτικών της Άγκυρας ο οποίος
“καταγγέλλει” ότι υπάρχει μυστικό εμπάργκο για
την πώληση όπλων προς
την Τουρκία ακόμα και
από τους συμμάχους της
στο ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο
ενδέχεται να αποδυναμώσει τις ένοπλες δυνάμεις
της Τουρκίας, τόνισε και
πρόσθεσε ότι η αποδυνάμωση των Τουρκικών
ενόπλων δυνάμεων σημαίνει αποδυνάμωση και
του ΝΑΤΟ. Οφείλω στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω
ότι μία πρώτη χώρα που
απαγόρευσε τις εξαγωγές
όπλων προς την Τουρκία
το 2021 ήταν ο Καναδάς,
ύστερα από σχετική διεργασία ομογενών και
ομογενειακών οργανώσεων. Την προηγούμενη
χρονιά επέβαλαν κυρώσεις
οι ΗΠΑ στην Άγκυρα, όταν
η τελευταία προχώρησε
στην αγορά του ρωσικού
συστήματος S-400.
Είναι δε βέβαιο ότι το τρέχον έτος θα αποτελέσει
πραγματικά έναν ιστορικό
σταθμό για το πολιτικό
μέλλον του ιδίου και των
ανθρώπων του, καθώς
δύο διαφορετικά κινήματα
μέσα στη χώρα εργάζονται
για την αποκατάσταση
της δημοκρατίας. Είναι
μια λεπτομέρεια η οποία
δεν επιτρέπει και πολλά
περιθώρια ελπίδας για τη
συνέχιση του καταστρεπτικού έργου του τελευταίου
των ζηλωτών της Οθωμανικής θηριωδίας. Το μόνο
που δεν γνωρίζουμε είναι
το εάν και κατά πόσον θα
κατορθώσει ο αιματοβαμμένος προστάτης και υποστηρικτής των δολοφόνων
της Ίσις, προσωπικά να
επιζήσει.
Ο Θωμάς Σ. Σάρας, εργάζεται ως δημοσιογράφος τα
τελευταία πενήντα χρόνια
με έδρα το Τορόντο του
Καναδά. Είναι αρχισυντάκτης της επιθεώρησης
Πατρίδες και πρόεδρος
και γενικός διευθυντής
του εθνικού συμβουλίου
συντακτών του ξενόγλωσσου τύπου του Καναδά.
Είναι δε ένας από τους 19
Καναδούς πολίτες προγραμμένους και υπό την
παρακολούθηση της Πρεσβείας της Τουρκίας στο
Καναδά

Χριστιανοφοβία, ο φονταμενταλισμός των «προοδευτικών»
Tου Κωνσταντίνου Χολέβα και όλου του κόσμου, έχει
διαπράξει ένα τεράστιο
Καλή Χρονιά!
σφάλμα με πολλές συνέπειες.
Όταν ένας Πανεπιστημιακός καθηγητής, ο οποίος Είναι υποχρέωση του κάθε
έχει αναλάβει μία συγκε- δημοκρατικού πολίτη να
κριμένη αποστολή από σέβεται τη θρησκεία του
την κυβέρνηση της χώρας άλλου, την οποιαδήποτε
του, προσβάλλει με χαμη- θρησκεία, και να μην προλοτάτου επιπέδου σάτιρα σβάλλει τα πρόσωπα που
τα ιερά και τα όσια των θεωρούνται ιερά. ΔικαιούΧριστιανών της Ελλάδος σαι να μην πιστεύεις. Αλλά

υποχρεούσαι να σέβεσαι
αυτούς που πιστεύουν.
Ο συγκεκριμένος κύριος προσβάλλει και την
Κυβέρνηση, η οποία του
έχει αναθέσει μία σοβαρή
αποστολή.
Αποδεικνύεται εμμονικός,
κάτι που δεν ταιριάζει στην
επιστημονική ιδιότητά του.
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Χριστιανοφοβία, ο φονταμενταλισμός των «προοδευτικών»
συνέχεια από τη σελίδα 3
Προ δέκα ετών χρησιμοποίησε το δημόσιο αξίωμα
που είχε τότε και κατήργησε, άνευ λόγου και αιτίας,
μία δημοφιλή τηλεοπτική
εκπομπή, με παρουσιαστή Ορθόδοξο Επίσκοπο,
η οποία είχε διαδρομή
πολλών ετών στη δημόσια
τηλεόραση. Προφανώς
τον ενοχλούσε η ιδιότητα
του παρουσιαστή.
Υπονομεύει την επιστημονική αποστολή που του
έχει ανατεθεί. Τώρα πλέον
οι περισσότεροι Έλληνες
θα τον θεωρούν φανατικό
και οχι ειδικό επιστήμονα.

θόδοξη Πίστη και έθεσαν
το σύμβολο του Σταυρού
στις περισσότερες σημαίες
τους. Πριν από 200 ακριβώς χρόνια η Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας των Ελλήνων ακούσθηκε στην
Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και άρχιζε με την
επίκληση της Αγίας Τριάδος. Οι άνθρωποι που μας
ελευθέρωσαν ήθελαν δημόσιους λειτουργούς και
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
Ο εν λογω κύριος αποδει- θα σέβονται την Ορθοδοκνύεται και ανιστόρητος. ξία, αλλά και οποιαδήποτε
Ασεβεί προς τα ιδανικά άλλη γνωστή θρησκεία.
των αγωνιστών του 1821,
οι οποίοι παρά τα ανθρώ- Δεν πρόκειται για μεμονωπινα ελαττώματά τους, εί- μένη περίπτωση. Είναι μία
χαν σεβασμό προς την ΟρΈρχεται σε αντίθεση με
τις υποχρεώσεις του Πανεπιστημιακού δασκάλου.
Οταν διδάσκεις δεν αρκούν οι πολλές γνώσεις και
τα πτυχία. Απαιτείται και
ήθος. Η μόρφωση σημαίνει
δια- μόρφωση ανθρωπίνων χαρακτήρων. Τι παράδειγμα δίνει στους φοιτητές του; Να χλευάζουν τη
θρησκεία των άλλων;

φανατικοί και οι ακραίοι που επικαλούνται μία
θρησκεία. Η Ιστορία έχει
αποδείξει ότι φονταμενταλιστικές τάσεις αναπτύχθηκαν και από αντιπάλους των θρησκειών. Θυμίζω την αντιχριστιανική
προπαγάνδα της Γαλλικής
Επαναστάσεως, η οποία
οδήγησε στην προσωρινή
κατάργηση του Χριστιανικού Ημερολογίου και στις
βιαιότητες εις βάρος Ρωμαιοκαθολικών κληρικών.
Οι σκοτεινές πλευρές της
Γαλλικής Επαναστάσεωςδιότι υπήρξαν και αυτέςσυνδέονται με πρόσωπα
Φονταμενταλισμό δεν τα οποία πολέμησαν τον
αναπτύσσουν μόνο οι Χριστιανισμό, στο όνομα
μορφή Χριστιανοφοβίας,
η οποία αποτελεί τον φονταμενταλισμό των δήθεν
προοδευτικών. Είδαμε και
την- ευτυχώς αποσυρθείσα- Χριστιανοφοβική
εγκύκλιο της Μαλτέζας
Επιτρόπου της Ευρ. Ενώσεως, η οποία ήθελε να
απαγορεύσει την ευχή:
Καλά Χριστούγεννα. Η
πραγματική πρόοδος είναι
ο αλληλοσεβασμός και τα
μηνύματα ενότητος του
λαού. Ο φονταμενταλισμός που επιτίθεται στη
Χριστιανική πίστη διχάζει
και προκαλεί.

του αθεϊσμού ή του Ντεϊσμού.
Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο
άνθρωπος που προσέβαλε
τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν έχει
ζητήσει συγγνώμην. Ελπίζω να το κάνει.
Την Πρωτοχρονιά τιμούμε τον Μέγα Βασίλειο, ο
οποίος είχε κλασική ελληνική παιδεία και γνώριζε
Ιατρική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την Επιστήμη. Οφείλουν και οι
επιστήμονες να σέβονται
την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι επιπτώσεις της Omicron είναι κάθε άλλο παρά ήπιες
για την οικονομία του Καναδά
συνέχεια από τη σελίδα 1
τις επισκέψεις σε εστιατόρια δείχνουν ότι μειώθηκαν πιο απότομα από αυτό.
Οι περιορισμοί βλάπτουν,
σίγουρα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προγράμματα για τη στήριξη
των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων που αντιμετώπισαν τα πλεονεκτήματά τους άμεσα από τους
νέους γύρους μέτρων.
Αλλά οι οικονομικές επιπτώσεις από την Omicron
υπερβαίνουν κατά πολύ
τους περιορισμούς που
επιβάλλονται από την κυβέρνηση.
Σε επίπεδο οικονομίας, δεν
γνωρίζουμε πραγματικά
πόσοι άνθρωποι έχουν το
Omicron ή πόσα άτομα
έχουν εκτεθεί ή πόσα άτομα είναι τόσο ασυμπτωματικά που δεν αλλάζουν τη
συμπεριφορά τους αλλά
θέτουν άλλους σε κίνδυνο.
Και δεν γνωρίζουμε πόσοι
άνθρωποι μένουν σπίτι
από τη δουλειά όταν γνωρίζουν ότι κινδυνεύουν.
Ανέκδοτα, γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν πολλά.
Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής υγείας του Οντάριο προέβλεψε ότι μεταξύ
20 και 30 τοις εκατό των
εργαζομένων θα σταμα-

Brown της Capital
Economics λέει ότι δεν θα
ξέρουμε πραγματικά πόσο
μείωσε η Omicron τη διαθεσιμότητα της εργασίας
μέχρι μερικές εβδομάδες
από τώρα, όταν η Statistics
Canada θα δημοσιεύσει
την έρευνά της για το εργατικό δυναμικό για τον
Ιανουάριο. Για κάθε κατάστημα που ταλαιπωρείται
από ταμίες που λείπουν,
υπάρχει ένα γραφείο που
λειτουργεί εξ ολοκλήρου
εξ αποστάσεως, μια εταιρεία που δεν χρειάζεται
πολύ εργατικό δυναμικό
ή μια εταιρεία που μπορεί
να ανταπεξέλθει σε ένα
σκελετό προσωπικό προς
το παρόν.
Αλλά εξετά ζον τας τις
εμπειρίες στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε άλλες χώρες, ο Μπράουν εκτιμά ότι
είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι έως και το 2% του
εργατικού δυναμικού δεν
εμφανίζεται στη δουλειά.
Δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσει
αυτό, είναι δύσκολο να
πούμε τι θα συμβεί στην
οικονομία του Καναδά
συνολικά.
Ανεξάρτητα από αυτό, δεν
είναι καλό, ειδικά επειδή
Όλα αθροίζονται.
έρχεται εν μέσω μιας έλΟ οικονομολόγος Stephen λειψης εργατικού δυνατούσαν με την Omicron
και θα δήλωναν άρρωστοι.
Η πόλη του Τορόντο προετοιμάζεται για την απουσία
του 50 με 60 τοις εκατό των
εργαζομένων της πρώτης γραμμής και έχει ήδη
κλείσει 44 από τα 96 παραρτήματα της δημόσιας
βιβλιοθήκης.
Το Συμβούλιο Λιανικής του
Καναδά έκανε μια έρευνα
την περασμένη εβδομάδα
και διαπίστωσε ότι το 20
τοις εκατό των εργαζομένων στον κλάδο του είχαν
καλέσει άρρωστα - και
υπολογίζει ότι ο αριθμός
είναι χαμηλός επειδή άλλοι απομονώνονται από
φόβο μήπως κολλήσουν
ή διαδώσουν τον ιό.
Οι κατασκευαστές λένε ότι
το 10 τοις εκατό του εργατικού δυναμικού τους είναι
εκτός εργασίας.
Οι αγώνες χόκεϊ ακυρώνονται, οι εργασίες στα
εργοστάσια έχουν επιβραδυνθεί, τα καταστήματα
είναι κλειστά, τα ράφια
είναι άδεια, η εξυπηρέτηση
είναι αργή και η υγειονομική περίθαλψη, όπως
γνωρίζουμε, βρίσκεται σε
δεινή θέση.

μικού που ξεκίνησε πολύ
πριν από την πανδημία
και έχει επιδεινωθεί μόνο
από αυτήν.
Το πρόβλημα απαιτεί μια
πολιτική απάντηση και η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
συνεχίζει να λέει ότι έχει
την πλάτη μας. Μέχρι στιγμής, όμως, η ανταπόκριση
ήταν ορατή.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον
Δεκέμβριο και τροποποιήθηκε αμέσως για να ταιριάζει στα οικονομικά της
Omicron, μόνο οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε
επίσημους περιορισμούς ή
που έχουν χάσει κουβάδες
χρήματα μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για
ομοσπονδιακή υποστήριξη για ενοίκια και μισθούς.
Οι εργαζόμενοι που πρέπει να πάρουν αναρρωτική άδεια ή άδεια για να
φροντίσουν τον άρρωστο
μπορούν να εισπράξουν
ορισμένες παροχές.
Αλλά δεν υπάρχει κανένα
σημάδι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βλέπει
ότι χρειάζεται να προσαρμόσει ή να εμπλουτίσει τα
οφέλη για την αντιμετώπιση της χαμένης παραγωγικότητας που προέρχεται
από την αυτοαπομόνωση
και τον μεγάλο, απρόβλε-

πτο αριθμό αγνοουμένων
εργαζομένων.
Ίσως υπάρχουν περισσότερα που θα μπορούσαν
να γίνουν, αλλά προς το
παρόν, οι πρωθυπουργοί
και οι επιχειρήσεις στηρίζονται στην ιατρική και τον
εξοπλισμό για λύσεις.
Τα εμβόλια, φυσικά, είναι η
πρώτη γραμμή άμυνας. Η
αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και η γρήγορη
χορήγηση σε όλους αναμνηστικού εμβολίου θα
βοηθήσει στη νοσηλεία.
Ωστόσο, τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού δεν θα
τερματίσουν από μόνα
τους το πρόβλημα της κλήσης σε άρρωστο, καθώς
τα εμβολιασμένα άτομα
μπορούν ακόμα να κολλήσουν τον COVID-19 και να
αναγκαστούν να μείνουν
σπίτι από τη δουλειά. Για
αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τα μοτίβα
της μετάδοσης, ώστε να
μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις προστασίες
που θα επιτρέψουν ασφαλείς χώρους εργασίας.
Γιατί το παρόν, είναι θολό.
Ορισμένες επαρχίες επιλέγουν μόλις πέντε ημέρες
απομόνωσης μετά την
έκθεση στο Omicron, αλλά
άλλες λένε επτά ή 10. Ποια
είναι και γιατί; Και μόλις

πριν από λίγες εβδομάδες, οι γρήγορες δοκιμές
ήταν η απάντηση για τη
διατήρηση της ασφάλειας
των ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό, αλλά έχουν
τεθεί υπό αμφισβήτηση
και τώρα. Οι μάσκες N95
φαίνεται να προσφέρουν
μια απάντηση, αλλά πρέπει
να φορεθούν σωστά για
να είναι αποτελεσματικές,
για να μην αναφέρουμε ότι
είναι σε έλλειψη.
Το νέο αντιιικό χάπι της
Pfizer υπόσχεται επίσης,
για την προφανή ικανότητά του να μειώνει τα
συμπτώματα. Αλλά εξακολουθεί να χρειάζεται
έγκριση από την Health
Canada για να σκεφτούμε
να αποκτήσουμε άφθονη
προσφορά.
Υπάρχει αντίσταση στο
να ρίχνουμε περισσότερα
κρατικά χρήματα σε εργοδότες και εργαζόμενους
με την ελπίδα να πληρώσουμε το δρόμο μας μέσω
του κύματος Omicron,
αλλά η έξυπνη, έγκαιρη
χρήση άλλων εργαλείων μάσκες, φάρμακα και μια
σαφέστερη κατανόηση
της μετάδοσης - δεν είναι
καθόλου μάταιη.

Αίτημα δημοσιογράφων για νέα σύμβαση
προστασίας τους από τον ΟΗΕ.
Η Διεθνής Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων (IFJ), δημοσίευσε έναν εκ των βαρύτερων απολογισμών σε
σχέση με απώλειες δημοσιογράφων και εργαζόμενων σε μέσα ενημέρωσης,
που δολοφονήθηκαν το
2021.
Η κρίση που απαντά σε παγκόσμιο επίπεδο και αφορά την διαρκή προσπάθεια
εξόντωσης της ελευθερίας
του τύπου, αποτυπώνεται
στον τραγικό αριθμό των
σαράντα πέντε ανθρώπων
που δολοφονήθηκαν το
2021, σε συμβάντα που
σχετίζονται με τη δουλειά
τους, συμπεριλαμβανομένων και των στοχευμένων
δολοφονιών, των θανάτων

λόγω διασταυρούμενων
πυρών αλλά και των βομβιστικών επιθέσεων.
Η ομοσπονδία, η οποία
αριθμεί 600.000 μέλη σε
140 χώρες, επισημαίνει
στην ανακοίνωσή της ότι
ο αριθμός των 45 νεκρών
εργαζόμενων σε μέσα ενημέρωσης, είναι κατά το
ένα τρίτο μικρότερος σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος (65), όμως ο
απολογισμός παραμένει
βαρύς στην Ασία, ιδίως
στο Αφγανιστάν, σύμφωνα
με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Δημοσιογράφων (IFJ).
Υπογραμμίζεται ότι από το
1991 έχουν δολοφονηθεί
σε όλον τον κόσμο 2.721
δημοσιογράφοι, γεγονός

που αναγκάζει την ομοσπονδία να επιμένει για
μια «νέα σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για την
προστασία των δημοσιογράφων».
«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με ένοπλες συρράξεις
μειώθηκαν τα τελευταία
χρόνια λόγω της περιο-

ρισμένης έκθεσης των
εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης, καθώς ολοένα
και λιγότεροι είναι αυτοί
που καλύπτουν» τα γεγονότα στις εμπόλεμες
ζώνες, εξήγησε η IFJ. «Ταυτόχρονα, οι απειλές που
συνδέονται με εγκληματικές συμμορίες και καρτέλ

των ναρκωτικών, από τις
παραγκουπόλεις του Μεξικού μέχρι τους δρόμους
ευρωπαϊκών πόλεων στην
Ελλάδα και την Ολλανδία,
εξακολουθούν να αυξάνονται και εξηγούν τις πολλές
στοχευμένες δολοφονίες»
σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ανά περιοχή, τη χρονιά
που φεύγει, η περιοχή
της Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται στην κορυφή της
μακάβριας λίστας, με 20
δολοφονίες. Ακολουθεί η
Αμερική (10), η Αφρική (8),
η Ευρώπη (6) και η Μέση
Ανατολή και ο Αραβικός
Κόσμος (μόνο ένας). Σε
αυτές τις 45 δολοφονίες
προστίθεται και ο θάνατος

από ατύχημα δύο δημοσιογράφων στο Ιράν.
«Μολονότι η μείωση που
παρατηρήθηκε το 2021
είναι «καλή είδηση», δεν
αποτελεί παρά ελάχιστη
παρηγοριά για τη βία που
συνεχίζει να στοιχίζει τη
ζωή σε δημοσιογράφους
σε χώρες όπως το Αφγανιστάν (9), το Μεξικό (8),
η Ινδία (4) και το Πακιστάν
(3), εκτιμά η IFJ. Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι
σε ΜΜΕ στοχοθετούνται
συχνά επειδή καταγγέλλουν τη διαφθορά, την
εγκληματικότητα και την
κατάχρηση εξουσίας στις
κοινότητές τους, τι πόλεις
τους και τις χώρες τους»
όπως τονίζει.
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Θα μείνουν οι κάτοικοι του Οντάριο με τον Doug Ford;
Ο Doug Ford αξίζει να χάσει, αλλά δείτε τον ανταγωνισμό, παιδιά.
Ματ Γκάρνεϊ
Η Kathleen Wynne, πρώην πρωθυπουργός του
Οντάριο, είναι ένας στοχαστικός, έξυπνος και αξιοπρεπής άνθρωπος. Αλλά
έχει μια κολασμένη πολιτική αδυναμία, ένα τυφλό
σημείο, σαν να λέγαμε.
Μπορεί να μην της κόστισε τις τελευταίες εκλογές,
αλλά έκανε την ήττα πιο
συντριπτική και οδυνηρή
από όσο έπρεπε. Και αυτό
το τυφλό σημείο δεν έχει
φύγει.
Είναι μια ομολογουμένως
περίεργη στιγμή να γράφει
κανείς για την τελευταία
Πρωθυπουργό του Οντάριο, δεδομένου του πόσα
προβλήματα αντιμετωπίζει ο σημερινός. Είναι
δύσκολο να βρεις κάποιον
στις μέρες μας που να
είναι ευχαριστημένος με
τον Νταγκ Φορντ, τον διάδοχό της. Ο Ford, ενόψει
της μεγάλης αύξησης του
Omicron, έχει υποχωρήσει
με τους περιοριστικούς κανονισμούς για τη δημόσια
υγεία στον επιφυλακτικό,
απογοητευμένο πληθυσμό
του, συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωτικού
κλεισίματος των σχολείων - κάτι που είχε δηλώσει μόλις την περασμένη
εβδομάδα ότι δεν θα το
έκανε. Λοιπόν ναι. Είναι
στο σκυλόσπιτο με περίπου 15 εκατομμύρια από
τους ψηφοφόρους του
και δεν έχω συγκρατηθεί
να εκφράσω τον δικό μου
θυμό.
Ωστόσο, αξίζει να ρίξετε
μια ματιά στην Wynne,
για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι απλώς ότι έδωσε μια
πρόσφατη συνέντευξη και
αξίζει να τη συζητήσουμε.
Ο δεύτερος σχετίζεται με
τα παραπάνω: η μόνη ευκαιρία που έχει ο Νταγκ
Φορντ να επιβιώσει στις
επαρχιακές εκλογές του
Ιουνίου είναι αν το εκλογικό σώμα είναι τόσο απογοητευμένο με τις εναλλακτικές λύσεις που μένει
με τους Προοδευτικούς
Συντηρητικούς. Και αυτή
η ευκαιρία είναι καλύτερη,
νομίζω, από ό,τι πολλοί
θέλουν να πιστεύουν. Η
κατανόηση του θυμού που
άφησε πίσω της η Wynne
είναι κρίσιμη για την ανάλυση των πιθανοτήτων
του Ford.
Η Wynne ήταν Πρωθυπουργός για περίπου πεντέμισι χρόνια, από το
2013 έως το 2018. Ο πρώτος χρόνος και λίγος της
υπηρεσίας της ως πρωθυπουργός ήταν η ολοκλήρωση της θητείας της
μειοψηφίας του προκατόχου της, Dalton McGuinty.
Ο McGuinty παραιτήθηκε
κάτω από το παροιμιώδες
σύννεφο της διαμάχης
μετά από μια σειρά σκανδάλων, πιο συγκεκριμένα
την ακύρωση, με σημαντικό κόστος, ορισμένων
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με αέριο στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο,
εργοστάσια που η κυβέρνησή του είχε υποστηρίξει

μπροστά στη δυνατή τοπική αντιπολίτευση. .. ώσπου
ξαφνικά τρεμο φωτίστηκε
και τα ακύρωσε. Πολλοί
έξυπνοι άνθρωποι (και όχι
τόσο έξυπνοι, γιατί το σκέφτηκα κι εγώ) κατάλαβαν
ότι η Wynne θα ήταν μια
υποσημείωση: Θα τελείωνε τη θητεία του McGuinty
και θα συντρίβονταν από
τους επαρχιακούς Τόρις το
2014. Αυτό δεν συνέβη . Η
Γουίν και οι Φιλελεύθεροι
κέρδισαν την πλειοψηφία,
και μια εκπληκτικά ισχυρή.
Αυτό μάλλον ήταν για την
ατυχία τους, εκ των υστέρων. Τα επόμενα τέσσερα
χρόνια δεν ήταν ευγενικά
με τη Wynne ή το κόμμα της. Το 2018, ο Νταγκ
Φορντ οδήγησε τους Τόρις
σε μια απολύτως συντριπτική νίκη. οι Φιλελεύθεροι μειώθηκαν σε μόλις
επτά MPP (συμπεριλαμβανομένης της Wynne).
Ο φιλελεύθερος κορμός
ονομάστηκε κοροϊδευτικά
η κομματική ομάδα του
μικρού λεωφορείου, αφού
χωρούσαν όλοι μέσα σε
ένα. Η ίδια η εκστρατεία
ήταν περίεργη, με τους
Φιλελεύθερους να γνωρίζουν ξεκάθαρα ότι ήταν
καταδικασμένοι, κάνοντας
μια αρκετά απελπισμένη,
αναξιοπρεπή παράσταση.
Ίσως η πιο οδυνηρή στιγμή ήταν μια συνέντευξη
Τύπου όπου η Wynne παραδέχτηκε προληπτικά
την ήττα και παρακάλεσε
τους ψηφοφόρους να κρατήσουν τουλάχιστον τον
Ford σε μια μειοψηφία,
όπου οι Φιλελεύθεροι θα
κρατούσαν την ισορροπία
δυνάμεων. Οι ψηφοφόροι
δεν έκαναν κάτι τέτοιο.
Αυτή είναι μια αρκετά συνοπτική ανακεφαλαίωση
μιας πολύ πολυάσχολης
περιόδου στην πολιτική
του Οντάριο, αλλά παρέλειψε κάτι πολύ σημαντικό:
τόσο η Wynne όσο και ο
προκάτοχός της McGuinty
ήταν αλεξικέραυνα για
εκπληκτικά εχθρικές εκρήξεις μίσους από τα μέλη
του κοινού. Τα ποσοστά
αποδοχής της ήταν καταστροφικά χαμηλά, αλλά
αυτό ήταν κάτι άλλο: ωμή
οργή μεταξύ ενός μέρους
του εκλογικού σώματος.
Οι κάτοικοι του Οντάριο
είναι ήρεμοι άνθρωποι,
κατά κανόνα, αλλά το επίπεδο του βιτριόλ, αν και

ίσως λιγότερο συγκλονιστικό τώρα, δεδομένης
της ολοένα και πιο τοξικής
πολιτικής μας κουλτούρας,
ήταν σίγουρα σοκαριστικό
τότε. Υπήρχαν κάποιες
εικασίες ότι αυτό στόχευε
προσωπικά στη Wynne
λόγω της ταυτότητάς της
- δεν ήταν μόνο η πρώτη
γυναίκα πρωθυπουργός
του Οντάριο, αλλά και η
πρώτη ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός του Καναδά.
Αυτά τα πράγματα συνέβαλαν, αναμφίβολα, αλλά
ο McGuinty ήταν εξίσου
μισητός. Κάτι άλλο συνέβαινε.
Το βράδυ των εκλογών
του 2018, ήμουν σε ένα
χώρο του Τορόντο με την
εκστρατεία των Φιλελευθέρων και τους ανθρώπους της Wynne. Η ήττα
ήταν συντριπτική, έστω
κι αν ήταν αναμενόμενη.
Ανακατεύτηκα με το απογοητευμένο πλήθος για
λίγο ενώ έκανα ρεπορτάζ
για το Global News, όπου
εκείνη την εποχή δούλευα
και μετά πήγα σπίτι. Πολύ
ενθουσιασμένος ώστε να
κοινηθώ, έγραψα μια στήλη εκείνο το βράδυ που
προσπάθησα να εξηγήσω
γιατί πίστευα ότι οι άνθρωποι ήταν τόσο θυμωμένοι με τη Wynne (και τον
McGuinty πριν από αυτήν).
Δεν ήταν μόνο τα σκάνδαλα και οι κακές αποφάσεις
και οι αποσκευές που τελικά συσσωρεύουν όλες
οι κυβερνήσεις. Ήταν η
αδυναμία της Γουίν και του
κόμματός της να παραδεχτούν ότι είχαν κάνει λάθη.
Υπήρχαν παραδοχές τακτικής και συγγνώμη στην πορεία, φυσικά, αλλά το πάρτι φαινόταν εντυπωσιακά
να αγνοεί το γεγονός ότι
πολλοί άνθρωποι ήταν θυμωμένοι για κάποιο λόγο.
Στη στήλη μου του 2018,
έγραψα συγκεκριμένα για
ένα σχετικά μικρό σκάνδαλο από τη θητεία της,
αλλά ένα σκάνδαλο που
νόμιζα ότι ήταν αφηγηματικό. Όταν οι Φιλελεύθεροι
είχαν μειοψηφία, είχαν
ανταλλάξει μια υπόσχεση
να μειώσουν τα επαρχιακά
ασφάλιστρα αυτοκινήτων
με υποστήριξη από την
κοινοβουλευτική ομάδα
του NDP. Η υπόσχεση ήταν
συγκεκριμένη — μια περικοπή 15 τοις εκατό, που
θα εφαρμοζόταν μέχρι το

καλοκαίρι του 2015. Δεν
συνέβη κάτι τέτοιο όταν
έφτασε η καθορισμένη
ώρα, και οι Φιλελεύθεροι
είχαν την πλειοψηφία τους
μέχρι τότε ούτως ή άλλως,
οπότε η Γουίν ανασήκωσε
τους ώμους. Α, ήταν η
στάση της. Ούτως ή άλλως
ήταν μόνο ένα “stretch
goal” — ένα ωραίο πράγμα
που πρέπει να έχεις, αλλά
όχι και σπουδαίο πράγμα
που πρέπει να χάσεις.
Και πάλι, αυτό ήταν ένα
μικρό χτύπημα ακόμη και
τότε. Αλλά μου έμεινε στο
μυαλό για κάποιο λόγο ως
συμβολικό της προσέγγισης της Wynne στο κοινό
και της στάσης του κόμματός της γενικότερα. Τι,
ηλίθιοι μας πιστέψατε; Γεια
σας, αυτό είναι δικό σας
πρόβλημα, όχι δικό μας.
Ψηφίστε Φιλελεύθερους!
Να πώς το συνόψισα το
2018, τη νύχτα της ήττας
της:
Η [Wynne] δεν έχασε τις
εκλογές λόγω των ποσοστών ασφάλισης αυτοκινήτου ή της χρήσης του
όρου «stretch goal». Αλλά
νομίζω ότι οι σπόροι της
αναίρεσης της μπορεί να
είχαν εμφανιστεί εδώ. Οι
Φιλελεύθεροι, και η ίδια η
Wynne, έδιωξαν σταδιακά
τους κατοίκους του Οντάριο όχι λόγω των αποτυχιών τους, αλλά της αδυναμίας τους να παραδεχτούν,
ή ενδεχομένως ακόμη και
να αντιληφθούν, αυτές τις
αποτυχίες. Η απώλεια της
περικοπής των ασφαλίστρων δεν ήταν κάπως σύντομη για έναν εκτεταμένο
στόχο. ήταν αποτυχία. Ο
νόμος για την πράσινη
ενέργεια δεν ήταν μια καλοπροαίρετη πολιτική που
κατά κάποιο τρόπο έχασε
το στόχο, ήταν ένα σχέδιο
που είχε σχεδιαστεί και
εκτελεστεί άσχημα που
αποδείχθηκε καταστροφή
για τους κατοίκους του
Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων πολλών ευάλωτων ατόμων και επιχειρήσεων που στήριζαν οικογένειες. Η απόφαση πριν
από μερικούς μήνες να
επιστρέψει η επαρχία στις
ελλειμματικές δαπάνες
μετά τη δέσμευση ισοσκελισμένων βιβλίων δεν ήταν
«μια επιλογή», όπως επέμεινε η πρωθυπουργός.
ήταν μια εγκατάλειψη της
συχνά υποσχέσεώς τους

ότι θα εξισορροπήσουν τα
βιβλία. Οι απεγνωσμένες
προσπάθειες των Φιλελευθέρων να μαγειρέψουν
αυτά τα ίδια βιβλία για να
κρύψουν μέρος του συσσωρευμένου χρέους τους
δεν ήταν μια «λογιστική
διαμάχη» με τον Γενικό
Ελεγκτή. ήταν μια προφανής προσπάθεια παραπλάνησης των ψηφοφόρων.
Αυτή ήταν η ανάλυσή μου
τότε. είναι ακόμα ουσιαστικά η ανάλυσή μου τώρα.
Δεν ξέρω αν η Wynne ή
κάποιος άλλος Φιλελεύθερος θα μπορούσε να
είχε κερδίσει το 2018. Η
κυβέρνησή τους ήταν γερασμένη και χτυπημένη
μέχρι τότε, πολύ πέρα από
τη φυσική της καλύτερη
ημερομηνία. Η τυχαία νίκη
του το 2014 τους οδήγησε
σε συντριβή στις επόμενες
εκλογές και αυτή η συντριβή δεν μπορεί να τεθεί εξ
ολοκλήρου στα πόδια της
Wynne. Αλλά η ήττα των
Φιλελευθέρων δεν ήταν
η μόνη ιστορία εκείνης
της εποχής στην πολιτική
σκηνή του Οντάριο, ούτε
καν η πιο ενδιαφέρουσα.
Η οργή του κοινού ήταν.
Και νομίζω ότι τα γεγονότα
που περιγράφηκαν παραπάνω, και η αδυναμία της
Wynne να αναγνωρίσει ή
να παραδεχτεί ένα λάθος,
τροφοδότησε αυτόν τον
θυμό. Μπορεί να ήταν
καταδικασμένη εκλογικά,
αλλά η αδυναμία της ή η
άρνησή της να παραδεχτεί
και να αποδεχτεί πραγματικά λάθη, που αποτυπώθηκε καλύτερα σε μια
εντυπωσιακά κωφή διαφήμιση όπου επέμενε ότι
δεν λυπάται για τίποτα από
αυτά, εξηγεί πολύ τον τόνο
και κλίμακα της ήττας. (Σοβαρά. Νομίζω ότι ήταν η
πιο ανόητη διαφήμιση της
ζωής μου. Οι καριέρες θα
έπρεπε να είχαν τελειώσει
εξαιτίας της.)
Η Wynne θα αποχωρήσει
σύντομα από τη δημόσια
ζωή, έχοντας υπηρετήσει
μια ολόκληρη θητεία ως
βουλευτής της αντιπολίτευσης, κάτι που λέει ότι
όφειλε στους ντόπιους
ψηφοφόρους που την υποστήριξαν. (Για το τι αξίζει,
ζω στην εκλογική περιφέρειά της και συνήθιζα να τη
βλέπω στην κοινότητα αρκετά τακτικά.) Έδωσε μια
μεγάλη συνέντευξη στον
Paul Wells του Maclean.
Αξίζει να τη διαβάσετε
από μόνος σας, γιατί είναι
πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και καλύπτει πολύ
έδαφος, αλλά κάτι συγκεκριμένο με ξάφιασε. Αυτό
ακριβώς το πράγμα που
εντόπισα το 2018 - μια
αδυναμία αποδοχής ή παραδοχής λαθών - συνεχίζει
να λάμπει. Τέσσερα χρόνια
προβληματισμού φαίνεται
ότι δεν ήταν αρκετά.
Ο Γουέλς είχε τονίσει σε
κάτι που του είπε. Η Γουίν
είχε συμφωνήσει ότι υπήρχαν φορές που έπρεπε να
την άκουγε καλύτερα. Της
ζήτησε ένα παράδειγμα
και εκείνη είπε ότι δεν
άκουσε αρκετά καλά τις

προειδοποιήσεις ότι οι
φιλελεύθερες πολιτικές
ηλεκτρικής ενέργειας θα
οδηγούσαν αναπόφευκτα
τις τιμές προς τα πάνω, ένα
οδυνηρό ζήτημα για πολλούς κατοίκους του Οντάριο που αναμφισβήτητα
πλήγωσε την κυβέρνησή
της. Εντάξει, σκέφτηκα
όταν το διάβασα. Δίκαιο!
Στη συνέχεια, όμως, στην
επόμενη απάντησή της,
στρέφεται, από το να παραδεχτεί την αποτυχία,
να κατηγορήσει άλλους
ανθρώπους για αυτό (η
έμφαση προστέθηκε):
Λοιπόν, νομίζω ότι το NDP
κεφαλαιοποίησε πολύ
καλά [τα υδροηλεκτρικά
θέματα]. Και αυτό που
βοήθησαν τους κατοίκους
του Οντάριο να πουν είναι:
«Πουλώντας το Hydro One
αυξήσατε τις τιμές της
ηλεκτρικής μας ενέργειας».
Κάτι που στην πραγματικότητα δεν ήταν αλήθεια.
Ήταν όλα αυτά τα άλλα
πράγματα για τα οποία μιλούσα. Αλλά αυτό πίστευε
ο κόσμος.
Νομίζω επίσης ότι οι κάτοικοι του Οντάριο έλεγαν: «Πουλάτε αυτόν τον
πολύτιμο πόρο που δεν θα
πάρουμε ποτέ πίσω», γιατί
πιστεύω ότι κατάλαβαν
ότι το ξεπούλημα ήταν οι
Καταρράκτες του Νιαγάρα.
Πιστεύω ότι νόμιζαν ότι
πουλούσα τη γενιά [ικανότητα] και δεν το έκανα.
Πουλούσα κιβώτιο που
είχε ήδη διαχωριστεί από
γενιά. Ήταν ήδη εν μέρει
ιδιωτικό. Αλλά κανείς δεν
νοιάστηκε για αυτό. Πραγματικά πιστεύω ότι το NDP
μπόρεσε να πει: «Κοιτάξτε,
αυτοί είναι Φιλελεύθεροι
που ιδιωτικοποιούν και
ιδιωτικοποιούν το υδροηλεκτρικό σας».
Αυτό ... δεν είναι ένα άτομο
που αναλογίζεται την αποτυχία της να ακούσει, έτσι
δεν είναι; Αυτό είναι ένα
άτομο που πιστεύει ότι οι
άνθρωποι ήταν θυμωμένοι
μαζί της επειδή ήταν χαζοί
ή παραπλανήθηκαν.
Η Wynne φαίνεται πραγματικά να είναι ένα ευχάριστο
άτομο. Δεν έχω τίποτα
εναντίον της προσωπικά
και δεν το έκανα ποτέ.
Κέρδισε την εκλογική μου
περιφέρεια για έναν λόγο:
παρόλο που η επαρχία
απέρριψε το κόμμα της,
οι γείτονές μου συνέχισαν
να τη συμπαθούν. Ελπίζω
λοιπόν τίποτα από αυτά
που λέω να μην είναι προσωπική επίθεση. Δεν είναι.
Είναι μια ανάλυση ενός πολιτικού: είναι κωφός όταν
πρόκειται για τα δικά της
λάθη και για τα λάθη του
κόμματός της. Ήταν τότε,
έτσι παραμένει και τώρα.
Ο Νταγκ Φορντ αντικειμενικά αξίζει να φύγει από
την εξουσία τον Ιούνιο
του τρέχοντος έτους. Η
κυβέρνησή του ήταν μια
καταστροφή πριν από τον
COVID-19, και όταν έφτασε
η πανδημία, εξελίχθηκε
απρόσκοπτα σε ένα κάπως διαφορετικό είδος
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Ο Ο’ Τουλ λέει ότι οι σχέσεις ΚαναδάΗΠΑ δεν ήταν ποτέ χειρότερες
CBC
Ι. Σ. Σ.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών Έριν Ο’ Τουλ δήλωσε
σήμερα ότι η σχέση Καναδά-ΗΠΑ βρίσκεται στο
χαμηλότερο σημείο των
τελευταίων δεκαετιών μια εξέλιξη που απειλεί να
σταματήσει την ανάπτυξη
του Καναδά και να εκτροχιάσει ορισμένους τομείς
της οικονομίας.
Μιλώντας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση με τα
εμπορικά επιμελητήρια
της Nova Scotia, ο O’Toole
είπε ότι ο πρωθυπουργός
Τζάστιν Τριντό έχει κάνει
ελάχιστα για να εμποδίσει
τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν
τιμωρητικές πολιτικές. Ο
Ο’ Τουλ επεσήμανε μια
λίστα με παράπονα, συμπεριλαμβανομένων των
πρόσφατων αυξήσεων
στα τιμολόγια της ξυλείας
από μαλακό ξύλο και μιας
συνεχιζόμενης διαμάχης
για τις πατάτες της νήσου
του πρίγκηπα Έντουαρντ.
Τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ
διπλασίασε το ποσό του
δασμού που επιβάλλει
στην ξυλεία μαλακής ξυλείας που προέρχεται από
τον Καναδά — μια σημαντική κλιμάκωση στον μακροχρόνιο αγώνα για αυτό
το ζήτημα. Η Ουάσιγκτον
ισχυρίζεται ότι οι Καναδοί
παραγωγοί προωθούν το
προϊόν τους στις ΗΠΑ σε
επιδοτούμενες τιμές, υποτιμολογόντας τους Αμερικανούς ομολόγους τους.
Τον περασμένο μήνα, αντιμετωπίζοντας απειλές από
τις ΗΠΑ, ο Καναδάς διέκοψε οικειοθελώς τις εξαγωγές φρέσκιας πατάτας
από την P.E.I. αφού ανακαλύφθηκε μύκητας κονδυλωμάτων σε δύο από τις
φάρμες της επαρχίας.
Και μόλις την περασμένη
εβδομάδα, το γραφείο του
Εμπορικού Αντιπροσώπου
των ΗΠΑ δήλωσε νίκη όταν

ο Καναδάς έχασε έναν
αγώνα για τις εμπορικές
ποσοστώσεις για γαλακτοκομικά προϊόντα ενώπιον
μιας επιτροπής διαφορών
μεταξύ Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού (CUSMA).
Αυτές οι εμπορικές απώλειες ακολουθούν την προηγούμενη απόφαση του
Προέδρου των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν να ακυρώσει
τις άδειες για τον αγωγό
Keystone XL - ένα πλήγμα
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πετρελαιοειδές επίθεμα της
Αλμπέρτα. Η κυβέρνηση
Μπάιντεν έχει κάνει επίσης
λίγα για να εμποδίσει την
Κυβερνήτη του Μίσιγκαν,
Γκρέτσεν Γουίτμερ, Δημοκρατική, να προσπαθήσει να κλείσει τον αγωγό
Enbridge’s Line 5 - μια
κρίσιμη αρτηρία που προμηθεύει προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο για
να τροφοδοτήσει τεράστια
τμήματα της καναδικής
οικονομίας.
“Δεν έχουμε δει ποτέ,
στη σύγχρονη καναδική
ιστορία, τις σχέσεις Καναδά-ΗΠΑ σε τόσο χαμηλό
σημείο. Απλώς χάσαμε
μια πρόσφατη εμπορική
μάχη όσον αφορά τη διαχείριση της προσφοράς
— χάνουμε στη γεωργία.
Χάνουμε στα δασικά προϊόντα. Υπήρξαν δασμοί για
το χάλυβα και το αλουμίνιο
και το Buy America που
μας έκανε να χάσουμε
στην κατασκευή», είπε ο
O’Toole, δείχνοντας την
πολιτική της κυβέρνησης
των ΗΠΑ να μετατοπίσει
τις κρατικές προμήθειες
σε αμερικανικές εταιρείες.
Ο O’Toole είπε ότι οι ταραχώδεις αλυσίδες εφοδιασμού Καναδά-ΗΠΑ είχαν
επίσης ως αποτέλεσμα
υψηλότερες τιμές καταναλωτή στο εσωτερικό.
«Από τη δεκαετία του 1960,
ο Καναδάς είχε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα εφο-

διασμού, ιδιαίτερα στον
τομέα της μεταποίησης, με
τις ΗΠΑ και θα πρέπει να
αποκαταστήσουμε αυτή
τη σχέση και να διασφαλίσουμε ότι οι ελλείψεις της
εφοδιαστικής αλυσίδας
- είτε πρόκειται για μικροτσίπ είτε για τρόφιμα - θα
επιλυθούν σε βάση Καναδά-ΗΠΑ. αυτός είπε. «Αυτό
θα αρχίσει να μειώνει την
πίεση που βλέπουμε με
τον πληθωρισμό».
Ενώ εκφράζει τη λύπη του
για την κατάσταση των διμερών σχέσεων, ο Ο’ Τουλ
χαιρέτισε την προφανή
ήττα του υπογεγραμμένου
εγχώριου νομοθετήματος
του Μπάιντεν, του Build
Back Better Act.
Αυτός ο λογαριασμός των
1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων περιελάμβανε μια
σημαντική έκπτωση φόρου αξίας έως και 12.500
δολαρίων ΗΠΑ σε αγοραστές νέων ηλεκτρικών
οχημάτων (EVs) — εφόσον
αυτά τα αυτοκίνητα κατασκευάζονται από συνδικαλιστικούς εργάτες στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή
η πίστωση είχε τη δυνατότητα να καταστρέψει τον
καναδικό τομέα αυτοκινήτων.
«Ευτυχώς, το σχέδιο Build
Back Better αναχαιτίστηκε από έναν αμερικανό
γερουσιασ τή», είπε ο
O’Toole, αναφερόμενος
στον Αμερικανό γερουσιαστή Joe Manchin, Δημοκρατικό από τη Δυτική

Θα μείνουν οι κάτοικοι του
Οντάριο με τον Doug Ford;
συνέχεια από τη σελίδα 5
καταστροφής - το είδος
που είχε ως αποτέλεσμα
ανθρώπους να πεθαίνουν
και να διαταράσσεται η
ζωή τους επανειλημμένα, καθώς η κυβέρνηση
ταλαιπωρήθηκε χαοτικά,
προσπαθώντας χωρίς επιτυχία να προλάβουμε την
κρίση. Οι άνθρωποι είναι
θυμωμένοι - και όχι μόνο
«Οντάριο θυμωμένο», ένα
συναίσθημα που θα έμοιαζε περισσότερο με ήπιο
ερεθισμό στα περισσότερα άλλα μέρη. Δεν έχω
δει και ακούσει τόσο ωμό
θυμό μεταξύ των κατοίκων
του Οντάριο από τον περασμένο Απρίλιο, όταν ήταν
επίσης θυμωμένοι με τον
Doug Ford.
Ωστόσο, παρόλα αυτά, δεν
νομίζω ότι κάποιος πρέπει
να στοιχηματίσει κατά της
επανεκλογής του πρωθυ-

πουργού. Δεν αρκεί να μισείς τον Φορντ. Χρειάζεστε
μια βιώσιμη εναλλακτική.
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί εξακολουθούν να
προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, ή τουλάχιστον
το έκαναν πριν από λίγες
μέρες (τα πράγματα είναι
κάπως ρευστά αυτή τη
στιγμή, οπότε πάρτε το
με λίγο αλάτι). Το NDP
του Οντάριο είναι χρόνια
άχρηστο. παρόλο που ο
Ford έχει δυσκολευτεί, το
NDP (το οποίο σήμερα
αποτελεί την αντιπολίτευση) συχνά υστερεί από
τους Φιλελεύθερους στις
δημοσκοπήσεις, ακόμη
και όταν οι Φιλελεύθεροι
δεν είχαν ηγέτη πλήρους
απασχόλησης. Το “Generic
Liberal” κερδίζει συνεχώς
το “Actual NDP” μεταξύ
των κατοίκων του Οντάριο.
Και ο ηγέτης που τελικά

επέλεξαν οι Φιλελεύθεροι, ο Steven Del Duca,
είναι βετεράνος της εποχής McGuinty και Wynne.
Έρχεται με αποσκευές,
ηγείται ενός πάρτι με αποσκευές.
Ίσως κερδίσει. Ποιός ξέρει?
Ο Θεός ξέρει ότι ο Φορντ
είναι ευάλωτος. Αλλά για
όλα όσα έχουν συμβεί
από το 2018, και θεέ μου,
έχουν συμβεί πολλά, δεν
είμαι σίγουρος ότι το κοινό
έχει συγχωρήσει πραγματικά τους Φιλελεύθερους
ακόμα. Και είμαι ακόμη
λιγότερο σίγουρος ότι οι
Φιλελεύθεροι αξίζουν τη
συγχώρεση. Όσο κι αν
αυτό θα συντρίψει το μυαλό πολλών, υπάρχει ακόμα
μια πολύ καλή πιθανότητα
τον Ιούνιο, οι κάτοικοι του
Οντάριο να επιλέξουν να
μείνουν με τον Ford.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης

Βιρτζίνια. «Το σχέδιο του
κ. Μπάιντεν θα βοηθούσε
άδικα την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων στις
Ηνωμένες Πολιτείες».
Πριν ο Manchin πει ότι θα
καταψηφίσει το νομοσχέδιο και τις φορολογικές
εκπτώσεις -η Γερουσία των
ΗΠΑ είναι ομοιόμορφα
μοιρασμένη μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών και η υποστήριξή
του ήταν κεντρική για την
ψήφιση του νομοσχεδίουη καναδική κυβέρνηση
υποσχέθηκε να λάβει ισχυρά αντίποινα.
Σε μια δήλωση στο CBC
News, εκπρόσωπος της
υπουργού Διεθνούς Εμπορίου Mary Ng είπε ότι η

σταματήσουμε να
επιστρέφουμε τις
επιθέσεις. Όταν
διαπραγματευόμασταν για μια
καλύτερη συμφωνία CUSMA, οι
Συντηρητικοί ήθελαν ο Καναδάς να
συνθηκολογήσει
στις απαιτήσεις των
ΗΠΑ”, είπε η Άλις
Χάνσεν.
“Σε μια τόσο μεγάλη και σημαντική σχέση όπως αυτή που
έχουμε με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, θα υπάρχουν
πάντα προκλήσεις. Έχουμε
εργαστεί μαζί και έχουμε
επιλύσει πολλά από αυτά
στο παρελθόν, και αυτή
η δουλειά συνεχίζεται και
θα συνεχίσουμε να την
ολοκληρώνουμε .”
Όσον αφορά την ξυλεία
από μαλακό ξύλο, η Ng
υπέβαλε πρόσφατα μια
αμφισβήτηση στο πλαίσιο
του CUSMA, του εμπορ ι κο ύ συ μ φ ώ ν ο υ τ η ς
Βόρειας Αμερικής, κατά
των νέων δασμών για την
μαλακή ξυλεία των ΗΠΑ.
Καναδοί και αμερικανοί
αξιωματούχοι έχουν επί-

Γραφείο του Λευκού Οίκου
στις 18 Νοεμβρίου 2021,
στην Ουάσιγκτον © Evan
Vucci/The Associated Press
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, δεξιά, σφίγγει τα
χέρια με τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό καθώς
συναντώνται στο Οβάλ
Γραφείο του Λευκού Οίκου
στις 18 Νοεμβρίου 2021,
στην Ουάσιγκτον, DC
Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο ηγέτης της αντιπολίτευσης επικρίνει τον
χειρισμό της διμερούς
σχέσης από τον Τριντό. Στη
Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της Βόρειας Αμερικής
τον Νοέμβριο, ο Μπάιντεν
είπε ότι ο Καναδάς ήταν
μια από τις πιο “εύκολες”
σχέσεις του, ένα σχόλιο
που ώθησε τον Ο’ Τουλ να
αποκαλέσει τον Τριντό υπό
“ώθηση” και να παρατηρήσει ότι “ένας μονόδρομος
είναι αρκετά εύκολος”.
“Δεν είναι περίεργο που ο
Πρόεδρος Μπάιντεν είπε
ότι ο Καναδάς υπό αυτόν
τον πρωθυπουργό είναι
η πιο “εύκολη” σχέση του.
Είναι εύκολο για τις ΗΠΑ
να κερδίσουν υπό αυτήν
την κυβέρνηση”, είπε ο Ο’

κυβέρνηση «δεν θα πάρει
μαθήματα από τους Συντηρητικούς όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα των Καναδών».
“Όταν απαντήσαμε στους
άδικους δασμούς για το
χάλυβα και το αλουμίνιο
των ΗΠΑ, οι Συντηρητικοί μας προέτρεψαν να

σης προγραμματιστεί να
συναντηθούν αυτή την
εβδομάδα για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό
της διαμάχης για τις πατάτες της νήσου P.E.I..
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, δεξιά, δίνει τα
χέρια με τον Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό καθώς
συναντώνται στο Οβάλ

Τουλ σε ομιλία του τον
Δεκέμβριο στη Βουλή των
Κοινοτήτων.
«Ο σημερινός πρωθυπουργός οδήγησε τη χώρα μας
στην πιο απότομη πτώση
των σχέσεων Καναδά-ΗΠΑ
στη σύγχρονη εποχή κατά
τη διάρκεια τριών διαφορετικών κυβερνήσεων»,
είπε ο Ο’ Τουλ σε άλλη
ομιλία του Νοεμβρίου.
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Η επείγουσα υποχρέωση να σταθεροποιηθεί το σύστημα
της υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά
Πωλ Εμίλ Κλουτιέρ
Όταν η επιδημία COVID-19
κηρύχθηκε πανδημία από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας στις 11 Μαρτίου
2020, οι Καναδοί – μαζί
με ανθρώπινα όντα σε
όλο τον κόσμο – επεξεργάστηκαν τις ειδήσεις σε
ένα πλαίσιο αναφοράς με
βάση την ιστορία. Οι προσδοκίες μας ενημερώθηκαν
από τις πιο πρόσφατες
εμπειρίες μας με την έννοια της μετάδοσης. Μεταξύ αυτών ήταν η επιδημία
SARS του 2003, η οποία μόλυνε 8.000 ανθρώπους και
σκότωσε 774 παγκοσμίως,
44 από τους Καναδούς. και
το ξέσπασμα του Έμπολα
με επίκεντρο τη Δυτική
Αφρική που κορυφώθηκε
το 2014 προτού σκοτώσει
συνολικά 11.000 ανθρώπους. Δεν υπήρχαν Καναδοί ανάμεσά τους.
Με βάση την εμπιστοσύνη
μας στις αναφορές του
21ου αιώνα, τα συστήματα διάγνωσης, θεραπείας,
περιορισμού και δημόσιας
εκπαίδευσης είναι πολύ πιο
εξελιγμένα από εκείνα που
ήταν διαθέσιμα κατά την
τελευταία θανατηφόρα
παγκόσμια πανδημία – το
ξέσπασμα της γρίπης του
1918-20 που σκότωσε 50
εκατομμύρια ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένων
50.000 Καναδών – κανένας
από εμάς θα μπορούσαμε
να έχουμε προβλέψει την
αφηγηματική τροχιά του
COVID-19.
«Δεν έχουμε ξαναδεί πανδημία που πυροδοτείται
από κορωνοϊό», είπε ο
Γενικός Διευθυντής του
ΠΟΥ, Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, όταν
κήρυξε για πρώτη φορά
την πανδημία εκείνη την
ημέρα στη Γενεύη. «Αυτή
είναι η πρώτη πανδημία
που προκαλείται από κορωνοϊό».
Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, τα εμβόλια έχουν
μετριάσει τον αντίκτυπο
αυτής της άνευ προηγουμένου πανδημίας του κορωνοϊού όσον αφορά τον
περιορισμό και τη θνησιμότητα, αλλά η άρνηση
εμβολίων και η κακή διαχείριση έχουν κρατήσει
τη μετάδοση ζωντανή.
Αυτοί οι παράγοντες επέτρεψαν σε παραλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων
των Delta και Omicron,
να εξορθολογήσουν τις
τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις με
διαδοχικά κύματα απομόνωσης, καραντίνας και
απαγορεύσεων.
Στις 14 Δεκεμβρίου, ο ΠΟΥ
προειδοποίησε ότι η παραλλαγή Omicron εξαπλώνεται «με ρυθμό που δεν
έχουμε δει με καμία προηγούμενη παραλλαγή». Ο
οργανισμός προέτρεψε
τις χώρες σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιήσουν
όλα τα εργαλεία κατά του
COVID για να αποτρέψουν

την ταχεία κατάρρευση
των συστημάτων υγείας
καθώς πλησίαζε η περίοδος των διακοπών. Ο ΠΟΥ
ζωγράφισε επίσης αυτή
την εκπληκτική εικόνα της
κατάστασης του παγκόσμιου εμβολιασμού: 41 χώρες
δεν είχαν ακόμη φτάσει
στο 10% του εμβολιασμού
του πληθυσμού τους και
98 χώρες δεν είχαν φτάσει
στο 40% εμβολιασμό.
Καθώς ξημερώνει το τρίτο
ημερολογιακό μας έτος
σε αυτήν την επιδημιολογική καταστροφή, έχει
γίνει κλισέ στον τομέα
της πολιτικής μου για την
υγειονομική περίθαλψη
να αναπτύξω την αληθοφάνεια του Αϊνστάιν ότι
κάθε κρίση περιέχει ευκαιρίες. Ας αναπτύξουμε αντ
‘αυτού μια άλλη λέξη “O”:
υποχρέωση.
Στην κατάθεση της ετήσιας
έκθεσής της στις 13 Δεκεμβρίου, η Δρ Theresa Tam,
Διευθύντρια Δημόσιας
Υγείας της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Καναδά,
είπε: «Υπάρχει έλλειψη
ενός συνεκτικού συστήματος δημόσιας υγείας
στον Καναδά… Πράγματι,
το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψής μας
αποτελείται από μια σειρά
χωριστών τμημάτων, που
χωρίζονται από διαχωρισμούς δικαιοδοσίας και
μαστίζονται από κύκλους
«έκρηξης και κατάρρευσης» των δαπανών για τη
δημόσια υγεία όπου οι
πόροι μειώνονται».
Την επόμενη μέρα, κατατέθηκε η δημοσιονομική ενημέρωση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Περιλάμβανε πρόσθετα
μέτρα για να βοηθήσει τον
Καναδά να ανταποκριθεί
στην παραλλαγή Omicron,
αλλά η βραχυπρόθεσμη
εστίαση των δαπανών σήμαινε ότι πολλές από τις
ευπάθειες του συστήματος
υγείας που εκτέθηκαν από
την πανδημία δεν έχουν
ακόμη αντιμετωπιστεί. Το
σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης του Καναδά
και όσοι εργάζονται σε
αυτό έχουν απελπιστική
ανάγκη, όπως τόνισα στην
απάντησή μου στη δημοσιονομική ενημέρωση ως
πρόεδρος της ομάδας που
εκπροσωπεί οργανισμούς

υγειονομικής περίθαλψης
και νοσοκομεία σε όλο τον
Καναδά, προσθέτοντας:
«Οι πολιτικοί μας ηγέτες
πρέπει επειγόντως να ενωθούν για την εφαρμογή
λύσεων στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η υγειονομική περίθαλψη και η
έρευνα για την υγεία».
Που είναι εκεί που έρχεται
η υποχρέωση. Υπάρχει
πάντα ο πειρασμός, κατά
τη χάραξη δημόσιας πολιτικής, να περιμένουμε
έως ότου μια κατάσταση
ξεπεράσει τη διαχείριση
κρίσεων για να γίνουν
συστημικές αλλαγές. ή,
με όρους υγειονομικής
περίθαλψης, έως ότου ο
ασθενής σταθεροποιηθεί
προτού επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη εξέταση των
συμπτωμάτων και η καλά
ενημερωμένη διάγνωση.
Το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης του Καναδά
είναι πλέον ο ασθενής
σε αυτό το σενάριο και
οι πολιτικοί μας ηγέτες
δεν έχουν απλώς συμφέρον, αλλά υποχρέωση να
επινοήσουν μια αποτελεσματική παρέμβαση για
τη σταθεροποίηση του
συστήματος, ώστε να μην
γίνει το μεγαλύτερο, δαπανηρό θύμα αυτής της
πανδημίας.
Το Καναδικό Σύστημα
Υγείας προτρέπει εκ μέρους των Καναδών τους
ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς πολιτικούς ηγέτες
μας να αντιμετωπίσουν
επειγόντως τα ακόλουθα,
ιδανικά και πιο πρακτικά
με μια Πρώτη Διάσκεψη
Υπουργών το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Μια παν καναδική στρατηγική προγραμματισμού εργατικού δυναμικού υγείας:
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να συνεργαστεί
με τις επαρχίες και τις περιοχές για τον εντοπισμό, την
ιεράρχηση και τη δημιουργία εθνικής στρατηγικής
για την αντιμετώπιση των
συστημικών ελλείψεων
εργατικού δυναμικού στον
τομέα της υγείας. Αυτό
περιλαμβάνει συλλογή
δεδομένων, συγκριτική
αξιολόγηση, έρευνα, διεπαρχιακό συντονισμό της
εκπαίδευσης και της αδειοδότησης και ούτω καθεξής

για να διασφαλιστεί ότι το
εργατικό δυναμικό υγείας
του Καναδά ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες των
Καναδών, αντιμετωπίζει
παράγοντες που συμβάλλουν στο άγχος, το άγχος
και την εξουθένωση μεταξύ των εργαζομένων στον
τομέα της υγείας και βελτιώνει την ποικιλομορφία.
εκπροσώπηση και ισότητα
στο σύστημα υγείας.
Ενίσχυση της έρευνας και
της καινοτομίας για την
υγεία: Οι ερευνητές και οι
ερευνητικοί οργανισμοί
στον τομέα της υγείας του
Καναδά υπήρξαν πολύτιμοι στον αγώνα κατά του
COVID-19. Οι σημαντικές
καινοτομίες και ανακαλύψεις που μας βοήθησαν να
ξεπεράσουμε την πανδημία βασίστηκαν σε έρευνα
δεκαετιών. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον
τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας στον τομέα
της υγείας για να αξιοποιήσουμε την καινοτόμο και
οικονομική του δύναμη –
για το καλό της υγείας των

Καναδών και της οικονομί- Εθνικά πρότυπα για την
ας του Καναδά.
πολιτική υγείας για την
πανδημία: Απαιτούνται
Βελτίωση της πρόσβασης επειγόντως αυξημένες μεκαι της διαθεσιμότητας ταφορές υγείας σε επαρστηρίξεων ψυχικής υγείας: χίες και περιοχές για να
Το αυξανόμενο ποσοστό εξασφαλιστεί συνεπής,
εξουθένωσης μεταξύ των μακροπρόθεσμη χρημαΚαναδών και των εργαζο- τοδότηση για τη δημόσια
μένων στον τομέα της υγεί- υγεία και να εξαλειφθούν
ας απαιτεί ομοσπονδιακή, οι ανισότητες και τα κενά
επαρχιακή και εδαφική στο σύστημα υγειονομιηγεσία και συντονισμό. κής περίθαλψης. Αυτή η
Εκτός από την εφαρμογή επένδυση πρέπει να συμμιας εθνικής στρατηγικής βαδίζει με το κόστος και να
σχεδιασμού εργατικού διασφαλίζει τυποποιημέδυναμικού υγείας για την νη, έγκαιρη και αξιόπιστη
καλύτερη υποστήριξη των συλλογή δεδομένων, αναεργαζομένων στον τομέα πτύσσοντας ένα σύνολο
της υγείας, οι κυβερνήσεις κατευθυντήριων αρχών
πρέπει επίσης να αναπτύ- σε επαρχιακές/εδαφικές
ξουν μια ολοκληρωμένη δικαιοδοσίες, για να βοπροσέγγιση για τη βελτί- ηθήσει τον Καναδά να
ωση της διαθεσιμότητας ανταποκριθεί σε κρούσμακαι της πρόσβασης σε υπη- τα εστιών τώρα και στο
ρεσίες ψυχικής υγείας για μέλλον.
όλους τους Καναδούς. Ο
διορισμός ομοσπονδιακού Για μήνες, η Καναδική υπηΥπουργού Ψυχικής Υγείας ρεσία Υγείας τονίζει τη
και Εξαρτήσεων είναι ένα σημασία της καθιέρωσης
καλό πρώτο βήμα, αλλά ενός αληθινού εθνικού
υπάρχουν πολλά να γίνουν διαλόγου που θα οδηγήγια να βελτιωθεί η ισότητα σει σε θεμελιώδη μεταρστις υπηρεσίες ψυχικής ρύθμιση του συστήματος
υγείας σε ολόκληρη τη υγειονομικής περίθαλψης.
χώρα.
Μετά από πέντε διαδοχικά
κύματα της πανδημίας,
Επαρκείς μεταφορές υγεί- δεν μπορούμε πλέον να
ας: Μάθαμε ότι το Canada αποδεχθούμε τον αυτοHealth Transfer (CHT) θα σχεδιασμό που συνεχίζει
είναι 45,2 δισεκατομμύ- να αποσταθεροποιεί το
ρια δολάρια το 2022-23, σύστημα υγείας σε ολόπολύ λιγότερο από τα πε- κληρη τη χώρα. Οι Καναρίπου 70 δισεκατομμύρια δοί αξίζουν καλύτερα και
δολάρια που αναζητούν έχουμε την υποχρέωση να
οι επαρχίες. Πώς θα μπο- το προσφέρουμε.
ρέσει η κυβέρνηση του
Καναδά να συγκεντρώσει Ο Paul-Émile Cloutier
κυβερνήσεις και εδάφη είναι Πρόεδρος και Δισε ένα εθνικό τραπέζι για ευθύνων Σύμβουλος της
να συζητήσουν τη θεμε- HealthCareCAN, της εθνιλιώδη μεταρρύθμιση του κής φωνής των οργανικαναδικού συστήματος σμών υγειονομικής περίδημόσιας υγείας και των θαλψης και των νοσοκοεπαρχιακών/εδαφικών μείων σε όλο τον Καναδά.
συνιστωσών του;
Απόδοση Ι. Σαραιδάρης

The

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

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

Tel. 416- 461 5200
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Ο Καναδάς παρέχει σημαντικές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των
φορολογικών απαλλαγών για τη φιλοξενία των αγώνων της FIFA του 2026
Η απαλλαγή περιλαμβάνει όλους τους επαρχιακούς
και δημοτικούς φόρους καθώς και τους ομοσπονδιακούς φόρους και ισχύει για τη FIFA και τους
εταίρους της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
ωματούχοι υπέγραψαν αυτές τις απαιτήσεις το 2018,
σύμφωνα με έγγραφα που
ΟΤΑΒΑ — Η καναδική αποκτήθηκαν μέσω της
κυβέρνηση έχει υπογρά- πρόσβασης σε πληροφοψει για φορολογικές ελα- ρίες.
φρύνσεις, για το κόστος Μεταξύ των απαιτήσεων
ασφάλειας και χαλαρούς της FIFA από τις χώρες
ταξιδιωτικούς κανόνες υποδοχής είναι ότι η διπροκειμένου να έρθει το οργάνωση δεν πληρώνει
Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA φόρο κατά τη διάρκεια της
δίμηνης διοργάνωσης.
στον Καναδά το 2026.
Ο Καναδάς κέρδισε μια «Το Παγκόσμιο Κύπελλο
κοινή προσφορά με τις της FIFA είναι ένα σημαΗΠΑ και το Μεξικό για τη ντικό παγκόσμιο αθλητικό
διοργάνωση του 2026, γεγονός που κεντρίζει την
όπου η πλειονότητα των προσοχή στη διοργανώαγώνων θα παιχτεί στις τρια χώρα και στις άλλες
ΗΠΑ, αλλά 10 παιχνίδια χώρες που διοργανώνουν
θα διεξαχθούν στον Κα- τη χώρα και παρέχει τη
ναδά με το Τορόντο και δυνατότητα για σημαντι- Ο Carlos Cordeiro (2ο L), πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ, ο
το Έντμοντον να είναι οι κές οικονομικές επενδύ- πρόεδρος της Μεξικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Decio de Maria Serrano
πιθανές πόλεις υποδοχής. σεις στον αθλητισμό και (2ος R) και ο Steve Reed (L), πρόεδρος της Canadian Soccer Association, αντιδρούν
Το Μόντρεαλ ήταν υποψή- τις δημόσιες υποδομές», μετά την ανακοίνωση ότι η προσφορά των συνασπισμένων θα φιλοξενήσει το 2026
φια πόλη, αλλά αποχώρη- αναφέρεται σε ένα ενημε- Παγκόσμιο Κύπελλο.
σε νωρίτερα φέτος λόγω ρωτικό σημείωμα για την τους εταίρους της κατά βίζα στη χώρα κατά τη την πώληση μπύρας.
ανησυχιών για το κόστος. εξαίρεση.
τη διάρκεια της διοργά- διάρκεια των αγώνων για Η καναδική κυβέρνηση
Η FIFA έχει μια λίστα με Η απαλλαγή περιλαμβάνει νωσης.
τους αξιωματούχους της θα είναι επίσης ο υπόΗ FIFA λειτουργεί FIFA και τα μέλη των εθνι- λογος για όλα τα έξοδα
σε έναν τετραετή κών ομάδων. Πρέπει επί- ασφαλείας γύρω από την
οικονομικό κύκλο σης να διασφαλίσει ότι δεν εκδήλωση. Οι αγώνες του
για να αντιστοιχεί υπάρχουν νομικοί περιορι- 2014 στη Βραζιλία είχαν
στα γεγονότα του σμοί που θα παρεμπόδιζαν περίπου 800 εκατομμύρια
Παγκοσμίου Κυ- τη δυνατότητα πώλησης ή δολάρια σε κόστος ασφαπέλλου και τον τε- εμπορίας οτιδήποτε στους λείας.
Στον Καναδά παραχωρούλευταίο τετραετή οπαδούς..
κύκλο, που έληξε Από την άποψη αυτή, νται μόνο δέκα παιχνίδια
το 2018, ανέφερε ειδικότερα δεν θα ισχύ- κατά τη διάρκεια της διπερίπου 5,6 δισε- ουν νομικοί περιορισμοί οργάνωσης του 2026, τα
κατομμύρια δολά- ή απαγορεύσεις σχετικά οποία θα πρέπει να μειρια σε έσοδα.
με τη διαφήμιση και την ώσουν το κόστος, αλλά η
«Το Παγκόσμιο Κύ- κατανάλωση αγαθών και εγγύηση ασφάλειας υπερπελλο FIFA αντι- υπηρεσιών στα γήπεδα βαίνει μόνο τα πραγματικά
προσωπεύει μια και σε άλλους χώρους που παιγνίδια.
εκδήλωση εθνικής χρησιμοποιούνται για τον «Οι λειτουργίες ασφαλείας
δεν περιορίζονται στα στάσημασίας και δη- αγώνα.
μόσιου ενδιαφέ- Αυτή η ρήτρα χρησιμοποι- δια αλλά επεκτείνονται σε
ροντος που δικαι- ήθηκε κατά τη διάρκεια οποιεσδήποτε περαιτέρω
Η καναδική κυβέρνηση πρέπει επίσης να διασφαλίσει ολογεί τη χορήγηση φο- του Παγκοσμίου Κυπέλλου τοποθεσίες που χρησιμοότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί που θα παρεμπό- ρολογικής απαλλαγής σε στη Βραζιλία, το οποίο ποιούνται για τον αγώνα
διζαν τη δυνατότητα πώλησης ή εμπορίας οτιδήποτε σχέση με τη διοργάνωση», εκείνη την εποχή απαγό- σε ολόκληρη τη χώρα υποστους οπαδούς.
αναφέρεται στο ενημερω- ρευε την πώληση αλκοόλ δοχής, όπως προπονήσεις,
κατά τη διάρκεια ποδο- χώρους διαμονής των ομά«κυβερνητικές εγγυήσεις», επαρχιακούς και δημοτι- τικό σημείωμα.
τις οποίες αναμένει από κούς φόρους καθώς και Η κυβέρνηση έπρεπε επί- σφαιρικών αγώνων, για να δων, επίσημα ξενοδοχεία,
τις διοργανώτριες χώρες. ομοσπονδιακούς φόρους σης να δεσμευτεί να εξα- αναγκάσει τις βραζιλιάνι- κέντρα διαπίστευσης, κέΚαναδοί κυβερνητικοί αξι- και ισχύει για τη FIFA και σφαλίσει πρόσβαση χωρίς κες αρχές να επιτρέψουν ντρα μέσων ενημέρωσης
Ραϊαν Τουμιλτι
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης

και άλλα κέντρα εκδηλώσεων, διεθνή κέντρα
μετάδοσης, τοποθεσίες
διασκέδασης των οπαδών
της FIFA, αεροδρόμια»,
αναφέρεται στην έκθεση.
Η Sarah-Anne LaCombe,
εκπρόσωπος της Canadian
Heritage, είπε ότι το ακριβές κόστος για αυτές τις
εγγυήσεις δεν είναι ακόμη
γνωστό.
«Η κοστολόγηση για τις
εγγυήσεις προσφοράς δεν
θα οριστικοποιηθεί έως
ότου η FIFA κάνει τις τελικές επιλογές της πόλης
υποδοχής», είπε σε ένα
email.
Η FIFA περιόδευσε τις
εγκαταστάσεις του Έντμοντον και του Τορόντο τον
Νοέμβριο ως μέρος της
διαδικασίας για να αποφασίσει ποιες πόλεις θα
φιλοξενήσουν και ποιους
αγώνες κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης.
Ο LaCombe είπε ότι οι
εγγυήσεις που έχει δώσει
ο Καναδάς για τους αγώνες
είναι μέρος της συμφωνίας
για τη φιλοξενία μεγάλων
αθλητικών γεγονότων.
«Είμαστε χαρούμενοι που
έχουμε επιλεγεί ως διοργανώτρια χώρα μαζί με το
Μεξικό και τις Ηνωμένες
Πολιτείες για το Παγκόσμιο
Κύπελλο FIFA 2026. Οι
διαβεβαιώσεις που παρέχονται από την κυβέρνηση
του Καναδά δόθηκαν ως
απάντηση στις εγγυήσεις
προσφοράς που ζήτησε
η FIFA και είναι παρόμοιες
με εκείνες που παρέχονται για προηγούμενες
προσφορές και μεγάλα
αθλητικά γεγονότα», είπε.
«Η κυβέρνηση του Καναδά
δεσμεύτηκε επίσης έως
και 4,3 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τις
προσπάθειες του Canada
Soccer για την περαιτέρω
ανάπτυξη των σχεδίων για
τη διοργάνωση».

Αύξηση των διαθέσιμων κλεινών στο σύστημα
της υγείας, ζητούν οι σκεπτικιστές.

Της Μαρίας Βουτσινά
OTTAWA — Ειδικοί στον
τομέα της υγείας και επικριτές της κυβέρνησης
καλούν τον πρωθυπουργό και τους επαρχιακούς
πρωθυπουργούς να διορθώσουν τις ρωγμές στο
σύστημα υγείας του Καναδά και να βελτιώσουν την
ικανότητα αύξησης των
κλεινών καθώς συνεχίζεται
η πανδημία COVID-19.
Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό συνομίλησε με τους
επαρχιακούς και εδαφικούς ηγέτες τη Δευτέρα
σε μια προσπάθεια να τους
πείσει να συζητήσουν την
αυξανόμενη υγειονομική
κρίση που δημιουργεί η
παραλλαγή Όμικρον του
COVID-19.
Μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο

του Πρωθυπουργού αργά
τη Δευτέρα σημείωνε ότι
οι πρωθυπουργοί “έθεσαν
την ανάγκη ενίσχυσης των
συστημάτων υγειονομικής
περίθαλψης” και σημείωσαν “τις ιδιαίτερες προκλήσεις που δημιουργούνται
με τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον
τομέα της υγείας”, ωστόσο
δεν ανέφερε τίποτα για
εκκλήσεις κάποιων στην
ομάδα για περισσότερα
κεφάλαια.
Ο πρωθυπουργός του
Οντάριο Νταγκ Φορντ σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει
την έκκληση των επαρχιών
για περισσότερα ομοσπονδιακά κονδύλια υγειονομικής περίθαλψης, και να τα
θέση υπ’ όψη του πρωθυπουργού.
“Οι Πρωθυπουργοί συζήτησαν την παραλλαγή

ανησυχίας του COVID-19
Omicron, σημειώνοντας
ότι η υψηλή μεταδοτικότητά του το καθιστά διαφορετικό από τις προηγούμενες παραλλαγές”, ανέφερε
η ανακοίνωση του γραφείου του ομοσπονδιακού
πρωθυπουργού.
“Εξέφρασαν ανησυχία για
την πίεση στα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης
της χώρας, τις επιχειρήσεις,
τους εργαζόμενους και τις
οικογένειες σε ολόκληρο
το Καναδά, και συζήτησαν
τρόπους για να συνεχίσουν
να συνεργάζονται προκειμένου να κρατήσουν τους
Καναδούς ασφαλείς”.
Ανέφερε ακόμα ότι ο Τριντό επανέλαβε στους πρωθυπουργούς ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
θα «συνεχίσει να παρέχει
τα εργαλεία που χρειά-

ζονται οι επαρχίες και τα
εδάφη για να ανταποκριθούν στην εξάπλωση του
COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων, ταχειών δοκιμών και θεραπευτικών θεραπειών».
Ο συντηρητικός επικριτής δεοντολογίας Τζον
Μπράσαρ δήλωσε ότι οι
Καναδοί αντιμετωπίζουν
αποκλεισμούς και περιορισμούς εδώ και δύο χρόνια,
ενώ πολύ λίγα έχουν γίνει
για την αντιμετώπιση της
ικανότητας αύξησης στα
νοσοκομεία.
Επαρχιακοί και εδαφικοί
ηγέτες επιθυμούν αύξηση
του ομοσπονδιακού μεριδίου των ετήσιων δαπανών υγείας από 22 σε 35
τοις εκατό, σε περίπου 71
δις δολάρια.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για

αύξηση 4,8 τοις εκατό, ανεβάζοντας το σύνολο για
την 2022-23 σε περίπου 45
δισεκατομμύρια δολάρια.
“Αυτό το επίμονο κενό
αντιπροσωπεύει δισεκατομμύρια δολάρια σε χαμένη χρηματοδότηση που
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Οντάριο για
να επιταχύνει την πρόοδο
στην παροχή καλύτερης
φροντίδας στους πολίτες
μας”, ανέφερε η Ιβάνα Γιέλιτς, διευθύντρια σχέσεων
του γραφείου του Ford με
τα ΜΜΕ.
Ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Ζαν-Ιβ Ντούκλος λέει ότι η Οτάβα ξόδεψε άλλα 63 δισεκατομμύρια δολάρια για την
υγειονομική περίθαλψη,
από την αρχή της πανδημίας η οποία υποχρέωσε
την κυβέρνηση να βοηθά

στην ενίσχυση των επαρχιακών συστημάτων υγείας
και υποσχέθηκε άλλα 25
δισεκατομμύρια δολάρια
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Ομοσπονδιακός πρωθυπουργός έχει δηλώσει
επανειλημμένα ότι οι διαπραγματεύσεις για την
προσαρμογή των μεταφορών κεφαλαίων υγείας θα
πραγματοποιηθούν μετά
την πανδημία. Αρκετοί
ειδικοί στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης
υποστηρίζουν ότι αυτές
οι συζητήσεις πρέπει να
γίνουν τώρα.
Η Health Care CAN, μια
ένωση οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης και
καναδικών νοσοκομείων,
προέτρεψε την ομοσπονσυνέχεια στη σελίδα 10
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Ο Τρουντό και άλλοι θιασώτες πρέπει
να χαλιναγωγήσουν την οργή
Το ξέσπασμα κατά των «μισογυνιστών και
ρατσιστών» του Τριντό είναι ολοένα και πιο
χαρακτηριστικό για την ανελεύθερη αριστερά — και ιδιαίτερα για την κυβέρνησή του
Τζον Ίβισον
Το θέαμα ενός άνδρα στα
50 του να αποκαλύπτει το
τατουάζ του με το κοράκι
Haida καθώς λάμβανε την
αναμνηστική του δόση
ήταν μια έγκαιρη υπενθύμιση ότι η Τρίτη ήταν
η πρώτη μέρα που οι άνω
των 55 ετών μπορούσαν
να κάνουν το αναμνηστικό
εμβόλιό τους στο Κεμπέκ.
Ο Justin Trudeau (γιατί
ήταν αυτός) πραγματοποίησε μια φωτογράφηση
νωρίς το πρωί που πέρασε
χωρίς επεισόδια — ενθάρρυνε άλλους να λάβουν
το αναμνηστικό χωρίς να
πολιτικοποιήσουν περαιτέρω τη διαδικασία εμβολιασμού.
Ο δελεασμός του να «τελειώσει τη δουλειά» ήταν
πολύ πιο ήπια από τα σχόλια που έκανε σε μια εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή με την παρουσιάστρια
Τζούλι Σνάιντερ κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών
εκλογών που ήρθαν ξανά
στο προσκήνιο στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αυτή
την εβδομάδα. Κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης
στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο
Τριντό είπε ότι οι διαδηλωτές κατά των εμβολίων δεν
πίστευαν στην επιστήμη
και ήταν συχνά μισογυνιστές και ρατσιστές. «Είναι
μια μικρή ομάδα που καταλαμβάνει ένα δυνατό
χώρο και πρέπει να ληφθεί
μια απόφαση: ανεχόμαστε
αυτούς τους ανθρώπους;»
αυτός είπε.
Ομολογουμένως τα σχόλια έγιναν στη μέση μιας
προεκλογικής εκστρατείας

κατά την οποία το Φιλελεύθερο κόμμα του Τριντό
διοχέτευε μια σφήνα στους
εκλογείς που απεικόνιζε
τους πολιτικούς του αντιπάλους ως σκεπτικιστές
για τα εμβόλια.
Αλλά αυτά είναι το είδος
των εμπρηστικών λέξεων
που θα μπορούσαμε πιο
κανονικά να συνδέσουμε
με τις πικρές πολιτικές
εχθροπραξίες που βλέπουμε νότια των συνόρων,
όπου η άλλη πλευρά περιλαμβάνει όχι μόνο αντιπάλους αλλά εχθρούς.
Παρακολούθησα τη συνέντευξη Τριντό-Σνάιντερ
την περασμένη εβδομάδα
στον ζοφερό απόηχο της
ανάγνωσης μιας σειράς
προγνωστικών άρθρων
σχετικά με το μέλλον της
αμερικανικής δημοκρατίας το 2022 και μετά. Το κοινό θέμα ήταν ότι θα υπάρξει πρόβλημα μπροστά.
Ο Thomas Homer Dixon,
μελετητής των βίαιων συγκρούσεων, πρότεινε μια
διάλυση της δημοκρατίας
στις ΗΠΑ έως το 2025,
όπως η Τραμπιανή δεξιά
κάνει στην Αμερική ό,τι
έκανε ο Χίτλερ στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης της
Γερμανίας. Ο Ντίξον είχε
προτάσεις για το τι πρέπει
να κάνουν οι καναδικές
κυβερνήσεις για να προετοιμαστούν για μια τέτοια
δυνητικά καταστροφική
έκβαση — συμπεριλαμβανομένης της σύστασης
να δημιουργήσει το Κοινοβούλιο μια μη κομματική
μόνιμη επιτροπή για να
παρέχει στις κυβερνήσεις
συγκεκριμένες συμβουλές
σχετικά με το πώς να προ-
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«μισογυνιστών και ρατσιστών» του Τριντό είναι
ολοένα και πιο χαρακτηριστικό για την ανελεύθερη
αριστερά – και ιδιαίτερα
για την κυβέρνησή του.
Υπάρχει μικρή ανοχή για
όποιον διαφωνεί με το
όραμα των Φιλελευθέρων
του Τριντό.
Στην ημερήσια διάταξη
κυριαρχεί η ανάγκη να
εξασφαλισθεί δικαιοσύνη
για συγκεκριμένες ομάδες
που θεωρείται ότι έχουν
καταπιεστεί και αδικηθεί. Η κατεστημένη τάξη
πραγμάτων πρέπει να διαλυθεί και να επιβληθεί
δικαιοσύνη από μια κυβέρνηση πεπεισμένη για
την παντοδυναμία της. Το
πρόβλημα με μια τέτοια
λύση εντόπισε ο Αμερικανός οικονομολόγος Milton
Friedman, ο οποίος είπε
κάποτε ότι η κοινωνία που
βάζει την ισότητα πάνω
από την ελευθερία δεν θα
καταλήξει σε κανένα από
τα δύο. Τα άτομα, όπως
και οι ομάδες, χρειάζονται
δικαιοσύνη.
Καθώς μπαίνουμε στο νέο
έτος, οι Καναδοί πολιτικοί
και κομματικοί θα πρέπει
να κοιτάξουν νότια και
να αποφασίσουν να χαλιναγωγήσουν την οργή
τους. Όπως προέτρεψε
ο συγγραφέας και πρώην σύμβουλος του Τριντό Νταν Γκάρντνερ στο
Twitter αυτή την εβδομάδα, μιλήστε για την άλλη
πλευρά ως αντιπάλους,
όχι ως εχθρούς, «συναδέλφους Καναδούς με τους
οποίους διαφωνείτε, όχι
ως υπαρξιακή απειλή για
όσους αγαπάτε. Η γλώσσα των εχθρών είναι μια
υπαρξιακή απειλή».

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό χαιρετίζει αφού έλαβε ένα ενισχυτικό εμβολίου για
τον COVID-19 σε ένα φαρμακείο στην Οττάβα του Οντάριο, την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου
2022
ετοιμαστούν και να αντα- είδαμε στις ΗΠΑ, λαϊκι- που παρατηρήθηκαν ήταν
ποκριθούν στην πολιτική στές και προοδευτικοί τρέ- επειδή για πολλούς ανφονται μεταξύ τους, τα θρώπους «ο κόσμος εκτυαναταραχή στις ΗΠΑ
Όμως, εξίσου πιεστική θα πράγματα καταρρέουν και λίσσεται με τρόπο που δεν
πρέπει να είναι η δέσμευση το κέντρο δεν μπορεί να μπορούν να ελέγξουν».
Αυτό απέχει πολύ από τον
των πολιτικών στον Κανα- κρατήσει.
δά να διασφαλίσουν ότι Αυτό συνέβη σε πολύ μι- γενικό χαρακτηρισμό αυαυτό που συμβαίνει στις κρότερο βαθμό στον Κα- τών των ανθρώπων ως μιΗνωμένες Πολιτείες δεν ναδά. Ο Τριντό εξελέγη σογυνιστές και ρατσιστές.
θα συμβεί εδώ. Εξάλλου, το 2015, εν μέρει επειδή Ως εμβολιασμένο άτομο,
μοιραζόμαστε πολλές από πέτυχε να κερδίσει την έχω πολύ χαμηλά αποτις υποκείμενες συνθήκες: κεντροδεξιά ψήφο. «Οι θέματα συμπάθειας για
στάσιμα εισοδήματα της συντηρητικοί ψηφοφόροι τους μη εμβολιασμένους
μεσαίας τάξης, χρόνια οι- είναι οι γείτονές σας, όχι οι — αυτό δεν είναι σαν να
κονομική ανασφάλεια και εχθροί σας», είπε στη συνέ- αρνούμαι να φορέσω ζώνη
λευση των Φιλελευθέρων ασφαλείας. είναι πιο συούτω καθεξής.
γκρίσιμο με το να οδηγώ
το 2014.
Το βιβλίο του Jonathan Ακόμη και μετά την εγκα- μεθυσμένος.
Haidt το 2012 (ο Δίκαιος τάλειψη της προεκλογικής Αλλά ανησυχώ για την έλνους) The Righteous Mind του συγκέντρωσης στα λειψη μετριοπάθειας που
εξήγησε γιατί «οι καλοί τέλη Αυγούστου, μετά από εισχωρεί στη δημόσια ζωή
άνθρωποι είναι χωρισμέ- έντονες διαμαρτυρίες κατά μας. Οι χειρότεροι παρανοι από την πολιτική». Οι των εμβολίων που απει- βάτες είναι οι λαϊκιστές της
πεποιθήσεις προέρχονται λούνταν να ξεσπάσουν σε δεξιάς που υποτάσσουν
από τη διαίσθηση και όχι βία, ακουγόταν με ενσυ- την επιστήμη, το κράτος Η ελπίδα πηγάζει αγαλαπό τη λογική σκέψη, και ναίσθηση, λέγοντας στους δικαίου και τη νομιμότητα λίαση με θριαμβευτική
αυτά τα πάθη μπορούν να δημοσιογράφους ότι οι των θεσμών μας στον φυ- πτέρυγα.
φουντώσουν από αδίστα- αυξήσεις στο άγχος, το λετισμό και την οργή.
κτους πολιτικούς. Όπως θυμό και την απογοήτευση Ωστόσο, το ξέσπασμα των Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
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να παραιτηθεί. Το αντίθετο μάλιστα. Και οι δύο
δήλωσαν ότι είναι αποφασισμένοι να ηγηθούν των
κομμάτων τους όταν οι
ψηφοφόροι προσέλθουν
στις κάλπες.

Δεν είναι περίεργο που
υπάρχει μια αίσθηση déjà
vu στον λόφο του Κοινοβουλίου. Το μειοψηφικό
Κοινοβούλιο που εξελέγη τον Σεπτέμβριο συνεδρίασε για μόλις δυόμισι Ωστόσο, οι περιστάσεις
εβδομάδες πριν κάνει τις μπορεί να επιβάλλουν διδιακοπές του.
αφορετικά. Μια αλλαγή
ηγεσίας σε ένα κόμμα μποΊσως αυτή η συνηθισμένη ρεί να προκαλέσει αλλαγή
μετά εκλογική ατμόσφαι- στο άλλο κόμμα. Και νέοι
ρα στη Βουλή να είναι ηγέτες σε ένα ή και στα δύο
ο λόγος που μία από τις κόμματα θα μπορούσαν
αγαπημένες πολιτικές συ- κάλλιστα να προκαλέσουν
ζητήσεις μεταξύ των μυη- εκλογές. Είτε από τους Φιμένων είναι οι εικασίες για λελεύθερους, πιστεύοντας
το ποιος θα οδηγήσει τα και πάλι ότι έχουν άλλη μια
δύο κύρια πολιτικά κόμμα- ευκαιρία για πλειοψηφία,
τα στις επόμενες εκλογές. είτε τα κόμματα της αντιΚάποιοι μπορεί να πιστεύ- πολίτευσης να νικήσουν
ουν ότι αυτό είναι χάσιμο τους Φιλελεύθερους με
χρόνου. Με μια δεύτερη πρόταση εμπιστοσύνης.
συνεχόμενη κυβέρνηση Δεδομένου του θυμού των
μειοψηφίας, κανείς δεν ψηφοφόρων για τις ίδιες
ξέρει πότε μπορεί να είναι τις εκλογές του Σεπτεμοι επόμενες εκλογές. Και βρίου, όλα τα κόμματα
κανένας από τους ηγέτες θα πρέπει να θέλουν να
των μεγάλων κομμάτων, αποφύγουν την ευθύνη για
ο Τζάστιν Τριντό ή η Έριν άλλες εκλογές - τουλάχιΟ’ Τουλ, δεν σχεδιάζουν στον έως ότου η πανδημία

εξαντλήσει την άμεση προ- σπάθη πάνω από το κεσφορά των παραλλαγών φάλι του, οι εικασίες είναι
ήδη διάσπαρτες για το
της.
ποιος θα μπορούσε να τον
Ο O’Toole είναι προφα- διαδεχθεί.
νώς ο πιο ευάλωτος ηγέτης. Η πρώτη κλήση για Αυτή τη στιγμή υπάρχει
αντικατάστασή του ήρθε μόνο ένας υποψήφιος που
αμέσως μετά τις εκλογές. έχει πιθανότητες να κερΟ O’Toole αντεπιτέθηκε. δίσει τον O’Toole. Ο Pierre
Έδιωξε αντιφρονούντες Poilievre είναι ο αγαπημέβουλευτές από το σκιώδες νος της βάσης του κόμυπουργικό συμβούλιο του ματος, ένας άγριος αν όχι
και απέβαλε τον αρχικό πάντα ακριβής ερωτών
επαναστάτη που ζήτησε του Trudeau στη Βουλή.
την αναθεώρηση από το Την περασμένη άνοιξη, ο
διοικητικό συμβούλιο του O’Toole αντικατέστησε τον
κόμματος. Αλλά υπό την Poilievre από την θέση του
πίεση, υποστήριξε επίσης οικονομικού κριτικού του
μια ψηφοφορία κοινο- κόμματος, αλλά τον επανάβουλευτικής επιτροπής φερε μετά από τις εκλογές,
που επέτρεπε την έναρξη προφανώς ακολουθώντας
αναθεώρησης ηγεσίας το αξίωμα του Sun Tzu (η
εάν το 20 τοις εκατό των Τέχνη του Πολέμου) ότι
βουλευτών υπογράψει να κρατάειι κανείς τους
μια επίσημη συμφωνία φίλους του κοντά και τους
για την ενεργοποίηση της εχθρούς του ακόμη πιο
διαδικασίας και στη συνέ- κοντά. Μια αντιπαράθεση
χεια το 50 τοις εκατό της για την ηγεσία θα δημιουρκοινοβουλευτικής ομάδας γούσε άλλους υποψηφίυποστηρίξει την πρόταση ους, άλλους σοβαρούς και
σε μυστική ψηφοφορία.
άλλους λιγότερο, και ένας
Με αυτό την Δαμόκλειο νέος ηγέτης των Συντη-

ρητικών θα μπορούσε να
ασκήσει πίεση στον Τριντό
να εξετάσει το μέλλον του.
Κάποιοι αναρωτιούνται
αν ο Τριντό πολέμησε τις
τελευταίες του εθνικές
εκλογές ούτως ή άλλως.
Δύο διαδοχικές κυβερνήσεις μειοψηφίας αύξησαν
αυτές τις εικασίες, αλλά
ακόμα κι αν η τρέχουσα
μειοψηφία τρέξει για τετραετή θητεία, ο Τριντό θα
πλησιάσει την «καλύτερη
πριν» ημερομηνία που
αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι ηγέτες. Μετά από
10 χρόνια, οι Καναδοί συνήθως θέλουν μια αλλαγή
στην κορυφή. Τα κόμματα
συχνά προσπαθούν να
ικανοποιήσουν αυτή την
επιθυμία αλλάζοντας ηγέτες. Εάν δεν το κάνουν, το
εκλογικό σώμα το κάνει
μερικές φορές για αυτούς.
Μετά τον Τριντό, ποιος;
Προφανώς προσπαθεί να
τοποθετήσει την αντιπρόεδρό του για τη διαδοχή. Η
Chrystia Freeland έχει ήδη
αναλάβει κάποια από τα
τεχνάσματα της δουλειάς.

Εκτός από την ιστοσελίδα
της ως υπουργός Οικονομικών, η Freeland έχει
τώρα μια αρχική σελίδα
της αντιπροέδρου της κυβέρνησης παρόμοια με
αυτή του πρωθυπουργού. Το υψηλό προφίλ της
Freeland έχει τα πλεονεκτήματά του, αλλά μπορεί
επίσης να έχει και μειονεκτήματα. Με το να είναι
τόσο κοντά στον Τριντό,
μπορεί να διεκδικήσει μέρος των όποιων επιτυχιών.
Αλλά σημαίνει επίσης ότι
αν η λάσπη αρχίσει να
πετάει προς τον Trudeau,
είναι επίσης στη σειρά για
να χτυπηθεί.
Αλλά μια μελλοντική κούρσα για την ηγεσία των Φιλελευθέρων θα προσελκύσει περισσότερους από
έναν υπουργούς. Ο υπουργός Βιομηχανίας FrançoisPhillipe Champagne δεν
το κρατάει πολλή μυστικό
ότι θέλει να διαδεχθεί τον
Trudeau. Και ούτε η υπουργός Εξωτερικών Mélanie
συνέχεια στη σελίδα 10
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Joly. Η Freeland αντιπροσωπεύει μια έδρα στο κέντρο του Τορόντο και έχει
δυτικές ρίζες, κάτι που
ταιριάζει καλύτερα στη φιλελεύθερη παράδοση των
εναλλασσόμενων ηγετών

από τον αγγλικό Καναδά μπορεί να είναι ο λόγος.
Έφτασε κοντά στο να δικαι το Κεμπέκ.
εκδικήσει την ηγεσία το
Είναι ενδιαφέρον ότι το 2012, στη συνέχεια αποφάόνομα του Mark Carney σισε να μην το κάνει. Και το
δεν αναφέρεται πολύ. Το περασμένο καλοκαίρι, είπε
γεγονός ότι έχει υποχω- ότι θα έκανε τα πάντα για
ρήσει δύο φορές από μια να βοηθήσει τους Φιλελεύενεργό πολιτική καριέρα θερους να κερδίσουν τις

εκλογές, και στη συνέχεια ντηρητικά κόμματα. Αποαρνήθηκε και πάλι να θέσει δεικνύεται ότι υπάρχουν
υποψηφιότητα.
καλοί λόγοι για τις εικασίες
σχετικά με το τι και ποιος
Αλλά Carney ή όχι Carney, μπορεί να ακολουθήσει.
ο ανταγωνισμός έχει ήδη
ξεκινήσει για τις κληρώσεις Συνεισφέρων συγγραφέας
ηγεσίας τόσο στα Φιλε- και αρθρογράφος Don
λεύθερα όσο και στα Συ-

Newman, Αξιωματικός
του Τάγματος του Καναδά
και Ισόβιο Μέλος της Κοινοβουλευτικής Γκαλερί
Τύπου, είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
Rubicon Strategy, με έδρα
την Οττάβα.

Αύξηση των διαθέσιμων κλεινών στο σύστημα
της υγείας, ζητούν οι σκεπτικιστές.
συνέχεια από τη σελίδα 8
διακή κυβέρνηση να υπερβεί τη χρηματοδότηση και
να οδηγήσει τις επαρχίες
να κάνουν στρατηγικές
αλλαγές για να αναπτύξουν ένα πιο συνεκτικό και
ανθεκτικό σύστημα υγείας.
“Υπάρχει πάντα ο πειρασμός, στη διαμόρφωση
της δημόσιας πολιτικής,
να περιμένουμε μέχρι να
προχωρήσει μια κατάσταση πέρα από τη διαχείριση κρίσεων για να κάνει
συστημικές αλλαγές. ή, με
όρους υγειονομικής περίθαλψης, μέχρι να σταθεροποιηθεί ο ασθενής πριν
μπορέσει να επιτευχθεί
μια ολοκληρωμένη εξέ-

ταση των συμπτωμάτων
και η καλά ενημερωμένη
διάγνωση”, έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της
HealthCareCAN Paul-Émile
Cloutier σε άρθρο γνώμης
για το Περιοδικό Πολιτικής
την περασμένη εβδομάδα.
“Οι πολιτικοί ηγέτες μας
δεν έχουν μόνο συμφέρον
αλλά και υποχρέωση να
επινοήσουν μια αποτελεσματική παρέμβαση
για να σταθεροποιήσουν
το σύστημα ώστε να μην
γίνει το μεγαλύτερο, πιο
δαπανηρό θύμα αυτής της
πανδημίας”.
Αν και η ένωση αναφέρει
ότι απαιτούνται επειγόντως “επαρκείς” μεταφορές
κεφαλαίων για το σύστημα

υγείας, ο Κλουτιέρ κάλεσε
επίσης για εθνικό διάλογο
σχετικά με τη θεμελιώδη
μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της
συλλογής δεδομένων και
των ελλείψεων στο εργατικό δυναμικό υγείας.
Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση και οποιαδήποτε
πρόοδος θα απαιτήσει
επαρχιακή εξαγορά, δήλωσε η Raisa Berlin Deber,
καθηγήτρια πολιτικής υγείας στο Πανεπιστήμιο του
Τορόντο. Ακόμη και το να
υποχρεώσουμε τις κυβερνήσεις να συμφωνήσουν
σε αυτό που συνιστά υγειονομική περίθαλψη μπορεί
να αποτελέσει εμπόδιο.

“Είναι ένα πολύ πιο περίπλοκο πράγμα σχετικά με
το τι φροντίδα χρειάζονται
οι άνθρωποι και το παίρνουν, και πόσο κοστίζει;”
Οι εκκλήσεις για μαζικές
αλλαγές στα συστήματα
υγείας του Καναδά έχουν
αυξηθεί εδώ και καιρό εξ
αιτίας της πανδημίας.
Ο Καναδάς δαπάνησε περίπου το 11% του ΑΕΠ
του για την υγειονομική
περίθαλψη το 2019, σύμφωνα με τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης.
Αυτό είναι ένα μεγαλύτερο μερίδιο που δαπανάται για την υγεία από τις
περισσότερες χώρες του
ΟΟΣΑ, αλλά ο Καναδάς

συμβιβάζεται μόνο με τα
αποτελέσματα της υγείας
στη μέση του δρόμου σε
αντάλλαγμα, δήλωσε ο
Don Drummond, StaufferDunning Fellow και αναπληρωτής καθηγητής με
τη Σχολή Πολιτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο
Queen’s.
Εν τω μεταξύ, ο Καναδάς
έχει τον τέταρτο μικρότερο αριθμό κλινών άμεσης φροντίδας ανά 1.000
κατοίκους στον ΟΟΣΑ,
μετά μόνο από τη Χιλή, τη
Σουηδία και την Κολομβία.
Οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής, οι ελλείψεις προσωπικού, οι ανεπάρκειες
και η άνιση πρόσβαση
μαστίζουν το σύστημα

εδώ και πολύ καιρό και θα
επιδεινωθούν μόνο καθώς
ο μεγάλος πληθυσμός των
baby boomer του Καναδά
γερνάει.
“Όλα πρέπει να αλλάξουν.”
Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του βρίσκονται
σε δύσκολη κατάσταση
καθώς δεν έχουν τη συνταγματική εξουσία να
ηγηθούν της συστημικής
αλλαγής τόσοι πολλοί επικριτές και ειδικοί αναφέρουν ότι είναι απαραίτητη,
αναφέρθηκε, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις
δεν μπορούν επίσης να
συνεχίσουν να ρίχνουν
χρήματα στο πρόβλημα.

Για χάραξη μιας νέας στρατηγικής με τη Κίνα, μιλά η
υπουργός εξωτερικών του Καναδά Τζολί, ενώ παράλληλα
ο πρωθυπουργός της χώρας χαρακτηρίζει ως «καταναγκαστική διπλωματία», εκείνη του Πεκίνου.
Απόδοση Ι. Σ. Σ.
The West Block: πρέπει να
διαδραματίσει ρόλο στην
παγκόσμια ασφάλεια: Joly
Μεταξύ της Συγκέντρωσης στρατευμάτων από
τη Ρωσία στα σύνορα της
Ουκρανίας και της Κίνας
που εργάζεται για να επεκτείνει την επιρροή της, η
διπλωματική σκηνή διαμορφώνεται για μια πιθανή
αλλαγή στις παγκόσμιες
δομές εξουσίας.
Σε μια ευρείς ανάλυσης
συνέντευξη, η οικοδέσποινα του “The West Block”
Μερσεντές Στέφενσον, συνομίλησε με την υπουργό
Εξωτερικών του Καναδά
Μελανί Τζολί. για το ρόλο
της στη διαμόρφωση της
εξωτερικής πολιτικής της
χώρας σε μια περίοδο
ταραγμένων εποχών.
Η υπηρεσία εργάζεται
πάνω σε μια νέα στρατηγική στη σχέση της με
μια ολοένα και πιο ισχυρή Κίνα», υποστηρίζει η
υπουργός Εξωτερικών
Υποθέσεων του Καναδά.
“Υπάρχει μια αυξανόμενη
επιρροή της Κίνας στον
κόσμο, και κάθε χώρα ατομικά οφείλει να λάβει μια
απόφαση για το ποια θα
είναι η σχέση της με την
Κίνα”, τόνισε η υπουργός
Τζολί.
“Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο μου δόθηκε
η εντολή να αναπτύξω
μια στρατηγική, η οποία
ονομάζεται “στρατηγική

του Ινδό-Ειρηνικού”, επειδή πρέπει να εξετάσουμε,
τόσο την Κίνα, αλλά και
γενικά την γύρω περιοχή
του Ειρηνικού.
Οι λεπτομέρειες αυτής της
νέας στρατηγικής για την
Κίνα, η οποία θα συνδεθεί
με τα σχέδια του Καναδά
για την περιοχή του Ινδό-Ειρηνικού στο σύνολό
της, θα αποκαλυφθούν “τις
επόμενες εβδομάδες και
μήνες”, δήλωσε η υπουργός.
Το σχόλιό της πραγματοποιείται δύο μόλις εβδομάδες αφότου ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό
κάλεσε τη διπλωματική

προσέγγιση της Κίνας κατά
τη διάρκεια ευρείας συνέντευξης τύπου στο τέλος
του έτους με την Στέφενσον.
Κατά τη διάρκεια δε αυτής
της συνέντευξης, ανέφερε
ότι οι ομοϊδεατικές χώρες,
( της Δύσης), θα πρέπει να
“επιδείξουν κοινό ενωμένο μέτωπο” ενάντια στην
ολοένα και πιο έντονα “καταναγκαστική διπλωματία”
που ασκεί το Πεκίνο.
“Ανταγωνιζόμαστε και η
Κίνα, κατά καιρούς, μας
κοροϊδεύει πολύ έξυπνα
τον ένα μετά τον άλλον με
τον ανταγωνιστικό τρόπο
της ανοικτής αγοράς. Πρέ-

πει να κάνουμε καλύτερη
δουλειά να συνεργαστούμε και να επιδείξουμε ότι
είμαστε ισχυροί, έτσι ώστε
η Κίνα να μην μπορεί, να
υποκλέψει τις γωνίες και
να κατορθώσει να μας
χωρίσει, βάζοντας τον ένα,
εναντίον του άλλου”, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Τριντό, κατά την διάρκεια
της συνέντευξης του.
χ\οποιείται για τη στόχευση συντηρητικών υποψηφίων κατά τη διάρκεια της
ομοσπονδιακής προεκλογικής εκστρατείας
Σύμφωνα με τον Καναδό
πρωθυπουργό το Πεκίνο
κατηγορείται ότι στόχευσε

συντηρητικούς υποψηφίους κατά τη διάρκεια της
ομοσπονδιακής προεκλογικής εκστρατείας της χώρας μας – 15 Δεκεμβρίου
2021.
Τόσο τα σχόλια του Τριντό
όσο και της Τζολί έρχονται
σε μία περίοδο την οποία
χαρακτηρίζει η παγωμένη δυναμική μεταξύ
Καναδά και Κίνας, ενώ
δεν δείχνει σημάδια αύξησης της θερμοκρασίας. Οι
σχέσεις των δύο χωρών
έπεσαν σε βαθύ πάγωμα
το 2018, όταν ο Καναδάς
συνέλαβε τον οικονομικό
διευθυντή της Ηουάυεη,
Meng Wanzhou, ανταποκρινόμενος σε αίτημα της
Αμερικής για έκδοση.
Σε προφανή αντίποινα, η
Κίνα συνέλαβε δύο Καναδούς — τον Μάικλ Σπάβορ
και τον Μάικλ Κόβριγκ
— αμέσως μετά τη σύλληψη του Μινγκ, κρατώντας
τους για περισσότερες
από 1.000 ημέρες. Οι δύο
άνδρες επανήλθαν στην
ελευθερία τους τον Σεπτέμβριο του 2021, λίγες
ώρες αφότου ο Μενγκ
εξασφάλισε συμφωνία με
τους εισαγγελείς των ΗΠΑ
για να αποσύρουν τις κατηγορίες εναντίον του.
Ωστόσο, μακριά από την
αποκλιμάκωση των εντάσεων, η Κίνα κατέστησε
σαφές σε συνέντευξη Τύπου στις 27 Δεκεμβρίου,
ότι η σχέση μεταξύ των
δύο χωρών παραμένει
δύσκολη.

“Βλέπει ο Καναδάς την
Κίνα ως εταίρο ή αντίπαλο;
Αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα που αφορά
το μέλλον των διμερών
σχέσεων που οφείλει να
αναλογιστεί ο Καναδάς”,
δήλωσε ο εκπρόσωπος
του κινεζικού υπουργείου
Εξωτερικών Ζάο Λιτζιάν,
ο οποίος απάντησε σε
ερώτηση του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού China
Central Television.
Ο Ζάο συνέχισε κατηγορώντας τον Τριντό ότι
«υπολόγισε λάθος» την
προσέγγιση του Καναδά
με το Πεκίνο.
Η υπουργός εξωτερικών
Τζολί, εν τω μεταξύ, αναφέρει ότι ανυπομονεί να
δώσει “περισσότερες λεπτομέρειες” σχετικά με το
ποια ακριβώς θα είναι η
μελλοντική προσέγγιση
του Καναδά προς την Κίνα.
“Αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Και προφανώς, θα
είμαστε πάντα εκεί για να
ανταποκριθούμε, επίσης,
στις προσδοκίες των Καναδών όσον αφορά την Κίνα
και πολλές άλλες χώρες
του κόσμου”, ανέφερε.
Μια σημαντική διαφαινόμενη απόφαση που πρέπει
να λάβει ο Καναδάς στις
σχέσεις του με την Κίνα
είναι εάν θα επιτρέψει στη
Huawei να συμμετάσχει
στα δίκτυα 5G του Καναδά.
συνέχεια στη σελίδα 12
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Το Οντάριο μεταθέτει την σχολική μάθηση στο διαδίκτυο,
κλείνει εσωτερικά εστιατόρια και γυμναστήρια ως μέρος των
σαρωτικών νέων μέτρων για τον COVID-19
Τα νοσοκομεία σταματούν όλες τις μη επείγουσες
διαδικασίες ως τμήμα των νέων περιορισμών που
ξεκίνησαν την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου
Ειδήσεις CBC
Απόδοση Ι. Σαραίδάρης
Το Οντάριο μεταθέτει την
σχολική μάθηση στο Διαδίκτυο για τουλάχιστον δύο
εβδομάδες, κλείνοντας
προσωρινά εσωτερικές
τραπεζαρίες και γυμναστήρια και παύοντας τις
μη επείγουσες ιατρικές
διαδικασίες καθώς αντιμετωπίζει υψηλά κρούσματα που, σύμφωνα με
αξιωματούχους δημόσιας
υγείας, απειλούν να αποδιοργανώσουν το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης
της επαρχίας.
Ο πρωθυπουργός Νταγκ
Φορντ ανακοίνωσε τις αλλαγές σε μια πρωινή συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.
Μαζί του συμμετείχαν οι
υπουργοί υγείας και οικονομικών του, καθώς και
ο επικεφαλής ιατρός του
Οντάριο και ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Υγείας του
Οντάριο.
Οι νέοι περιορισμοί αποτελούν μέρος μιας τροποποιημένης έκδοσης του
Βήματος Δύο του Οδικού
Χάρτη της επαρχίας για να
την θέσει πάλι σε λειτουργεία , που εφαρμόστηκε
για πρώτη φορά νωρίτερα
πέρυσι.
«Οι ειδικοί μας στη δημόσια υγεία μας λένε ότι θα
μπορούσαμε να βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες
κρούσματα κάθε μέρα»,
είπε ο Ford σχετικά με
τη συνεχιζόμενη αύξηση
των νέων κρουσμάτων
COVID-19 που προκαλείται από την παραλλαγή
Omicron.
Είπε ότι αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι τα νοσοκομεία καταλήγουν να μειώνουν χιλιάδες κρεβάτια.
“Εάν δεν κάνουμε ό,τι είναι
δυνατό για να θέσουμε
υπό έλεγχο αυτή την παραλλαγή, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι
καταστροφικά. Είναι ένα
ρίσκο που δεν μπορώ να
πάρω.”
Η επαρχία ανακοίνωσε ότι
όλα τα δημόσια σχολεία
και τα ιδιωτικά σχολεία θα
περάσουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τις
5 Ιανουαρίου έως τουλάχιστον τις 17 Ιανουαρίου.
Ο Ford είπε ότι η απόφαση
να κλείσουν τα σχολεία,
μια κίνηση που θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες, ελήφθη επειδή η
επαρχία δεν μπορούσε να
εγγυηθεί ότι τα σχολεία θα
είναι πλήρως στελεχωμένα
με τόσους πολλούς δασκάλους που αναμένεται να
είναι άρρωστοι.
Η κίνηση έρχεται μετά
την ανακοίνωση της περασμένης Πέμπτης, όταν
ο διευθύνων αξιωματούχος της Υγείας, Dr. Kieran
Moore, είπε ότι η ημερομηνία επιστροφής στο
σχολείο θα μετατεθεί δύο
ημέρες μέχρι την Τετάρτη,

αλλά θα εξακολουθήσει
να είναι αυτοπροσώπως.
Ο Μουρ είπε ότι η επαρχία ήθελε να δώσει στα
σχολεία επιπλέον χρόνο
για να παράσχουν μάσκες
N95 στο προσωπικό και να
αναπτύξουν 3.000 μονάδες φίλτρου HEPA.
Αν και επανειλημμένα
τους ετέθησαν ερωτήσεις
από δημοσιογράφους τη
Δευτέρα, οι επαρχιακοί
αξιωματούχοι δεν έδωσαν
λίστα με άλλα συγκεκριμένα βήματα που σκοπεύουν
να λάβουν προκειμένου να
διασφαλίσουν την ασφαλή
επιστροφή στο σχολείο
στις 17 Ιανουαρίου.
Εστίαση σε εσωτερικούς
δημόσιους χώρους, νέα
όρια χωρητικότητας
Οι νέοι περιορισμοί που
ανακοινώθηκαν σήμερα
περιλαμβάνουν επίσης:
Κλειστή η εστίαση σε εσωτερικούς χώρους σε εστιατόρια και μπαρ.
Επιτρέπεται μόνο φαγητό
σε εξωτερικό χώρο, φαγητό σε πακέτο, με αυτοκίνητο και παράδοση.
Τα όρια κοινωνικής συγκέντρωσης μειώθηκαν σε πέντε άτομα σε εσωτερικούς
χώρους και 10 άτομα σε
εξωτερικούς χώρους.
Καταστήματα λιανικής,
εμπορικά κέντρα, δημόσιες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας περιορίζονται στο 50
τοις εκατό χωρητικότητας.
Σάουνες, ατμόλουτρα και
μπάρες οξυγόνου κλειστά.
Η χωρητικότητα σε γάμους, κηδείες και θρησκευτικές υπηρεσίες περιορίζεται στο 50 τοις εκατό χωρητικότητας ανά αίθουσα.
Οι υπαίθριες υπηρεσίες
πρέπει να έχουν απόσταση
δύο μέτρων μεταξύ όλων
των παρευρισκομένων.
Οι εργαζόμενοι πρέπει να
εργάζονται εξ αποστάσεως, εκτός εάν η εργασία
τους απαιτεί να βρίσκονται
στο χώρο.
Κλειστά τα γυμναστήρια και άλλες εσωτερικές
εγκαταστάσεις αναψυχής,
εκτός από τους αθλητές
που προπονούνται για
τους Ολυμπιακούς και τους
Παραολυμπιακούς Αγώνες
και ορισμένα επαγγελματικά και ελίτ αθλητικά
πρωταθλήματα.
Οι υπαίθριες εγκαταστάσεις επιτρέπονται αλλά με
όριο χωρητικότητας 50
τοις εκατό για τους θεατές.
Έκλεισαν μουσεία, γκαλερί, ζωολογικοί κήποι,
επισ τημονικά κέν τρα,
ιστορικοί χώροι, λούνα
παρκ, φεστιβάλ και άλλα
αξιοθέατα.
Επιτρέπονται υπαίθριες
εγκαταστάσεις με περιορισμούς και όρια χωρητικότητας.
Οι εσωτερικοί χώροι συσκέψεων και εκδηλώσεων
έκλεισαν με περιορισμένες εξαιρέσεις, εκτός από

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ ανακοίνωσε μια σειρά από νέα μέτρα
δημόσιας υγείας τη Δευτέρα, σχεδόν τρεις εβδομάδες αφότου ο επιστημονικός
πίνακας της επαρχίας προειδοποίησε ότι η παραλλαγή Omicron θα μπορούσε να
απειλήσει τη σταθερότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.
αυτούς με εξωτερικούς αλλά κάτι που είναι απα- σχολεία την Τετάρτη.
χώρους, οι οποίοι μπορούν ραίτητο δεδομένου αυ- Ανακοινώθηκε επίσης τη
να λειτουργήσουν με περι- τού που βλέπουμε στους Δευτέρα ένα διευρυμένο
αριθμούς», είπε ο Ματ πρόγραμμα επιδοτήσεων
ορισμούς.
για τις επιχειρήσεις που
Τα νέα μέτρα θα τεθούν Άντερσον.
σε εφαρμογή την Τετάρτη Μεταξύ 1.200 και 1.500 επηρεάζονται από τη νέα
5 Ιανουαρίου στις 12:01 επιπλέον κλινών έχουν πραγματικότητα κλειδώπ.μ. και θα παραμείνουν οριστεί για την παροχή ματος.
σε ισχύ για τουλάχιστον φροντίδας σε ασθενείς με Η κυβέρνηση είπε ότι ορισμένες επιχειρήσεις που
21 ημέρες, έως τις 26 Ια- ΟΜΙΚΡΟΝ, είπε ο Μουρ.
«Προβλέπουμε μέσω των διατάχθηκαν να κλείσουν
νουαρίου.
Οι νέοι περιορισμοί από τη περιοριστικών μέτρων ότι θα τους επιστραφεί το
Δημόσια Υγεία του Οντά- αυτά τα 1.200 έως 1.500 100% του φόρου ακίνηριο δείχνει ότι η παραλλα- κρεβάτια θα είναι απαραί- της περιουσίας και του
γή Omicron θα μπορούσε τητα για να μπορούμε να ενεργειακού κόστους και
τελικά να κατακλύσει ολό- παρέχουμε οξυγόνο και όσες πρέπει να μειώσουν
τη χωρητικότητα στο 50%
κληρο το σύστημα υγείας. φροντίδα», είπε.
Οι προβλέψεις υποδηλώ- Ο Μουρ σημείωσε ότι ο θα λάβουν έκπτωση για
νουν ότι οι νοσηλείες θα αριθμός των νοσηλειών το ήμισυ αυτών των δαμπορούσαν να κορυφω- θα υπαγορεύσει πότε μπο- πανών.
θούν μέχρι το τέλος αυτού ρούν να χαλαρώσουν οι Πριν από τη συνέντευξη
Τύπου, το Οντάριο ανέφετου μήνα, αλλά οι υγειονο- περιορισμοί.
μικοί αξιωματούχοι σημεί- Το «τσουνάμι» των περι- ρε άλλα 13.578 νέα κρούωσαν ότι τα αυστηρότε- πτώσεων Omicron ανα- σματα COVID-19. Αυτό
ρα μέτρα για τη δημόσια μένεται να οδηγήσει σε ακολούθησε 16.714 κρούυγεία θα αμβλύνουν τον απουσίες 20 έως 30 τοις σματα την Κυριακή και ένα
ρυθμό εξάπλωσης του εκατό για τους εργαζόμε- υψηλό πανδημίας 18.445
νους σε όλους τους τομείς κρούσματα το Σάββατο.
Omicron.
Τα μη επείγοντα χειρουρ- σε ολόκληρο το Οντάριο Η Δημόσια Υγεία του Οντάτις επόμενες εβδομάδες, ριο έχει προειδοποιήσει
γεία σταμάτησαν
πρόσφατα ότι ο ημερήΩς μέρος του τροποποιη- είπε.
σιος αριθμός κρουσμάμένου βήματος δύο από
τα σχέδια της επαναλει- Διευρυμένο πρόγραμμα των είναι «υποτιμημένος»
τουργίας της επαρχίας, εκπτώσεων για τις επιχει- δεδομένων των αλλαγών
ο Μουρ επανάφερε μια ρήσεις που επηρεάσθηκαν στην καταλληλότητα των
οδηγία που διέταζε τα Οι εργοδότες καλούνται δοκιμών και της γρήγορης
νοσοκομεία να παύσουν να αφήσουν τους εργα- εξάπλωσης του Omicron.
όλες τις μη επείγουσες χει- ζομένους να εργάζονται Ο ι π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς τ η ς
ρουργικές επεμβάσεις και εξ αποστάσεως «εκτός Omicron αυξάνονται
διαδικασίες προκειμένου εάν η φύση της εργασίας Το Οντάριο ανακάλυψε
να διατηρηθεί η ικανότητα τους απαιτεί να είναι πολύ την πρώτη του περίπτωση
της παραλλαγής Omicron
κοντά».
εντατικής θεραπείας.
Αυτό το μέτρο είχε ληφθεί Η κυβέρνηση είπε ότι θα στις 28 Νοεμβρίου, λίγες
κατά τη διάρκεια των προ- παρέχεται δωρεάν παιδική μέρες αφότου Νοτιοαφριηγούμενων κυμάτων της φροντίδα σε εργαζόμε- κανοί ερευνητές ειδοποίπανδημίας, συμβάλλοντας νους πρώτης γραμμής με ησαν τον κόσμο για την
σε μια μεγάλη συσσώρευ- παιδιά σχολικής ηλικίας. ύπαρξή του. Περίπου τρεις
ση διαδικασιών για την εκ- Η απόφαση για μετάβα- εβδομάδες αργότερα, το
καθάριση του συστήματος ση στην εικονική μάθη- Omicron έγινε η κυρίαρχη
υγείας τους τελευταίους ση έρχεται λιγότερο από παραλλαγή, αποτελώντας
μία εβδομάδα αφότου η την πλειοψηφία των νέων
μήνες.
Η Έλιοτ είπε ότι η απόφαση κυβέρνηση ανακοίνωσε καθημερινών μολύνσεων
ελήφθη λόγω των πιέσεων ότι θα ανοίξει την κατά στην επαρχία.
του προσωπικού και της πρόσωπο φοίτηση στα Στις 16 Δεκεμβρίου, ο
ανάγκης για την διαθεσιμότητα κλινών υπό το
πρίσμα της ανάπτυξης της
Omicron σε ολόκληρη την
επαρχία.
Ο διευθύνων σύμβουλος
του Ontario Health, που
επιβλέπει το σύστημα υγείας της επαρχίας, είπε ότι η
οδηγία θα επηρεάσει από
8.000 έως 10.000 διαδικασίες την εβδομάδα.
«Ήταν μια δύσκολη απόφαση, ένα μεγάλο κόστος,

επιστημονικός πίνακας
COVID-19 του Οντάριο
ζήτησε την εφαρμογή του
ασφαλιστικού κυκλόματος
ασφαλείας για την καταπολέμηση της ταχείας εξάπλωσης του Omicron και
την αποφυγή των εισαγωγών στη ΜΕΘ να φτάσουν
σε “μη βιώσιμα επίπεδα”
έως τις αρχές Ιανουαρίου.
Σε ανταπόκριση, το Οντάριο επανάφερε τα όρια
χωρητικότητας στα εστιατόρια, μπαρ και λιανοπωλητές στις 19 Δεκεμβρίου,
περιορίζοντας τα περισσότερα στο 50 τοις εκατό.
Έδωσε επίσης εντολή να
κλείσουν στις 11 μ.μ., επέβαλε όρια στην πώληση
αλκοόλ και περιόρισε τις
ιδιωτικές συγκεντρώσεις
σε εσωτερικούς χώρους σε
10 άτομα.
Τέθηκαν επίσης ορισμένα
όρια σε αθλητικές και εξωσχολικές δραστηριότητες,
ενώ επιβλήθηκαν επίσης
περιορισμοί χωρητικότητας σε μεγάλους χώρους.
Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί προειδοποίησαν ότι
ακόμη και αυτά τα μέτρα
δεν ήταν αρκετά ισχυρά
για να περιορίσουν την
«εκτός ελέγχου» μετάδοση
του ιού.
Αυξάνονται οι νοσηλείες,
οι εισαγωγές στη ΜΕΘ
Ενώ αναμένεται μια πιο
ολοκληρωμένη επαρχιακή ενημέρωση την Τρίτη,
παρακάτω είναι μερικοί
βασικοί δείκτες πανδημίας
και στοιχεία που παρέχονται από την Υπουργό
Υγείας Christine Elliott τη
Δευτέρα το πρωί.
Ο αριθμός των ατόμων με
COVID-19 σε ΜΕΘ σε όλη
την επαρχία αυξήθηκε σε
248 τη Δευτέρα από 224
την Κυριακή και 214 το
Σάββατο. Ο μέσος όρος
των επτά ημερών βρίσκεται επί του παρόντος στις
210.
Συνολικά, υπάρχουν 1.232
άτομα που νοσηλεύονται
με COVID-19, αν και η Έλιοτ σημείωσε ότι δεν αναφέρουν όλα τα νοσοκομεία
τα Σαββατοκύριακα.
Περισσότερες από 89.000
δόσεις εμβολίου χορηγήθηκαν την Κυριακή,
είπε η Έλιοτ, και μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί
27.422.363 δόσεις στο
Οντάριο. Σχεδόν το 91
τοις εκατό των κατοίκων
του Οντάριο ηλικίας 12
ετών και άνω έχουν λάβει
μία δόση εμβολίου, ενώ
περισσότερο από το 88
τοις εκατό έχει λάβει δύο
δόσεις.
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Η περίπτωση για το συνταξιοδοτικό σχέδιο του Καναδά
να συμβαδίσει με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο
Του Μαξ Φόσετ |
Το κίνημα της μη επένδυσης σε ορυκτά καύσιμα
έχει σημειώσει μια σειρά
από νίκες υψηλού προφίλ φέτος, με το Ταμείο
κατάθεσης και τοποθέτησης του Québec και τη
Laurentian Bank of Canada
με έδρα το Μόντρεαλ μεταξύ των μεγάλων ιδρυμάτων που ανακοίνωσαν
ότι πωλούν τις συμμετοχές
τους σε πετρέλαιο και εταιρείες αερίου ή αρνούνται
να χρηματοδοτήσουν τις
δραστηριότητές τους στο
μέλλον. Αλλά το μεγαλύτερο ψάρι στη θάλασσα
παραμένει αυτό που φαίνεται ότι δεν μπορούν να
αγκιστρώσουν ακόμα: το
Επενδυτικό Συμβούλιο του
Καναδικού Συνταξιοδοτικού Σχεδίου.
Με σχεδόν 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό
διαχείριση και μεγαλύτερη
συμμετοχή στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Καναδά
από οποιονδήποτε άλλο
θεσμικό επενδυτή στη
χώρα, είναι το ιερό δισκοπότηρο για τους υποστηρικτές της εκποίησης. Και
με βάση την πιο πρόσφατη δήλωσή του, φαίνεται
να έχουν προετοιμάσει
τη δουλειά τους. Αντί οι
υπεύθυνοι του Επενδυτικού Συμβουλίου του Καναδικού Συνταξιοδοτικού
Σχεδίου.να πουλήσουν τις
μετοχές τους σε καναδικές
εταιρείες πετρελαίου και
φυσικού αερίου, η CPPIB
φαίνεται αποφασισμένη
να χρησιμοποιήσει την
οικονομική της επιρροή
για να επισπεύσει στον
δρόμο προς τις καθαρές
μηδενικές εκπομπές όσο
το δυνατόν γρηγορότερα
και αποτελεσματικότερα.
Εκτός από το πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο, σχεδιάζει
να επενδύσει στρατηγικά
σε τομείς όπως η γεωργία,
τα χημικά, το τσιμέντο,

Η ώθηση για αποκόλληση από τις εκμεταλλεύσεις ορυκτών καυσίμων αγνοεί τον ρόλο
που μπορούν να παίξουν οι μεγάλοι θεσμικοί πάροχοι κεφαλαίων στη διαμόρφωση
της εταιρικής συμπεριφοράς, γράφει ο αρθρογράφος Max Fawcett
ο χάλυβας, η ηλεκτρική
ενέργεια και οι βαριές μεταφορές, όλα με γνώμονα
την επιβράβευση των εταιρειών που καινοτομούν
ταχύτερα και μειώνουν τις
εκπομπές τους ταχύτερα.
«Σύμφωνα με τη νέα μας
επενδυτική προσέγγιση
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, επιδιώκουμε να εντοπίσουμε
εκείνες τις εταιρείες που
προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες να
χτίσουν αξία μέσω της
μετάβασής τους, ανεξαρτήτως κλάδου», ανέφερε
σε έγγραφο που περιγράφει τη νέα στρατηγική
της. «Ως εκ τούτου, η CPP
Investments μπορεί να
αγοράσει και να κρατήσει πολλά υποσχόμενες
εταιρείες με σημαντικά
αποτυπώματα άνθρακα,
εάν πιστεύουμε ότι είναι
θεμελιωδώς υποτιμημένες
και υπάρχει μια ευκαιρία
να χτίσουν αξία βοηθώντας τις να επιταχύνουν
την απεξάρτησή τους από
τον άνθρακα».
Για όσους ανήκουν στην
κοινότητα του κλίματος,
αυτό μπορεί να φαίνεται
σαν ένας μακροπρόθεσμος τρόπος να λένε ότι
συνθηκολογούν με τη βιο-

μηχανία και το status quo.
Αλλά αυτό αγνοεί την πιο
περίπλοκη πραγματικότητα του τι μπορεί και δεν
μπορεί να επιτύχει η εκποίηση, ειδικά όταν πρόκειται
για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Καθώς ο ΟΠΕΚ διαχειρίζεται με επιτυχία την αγορά
πετρελαίου υψηλότερα
και οι τιμές συνεχίζουν να
αυξάνονται, αυτές οι εταιρείες βλέπουν τεράστιες
αυξήσεις στις ταμειακές
ροές τους – αυτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν
για να αποπληρώσουν
χρέος και να επιστρέψουν
κεφάλαια στους μετόχους.
Εάν συνεχίσουν αυτές οι
τιμές, οι εν λόγω εταιρείες
δεν θα εξαρτώνται σχεδόν
τόσο από τη Wall Street και
την Bay Street όσο παλιά
για τις εκδόσεις χρεών και
μετοχών που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές
τους και θα μπορούσαν να
αρχίσουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
ESG- σκεπτόμενοι επενδυτές. Όσο περισσότερο
περιμένουν αυτοί οι επενδυτές να χρησιμοποιήσουν τη δυναμική τους, με
άλλα λόγια, τόσο λιγότερη
επιρροή θα έχουν.
Αγνοεί επίσης το ρόλο

που μπορούν να παίξουν
οι μεγάλοι προμηθευτές
θεσμικών κεφαλαίων στη
διαμόρφωση της εταιρικής συμπεριφοράς. Όπως
έχω γράψει στο παρελθόν, υπάρχει ένας διαφορετικός χρυσός κανόνας
εδώ, ο οποίος είναι ότι οι
άνθρωποι με το χρυσό
κάνουν τους κανόνες. Αντί
να κόψουν τους δεσμούς
με τον κλάδο, οι τράπεζες
και άλλα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον παροιμιώδη
χρυσό τους για να δημιουργήσουν νέους κανόνες,
αυτούς που ανταμείβουν
τις εταιρείες που μειώνουν
πιο επιθετικά τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου
και τιμωρούν αυτές που
δεν το κάνουν. Εάν μια
εταιρεία επιτύχει ορισμένους στόχους για το κλίμα,
θα πρέπει να της δοθεί
χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου — κάτι που θα της
επιτρέψει να ξεπεράσει
τους ανταγωνιστές της
και να αυξήσει το μερίδιο
αγοράς της, ενώ όλα τα
άλλα είναι ίσα.
Αυτό συμβαίνει ήδη στα
άκρα του κλάδου.
Στα ψιλά γράμματα μιας
πρόσφατης ανακοίνωσης

μιας εταιρικής εξαγοράς
από την Tamarack Valley
Energy υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη λεγόμενη «διευκόλυνση δανεισμού που συνδέεται με
βιωσιμότητα» που έλαβε
στη συμφωνία. Δίνει στην
εταιρεία πρόσβαση σε
ικανότητα δανεισμού 100
εκατομμυρίων δολαρίων
με επιτόκια που καθορίζονται εν μέρει από το πόσο
καλά τα καταφέρνει σε
τρεις «στόχους απόδοσης
βιωσιμότητας»: εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου,
παροπλισμός παλαιών γεωτρήσεων και αύξηση της
συμμετοχής του ιθαγενούς
εργατικού δυναμικού. Αυτοί οι στόχοι, εάν επιτευχθούν, μπορούν να μειώσουν το κόστος δανεισμού
της εταιρείας έως και πέντε
μονάδες βάσης (0,05 τοις
εκατό) και να το αυξήσουν
εάν παραλειφθούν.
Και ενώ οι πέντε μονάδες
βάσης δεν είναι αρκετά
μεγάλες για να αλλάξουν
μόνες τους τη συμπεριφορά της εταιρείας, είναι
ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Φανταστείτε
τι θα συνέβαινε εάν οι
τράπεζες δάνειζαν μέσω
διευκολύνσεων που προσέφεραν κίνητρα έως και
50 μονάδες βάσης ή περισσότερο.
Γνώμη: Αντί να κόψουν
τους δεσμούς με τον κλάδο, οι τράπεζες και άλλα
μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν
τον παροιμιώδη χρυσό
τους για να δημιουργήσουν νέους κανόνες, γράφει ο αρθρογράφος @
maxfawcett. #Oil&Gas
# Fo s s i l Fu e l Fi n a n c i n g
#DivestMovement
Είναι εύκολο για τους
ακτιβιστές να πιέσουν για
γενική αποχή από τη βιομηχανία πετρελαίου και
φυσικού αερίου και είναι
κατανοητό γιατί πολλά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι πρόθυμα να το

κάνουν. Αυτή τη στιγμή, η
απχή επενδύσεων είναι η
εύκολη διέξοδος, ειδικά
για τους διευθυντές αυτών
των ιδρυμάτων. Οι μετοχές
πετρελαίου και φυσικού
αερίου παρουσίασαν σχετικά χαμηλές επιδόσεις
την τελευταία δεκαετία
και οι πενιχρές αποδόσεις
τους δύσκολα αξίζουν τον
κόπο να ασχοληθούν με
εκστρατείες υπέρ της μη
επένδυσης — ή με τους
υποστηρικτές τους. Αλλά η
υποχώρηση από το πεδίο
της μάχης εδώ είναι περισσότερο ένδειξη δειλίας
παρά επίδειξη θάρρους.
Ντυμένος με την ωραιότητα της αρετής και της
αρχής, έχει να κάνει πραγματικά με την αποφυγή της
ταλαιπωρίας του να πρέπει
να παλέψεις.
Αντίθετα, χρειαζόμαστε
τους διαχειριστές του μετοχικού μας κεφαλαίου
να χρησιμοποιήσουν την
επιρροή και τη δύναμή
τους για τα καλά. Το CPPIB
είναι το πλέον κατάλληλο
από όλα για να το κάνει
αυτό, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει στη
χρηματοδότηση των συνταξιοδοτήσεών μας. Έχει
ένα σαφές και κεκτημένο
συμφέρον για το μέλλον
και θα πρέπει να θέλει να
προστατεύσει το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιό της —
και το δικό μας— από τις
δυνητικά καταστροφικές
επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
Ο καλύτερος τρόπος για να
το κάνετε αυτό δεν είναι να
διασώσετε θέσεις σε εταιρείες με υψηλές εκπομπές
και να αγοράσετε περισσότερες μετοχές της Shopify
ή της Rogers. Είναι με το να
μένεις στον αγώνα και να
χρησιμοποιείς την επιρροή
του για να διαμορφώσεις
συμπεριφορά στους τομείς και τις εταιρείες όπου
έχει μεγαλύτερη σημασία.
Προς το παρόν, τουλάχιστον, η CPPIB φαίνεται να
το κατανοεί αυτό.

Για χάραξη μιας νέας στρατηγικής με τη Κίνα, μιλά η
υπουργός εξωτερικών του Καναδά Τζολί, ενώ παράλληλα
ο πρωθυπουργός της χώρας χαρακτηρίζει ως «καταναγκαστική διπλωματία», εκείνη του Πεκίνου.
συνέχεια από τη σελίδα 10

Ο κολοσσός των τηλεπικοινωνιών κατηγορείται εδώ
και καιρό ότι έχει στενή
σχέση με την κινεζική κυβέρνηση και τον κόκκινο
στρατό και έχει απαγορευτεί ή περιοριστεί σημαντικά από τους στενότερους
συμμάχους ασφαλείας του
Καναδά.
Καναδάς t
των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου
Ο Huawei αρνείται εδώ και
καιρό τις ανησυχίες ότι θα

μπορούσε να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις κατασκοπείας και πληροφοριών του
Πεκίνου. Αλλά νωρίτερα
τον περασμένο μήνα, η
Washington Post, επικαλούμενη 100 εσωτερικές
παρουσιάσεις της Huawei
PowerPoint, ανέφερε ότι
η εταιρεία προωθούσε
ενεργά την κινεζική κυβέρνηση για τρόπους με τους
οποίους θα μπορούσε να
παρακολουθεί άτομα και
να υποστηρίζει “ιδεολογική επανεκπαίδευση” και
προγράμματα εργασίας
για τους κρατούμενους.

Μια απόφαση έρχεται για
τη Huawei “πολύ σύντομα”, δήλωσε η υπουργός
εξωτερικών Τζολί στην
Στίβενσον.
“Δεν πρόκειται ποτέ να
δεχτούμε οποιαδήποτε
μορφή ξένης παρέμβασης
-- η οποία αποτελεί επίσης
μέρος της επιστολής της
εντολής μου”, τόνισε.
Καθώς οι Καναδοί αναμένουν τόσο τη νέα στρατηγική της Κίνας όσο και μια
απόφαση για τον φάκελο
της Huawei, η υπουργός

Τζολί, δεσμεύθηκε
να, «καταγγέλλει την
Κίνα» κάθε φορά που
υφίστανται ζητήματα παραβίασης των
δημοκρατικών δικαιωμάτων.
“Αυτή είναι μια περίπλοκη σχέση”, δήλωσε, και συμπλήρωσε:
“Και οι Καναδοί περιμένουν από εμάς να
το χειριστούμε στρατηγικά.”
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Η Επιταχυνόμενη Εξέλιξη της Πολιτικής
για την Κλιματική Αλλαγή
Robin V. Sears
Απόδοση Ι . Σαραϊδάρης
Ήταν η οργή μιας νεαρής
εφήβου που ξεκίνησε τη
στροφή στη συζήτηση
για την κλιματική κρίση,
βοηθώντας τη να μεταφερθεί από τον φόβο μιας
μελλοντικής καταστροφής
σε έναν τωρινό εφιάλτη. Η
Γκρέτα Τούνμπεργκ γελοιοποιήθηκε και απορρίφθηκε από αρνητές του κλίματος μόλις πριν από τρία
χρόνια. Η απαίτησή της να
καταπολεμηθεί σοβαρά η
κρίση — «Τώρα! Σήμερα!
Αμέσως!” — χλευάστηκε
από κάποιους ως ο αφελής
ιδεαλισμός της νεολαίας.
Τρία χρόνια με πλημμύρες,
πυρκαγιές, ξηρασία και
άγριους τυφώνες έχουν
δει τον κόσμο να αλλάζει.
Η COP26 ήταν η πιο επιτυχημένη - μετά από μια
φαινομενικά ατελείωτη
σειρά αποτυχιών - παγκόσμια σύνοδος κορυφής για
το κλίμα. Στην πραγματικότητα έκανε τα μέλη να
συμφωνήσουν σε νομικές
δεσμεύσεις απόδοσης.
Αλλά η επιτυχία της σε
σύγκριση με εκείνες που
προηγήθηκαν αυτής ήταν
απλώς να ανέβει πάνω
από έναν πολύ χαμηλό
πήχη. Απίστευτα, θεωρήθηκε τεράστιο επίτευγμα
να αναγνωρίσουμε ότι τα
ορυκτά καύσιμα έπρεπε να
φύγουν, αν και οι συνήθεις
απρόθυμοι της καινοτομίας αντιστάθηκαν ακόμη
και σε μια τέτοια προφανή
αλήθεια με μεγάλο σθένος.
Στην ορολογία των γκουρού του κλίματος, το έργο
του COP και των εθνών
σε όλο τον κόσμο μπορεί
να χωριστεί σε τέσσερις
ή πέντε κάδους: «μείωση
εκπομπών», «μετριασμός»,
«προσαρμογή», «απώλεια
και ζημιά» και απλώς μετάβαση. Το συμπέρασμα
είναι ότι υπάρχει μια ακολουθία που κινείται από
την αναγωγή στη μετάβαση. Υπάρχουν προβλήματα με το καθένα.
Ο μετριασμός, που σημαίνει μείωση της σοβαρότητας των επιπτώσεων των
εκπομπών άνθρακα που
τροφοδοτούν την άνοδο
της παγκόσμιας θερμοκρασίας, προϋποθέτει ότι
έχουμε λάβει τα σωστά
βήματα για να αρχίσουμε
πραγματικά να μειώνουμε
τα επίπεδα εκπομπών. Σίγουρα δεν έχουμε.
Η προσαρμογή συνεπάγεται ότι υπάρχει ένα ευρύ
φάσμα αλλαγών πολιτικής,
βελτιώσεων υποδομών
και τομέων για επενδύσεις στην «προσαρμογή»
στην κλιματική αλλαγή.
Δεν υπάρχει πολλή «προσαρμογή» που μπορεί να
κάνει ένα επίπεδο νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού
απέναντι στην άνοδο της
στάθμης της θάλασσας,
εκτός από τη μαζική έξοδο.
Robin V. Sears
Το «Απώλεια και ζημιά»,
επικεντρώνεται στα τρέχοντα δεινά του παγκόσμιου

Εργάτες που προετοιμάζονται για τις πλημμύρες στην κοιλάδα Okanagan του B.C.
φωτογραφία

Η αλχημεία της επιστήμης, της προπαγάνδας, του λόμπι, της πολιτικής βούλησης και των ανέκδοτων στοιχείων που ώθησαν την παγκόσμια πολιτική
της κλιματικής αλλαγής με αρχή τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη του Ρίο, το
1992, έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο. Οι καταστροφές που συνδέονται με
το κλίμα και ο φόρος τους σε αίμα και θησαυρό έχουν αποσιωπήσει την
κλιματική «άρνηση» που προστάτευε το ενεργειακό status quo και εμπόδισε
την πρόοδο της πολιτικής για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο βετεράνος
πολιτικός στρατηγικός και κύριος της πολιτικής Robin Sears εξετάζει τη νέα
κατάσταση της κλιματικής πολιτικής.
Νότου με βάση τις αλλαγές
που έχουν ήδη επιφέρει η
κλιματική αλλαγή, ξηρασία και πλημμύρες στην
κορυφή του καταλόγου.
Τα βόρεια ανεπτυγμένα
έθνη έχουν ξεκάθαρα τα
δικά τους ζητήματα απωλειών και ζημιών σήμερα
και —όπως μπορεί να επιβεβαιώσει ο ασφαλιστικός
κλάδος— επιταχύνονται.
Τέλος, μια «δίκαιη μετάβαση» είναι ένας ευφημισμός
ότι δεν περιμένουμε από
τον αναπτυσσόμενο κόσμο να πληρώσει για τις
κλιματικές αμαρτίες του
πλούσιου Βορρά. Είναι,
εξάλλου, ο Καναδάς και
άλλες ανεπτυγμένες χώρες που άναψαν τη φωτιά
της κλιματικής κρίσης με
δεκαετίες υπέρβασης στις
αμείλικτες αυξήσεις της
κατανάλωσης άνθρακα και
ορυκτών καυσίμων. Αλλά
το να δώσουμε στην Ινδία
ένα διάλειμμα σχετικά με
το πόσο γρήγορα πρέπει
να τερματίσουν τον εθισμό
της στον άνθρακα δεν
ευνοεί τους ίδιους τους
πολίτες - σήμερα πνίγονται
από τα χειρότερα αστικά
γεγονότα αιθαλομίχλης
στον κόσμο - πόσο μάλλον
στην υγεία του πλανήτη.
Με άλλα λόγια, οι κατηγορίες που συσσωρεύονται η
μία πάνω στην άλλη, χτυπούν όλο και πιο δυνατά
και δημιουργούν εφιαλτικές προκλήσεις ακόμη
και στα πλουσιότερα έθνη
του κόσμου, σήμερα. Ποια
είναι η «δίκαιη μετάβαση»
για μια αγρότισσα στη Βρετανική Κολομβία που μόλις
έχασε το σπίτι της, τις αχυρώνες της και εκατοντάδες
βοοειδή από πλημμύρες; Τι
«μετριασμό» έχουν οι εκατοντάδες οικογένειες που
έμειναν στο δρόμο από τα
καμένα σπίτια τους στην
Βόρεια Βρετανική Κολομβία, στη Νότια Καλιφόρνια
φέτος;
Τα γεγονότα των τελευταίων μηνών στην κοιλάδα

του ποταμού Fraser και
πέρα από τον Ατλαντικό
Καναδά ήταν σαν μια καθημερινή τυμπανοκρουσία του πόσο παρούσα
και πραγματική έχει γίνει
η κλιματική κρίση. Αυτό
δημιουργεί νέα και επικίνδυνα διλήμματα για τους
απανταχού πολιτικούς.
Πρέπει να στραφούν από
τις ρητορικές μελλοντικές
δεσμεύσεις στην καθημερινή διαχείριση της κλιματικής κρίσης. Αλλά αν
αυτό το μέλλον έχει τώρα
πλησιάσει πολύ πιο κοντά,
δεν έχουμε ακόμη εργαστεί σοβαρά για μια ευρεία
συναίνεση σχετικά με τις
κοινωνικές αλλαγές και το
κόστος που θα επιβάλει.
Η Βρετανική Κολομβία

δρομικές γραμμές σε όλο
τον Καναδά θα κοστίσουν
δισεκατομμύρια περισσότερο. Αυτό είναι το κόστος που οι περισσότερες
κυβερνήσεις πίστευαν ότι
θα μπορούσε να ρυθμισθεί σε μια δεκαετία ή
περισσότερο. Τώρα απαιτούν προσοχή σήμερα
και δεν είναι στους προϋπολογισμούς κανενός. Οι
προϋπολογισμοί έχουν
ήδη πιεσθεί περισσότερο
προς στο κόκκινο λόγω
των δαπανών πανδημίας
από ό,τι θα μπορούσε να
προβλέψει κανείς πριν από
δύο χρόνια.
Οι συντηρητικοί αρνητές
του κλίματος εδώ και στις
Ηνωμένες Πολιτείες μεταμορφώνονται σιγά σιγά

νητο», είναι ένα ανόητο
αμερικανικό λαϊκιστικό
σύνθημα, που αντιγράφηκε από τις ομάδες επικοινωνίας του Μάικ Χάρις
στο Οντάριο τη δεκαετία
του 1990 και στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε από Καναδούς Συντηρητικούς πολιτικούς από τον Andrew
Scheer, τον Doug Ford
μέχρι τον Jason Kenney.
Εκτοξεύτηκε σε όσους
αγωνίστηκαν για να αυξήσουν τις δαπάνες διέλευσης, χρησιμοποιήθηκαν
για την υπεράσπιση νέων
αυτοκινητοδρόμων και
για να αντισταθούν στους
ποδηλατόδρομους.
Η όψιμη και κάπως αμφίβολη στροφή του Premier
Ford από την άρνηση του
κλίματος στον προωθητή
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
υπονομεύεται από την
αποφασιστικότητά του να
κατασκευάσει έναν τεράστιο νέο αυτοκινητόδρομο
μέσω των γεωργικών εκτάσεων βόρεια του Τορόντο.
Όχι τυχαία, θα ανταμείψει
μισή ντουζίνα οικογένειες
ανάπτυξης ακινήτων, καθεμία από τους τεράστιους
δωρητές του, ανοίγοντας
μερικές από τις πιο πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις
στον Καναδά για την ανάπτυξη των προαστίων. Θα
εξοικονομήσει μόνο λεπτά
χρόνου μετακίνησης.
Ο αυτοκινητόδρομος είναι
τόσο ευρέως σε αντίθεση
με την πολιτική της σημερινής κλιματικής κρίσης,
που μπορεί να συμβάλει
στην ήττα του στο Οντάριο
σε λίγους μήνες. Ο Πρωθυπουργός της Αλμπέρτα
Kenney, που δεν αποτελεί
έκπληξη το ότι είναι στον
Καναδά ο τελευταίος στην
εξουσία πραγματικός αμφισβητίας του κλίματος,
μπορεί να αντιμετωπίσει
την ίδια μοίρα ένα χρόνο

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό κάνει check in στις 26 Νοεμβρίου με ένα μέλος
των Ενόπλων Δυνάμεων που εργάζεται για την ανακούφιση από το καταστροφικό
B.C. πλημμύρες.
ξόδεψε σχεδόν ένα δισε- σε «καθυστερητές του αργότερα για παρόμοιους
κατομμύριο δολάρια για κλίματος» - «Ναι, πρέπει λόγους. Αλλά εδώ είναι
την καταπολέμηση των να κάνουμε αλλαγές, αλλά το θέμα: ο Justin Trudeau
πυρκαγιών το 2021. Θα αργά και όχι τώρα». Αλλά μπορεί επίσης να αντιξοδέψει δεκάδες δισε- πολλοί προσκολλώνται μετωπίσει μια παρόμοια
κατομμύρια περισσότε- στις παλιές τους προκατα- ήττα, όχι επειδή δεν είναι
ρα για να ανακάμψει από λήψεις και μυθολογίες - η σπουδαίος ρήτορας για
τις καταστροφές από τις συντριπτική πλειοψηφία την κλιματική κρίση. αυτός
πλημμύρες και στη συνέ- τους που τροφοδοτείται είναι. Αλλά επειδή πάνω
χεια να στραφεί για άλλη από μια βιομηχανία ορυ- από έξι χρόνια έχει χάσει
μια φορά σε επερχόμενες κτών καυσίμων που έχει κάθε στόχο για το κλίμα
καταστροφές πυρκαγιών. περάσει δεκαετίες επιτι- που έχει θέσει, καθιστώΤα αντιπλημμυρικά κτίρια, θέμενη στα αποτελέσματα ντας τον Καναδά τον χειρόοι αυτοκινητόδρομοι, οι της κλιματικής πολιτικής τερο μεταξύ των G7 στον
έλεγχο των εκπομπών,
υπόγειες συγκοινωνίες, - ταυτόχρονα.
οι αγωγοί και οι σιδηρο- «Ο πόλεμος στο αυτοκί- σύμφωνα με τον επίτρο-

πό του για το περιβάλλον
στα τέλη Νοεμβρίου 2021.
Φαίνεται πολύ απίθανο
το ρεκόρ του να βελτιωθεί εκτός και αν , στροφή
στην περίπτωσή του από
την επαναλαμβανόμενη
υπόσχεση έως την αξιοπαρατήρητη ανταπόκριση.
Μια νέα γενιά ψηφοφόρων
θα αγριέψει τους πολιτικούς με πλαστά διαπιστευτήρια για το κλίμα - τους
Fords και τους Kenneys,
μεταξύ άλλων - αλλά θα
τιμωρήσει επίσης τους
προοδευτικούς πολιτικούς που αποτυγχάνουν
να ανταποκριθούν στην
κλιματική κρίση.
Αυτός είναι ο εφιάλτης
που μοιράζονται τώρα
οι πολιτικοί ηγέτες στον
ανεπτυγμένο κόσμο: λένε
την αλήθεια για το κόστος, τους φόρους και
τους περιορισμούς που
θα απαιτήσει ένας σοβαρός αγώνας ενάντια στην
κλιματική αλλαγή σήμερα
— και αντιμετωπίζουν την
ήττα από ένα τρομαγμένο
εκλογικό σώμα. Ή μήπως
συνεχίζουν να παρανομούν, να αρνούνται και
να καθυστερούν και μετά
αντιμετωπίζουν την ήττα
από μια αναδυόμενη πλειοψηφία ψηφοφόρων που
θέλει την αλήθεια και τη
δράση τώρα; Αυτή είναι η
δυαδική τους επιλογή καθώς η πολιτική θερμοκρασία στο κλίμα αυξάνεται,
μαζί με αυτή του πλανήτη,
ως αποτέλεσμα του διασταλτικού μας ιστορικού
μέχρι σήμερα.
Η βενζίνη μπορεί να αυξηθεί έως και 50 σεντ το
λίτρο την επόμενη δεκαετία, όπως και οι φόροι στη
χρήση άνθρακα και άλλων
ορυκτών καυσίμων, καθώς
είναι ο μόνος αποτελεσματικός μηχανισμός που
βρήκαμε για τη μείωση
της χρήσης ορυκτών καυσίμων —η τιμολόγηση της
ρύπανσης —που ξεκινά.
Ο τομέας των πόρων και
η βαριά βιομηχανία θα
αντιμετωπίσουν τεράστιο
εσωτερικό κόστος στην
προσπάθεια να καθαρίσουν τις βρώμικες επιχειρήσεις τους. Ο χάλυβας,
το τσιμέντο, η ναυτιλία, οι
αεροπορικές εταιρείες και
οι μεταφορές με φορτηγά
—καθεμία από τις τεράστιες εκπομπές ρύπων
σήμερα— θα επεκταθεί σε
οικονομικά κρίσιμα σημεία
προσπαθώντας να επιτύχει
νέους και πιο σκληρούς
στόχους βιωσιμότητας.
Τουλάχιστον όσον αφορά
την πολιτική βούληση,
η κλιματική κρίση προβάλλεται με τακτικά πρωτοσέλιδα καταστροφών
που παρέχουν κάλυψη για
σκληρότερη δράση σήμερα. Η αντίδραση ορισμένων κυνικών είναι: «Γιατί ο
Καναδάς πρέπει να πιέσει
σκληρότερα για το κλίμα
όταν οι μεγάλοι απατεώνες
όπως η Κίνα, η Ινδία και τα
έθνη του ΟΠΕΚ+ δεν θα το
κάνουν». Η απάντηση από
έναν κτηνοτρόφο κοτόσυνέχεια στη σελίδα 14
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Η Επιταχυνόμενη Εξέλιξη της Πολιτικής
για την Κλιματική Αλλαγή
συνέχεια από τη σελίδα 13
πουλου στο Άμποτσφορντ
μπορεί κάλλιστα να είναι:
«Επειδή, αν δεν το κάνουμε, περισσότεροι Καναδοί
θα πεθάνουν». Εάν εκατοντάδες επιβάτες του μετρό
του Τορόντο ή του Μόντρεαλ παγιδευτούν σε ένα
πλημμυρισμένο σύστημα
συγκοινωνίας και πολλοί
πεθάνουν - όπως σχεδόν
συνέβη πρόσφατα στη
Νέα Υόρκη - η προσοχή
στην αποτυχία της Ινδίας
και της Κίνας να πληρώσουν τη μανία τους με
άνθρακα θα εξασθενίσει
αμέσως.
Εάν οι Φιλελεύθεροι ενεργούσαν με ειλικρίνεια προσπαθώντας να συνάψουν
ένα πολυετές, διακομματικό σύμφωνο μη επίθεσης
σε ένα σύνολο πολιτικά
σκληρών κλιματικών μέτρων, θα μπορούσαν να
κερδίσουν την υποστήριξη
κάθε καναδικού πολιτικού
κόμματος, εκτός από ένα.
Αντιστάθηκαν σε κάθε
μορφή διακομματικού
υπουργικού συμβουλίου κρίσης στην αρχή της
πανδημίας, ανοίγοντάς
τους σε περιττές κομματικές εκρήξεις από όλους
τους αντιπάλους τους. Η
άρνησή τους να ζητήσουν
ευρύτερη συμβουλή τους
οδήγησε επίσης σε σοβαρές γκάφες, όπως το να
προσπαθούν να κερδίσουν
το δικαίωμα να κυβερνούν
ατελείωτα χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου. Αν
τώρα είναι σοφότεροι για
το πώς να επιβιώσουν από
την εντεινόμενη πολιτική
για την κλιματική κρίση
του σήμερα, μπορεί να
ξανασκεφτούν αυτή την
υπερκομματική προσέγγιση.
Δύο ομάδες ανώτερων
συμβούλων για το κλίμα
μπορεί να είναι χρήσιμες.
Η μια θα αποτελείται από
ανώτερους εκπροσώπους
κάθε κόμματος σ τους
οποίους θα παρέχονται τα
πιο πρόσφατα δεδομένα
και αναλύσεις σε αντάλλαγμα για την προσφορά
τους να εργαστούν σε μια

χτό σε μια πιο φιλική προς
τις επιχειρήσεις, σοβαρή
για το κλίμα επιλογή. Οι
Τόρις θα μπορούσαν να
μελετήσουν το πολύ επιτυχημένο ιστορικό των Γερμανών συντηρητικών για
το κλίμα, ή ακόμα και τις
πιο πρόσφατες προσπάθειες του Μπόρις Τζόνσον
να διεκδικήσει το στέμμα
των κλιματικών μαχητών
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τα επόμενα δύο χρόνια της
κρίσης θα είναι κρίσιμα για
τους Καναδούς πολιτικούς
και για τον κόσμο. Εδώ, θα
έχουμε τρεις ισχυρές επαρχίες — Οντάριο, Κεμπέκ
και Αλμπέρτα — που θα
ψηφίζουν. Οι νικητές θα
είναι εκείνοι που έχουν
προσφέρει αξιόπιστα οράματα για έναν βιώσιμο Καναδά και πώς σκοπεύουν
Πρωθυπουργός Justin Trudeau και ο Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας να φτάσουν εκεί.
Τζον Χόργκαν μετά τη συνάντηση στη Βικτώρια για να συζητήσουν τις προσπάθειες
αρωγής σε ομοσπονδιακό-επαρχιακό επίπεδο, όσον αφορά τόσο το άμεσο κόστος Σε παγκόσμιο επίπεδο,
η συμμορία της COP θα
όσο και την ανοικοδόμηση.
ξανασυνέλθει στο Σαρμ Ελ
μακροπρόθεσμη διακομ- εκτός του Πρωθυπουργι- του να εγκαταλείψουν
Σέιχ, το αιγυπτιακό θέρεματική στρατηγική για κού Γραφείου να κολλή- την αντίστασή τους στη
τρο στην Ερυθρά Θάλαστο κλίμα. Το άλλο, όπως σουν το δάχτυλό τους σε φορολόγηση της ρύπανσα, αυτό το φθινόπωρο.
τα «επιστημονικά τρα- αυτά τα νερά. Ο Τριντό και σης. Οι αντιδράσεις που
Δύσκολα θα αντισταθούπέζια» των επαρχιών, θα η εσωτερική του ομάδα αντιμετωπίζει τώρα σε
με στις προσδοκίες για
μπορούσε να αποτελείται φαίνονται να αναβοσβή- αυτό το ζήτημα και άλεπίτευξη πολύ υψηλότελες ανατροπές πολιτικής
από επιχειρήσεις, εργάτες, νουν όσο ποτέ.
ρου πήχη συμφωνιών και
ακαδημαϊκούς και ΜΚΟ για Ωσ τόσο, ο ρόλος των μπορεί να τερματίσουν
δεσμεύσεων. Μπορεί να
να παρέχουν σχόλια και Συντηρητικών θα είναι ακόμη την ηγεσία του. Εάν,
είναι η τελευταία φορά
συμβουλές σχετικά με τις καθοριστικός. Εάν συνεχί- ωστόσο, αντιμετωπίσει με
εδώ και μερικά χρόνια
απόψεις των Καναδών πο- σουν να περπατούν σε ένα επιτυχία τους εσωτερικούς
που μια αμερικανική κυλιτών. Στα τέλη Νοεμβρίου, τεντωμένο σκοινί ανάμε- του αντιπάλους και κάνει
βέρνηση μπορεί να δείξει
μετά τις καταστροφικές σα στις οργισμένες απαι- τα επόμενα απαραίτητα
την παγκόσμια ηγεσία στο
πλημμύρες στη Βρετανική τήσεις της Αλμπέρτα για βήματα για το κλίμα, αυκλίμα και να κλειδώσει τις
Κολομβία, οι Φιλελεύθεροι περισσότερα ορυκτά καύ- τός και το κόμμα του θα
δεσμεύσεις των ΗΠΑ για
ανακοίνωσαν μια δικομ- σιμα και υποστήριξη αγω- επιστρέψουν σε ανταγωτο κλίμα, όπως έκανε στη
ματική επιτροπή κρίσης γών και στις απαιτήσεις νιστική θέση. Όχι χωρίς
Γλασκώβη. Η πιθανότητα
στην οποία θα προέδρευ- της μεγάλης πλειοψηφίας κάποιες πιθανές αποβοότι το πιο παρεμποδιστιαν από κοινού οι υπουργοί των Καναδών για το κλίμα, λές και αιματοχυσίες στην
κό του κλίματος GOP να
δημόσιας ασφάλειας των θα φαίνονται όλο και πιο πορεία, ομολογουμένως,
κερδίσει ξανά τον έλεγχο
δύο κυβερνήσεων. Αυτό άσχετοι και θα αντιμετω- αλλά αναδυόμενοι με ένα
της Βουλής των Αντιπρομπορεί να χρησιμεύσει ως πίζουν βέβαιη αποτυχία πιο εκλέξιμο κόμμα και
σώπων και πιθανώς της Γεπρότυπο για ένα παρόμοιο ως πιθανό κυβερνητικό όραμα.
ρουσίας το 2022 συνεχίζει
όργανο με ευρύτερο αντι- κόμμα. Το κόμμα μπορεί Ενώ ο Kenney και ο Ford
να αυξάνεται.
κείμενο σε εθνικό επίπεδο. ακόμη και για άλλη μια είναι πιθανώς ηττημέΜια καναδική πολυκομΈνα τέτοιο συμβουλευ- φορά να διχάσει. Στην πο- νοι επειδή δεν μπορούν
ματική συναίνεση για μια
τικό πλαίσιο θα παρείχε ρεία όμως, θα μπορούσαν να θεωρηθούν γνήσιοι
εθνική στρατηγική για
τη δυνατότητα να οικο- επίσης να προκαλέσουν μαχητές της κλιματικής
το κλίμα με αξιόπιστες
δομηθεί ένας ευρύτερος σοβαρή ζημιά σε μια πιθα- κρίσης, οι ομοσπονδιαημερομηνίες, στόχους και
λαϊκός συνασπισμός για νή αναδυόμενη καναδική κοί Συντηρητικοί έχουν
εργαλεία πολιτικής, θα
σκληρότερη δράση για το πολιτική συναίνεση για το περισσότερες επιλογές
σήμαινε ότι οι επόμενες
και ευελιξία. Υπάρχει ένα
κλίμα και να περιορίσει τα κλίμα.
εκλογές μας θα στρεφόταν
πιο άχρηστα κομματικά Ο Έριν Ο’ Τουλ επικίνδυ- μεγάλο δυνητικό κοινό,
περισσότερο στο ποιον
παιχνίδια. Φαίνεται ότι να, αλλά με θάρρος, ανά- που έχει κουρασθεί με την
εμπιστεύονται οι ψηφουπάρχει κάποια προθυμία γκασε την κοινοβουλευ- παραστατική πολιτική του
φόροι να ανταποκριθεί,
μεταξύ των Φιλελευθέρων τική ομάδα και το κόμμα Τριντό, που θα ήταν ανοι-

παρά ποιος μπορεί να υποσχεθεί σε ποιον σε έναν
άλλο γύρο υπόσχεσης για
το κλίμα στάση. Ο Justin
Trudeau θα χρειαστεί να
κάνει πολλές πραγματικές
κλιματικές συνθήκες από
τώρα και στο μέλλον για
να κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό εμπιστοσύνης.
Οι Νεοδημοκράτες και οι
Πράσινοι - παρά τα πρόσφατα δεινά τους - φαίνεται να έχουν τις καλύτερες
θέσεις εκκίνησης σε έναν
τέτοιο διαγωνισμό αυθεντικότητας.
Ο πιο ενδιαφέρον παίκτης
σε έναν τέτοιο αγώνα θα
ήταν οι Συντηρητικοί. Η
αποτυχία να συνεχίσουν
προς την κατεύθυνση της
ακεραιότητας του κλίματος θα μπορούσε να τους
μειώσει στις αγροτικές
περιοχές και στο λιβάδι.
Προχωρώντας γρήγορα
στη διαμόρφωση μιας
«Συντηρητικής στρατηγικής για το κλίμα», της
οποίας η έμφαση δίνεται
στην προστασία των καναδικών οικογενειών και
των επιχειρήσεων από τις
απώλειες και τις ζημιές που
αντιμετωπίζουν τώρα, μια
στρατηγική που ανταμείβει επιχειρηματικούς και
επενδυτές που είναι σοβαροί ως προς τη βιωσιμότητα εταίρους με οικονομική
και πολιτική υποστήριξη
και μια που κάνει πιστευτές
δεσμεύσεις για την επίτευξη αξιόπιστων κλιματικών
στόχων, θα μπορούσε να
μεταμορφώσει την έκκλησή τους ως ανανεωμένο
κυβερνητικό κόμμα.
Ο Erin O’Toole θα μπορούσε, ίσως, να τοποθετήσει
μια μικρή πλάκα πάνω
από το γραφείο του που
θα έλεγε απλά, «Αδράξτε
την Ημέρα»

συμμετοχή των πολιτών·
οργανωτική ικανότητα,
ανθεκτικότητα και δημόσια υγεία· και την οικονομική βιωσιμότητα. Οι
αιτήσεις και για τις τρεις
ροές θα κλείσουν στις 11
Φεβρουαρίου 2022. Λεκτική κοινοποίηση της
χρηματοδότησης στους
αποδέκτες έως τις 31
Μαρτίου 2022, κονδύλια
που δημοσιεύθηκαν τον
Απρίλιο του 2022. Αυτή η
χρονική στιγμή εξασφαλίζει ότι ο Δήμος θα είναι
σε θέση να επιβεβαιώσει
τη χρηματοδότηση για
επιτυχημένες αιτήσεις εν
όψει των θερινών φεστι-

βάλ, οι οποίοι βασίζονται
στη χρηματοδότηση για
τα έξοδα σχεδιασμού και
φεστιβάλ.

Ο Robin V. Sears, πρώην
εθνικός διευθυντής του
NDP και αργότερα γενικός
εκπρόσωπος του Οντάριο
στην Ασία, είναι ανεξάρτητος σύμβουλος επικοινωνίας με έδρα την Ottawa

Ο Δήμος του Τορόντο δέχεται αιτήσεις για νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
Πολιτιστικών Φεστιβάλ, για την ενίσχυση της υποστήριξης πολιτιστικών φεστιβάλ και την οικονομική ανάκαμψη.
συνέχεια από τη σελίδα 1
ετήσια λειτουργία και επιχορηγήσεις έργων. Διαφορετικά κριτήρια επιλεξιμότητας ισχύουν για
κάθε ροή. Οι αιτούντες
μπορούν να υποβάλουν
αίτηση μόνο στη ροή για
την οποία πληρούν όλα τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
Το CFFP αναπτύχθηκε σε
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις
κοινότητες που επιδιώκουν την υποστήριξη του
Δήμου και ανταποκρίνεται
στη δέσμευση της πόλης
να βελτιώσει τις διαδικασίες επιχορήγησης, να

αυξήσει την πρόσβαση
σε διάφορες πολιτιστικές
κοινότητες και να υποστηρίξει δραστηριότητες
εκτός του κέντρου της
πόλης. Σχεδιασμένο για να
υποστηρίξει την ανάπτυξη
του τομέα του φεστιβάλ,
το πρόγραμμα προωθεί
επίσης την πρόσβαση, την
ισότητα, την ένταξη και την
καινοτομία υπηρεσιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ενέκρινε τη δημιουργία
του προγράμματος τον
Νοέμβριο του 2021: http://
app.toronto.ca/tmmis/
viewAgendaItemHistory.
do?item=2021.EC25.2.
Η βασική χρηματοδότη-

ση ύψους 1,78 εκατομμυρίων δολαρίων για το
πρόγραμμα χρηματοδότησης πολιτιστικών φεστιβάλ περιλαμβάνεται
στην υποβολή προϋπολογισμού λειτουργίας για
την οικονομική ανάπτυξη
και τον πολιτισμό για το
2022. Η χρηματοδότηση
για αυτό το πρόγραμμα
αποτελείται από ετήσιες
λειτουργικές δεσμεύσεις
ύψους 1,28 εκατομμυρίων
δολαρίων που έγιναν σε
οργανισμούς που χρηματοδοτούνταν προηγουμένως στο πλαίσιο της
συνιστώσας φεστιβάλ του
προγράμματος Μεγάλων

Πολιτιστικών Οργανισμών
συν μια ενίσχυση 500.000
δολαρίων που εγκρίθηκε
στους προϋπολογισμούς
λειτουργίας του EDC για το
2020 και το 2021. Το 2020,
αυτή η ενισχυμένη χρηματοδότηση εκταμιεύτηκε
στο πλαίσιο του εφάπτετ
προγράμματος αποκατάστασης πολιτιστικών
φεστιβάλ. Το 2021, διατέθηκε στην πρωτοβουλία
ShowLoveTO.
Οι αιτήσεις για CFFP θα
αξιολογούνται σύμφωνα
με κριτήρια όπως: πολιτιστική ζωτικότητα· τον
δημόσιο αντίκτυπο και τη

Οι ηλεκτρονικές ενημερωτικές συνεδρίες σχετικά με
τη διαδικασία υποβολής
αιτήσεων θα πραγματοποιηθούν στις 11 ιανουαρίου και στις 18 Ιανουαρίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CFFP, τα
κριτήρια επιλεξιμότητας,
τις οδηγίες προγράμματος και την εφαρμογή είναι διαθέσιμες στο www.
toronto.ca/culturegrants.
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Γιατί δεν πρέπει να αφεθεί η στεγαστική
κρίση του Καναδά στις επαρχίες
Του Μαξ Φόσετ
Πρώτον: Η ανάγκη για περισσότερη ομοσπονδιακή
ηγεσία.
Σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις εξακολουθούν να
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που παρουσιάζει
η συνεχιζόμενη παγκόσμια
πανδημία, για να μην πω
τίποτα για τις οικονομικές
επιπτώσεις που συνδέονται με τις προσπάθειες
αντιμετώπισής της, μπορείτε να καταλάβετε γιατί
κάτι σαν την άνοδο των
τιμών των κατοικιών δεν
θα βρίσκονταν στη λίστα
των προτεραιοτήτων τους.
Εξάλλου, πάνω από τα
δύο τρίτα των Καναδών
έχουν σπίτια και δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να
διασκεδάσουν την ιδέα της
μείωσης της αξίας του μοναδικού μεγαλύτερου περιουσιακού τους στοιχείου. Αυτό καθιστά δύσκολο
το να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με
τον αρνητικό αντίκτυπο
της αύξησης των τιμών
στις ζωές εκατομμυρίων
Καναδών, δεν ενοχλεί το
να αναφερόμαστε για τους
τρόπους αντιστροφής του.
Ένα μπέρδεμα την πραγματικότητα το ότι η στεγαστική πολιτική εμπίπτει
κυρίως στην επαρχιακή και
δημοτική δικαιοδοσία και
είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση - και, για να
είμαστε ξεκάθαροι, πολλές
διαδοχικές ομοσπονδιακές
κυβερνήσεις - δεν έχουν
θέσει τη στέγαση στην
κορυφή της πολιτικής της
λίστας υποχρεώσεων .
Αλλά αφού ο COVID-19
έριξε ένα νέο φορτίο βενζίνης στη φωτιά που είναι
η στεγαστική αγορά του
Καναδά, θα πρέπει να είναι
σαφές σε όλους εκτός από
τον πιο μυωπικά συμφέροντα ιδιοκτήτη σπιτιού ότι

Ο Υπουργός Στέγασης και Διαφορετικότητας και Ένταξης Αχμέντ Χουσέν σηκώνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου των ερωτήσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων στο
Κοινοβούλιο Hill στην Οτάβα την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021.
έχουμε μια ανεξέλεγκτη για την υποστήριξη της ρύτερα ραβδιά, και κάθε
ανάπτυξης μεγαλύτερης μέρα που η ομοσπονδιακή
κρίση στα χέρια μας.
Οι τιμές των κατοικιών προσφοράς. Αλλά η ομο- κυβέρνηση τσιμπάει στις
έχουν αυξηθεί κατά 50 τοις σπονδιακή κυβέρνηση έχει άκρες αυτού του προβλήεκατό σε εθνικό επίπεδο τα μεγαλύτερα και καλύτε- ματος είναι άλλη μια μέρα
μόλις τα τελευταία πέντε ρα βέλη στη φαρέτρα της που γίνεται όλο και πιο δύχρόνια και δεν είναι πλέον και έχει περάσει καιρός να σκολο να αντιμετωπιστεί.
μόνο μέρη όπως το Βαν- αρχίσει να χρησιμοποιεί
Ναι, ο Καναδάς έχει τον
κούβερ, το Τορόντο και το περισσότερα από αυτά.
Μόντρεαλ που οδηγούν Ο πρόσφατα ανακοινωθείς πρώτο του ομοσπονδιακό
σε αυτή την άνοδο. Το τε- φόρος ενός τοις εκατό σε υπουργό στέγασης στον
λευταίο σκέλος έχει δει τα κενές ή μερικά χρησιμο- Ahmed Hussen, αλλά εξαπροάστια και τα περίχωρα ποιούμενες κατοικίες που κολουθεί να είναι χωρίς το
αυτών των υπερθερμαινό- ανήκουν σε μη κατοίκους δικό του τμήμα και είναι
μενων αγορών να σημειώ- είναι μια αρχή, αλλά ανα- υπεύθυνος για άλλα κανουν εξίσου γελοία κέρδη μένεται να συγκεντρώσει θήκοντα στο ρόλο του (ο
τιμών καθώς οι πιθανοί μόνο 200 εκατομμύρια τίτλος του περιλαμβάνει
ιδιοκτήτες κατοικιών ξε- δολάρια τον πρώτο χρόνο “Diversity and Inclusion”).
φεύγουν από τις μεγάλες - ένα σφάλμα στρογγυλο- Γι’ αυτό ήρθε η ώρα να
πόλεις και προσπαθούν να ποίησης σε ένα σφάλμα ανασυσταθεί το Υπουργείο
βρουν μια βάση στις γύρω στρογγυλοποίησης όταν Αστικών Υποθέσεων, ένα
πρόκειται για το μέγεθος που υπήρχε για λίγο στη
κοινότητες.
Αφού έπεσε κάτω από τα των κατοικιών του Κανα- δεκαετία του 1970 πριν
500.000 δολάρια κατά τα δά αγορά. Η νέα επιστο- καταργηθεί σταδιακά από
πρώτα στάδια της πανδη- λή εντολής της Chrystia τη φιλελεύθερη κυβέρμίας, η μέση τιμή κατοικίας Freeland ως υπουργού νηση της εποχής. Και ενώ
στον Καναδά έφτασε τα Οικονομικών την καθο- βρισκόμαστε σε αυτό, ας
720.850 δολάρια τον Νο- δηγεί επίσης να επιβάλει του δώσουμε αληθινά δόφόρο κατά της ανατροπής ντια - και τη δυνατότητα
έμβριο - ένα νέο υψηλό.
Οι δημοτικές και οι επαρχι- σε ακίνητα που δεν κρα- να πάρουμε ένα δάγκωμα
ακές κυβερνήσεις έχουν να τούνται για τουλάχιστον από τη στεγαστική κρίση.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι
διαδραματίσουν βασικό 12 μήνες.
ρόλο εδώ, είτε πρόκειται Αυτά είναι απλά κλαδιά που θα μπορούσε να το κάγια ζητήματα ζωνών είτε όταν απαιτούνται πολύ βα- νει αυτό, από τις μεγαλύτε-

ρες επενδύσεις σε δημόσιες κατοικίες (περισσότερα
για αυτό αργότερα) έως
την αύξηση της σημασίας
της ενοικίασης και των
ενοικιαστών (θα φτάσουμε
και σε αυτό). Ωστόσο, ανεξάρτητα από το ποια μονοπάτια πολιτικής επιλέγει
να ακολουθήσει, πρέπει να
σταματήσει να μεταδίδει
συνήθως τα χρήματα σε
άλλες δικαιοδοσίες.
Κατά ειρωνικό τρόπο, πριν
από περισσότερα από 50
χρόνια, υπό την ηγεσία
του πρώτου πρωθυπουργού Τριντό, ο Καναδάς
προσπάθησε αρχικά να
αντιμετωπίσει μια επερχόμενη εθνική στεγαστική κρίση. Αφού κέρδισε
την ηγεσία του κόμματος
το 1968 και σχημάτισε
κυβέρνηση πλειοψηφίας
αργότερα εκείνο το έτος, ο
Τριντό διόρισε τον πρώην
αντίπαλό του Paul Hellyer
να προεδρεύσει μιας Task
Force για τη στέγαση και
την αστική ανάπτυξη.
Αλλά ο Hellyer παραιτήθηκε από το υπουργικό
συμβούλιο μετά την έκθεσή του, κάτι που σήμαινε
ότι η σειρά από φιλόδοξες
συστάσεις του - συμπεριλαμβανομένης της πολύ
μεγαλύτερης ομοσπονδιακής ανάμειξης στον φάκελο στέγασης - έπεσαν στο
κενό των Φιλελευθέρων. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός δεν
πίστευε ότι ήταν σκόπιμο η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να παρεισφρήσει στην
επαρχιακή δικαιοδοσία.
Με τον καιρό, και με την
πίεση από τα σωστά μέρη,
υποχώρησε — και γεννήθηκε μια σύντομη χρυσή
εποχή ομοσπονδιακής
ανάμειξης στη στεγαστική
αγορά του Καναδά, η κληρονομιά της οποίας μπορεί
να φανεί ακόμη σήμερα
σε ορισμένα από τα γηρασμένα συνεταιριστικά
στεγαστικά μας έργα.
Χρειαζόμαστε μια πολύ

μεγαλύτερη χρυσή εποχή τώρα. Όπως έγραψε ο
Hellyer στην έκθεσή του,
ήταν «παράλογο, αν όχι
αδιανόητο, η κυβέρνηση
του Καναδά να μπορούσε
να έχει υπουργεία που
να ασχολούνται με την
αλιεία, τη δασοκομία, τις
υποθέσεις βετεράνων και
άλλα θέματα που αφορούν μια μειοψηφία του
πληθυσμού, αλλά κανένα
να ασχολείται με πλήρη
απασχόληση με τα αστικά
προβλήματα που αφορούν
περισσότερο από το 70
τοις εκατό του πληθυσμού,
για να μην αναφέρουμε
τη στέγαση που αφορά
σχεδόν όλους».
Αυτά τα αστικά προβλήματα έχουν γίνει πιο δυσεπίλυτα τις δεκαετίες από τότε
που ο Hellyer υπέβαλε την
έκθεσή του και τώρα αφορά πολύ περισσότερο από
το 70 τοις εκατό του πληθυσμού. Η ιστορία μπορεί
να μην επαναλήφθηκε το
2021, αλλά είναι δύσκολο
να μην την ακούσεις να
έχει ομοιοκαταληξία εδώ.
Θα ενοχλούσε τις επαρχίες πιθανή ομοσπονδιακή
εισβολή στη δικαιοδοσία τους; Σχεδόν σίγουρα.
Αλλά έχουμε ξεπεράσει
πολύ το σημείο όπου αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως δικαιολογία για την
αδράνεια. Οι μεγαλύτερες
πόλεις μας βρίσκονται στη
διαδικασία της διάπραξης
μιας μορφής οικονομικής αυτοκτονίας, κατά την
οποία οι νέοι και οι νέοι
κάτοικοι που δημιουργούν
και διατηρούν τη ζωτικότητά τους εκμηδενίζονται.
Μπορεί να είναι πολύ αργά
για να αντιστραφεί όλη
η ζημιά που προκλήθηκε
από την άνοδο των τιμών
των κατοικιών. Αλλά η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
πρέπει να παρέμβει προτού γίνουν περισσότερα
- και να χαθεί περισσότερο
έδαφος στη διαδικασία.

Η Παρακμή της Φροντίδας Γίνεται Ενδημική
Τ ο υ Gle n Pe a r s on —
National Newswatch
Ο τίτλος στους Hill Times
αυτή την εβδομάδα τα είπε
όλα: Οι βουλευτές λένε ότι
οι Καναδοί αισθάνονται
«εξοργισμένοι», «απογοήτευση» με την πανδημία
και ο Γκρέιβς λέει ότι η
εθνική προοπτική «δίχως
έκπληξη σκοτεινή». Αυτό
που δεν μπορούσαν να
κάνουν τα αρχικά κύματα
της πανδημίας, το πέτυχε
η Omicron με αστραπιαία
ταχύτητα. Οι Καναδοί είναι
εξαντλημένοι, με ελάχιστο
ενδιαφέρον για οτιδήποτε,
συμπεριλαμβανομένης
της πολιτικής, που δεν
τους επηρεάζει προσωπικά. Είναι κατανοητό και
απογοητευτικό.
Καθώς αυτή η χώρα επικεντρώνεται στα προβλήματα COVID 19 του εδώ
και τώρα, τα περισσότερα
προηγμένα έθνη αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν
ένα ζήτημα που έχει δημι-

ουργηθεί χρόνια, δεκαετίες ακόμη και. Ονομάστε
το «παρακμή φροντίδας».
Όπως το έθεσε ο πρώην
Διοικητής της Τράπεζας
του Καναδά, καθώς και ο
προηγούμενος Διοικητής
της Τράπεζας της Αγγλίας,
Mark Carney στο τελευταίο βιβλίο του Value(s),
έχουμε περάσει από μια
«οικονομία της αγοράς» σε
μια «κοινωνία της αγοράς».
Στη διαδικασία, χάσαμε
την αίσθηση του σκοπού
μας σχετικά με το ποια
κυβέρνηση, η ελεύθερη
αγορά και η ιδιότητα του
πολίτη έπρεπε να συνεργαστούν γύρω από αυτό.
Ήμασταν όλοι ένοχοι στη
μετάβαση και τώρα καταλαβαίνουμε τη μυωπία
μας. Η βιασύνη για τα χρήματα και τα φθηνά προϊόντα μας απομάκρυναν
από την πραγματικότητα
στην οποία θα έπρεπε να
είχαμε επικεντρωθεί: αυξανόμενο χρέος (δημόσιο

και ιδιωτικό), κλιματική
αλλαγή, απώλεια ουσιαστικής εργασίας, αυξανόμενο
κόστος της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ανησυχητικά ε πί πεδα
αστέγων σε κάθε κοινότητα, ο ατελείωτος κύκλος
της φτώχειας, η αποτυχία
της κατάλληλης στήριξης για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, η ολίσθηση
της μεσαίας τάξης και η
ολοένα και πιο απρόσιτη
αγορά κατοικίας. Σε συνδυασμό, τέτοια πράγματα
ήταν το βασικό στοιχείο
των ακμαίων χρόνων μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Όλες αυτές οι πραγματικότητες στροβιλίζονταν
σε συνεχείς διακυμάνσεις
τις τελευταίες δεκαετίες,
αλλά αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό για την πιθανότητα «ανάπτυξης της
οικονομίας». Τώρα που ο
κοροναϊός κυριαρχεί τα τελευταία δύο χρόνια, αυτά

τα σημάδια κοινωνικής,
δημοκρατικής και οικονομικής μυωπίας έχουν γίνει
ανησυχητικά εμφανή. Οι
ηλικιωμένοι, οι φτωχοί, οι
περιθωριοποιημένοι, οι
επισιτιστικά ανασφαλείς,
οι κοινωνικοί λειτουργοί
και τώρα, όλο και περισσότερο, οι εργαζόμενοι
στον τομέα της δημόσιας
υγείας που έχουν εμποδίσει τα συστήματα υγείας
μας να καταρρεύσουν υπό
τις πιέσεις της πανδημίας
κινδυνεύουν. Και όλες αυτές οι υποτιθέμενες χώρες
ευημερίας στη Δύση έχουν
επιτρέψει με κάποιο τρόπο
έναν κόσμο όπου οι πιο
ευάλωτοι είναι τώρα οι πιο
απειλούμενοι. Επιτρέψαμε
σε αυτές τις υποστηρίξεις να μειωθούν, και σε
όλη μας την αναγκαστική
απομόνωση, κατανοούμε
τώρα καλύτερα το πραγματικό κόστος της συλλογικής μας παραμέλησης.
Υπήρξαν σωροί δημοσι-

ευμένων αναφορών όλα
αυτά τα χρόνια που μιλούσαν για περιφρόνηση
του κοινού. Έχοντας λάβει
ελάχιστη βοήθεια ή υποστήριξη, τα συστήματα
έχασαν την ευρωστία τους,
αποθαρρύνοντας τους
εργαζόμενους και τους
διαχειριστές. Στις εγκαταστάσεις περίθαλψης, το
προσωπικό αντιμετώπιζε
αυξανόμενη επισφάλεια
καθώς οι πολυεθνικές εταιρείες εισέβαλαν στα δημόσια συστήματα υγείας με
στραμμένα μάτια προς την
ουσία. Τα νοσοκομεία και
οι ιατρικές εγκαταστάσεις
αντιμετώπισαν παρόμοιες περικοπές, με αποτέλεσμα οι γιατροί και το
προσωπικό υποστήριξης
να αναγκάζονται όλο και
περισσότερο να κάνουν
περισσότερα με λιγότερα.
Η φτώχεια και οι καταστροφές των ψυχικών ασθενειών αυξήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, παρά τη

δραματική επιτυχία στον
χρηματοπιστωτικό κλάδο.
Ενώ οι κυβερνήσεις εστίασαν στις αγορές και τις
επενδύσεις, το έκαναν σε
βάρος της κοινωνικής ευημερίας των κοινοτήτων.
Η έλλειψη στέγης κατέστη
αδύνατο για τις πόλεις να
την αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά χωρίς ισχυρότερη υποστήριξη από ανώτερα επίπεδα κυβέρνησης,
η οποία σπάνια έφτανε με
αποτελεσματικό ή έγκαιρο
τρόπο. Οι άνθρωποι που
χρειάζονταν βοήθεια για
να φύγουν από την κοινωνική πρόνοια ξόδεψαν
ατελείωτες ώρες αναζητώντας βοήθεια και τελικά τα
παράτησαν, υποχωρώντας
στην κοινοτική φροντίδα
που ήταν ήδη πέρα από τις
δυνατότητες. Οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι
πολίτες παρακολουθούσαν καθώς, σε μια χρονική
συνέχεια στη σελίδα 18

16

January 13, 2022

PATRIDES

Καθώς οι συνομιλίες με τη
Ρωσία καθυστερούν, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ προειδοποιεί για
νέο πόλεμο στην Ευρώπη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, στο κέντρο, και ο αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Alexander Grushko, τέταρτος δεξιά, φτάνουν για
το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη, 12
Ιανουαρίου 2022.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
στην Ανατολική Ευρώπη σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η
Ρωσία κάθισαν στο ίδιο
στα επίπεδα του 1997.
Η απειλή ενός νέου πολέ- Αυτά τα αιτήματα έχουν τραπέζι και ασχολήθηκαν
μου στην Ευρώπη είναι απορριφθεί πλήρως από με ουσιαστικά θέματα.”
πολύ πραγματική, δήλωσε τη συμμαχία. Η τετράωρη Η Μόσχα έχει επανειλημσήμερα ο γενικός γραμμα- συνάντηση της Τετάρτης μένα αρνηθεί ότι σχεδιάζει
τέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ- μεταξύ των πρεσβευτών να εισβάλει στην Ουκρανία
τενμπεργκ μετά τις συνο- του ΝΑΤΟ και μιας ρωσικής — αλλά την Τρίτη πάνω
μιλίες με τη Ρωσία στην αντιπροσωπείας ήταν μια από 3.000 Ρώσοι στρατιέδρα της στρατιωτικής «καθοριστική στιγμή για ώτες πραγματοποίησαν
συμμαχίας στις Βρυξέλλες. την ευρωπαϊκή ασφάλεια», άσκηση με πραγματικά
Η προειδοποίηση του δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ. πυρά κοντά στα σύνορα.
Στόλτενμπεργκ εκδόθη- Το ΝΑΤΟ ήταν έτοιμο να Ο Ρώσος πρόεδρος Βλακε καθώς η κυβέρνηση διαπραγματευτεί με τη ντιμίρ Πούτιν επέμεινε
Τριντό αντιμετωπίζει αυ- Ρωσία σχετικά με στρα- ότι η χώρα του χρειάζεται
ξανόμενη πολιτική πίεση τιωτικές ασκήσεις, τον γραπτές εγγυήσεις ασφααπό την φωνητική κοινό- έλεγχο των όπλων και την λείας ότι δεν θα υπάρξει
τητα της ουκρανικής δια- ανάπτυξη πυραύλων, είπε περαιτέρω επέκταση του
σποράς στον Καναδά να —αλλά δεν θα επιτρέψει ΝΑΤΟ.
κάνει περισσότερα για να στη Μόσχα να αποφασίσει Ο Στόλτενμπεργκ είπε ότι
βοηθήσει στην αποτροπή ποιες χώρες μπορούν να οποιαδήποτε χρήση βίας
εισβολής ρωσικών στρα- ενταχθούν στη συμμαχία. κατά της Ουκρανίας από
«Υπάρχει πραγματικός κίν- τους Ρώσους «θα ήταν
τευμάτων.
Η συνεδρίαση του Συμ- δυνος για νέα ένοπλη σύ- ένα σοβαρό στρατηγικό
βουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας γκρουση στην Ευρώπη», λάθος» για το οποίο η Ρωολοκληρ ώθηκε χωρίς δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ σία θα πλήρωνε υψηλό
σταθερή δέσμευση για σε διαθεσιμότητα μετά τη τίμημα.
Τα σχόλιά του απηχήθηκαν
περισσότερο διάλογο σχε- συνάντηση.
τικά με τις απαιτήσεις της “Υπάρχουν σημαντικές από τον πρωθυπουργό
Μόσχας. Η Ρωσία επιμένει διαφορές μεταξύ των συμ- Τζάστιν Τριντό σήμερα, ο
να απορριφθεί η ένταξη μάχων του ΝΑΤΟ και της οποίος είπε ότι καταδίκατης Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ Ρωσίας. Οι διαφορές μας σε «με κανέναν αβέβαιο
και να επιστρέψει η ανά- δεν θα είναι εύκολο να τρόπο» την απειλή της
πτυξη στρατευμάτων και γεφυρωθούν, αλλά είναι ρωσικής επιθετικότητας
εξοπλισμού της συμμαχίας θετικό σημάδι ότι όλοι οι κατά τη διάρκεια τηλε-

Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau δίνει τα χέρια με τα καναδικά στρατεύματα μετά την
ομιλία του στη Στρατιωτική Βάση Adazi στην Kadaga της Λετονίας, στις 10 Ιουλίου
2018.

φωνικής επικοινωνίας την
προηγούμενη ημέρα με
τον Ουκρανό πρόεδρο
Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Σημαντικές συνέπειες»
για τη Ρωσία
«Είμαστε όλοι εξαιρετικά
ανήσυχοι γι’ αυτό και είμαστε ενωμένοι ως σύμμαχοι
σε όλο τον κόσμο καλώντας τη Ρωσία να αποκλιμακωθεί και [έχουμε]
υποδείξει ότι θα υπάρξουν
σημαντικές συνέπειες με
τη μορφή κυρώσεων εάν
ληφθούν περαιτέρω επι-

θετικές ενέργειες από τη
Ρωσία». είπε ο Τριντό.
Είπε επίσης ότι ο Καναδάς «θα συνεχίσει να είναι
εκεί», αναφερόμενος στη
στρατιωτική εκπαιδευτική
αποστολή στην Ουκρανία
και την ανάπτυξη καναδικών στρατευμάτων ως
μέρος μιας ομάδας μάχης
υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ
στη Λετονία.
Οι Ουκρανοί-Καναδοί
που ανησυχούν για την
προοπτική ενός πολέμου
καλούν τη φιλελεύθερη

κυβέρνηση να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει
την Ουκρανία μέσω της
διπλωματίας και ενισχύοντας τις άμυνές της.
Τον περασμένο μήνα, το
Ουκρανικό Καναδικό Κογκρέσο (UCC) υπέβαλε μια
σειρά συστάσεων πολιτικής στην Υπουργό Εξωτερικών, Mélanie Joly. Στην
κορυφή της λίστας ήταν
μια πρόταση για αποστολή
συνέχεια στη σελίδα 18
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ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ; ΠΕΣΤΕ
ΤΑ ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΛΑΟΣ

Είπαμε τα ορθά κάλανδα τώρα
θα πούμε και τα στραβά
Η σεβαστή κ. ΠτΔ
ελαφρώς αγνοεί τον βαθύτερο
ρ όλο τ η ς κσ ι
αδυνατεί να εκφράσει το σύνολο
των απανταχού
Ελλήνων .
Αντίθετα, εκφράζει περιθωριακές
και ακραίες θέσεις
της αρεσκείας της
. Το κόστος για
την ίδια ελάχιστο,
αλλά για σας κ.
Μητσοτάκη και
το κόμμα σας το
πολιτικό κόστος
μεγάλο και για την
Στον άρχοντα μας πατρίδα η ζημία μέγιστη.

Πρωθυπουργό κ. ΚυΤο δεύτερο λάθος σας
ριάκο Μητσοτάκη
Το πρώτο λαθάκι ατυχής
η επιλογή της κ. Σακελλαροπούλου στον ανώτατο θεσμό της ΠτΔ.. Η κ.
ΠτΔ ηρνήθη επιμόνως να
αναφέρει τη λέξη «Μακεδονία» σε δύο μηνύματα
της , απομάκρυνε τη σημαία και τα σύμβολα των
αγωνιστών του 21 από
κοντά της , απαξιεί να
κρούουν τον εθνικό ύμνο,
δεν ασπάζεται το ευαγγέλιο και γενικά ενώ έντονα
εκφράζει το ενδιαφέρον
της για τις μειοψηφίες ,
τους περιθωριακούς και
τα « προσφυγάκια» , τα
οποία αυξάνονται και πληθύνονται, ουδόλως ενδιαφέρεται για τα «Ελληνάκια» που εξαφανίζονται
δημογραφικά και γίνονται
αντικείμενο διωγμών από
τον ισλαμοφασισμό εντός
της χώρας και εκτός.
Έντονο το ενδιαφέρον της
Κυρίας για την αλλαγή του
πρωτοκόλλου ώστε να μην
υστερήσει η προβολή του
συντρόφου της σε κάθε
επίσημη παρουσία της . Για
όλα αυτά εισέπραξε κατά
την προσέλευση της στον
Αγ, Δημήτριο στην Θεσσαλονίκη την 28η Οκτ.2021
του κοινού την παγερή
αδιαφορία, εν αντιθέσει
προς τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ ο οποίος καταχειροκροτήθηκε.
Στο πρόσωπο του/της ΠτΔ
εκπροσωπείται το Ελληνικό Έθνος και επομένως
επιβάλλεται να σέβεται
τον διαχρονικό Πολιτισμό
μας και όχι τα ρεύματα
της «Παγκοσμιοποίησης»
. Τώρα που βάλλεται πανταχόθεν ο Ελληνισμός και
οι Αξίες του πρώτιστο καθήκον έχει να στηρίξει το
Έθνος και τις συνιστώσες
δυνάμεις του(τη φυλή μας
όπου γης, τη λατρεία μας,
τη διαχρονική μας Ιστορία
,τη Γλώσσα, τα Ήθη-Έθιμα
μας, τους μύθους τους
ήρωες μας, τις παραδόσεις
μας κ.ο.κ )

η αν τικατάσ ταση του
επιτυχημένου ΥΦΕΘΑ
Στρατηγού κ. Αλκιβιάδη
Στεφανή αρχιτέκτονα της
απόκρουσης της τουρκικής εισβολής στον Εβρο
και στα νησιά του Ανατ.
Αιγαίου από τον αποτυχημένο Υφυπουργό Φυσικών
Καταστροφών κ. Νίκο
Χαρδαλιά.
Ο τελευταίος άφησε πίσω
του καμένη τη Βόρεια Αττική και 1.500.000 στρέμματα στην Βόρεια Εύβοια,
ρεκόρ καταστροφής όλων
των εποχών.
Οι απόστρατοι Αξιωματικοί καθώς και οι πολίτες
του Έβρου και των νησιών
του Ανατ. Αιγαίου έχουν
καταγράψει την αχαριστεία αυτή και φοβούνται
ότι στην περίπτωση που η
Τουρκία επαναλάβει δια
των μεταναστών ή ένοπλη
εισβολή ο νέος ΥΦΕΘΑ
κ. Χαρδαλιάς ο οποίος
δεν έχει ιδέα τακτικής και
στρατηγικής με «μάσκες»
θα εξορκίσει τον εχθρό.

Να τα πούμε και
στον κ. Δένδια

ληθεί στην Ουάσιγκτον
για να επιβιώσει, γνωστός
από το αμίμητο για την
εχθρότητα της Ρωσικής
Εκκλησίας: « σκασίλα μου»
Την ίδια αδιαφορία και
αδυναμία δείχνουν και
τα λοιπά Πατριαρχεία για
την τύχη των Ορθοδόξων
πληθυσμών που διώκονται
αγρίως και αφανίζονται και
για να σώσουν τη ζωή τους
οι πιστοί μεταναστεύουν .
Σε λιγο δεν θα υπάρχουν
Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή που γεννήθηκε και
δίδαξε ο Ιησούς. Αλλά και
εντός της Ελλάδος βάλλεται αγρίως η Ορθόδοξη
Εκκλησία και οι Αξίες του
Ελληνισμού, ακόμη και
από το κράτος.
Σωστός βόρβορος η
μεσημβρινή εκπομπή(30/12/21) του ΡάδιοΣΚΑΙ σε χυδαιότητα και
γελοιοποίηση, σε βάρος
απόντων επισκόπων και
ιερέων. Σε έκανε να εκραγείς κυριολεκτικώς από
θυμό και αηδία.
Αυτό το θεωρώ «ρατσισμό» σε βάρος των Ελλήνων. Αν έλεγε το έν δέκατον αυτών εναντίον του
Ισλάμ σήμερα ο άφρων
και ανεγκέφαλος « λιβελογράφος» θα ήταν ξεγραμμένος.
Και ενώ η Ορθοδοξία δεν
ενδιαφέρεται για τους Χριστιανούς δεν θα έπρεπε
να βρίσκεται το θέμα συνεχώς στην ατζέντα του
ΥΠΕΞ ; Αναμένουμε από
τον κ. Δένδια να πράξει
τα δέοντα.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ .
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΙΣΙΟΝ
ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ,

ΣΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΈΔΑΣ ΤΟ
ΝΕΦΕΛΩΜΑ Ο ΚΟΡΩΤο τρίτο λάθος είναι πρωΝΟΙΟΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟ
τίστως της Ορθόδοξης
ΜΑΚΡΙΑ
Εκκλησίας και εμμέσως
αφορά την Κυβέρνηση
ΩΣ ΤΟΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ
. Τούτο έχει να κάνει με
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥτην αδιαφορία της ΟρΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ
θοδοξίας να προστατεύει
ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ !!!
το ποίμνιο της από την
γενοκτονία εκ μέρους της
ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΤουρκίας και των εξτρεΡΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ
μιστικών ισλαμιστικών
ΞΑΝΑ
οργανώσεων της στο
χώρο της Συρίας , Ιράκ και
ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ
της Εγγύς Ανατολής. Και
ΦΟΒΙΖΟΥΝ Τ’ ΑΣΦΑΙΡΑ
ενώ συμβαίνει εδώ και
ΠΥΡΑ.
δεκαετίες ουδείς γνωρίζει το έγκλημα και ουδείς
Αμφικτύων
καταδικάζει την Τουρκία .
Ούτε και τους χριστιανούς
31/ 12/ 2021
που έφθασαν στη χώρα
μας πρόσφυγες κυνηγημέ*Αμφικτύων είναι ο Υπονοι δεν φρόντισε να περιστράτηγος ε.α Κωνσταντίθάλψει η Εκκλησία της Ελνος Κωνσταντινίδης>
λάδος και ο Αρχιεπίσκοπος
κ. Ιερώνυμος . Ο ΟικουμεΣυγγραφεύς, Μέλος της
νικός Πατριάρχης Κωνστ/
Εταιρείας Ελλήνων Λογοπόλεως κ. Βαρθολομαίος
τεχνών
είναι «όμηρος της Τουρκίας» και εχει προσκολ-
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Η Παρακμή της Φροντίδας
Γίνεται Ενδημική
συνέχεια από τη σελίδα 15
περίοδο, η κοινωνία υποχωρούσε σιγά-σιγά από τα
πιο ευάλωτά της.
Αν και οι κυβερνήσεις
γενικά απέδωσαν θαυμάσια όσον αφορά την
εισαγωγή εμβολίων στην
αγκαλιά των πολιτών, είναι
προφανές σε όλους ότι τα
συστήματα απόκρισης,
γενικά, δεν είχαν λάβει την
υποστήριξη που απαιτούνταν στην προετοιμασία
του COVID. Χώρες όπως ο
Καναδάς έμειναν με θλιβερά υποχρηματοδοτούμενα συστήματα φροντίδας
των οποίων η ανεπάρκεια
αποκαλύφθηκε κατά τη
διάρκεια της παγκόσμιας
πανδημίας. Όλα έγιναν

χειρότερα από την αναγκαστική αυτοαπομόνωση
και την κοινωνική αποστασιοποίηση που έκανε τους
ήδη περιθωριοποιημένους
να νιώθουν πιο εγκαταλελειμμένοι από ποτέ.
Σε όλα τα επίπεδα, σε κάθε
ευημερούν έθνος, υπάρχει
επείγουσα απαίτηση να
ενωθούν οι τομείς των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου για να αποκατασταθεί η δημόσια φροντίδα ως
το επίκεντρο των μελλοντικών προσπαθειών. Η άρνησή του θα οδηγήσει μόνο
σε περαιτέρω παρακμή και
σε περισσότερους θυμωμένους ψηφοφόρους, υπονομεύοντας ουσιαστικά
την ίδια τη σταθερότητα
που έκανε αυτές τις δη-

μοκρατίες επιτυχημένες.
Πρέπει να αναπτυχθούν
νέες κοινωνικές ικανότητες σε συνεργασία με
τους δήμους για την εξεύρεση νέων μεθόδων και
χρηματοδότησης για την
αναστροφή της παρακμής.
Τελειώνοντας από εκεί που
ξεκινήσαμε, με το βιβλίο
του Mark Carney Value(s),
θέτει την ακόλουθη ερώτηση: «Η στενότητα του
οράματός μας, η φτώχεια
της προοπτικής μας, σημαίνει ότι υποτιμούμε ό,τι
έχει σημασία για τη συλλογική μας ευημερία;» Ο
COVID έδειξε ότι το έχουμε
και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αν δεν αντιστραφεί,
η πολιτική μας θα γίνεται

όλο και πιο άσχετη. Όσοι
χάνονται στην πολιτική
δεν θα καταλάβουν ότι
έχασαν το παιχνίδι.
Ο Glen Pearson ήταν επαγγελματίας πυροσβέστης
και είναι πρώην βουλευτής
από το νοτιοδυτικό Οντάριο. Αυτός και η σύζυγός
του υιοθέτησαν τρία παιδιά από το Νότιο Σουδάν
και διαμένουν στο Λονδίνο
του Οντάριο. Είναι συνδιευθυντής της London
Food Bank για 35 χρόνια.
Γράφει τακτικά για τον Free
Press του Λονδίνου και επίσης μοιράζεται τις απόψεις
του σε ένα ιστολόγιο με τίτλο «Το Παράλληλο Κοινοβούλιο». Ακολουθήστε τον
στο twitter @GlenPearson

Καθώς οι συνομιλίες με τη Ρωσία καθυστερούν, ο αρχηγός του ΝΑΤΟ προειδοποιεί
για νέο πόλεμο στην Ευρώπη
συνέχεια από τη σελίδα 16
περισσότερων αμυντικών
όπλων στην Ουκρανία,
συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων αντιαρματικών, αντιπυροβολικού,
ναυτικού και αεράμυνας.
Η Τζόλι δεν απέκλεισε την
αύξηση της στρατιωτικής
υποστήριξης προς την
Ουκρανία — μια επιλογή
που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει εδώ και
μήνες.
Οι Σύμμαχοι διέκοψαν τις
αποστολές εξοπλισμού
στην Ουκρανία
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουκρανία έμεινε με ένα τεράστιο
στρατιωτικό βιομηχανικό
συγκρότημα ικανό να πα-

ράγει τα πάντα, από τανκς
και τεθωρακισμένα οχήματα μέχρι αεροσκάφη
και βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο, πολλά από
τα εξελιγμένα σύγχρονα
συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ - όπως
ο αντιαρματικός πύραυλος
Javelin - δεν βρίσκονται
στο απόθεμά τους.
Όταν ο Τριντό συναντήθηκε με τον Ζελένσκι το
καλοκαίρι του 2019, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε ενδιαφέρον για την
απόκτηση καναδικών τεθωρακισμένων οχημάτων,
τα οποία έχουν προηγμένο σχεδιασμό και είναι
κατασκευασμένα για να
αντέχουν σε ισχυρά αυτοσχέδια εκρηκτικά.

Με τις εντάσεις να είναι
υψηλές σχετικά με την
Ουκρανία, ορισμένοι από
τους συμμάχους του Καναδά έχουν εμποδίσει τις
αποστολές αμυντικού εξοπλισμού για να αποφύγουν
περαιτέρω επιδείνωση της
Ρωσίας. Το UCC επεσήμανε
την άρνηση της Γερμανίας
να επιτρέψει την «αγορά
συστημάτων κατά των
drones και των αντισκοπευτών μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης και
Προμηθειών του ΝΑΤΟ».
Το UCC θέλει επίσης να δει
τον Καναδά να αποκαθιστά την πρόσβαση της Ουκρανίας σε προηγμένα δορυφορικά δεδομένα - κάτι
που η πρώην Συντηρητική
κυβέρνηση παραχώρησε
για περιορισμένο χρονικό

διάστημα μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από
τη Ρωσία.
Ζήτησε επίσης περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία, σημειώνοντας ότι τα
χρόνια από την τελευταία
φορά που ο Καναδάς επέβαλε κυρώσεις τον Μάρτιο
του 2019, οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή
Ένωση κινήθηκαν για να
τιμωρήσουν μια ρωσική
ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, τον Όμιλο Wagner.
Η ΕΕ κατηγόρησε την Ομάδα Βάγκνερ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία
και σε πολλές άλλες χώρες,
συμπεριλαμβανομένων
βασανιστηρίων και εξωδικαστικών εκτελέσεων

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

Ένα «αυτοπραξικόπημα» στο Καζακστάν

Email:parthenonmarket@gmail.com

Του Κώστα Ράπτη

KERKIS

Το πραξικόπημα εναντίον
του Ταγίπ Ερντογάν στις 15
Ιουλίου 2016 υπήρξε αποτυχημένο. Όμως το πραξικόπημα (όπως θα πρέπει
να το αποκαλέσουμε) που
με αυτή την ευκαιρία εξαπέλυσε από την επομένη ο
ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος,
με μαζικές συλλήψεις, εκκαθάριση του κρατικού
μηχανισμού και απάλειψη
κάθε θεσμικού αντίβαρου
στην εξουσία του υπήρξε
επιτυχημένο.
Για κάτι τέτοιες περιπτώσεις έπλασε η Λατινική
Αμερική τον όρο autogolpe (“αυτοπραξικόπημα”), όταν η πραγματική
εκτροπή προέρχεται από
όσους κατέχουν ήδη με
νόμιμα μέσα την εξουσία.
Και ίσως, τηρουμένων των
αναλογιών, να πρέπει με
αυτόν τον τρόπο να διαβάσουμε τις εξελίξεις στο
Καζακστάν.
Τα όσα εκτυλίχθηκαν από
τις 5 Ιανουαρίου και μετά

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
δύσκολα ερμηνεύονται
με βάση την αυθόρμητη
κίνηση εξεγερμένων μαζών. Οι διαδηλώσεις που
είχαν ξεσπάσει τρεις μέρες
νωρίτερα με πυροδότη
την αύξηση των τιμών των
καυσίμων δεν αποτελούσαν καθαυτές πρωτοφανές
φαινόμενο, αν σκεφτούμε
ότι αντίστοιχα κύματα διαμαρτυρίας είχαν επίσης
εκδηλωθεί, για απολύτως

κατανοητούς λόγους, το
2011, το 2016 σε μεγάλη
έκταση και το 2019, οπότε
και υποχρέωσαν τον Νουρσουλτάν Ναζαρμάγιεφ να
μεθοδεύσει την διαδοχή
του στην προεδρία.
Όμως η εμφάνιση, σε στιγμή που ο πρόεδρος Τοκάγεφ έχει ήδη υποχωρήσει
ως προς τις τιμές των καυσίμων και έχει αποπέμψει
την κυβέρνηση, χιλιάδων

ενόπλων οι οποίοι με μεγάλη ταχύτητα, εξαιρετική
βιαιότητα, εμφανή συντονισμό και ασαφή πολιτική
αιτηματολογία και ηγεσία,
κινήθηκαν στρατηγικά σε
διαφορετικές πλευρές της
αχανούς χώρους, πλήττοντας στόχους όπως το
αεροδρόμιο του Αλμάτι
και οι τηλεοπτικοί σταθσυνέχεια στη σελίδα 20

100-221 Ioco Road, Port Moody, BC

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000

PATRIDES
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Ακύρωση Διαθήκης Λόγω
Πνευματικής Ανικανότητας

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Για να είναι έγκυρη μία
διαθήκη πρέπει ο διαθέτης
που την έχει γράψει να είχε
πνευματική διαύγεια και
ικανότητα αντίληψης της
πραγματικότητας όταν την
συνέτασσε. Ο νόμος ορίζει
ότι ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι α) οι
ανήλικοι, β) όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση με πλήρη στέρηση της δικαιοπρακτικής
τους ικανότητας ή με ρητή
στέρηση της ικανότητας
να συντάσσουν διαθήκη
και γ) όσοι κατά το χρόνο
σύνταξης της διαθήκης
δεν έχουν συνείδηση των

πράξεών τους
ή βρίσκονται
σε ψυχική ή
διανοητική διαταραχή που
περιορίζει
αποφασιστικά
τη λειτουργία
της βούλησης
τους.
Συχνά, το αν ο
διαθέτης, δηλαδή εκείνος
που συνέταξε
την διαθήκη,
έχει ή όχι συνείδηση των
πράξεών του ή βρίσκεται
σε ψυχική ή διανοητική
διαταραχή που περιορίζει
αποφασιστικά την βούλησή του, δεν είναι εύκολο
να διαπιστωθεί. Μπορεί ο
ένας κληρονόμος να υποστηρίζει ότι ο κληρονομούμενος ήταν σε ψυχική
και διανοητική κατάσταση
ώστε να συντάξει εγκύρως
διαθήκη, αλλά ένας άλλος
κληρονόμος να ισχυρίζεται ότι ο θανών δεν ήταν
σε πνευματική κατάσταση
που να του επιτρέπει την
σύνταξη διαθήκης και ότι
δεν αντιλαμβανόταν την
πραγματικότητα γύρω του
ή ότι είχε μειωμένη ικανότητα ελέγχου της αντικειμενικής πραγματικότητας.

Το αν μία διαθήκη ισχύσει ως έγκυρη ή όχι, έχει
συνέπειες στην κληρονομική διαδοχή, διότι με
την διαθήκη μπορεί να
κληρονομεί ένας ή περισσότεροι κληρονόμοι ένα ή
περισσότερα περιουσιακά
στοιχεία του θανόντος,
ενώ χωρίς την διαθήκη,
μπορεί να κληρονομούν
άλλοι κληρονόμοι, ή οι
ίδιοι κληρονόμοι αλλά σε
διαφορετικά ποσοστά.
Μπορεί χωρίς την συγκεκριμένη διαθήκη να ισχύει
μία προηγούμενη διαθήκη,
που όριζε λίγο ή πολύ διαφορετικά πράγματα για το
ποιος κληρονομεί και σε
τι ποσοστό. Εάν το περιεχόμενο δύο ή περισσοτέρων διαθηκών έρχεται σε
σύγκρουση μεταξύ τους,
ισχύει η πιο πρόσφατη
έναντι της πιο παλαιάς.
Εάν όμως οι διαθήκες δεν
έρχονται σε σύγκρουση
μεταξύ τους, τότε μπορούν
να ισχύουν όλες μαζί ταυτοχρόνως.
Στην υπ’ αριθ. 1333/2021
απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, το
δικαστήριο έκρινε αγωγή
που κατέθεσαν τα παιδιά
του θανόντος για την ακύρωση της διαθήκης του, με
την οποία άφηνε κάποια

περιουσιακά στοιχεία στην
σύντροφό του και στην
κόρη αυτής, με τον ισχυρισμό ότι ο πατέρας τους
κατά τον χρόνο σύνταξης
της διαθήκης, λίγες ημέρες
πριν πεθάνει, βρισκόταν
σε διανοητική και ψυχική
διαταραχή και ότι δεν είχε
πνευματική διαύγεια και
ικανότητα να συντάξει
διαθήκη. Η διαθήκη είχε
συνταχθεί από συμβολαιογράφο, ήταν δηλαδή
μία δημόσια διαθήκη. Ο
συμβολαιογράφος είχε
μεταβεί στην οικία του διαθέτη όπου ενώπιον τριών
μαρτύρων ο διαθέτης είχε
προφορικά διατυπώσει
ποια ήταν η επιθυμία του
και ο συμβολαιογράφος
είχε συντάξει την δημόσια
διαθήκη. Μετά τον θάνατο
του διαθέτη η διαθήκη
δημοσιεύθηκε και σύμφωνα με το περιεχόμενό
της, άφηνε συγκεκριμένα
περιουσιακά στοιχεία στις
δύο εναγόμενες, ήτοι την
επί πολλά έτη σύντροφό
του (καθώς η σύζυγός του
είχε πεθάνει) και στην κόρη
της.
Το δικαστήριο μελέτησε τα
επιχειρήματα και των δύο
πλευρών, διάβασε ένορκες βεβαιώσεις και έγγραφα που οι δύο αντίθετες

πλευρές προσκόμισαν,
αλλά και την ψυχιατρική
πραγματογνωμοσύνη που
είχε διενεργηθεί και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
κατ’ αρχάς, ο συμβολαιογράφος δεν είναι ο πλέον
αρμόδιος να διαπιστώσει
την ψυχική και διανοητική
υγεία του διαθέτη. Ακολούθως, το δικαστήριο
έκρινε ότι ο διαθέτης κατά
τον χρόνο που είχε συνταχθεί η διαθήκη δεν είχε
την ικανότητα να συντάξει διαθήκη και ότι, κατά
συνέπεια, η διαθήκη ήταν
άκυρη. Αυτό βασίσθηκε
σε σειρά ιατρικών βεβαιώσεων, γνωματεύσεων,
σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, σε μάρτυρες
και σε άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, σύμφωνα με τα
οποία ο θανών έπασχε για
αρκετά έτη από ανίατη
ασθένεια και ελάμβανε
φαρμακευτική αγωγή, που
τον επηρέαζε σωματικά
και ψυχικά. Ειδικώς, το
δικαστήριο κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο κληρονομούμενος «κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης
στις 7-3-2016, δεν είχε την
ικανότητα να εκφράσει
προφορικά διάταξη τελευταίας βούλησης και
δη με το ανωτέρω συγκε-

κριμένο περιεχόμενο, με
λόγο δομημένο και άρτιο,
προβαίνοντας μάλιστα
σε χρήση και τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς
δεν είχε την απαιτούμενη
προς τούτο γλωσσική και
εκφραστική ικανότητα,
κρίση και αντίληψη, ευρισκόμενος σε ψυχική και
διανοητική διαταραχή τέτοια, που δεν μπορούσε να
θυμηθεί ούτε την ακριβή
διεύθυνση της κατοικίας
του, ούτε τον αριθμό του
δελτίου της αστυνομικής
του ταυτότητας». Διαπίστωσε δηλαδή το δικαστήριο σημαντική έκπτωση
των νοητικών λειτουργιών
του κληρονομουμένου
και ψυχική διαταραχή αυτού, ως αποτέλεσμα της
μακροχρόνιας ασθένειάς
του και της φαρμακευτικής
αγωγής που ελάμβανε που
αφορούσε όχι μόνο αυτή
καθ’ εαυτή την ασθένεια,
αλλά και την ψυχική του
ισορροπία.
Η αγωγή συνεπώς των παιδιών του θανόντος έγινε
δεκτή από το δικαστήριο
και η διαθήκη ακυρώθηκε.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω, Master of
Laws.www.greekadvocate.
eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Οι ιέρακες της Ουάσιγκτον επιχειρούν αντεπίθεση
Του Κώστα Ράπτη
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
δεν έχει λόγους να είναι
δυσαρεστημένος. “Η πρώτη διεθνής συνδιάλεξη
της χρονιάς αποδεικνύει
την ειδική φύση των σχέσεών μας” ανέγραψε στο
Twitter μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον
πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν στις 2 Ιανουαρίου. Πρόσθεσε δε ότι
συζητήθηκε η κοινή δράση της Ουάσιγκτον, του
Κιέβου και των εταίρων
τους για “τη διατήρηση
της ειρήνης, την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης, την προώθηση των
μεταρρυθμίσεων και την
απο-ολιγαρχικοποίηση”.
Το τελευταίο προφανώς
αναφέρεται στον έλεγχο
του μεγαλύτερου τμήματος του ΑΕΠ της Ουκρανίας από έναν ελάχιστο
αριθμό επιχειρηματιών,
μεταξύ των οποίων ο Ρινάτ Αχμέτοφ, τον οποίο
ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι
απεργαζόταν τον Δεκέμβριο φιλορωσικό πραξικόπημα – αλλά και ο Ουκρανο-Ισραηλινο-Κυπριακής
υπηκοότητας μεγιστάνας
Ίχορ Κολομόισκι, που στήριξε τον ίδιο για να ανέλθει
στην προεδρία.

σύνθετο. Συγκεκριμένα,
ο Αμερικανός πρόεδρος
φέρεται να τόνισε στον
συνομιλητή του ότι ΗΠΑ
και δυτικοί σύμμαχοί τους
θα απαντήσουν “αποφασιστικά” σε περίπτωση που η
Ρωσία εισβάλει “περαιτέρω” στην Ουκρανία, υπογράμμισε την δέσμευση
της Ουάσιγκτον στην αρχή
“τίποτε για εσάς χωρίς
εσάς”, ενώ εξέφρασε την
υποστήριξή του στα μέτρα
οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την αποκλιμάκωση
των εντάσεων στο Ντονμπάς και στην ενεργητική
διπλωματία για την εφαρμογή των Συμφωνιών του
Μινσκ, στο πλαίσιο του
Σύνθεσης Νορμανδίας
(Ρωσία – Ουκρανία – ΓαλΩστόσο, σύμφωνα με όσα λία – Γερμανία).
ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Με άλλα λόγια, το κύριο
Τζιν Πσάκι, το μήνυμα του αντικείμενο της συνομιΜπάιντεν προς τον Ζε- λίας ήταν η επιθυμία του
λένσκι ήταν αρκούντως ενοίκου του Λευκού Οίκου

έσχατη καταφυγή απέναντι στην Ουκρανία (αλλά
και κάθε άλλη “απειλή” στα
δυτικά της σύνορα!) δεν
απαιτούν στην εποχή των
“χειρουργικών πληγμάτων” την μετακίνηση ούτε
ενός στρατιώτη.

να αποσείσει την εντύπωση ότι θα “αδειάσει” το
Κίεβο κατά την διαπραγμάτευση που ανοίγει με
τη Μόσχα, με διαδοχικούς
σταθμούς μέσα στον μήνα
αυτό τον αμερικανορωσικό Στρατηγικό Διάλογο, τη
συνεδρίαση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας και τις
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο
του ΟΑΣΕ. Παράλληλα,
όμως, υποδεικνύει ως οδό
αποκλιμάκωσης δια της
διπλωματίας την υλοποίηση της σχεδόν ξεχασμένης
τελευταία Συμφωνίας του
Μινσκ, η οποία επιβάλλει
και στο Κίεβο (ανεκπλήρωτες έως τώρα) υποχρεώσεις, οι οποίες στο
παρόν πολιτικό κλίμα της
Ουκρανίας θεωρούνται
απαράδεκτες υποχωρήσεις, ήτοι την αναθεώρηση
του Συντάγματος και την
χορήγηση αμνησίας, ώστε
οι αποσχισθείσες περιοχές
του Ντονμπάς να επανέλθουν στην ουκρανική

Σε κάθε περίπτωση, η αμερικανική δέσμευση ως
προς την κυριαρχία και
ακεραιότητα της Ουκρανίας θα πρέπει να σχετικοποιηθεί με βάση την προηγηθείσα δήλωση Μπάιντεν ότι αποκλείει άμεση
αμερικανική στρατιωτική
εμπλοκή στην ουκρανική
κυριαρχία υπό καθεστώς επικράτεια.
αυτονομίας.
Οι παράλληλοι μονόλογοι
Σημειωτέον, ότι τις Συμ- έχουν όμως το όφελος
φωνίες του Μινσκ έχουν ότι όσο η Ουάσιγκτον και
συνυπογράψει, υπό την οι σύμμαχοί της τρίζουν
πίεση των μεσολαβητριών τα δόντια σε σχέση με το
δυνάμεων της Σύνθεσης (ενδεχομένως φανταστιΝορμανδίας (στις οποίες κό) σενάριο της “περαιδεν συμπεριλαμβάνονται τέρω ρωσικής εισβολής”,
οι ΗΠΑ) και οι εκπρόσωποι αποφεύγεται η δημόσια
των αυτονομιστών του συζήτηση ως προς το αντιΝτονμπάς, τους οποίους κείμενο διαπραγμάτευσης
έκτοτε το Κίεβο δεν έχει που επιβάλλει η Μόσχα
αναγνωρίσει ως συνομι- ήτοι την πολύ πραγματική
λητές.
(έστω και υλοποιούμενη
έως τώρα δια της “σαλαΗ δε “αποφασιστικότητα” μοποίησης”) επέκταση του
με την οποία περιβάλλει ΝΑΤΟ και των δυνάμεών
τη στάση του ο Μπάιντεν του προς Ανατολάς.
αναφέρεται σε ένα ενδεχόμενο, την “περαιτέρω Η μέριμνα να μην φανεί
εισβολή” της Ρωσίας στην υποχωρητικός ωθεί τον
Ουκρανία, το οποίο η ίδια Μπάιντεν σε προειδοποιη Δύση φροντίζει να δι- ήσεις για συντριπτικές κυογκώνει, χωρίς να είναι ρώσεις εάν η Ρωσία διαβεί
απαραιτήτως χρήσιμο στη τον Ρουβίκωνα. Όμως οι
Μόσχα. Ακόμη και τα στρα- ιέρακες της Ουάσιγκτον,
τιωτικά μέτρα που αφήνει που αντιλαμβάνονται το
να αιωρούνται ο Πούτιν ως πραγματικό επίδικο, ανα-

συντάσσονται, προβάλλοντας τις συντριπτικές
κυρώσεις ως την καλύτερη
μέθοδο αποτροπής, που
πρέπει να προηγηθεί της
όποιας ρωσικής κίνησης.
Αυτό ακριβώς δήλωσε ο
επικεφαλής της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων
της ομοσπονδιακής Βουλής των Αντιπροσώπων,
Δημοκρατικός βουλευτής
της Καλιφόρνιας Άνταμ
Σιφ, παρουσιάζοντας ως
περίπου απανόφευκτη,
δίχως την επιβολή κυρώσεων, την ρωσική εισβολή. Σε παραπλήσια, αλλά
λιγότερο σαφή διατύπωση, 24 επιφανείς πρώην
αξιωματούχοι (ανάμεσά
τους οι πρώην πρεσβευτές
στη Ρωσία λη την Ουκρανία Μάικλ ΜακΦάουλ και
Αλεξάντερ Βέρσμποου,
Στίβεν Πάιφερ και Τζον
Χερμπστ, ο άλλοτε κεντρικός τραπεζίτης Κουρτ
Βόλκερ και ο συγγραφέας
Φράνσις Φουκουγιάμα) με
κοινή ανοικτή επιστολή
τους ζητούν να διατυπώσει
άμεσα και συγκεκριμένα
ο Μπάιντεν στον Πούτιν
την απειλή συντριπτικών
κυρώσεων, ώστε αυτός να
οπισθοχωρήσει.
Όμως η Μόσχα έχει τονίσει
με κάθε δυνατό τρόπο ότι
τυχόν νέες κυρώσεις θα
αποτελέσουν “κολοσσιαίο
λάθος”, που θα οδηγήσει
σε “διακοπή των σχέσεων” (και προφανώς την
απευκταία για ορισμένους
διαπραγμάτευση επί της
συνέχεια στη σελίδα 20
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Οι ιέρακες της Ουάσιγκτον επιχειρούν αντεπίθεση
συνέχεια από τη σελίδα 19

ρωσικής ατζέντας).
Αλλά στο αμερικανο-ρωσικό επίπεδο, όπου όχι μόνο
οι οικονομικές αλλά και
οι διπλωματικές σχέσεις

συνέχεια από τη σελίδα 18
μοί, παραπέμπει σε σχέδιο
ανατροπής ή διασποράς
του χάους.
Ένα σχέδιο το οποίο πιθανότατα έχει να κάνει με
συγκρούσεις στην κορυφή
της εξουσίας στο Καζακστάν (όπως καταδεικνύει
η απόφαση του Τοκάγεφ
να αποπέμψει τον Ναζαρμπάγεφ από την ηγεσία
του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφαλείας και να συλλάβει με την κατηγορία της
εσχάτης προδοσίας τον
επικεφαλής των μυστικών
υπηρεσιών), αλλά και νομι-

είναι περιορισμένες, αυτή
η “διακοπή” δεν έχει κάτι
το συγκλονιστικό. Όμως
έχει και με το παραπάνω,
σε ό,τι αφορά τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της

Το να μην υπάρξει αρραγές διατλαντικό μέτωπο
απέναντί της αποτελεί για
τη Ρωσία κρίσιμο διακύ-

βευμα. Και προφανώς αποτελεί μια πρώτη απάντηση το “νέο ξεκίνημα” στις
γερμανο-ρωσικές σχέσεις
που επιδιώκει να επιτύχει
“υπό την προσωπική του

επίβλεψη” (δηλ. παρακάμπτοντας την Πράσινη
υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ) ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ
Σολτς, αποστέλλοντας

εντός του Ιανουαρίου στο
Κρεμλίνο το σύμβουλό του
επί εξωτερικής πολιτικής
Γενς Πλότερ.

Πασινιάν η απόφαση του
Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας
(CSTO) να επέμβει, πρώτη
φορά στην ιστορία του, για
την σταθεροποίηση του
Καζακστάν; Και ότι αυτό
το εξαιρετικά απαιτητικό
εγχείρημα υλοποιήθηκε
μέσα σε λίγες ώρες;
Βεβαίως, οι ηγέτες των έξι
μετασοβιετικών χωρών
του Συμφώνου, με πρώτο τον Βλαντίμιρ Πούτιν,
έχουν κάθε λόγο να προβάλλουν, όπως το έπραξαν
στην χθεσινή τηλεδιάσκεψή τους, και την αποτε-

λεσματικότητα των δυνάμεών τους και τον ρόλο
που αποδίδουν στον “ξένο
δάκτυλο” και την “τρομοκρατική απειλή”, χωρίς την
επίκληση του οποίου δεν
υπάρχει άλλωστε καταστατική νομιμοποίηση για
επέμβαση στο εσωτερικό
του Καζακστάν.
Το ότι η ένταση είχε ξεπεράσει κατά πολύ το επίπεδο των απλών διαδηλώσεων αποδείχθηκε έτσι
ένα μεγάλο “δώρο” προς
τη Ρωσία, ώστε ο Τοκάγεφ
να μην έχει πού να στραφεί
παρά στη “χείρα βοηθείας”

που του πρόσφερε ο CSTO,
του οποίου άλλωστε η
χώρα του ήταν συνιδρυτής. Την ίδια ώρα, οι εκκαθαρίσεις στον κρατικό
μηχανισμό του Καζακστάν
συνεχίζονται.

Λουκασένκο.
Όμως στην Κεντρική Ασία
το όλο θέμα έχει και μιαν
αφανέστερη διάσταση:
δεν αφορά μόνο την αντιπαράθεση Ρωσίας-Δύσης
αλλά και τον πιθανό ανταγωνισμό Ρωσίας-Κίνας. Το
Καζακστάν έχει όλες τις
προϋποθέσεις να τεθεί
στην τροχιά του Πεκίνου.
Η επέμβαση του CSTO ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για
χώρο “μετασοβιετικό” - και
η κινεζική ηγεσία δεν έχει
άλλη επιλογή από το να
στηρίζει το αφήγημα και
τις επιλογές του.

Ρωσίας, δηλ. την Ε.Ε.

Ένα «αυτοπραξικόπημα» στο Καζακστάν
μοποιεί ποικίλες υποθέσεις
για έξωθεν ανάμιξη, δεδομένης και της τεράστιας
σημασίας της χώρας για τις
ισορροπίες στην Κεντρική
Ασία και διεθνώς.
Ω σ τό σ ο , πρ ο ε ργ α σ ί α
υπήρχε και από μίαν άλλη
πλευρά – και, ως φαίνεται,
καλύτερη πληροφόρηση.
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το
γεγονός ότι σε ώρα βραδινή και μάλιστα παραμονή
των Χριστουγέννων (με το
παλαιό ημερολόγιο) ανακοινώθηκε από τον προεδρεύοντα για φέτος Αρμένιο πρωθυπουργό Νικόλ

Γεννήθηκα το 1922

Γιώργου Καραμπελιά,
πρώτη δημοσίευση
slpress.gr
Πριν από αρκετά χρόνια,
διάνυσα μια περίοδο της
ζωής μου κατά την οποία
με δυσκολία διάβα ζα
ο,τιδήποτε αφορούσε το
1922˙ κι αυτό σε αντίθεση
με άλλες στιγμές κατά τις
οποίες καταβρόχθιζα κάθε
τι το σχετικό. Για αρκετό
καιρό δεν μπορούσα να
εντοπίσω επακριβώς την
αιτία αυτής της απομάκρυνσης. Σήμερα, νομίζω
πως τη γνωρίζω. Ήταν
η βαθιά συνείδηση του μέσα στο χώμα”.
ρήγματος, του ακρωτηριασμού του “σώματός” μου. Είναι φυσιολογικό να αποφεύγουμε να ξύνουμε παΉταν η συνείδηση πως λιές πληγές, μην τυχόν
η μιζέρια μου οφείλεται και ερεθίσουμε το σημείο
πρωτίστως στο ότι η Ελ- του ακρωτηριασμού που
λάδα έμεινε μετέωρη, χω- παραμένει ανοικτό, αιμάσρίς τον ελληνισμό, έμεινε σον. Ταυτόχρονα όμως δεν
“μικρή”, μια “Πρέβεζα”, χω- μπορώ να μην επιστρέφω
ρίς εκείνα τα πνευμόνια σε αυτό. Όχι για να θρηπου την άνοιγαν στον κό- νήσω πάνω από πόλεις
σμο, στον “μέγα ελληνικό της Ιωνίας –που ποτέ δεν
κόσμο” του Καβάφη. Ο γνώρισα– αλλά για να καΔιονύσης Σαββόπουλος τανοήσω την πρώτη και
εξέφρασε μια γενιά που τη νέα γεωγραφία μου, για
έμεινε να αντιπαλεύει με να κατανοήσω το “Dasein”
γραικύλους και νάνους, με μου μέσα στον κόσμο. Και,
χλιαρούς “κοντοπόδαρους επί τέλους, γιατί η πληγή
κωλοέλληνες” που “από δεν μπορεί να επουλωθεί
το πόδι με τραβάν βαθιά με τη λήθη. Και «δεν αρ-

μέχρι σήμερα στο δίπολο
“φωταδισμός-σκοταδισμός”. Πώς και γιατί, ταυτοχρόνως, η μετάγγιση
του ζωντανού στοιχείου
του Μικρασιατικού και
Θρακιώτικου-Πολίτικου
ελληνισμού στο σώμα της
ψωροκώσταινας υπήρξε
ένα αποφασιστικό βήμα
Μετασχηματισμός του εύ- προς μια τέτοια συγκρότηση, έστω και εάν παραμέρους σε βάθος
Πρέπει να απαντήσουμε νει ακόμα ζητούμενη.
στο πώς και γιατί ο ακρωτηριασμός του ενιαίου Το αίτημα που μας θέτει
σώματος του ελληνισμού η ιστορία δεν είναι βέδεν επέτρεψε τη συγκρό- βαια η λήθη, δεν είναι η
τηση μιας σύγχρονης και εγκατάλειψη των “χαμένων
αυτοδύναμης νεοελληνι- πατρίδων”, όπως ισχυρίζοκής ταυτότητας, η οποία νται οι ανιστόρητοι, αλλά
εξακολουθεί να παραπαίει η αναβίωσή τους σε μια
μόζει σε σέ που αξιώθηκες
μια τέτοια πόλη», η φυγή
μπροστά στην αλήθεια.
Πρέπει η διάγνωση να είναι
αυστηρή για να μπορέσουμε να ζήσουμε και πάλι, αν
όχι χιλιάδες, τουλάχιστον
μερικές εκατοντάδες χρόνια!

Θριαμβικός αφελληνισμός

συνέχεια από τη σελίδα 2
σάρκωνε τη συνέχεια της
αρχαίας «πόλεως» και την
οργανική της προέκταση
στην ενορία – εκκλησία.
Δεν ήταν ένα μουσειακό
είδος ο κοινοτισμός, ήταν
μια βιωμένη εμπειρία, που
απηχούσε την ελληνικότητα όχι ως «εθνικό» ιδεολόγημα, αλλά ως ζωντανή
και γόνιμη διάρκεια του
«κατ’ αλήθειαν» βίου της
«πόλεως».
Είναι ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός, απώλεια σε
πανανθρώπινη κλίμακα,
η άλωση του κοινωνιοκεντρικού πολιτισμού των
Ελλήνων από τον ατομο-

Το απτό αποτέλεσμα είναι
να τίθεται τέλος στην “πολυδιάστατη” εξωτερική πολιτική του Ναζαρμπάγιεφ
και να προσδένεται χωρίς
αμφισημίες η χώρα στην
Μόσχα, όπως συνέβη και
με τη Λευκορωσία μετά
την προσπάθεια απονομιμοποίησης του προέδρου

κεντρισμό της Δύσης. Οι
αφελείς και ημι-εγγράμματοι κινηματίες του 1967
νόμιζαν ότι υπηρετούν
τον Ελληνισμό και τον πολιτισμό του επιβάλλοντας
στανικά την πιο διεστραμμένη εκδοχή της ρητορικής ελληνικότητας που
είχαν χρησιμοποιήσει στη
Δύση οι αφελέστεροι και
πλέον μικρονοϊκοί «θαυμαστές» του. Η νομική
κατασφάλιση «ατομικών
δικαιωμάτων» καταργεί τη
συναρπαστική απροσδιοριστία του κατορθώματος
της «φιλίας», η αλήθεια δεν
είναι γνώση «αναγκαστή
κατά πάντων», αλλά το
προϊόν του αθλήματος

μετοχής στις «κατά λόγον»
(αρμονία και κοσμιότητα)
σχέσεις της πόλεως – πολιτικής τέχνης και επιστήμης.
Το πιο οδυνηρό: Με τη
δικτατορία της επταετίας, 1967-1974, η σύγχυση εννοιών και οπτικής
στο ελληνόφωνο κρατικό
απολειφάδι κυριάρχησε
ολοκληρωτικά. Οι «εκπαιδευτικές» μεταρρυθμίσεις,
από το 1974 έως σήμερα,
κατόρθωσαν τέτοια ρήξη
της ελληνικής συνέχειας
και τέτοιον αφελληνισμό
των Ελληνωνύμων, που
ούτε οι Τούρκοι δεν θα
μπορούσαν ποτέ να ονειρευτούν.

εσωτερικότητα, απαραίτητη για να ολοκληρώσουμε την υπέρβαση της
διχοτόμησης, αυτού του
τραγικού διπόλου που
μας σακατεύει. Μόνο εάν
πραγματοποιήσουμε τον
τετραγωνισμό του κύκλου,
αν δηλαδή ενσωματώσουμε αυτή την Ελλάδα που
μας λείπει –και η οποία μας
άνοιγε σε έναν ευρύτερο
κόσμο– στη σημερινή μας
πραγματικότητα, αν μετασχηματίσουμε το εύρος
του ελληνισμού σε βάθος,
σε επίπεδο πνευματικής
και υλικής αυτοδυναμίας
και αυτονομίας, μόνον
τότε θα έχουμε απαντήσει
δημιουργικά στην πρόκληση του σχισίματος και της
απώλειας που σηματοδότησε το 1922.
Η “γενιά του ’30” αποτέλεσε μια πρώτη ρωμαλέα
απάντηση σε αυτή την
πρόκληση. Άραγε θα μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε; Το διακύβευμα
είναι τεράστιο, και από
την απάντηση σε αυτό
θα εξαρτηθεί και το εάν
θα συνεχίσουμε να ζούμε
ως συλλογικό υποκείμενο
στον κόσμο που έρχεται.
Στα σχεδόν εκατό χρόνια
που πέρασαν, Παλαιο-ελ-

λαδίτες και Μακεδόνες,
Πόντιοι και Κρητικοί, Αρβανίτες και Βλάχοι, Μικρασιάτες και Εφτανησιώτες,
γίναμε ένα, ελλαδικοί. Μένει να γίνουμε, όλοι μαζί
–και μαζί μας οι Κύπριοι,
οι Βορειοηπειρώτες, οι έξω
Έλληνες– και πάλι Έλληνες.
Θα το μπορέσουμε;
Εξάλλου η ιστορία δεν μας
δίνει πλέον πολλά περιθώρια, στις επόμενες δεκαετίες θα κριθεί εάν ο ελληνισμός μπορεί να έχει μια
οποιαδήποτε συνέχεια ή
εάν αντίθετα θα χαθεί στη
σκόνη της ιστορίας. Με
αφετηρία το 1922 θα πρέπει να επιχειρήσουμε τη
διερεύνηση της ελληνικής
πραγματικότητας τα εκατό
χρόνια που ακολούθησαν,
μέσα στην αντιφατικότητά
της, ανατρέχοντας στην
παλαιότερη ιστορία μας,
αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες αντιπαραθέσεις,
πάντα υπό το φως –αυτό
το μαύρο φως του Χρυσοστόμου Σμύρνης– του ’22.
Διαβάστε περισσότερα
στο βιβλίο του Γιώργου
Καραμπελιά:
Χίλιαεννιακοσιαεικοσιδυο
(1922). Δοκίμιο για την
νεοελληνική ιδεολογία

Άγνωστες οι βουλές του Αλλάχ
Τάκης Θεοδωρόπουλος
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς διεπιστώθη συνωστισμός στην πλατεία
Συντάγματος. Πλήθος Πακιστανών και Αφγανών
γιόρτασε την αλλαγή του
χρόνου. Ορισμένοι έβγαζαν σέλφι κάνοντας με τα
δάχτυλα το σήμα του ISIS,
άλλοι ανέμιζαν τα μαύρα
τους πουκάμισα σαν λάβαρα. Υπήρξαν και όσοι καταριόνταν τη Βουλή. Ολοι
χωρίς μάσκες, εννοείται. Ο
πρόεδρος του ελληνοπακιστανικού πολιτιστικού
συνδέσμου –κάτι σαν την
Ελληνοαμερικανική Ενωση
να υποθέσω– τον χαρακτήρισε αυθόρμητο. Και

ως εκ τούτου ζήτησε να
διαγραφούν τα πρόστιμα
που επέβαλε η αστυνομία
για παραβίαση των μέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό. Ο κ. Θεοδωρικάκος
του απάντησε αυστηρά
πως ο νόμος είναι νόμος,
όπως είπε και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας
στον Τζόκοβιτς. Δεν μας
εξήγησε βέβαια ποιες διευθύνσεις κατοικίας δήλωσαν και σε ποια ΑΦΜ
καταλογίσθηκαν τα πρόστιμα ώστε σε περίπτωση
μη καταβολής τους να τα
εισπράξει η ΑΑΔΕ. Οσοι εκ
των συνωστιζομένων δεν
είχαν χαρτιά, απλώς αποχωρούσαν ως μη όντες –

υποθέτω. Εκπρόσωπος της
αστυνομίας μάς καθησύχασε λέγοντας πως αν είχαν προσπαθήσει να αποτρέψουν την προσέλευση
θα είχαν γίνει επεισόδια.
Αισιόδοξο το μήνυμα, δεν
λέω, όμως αναρωτιέμαι
μήπως τέτοιος συνωστισμός εν μέσω πανδημίας
είναι επεισόδιο απ’ αυτά
που πρέπει να αποτρέπει
η αστυνομία. Μου προξενεί επίσης εντύπωση
πώς ο αυθορμητισμός δεν
παρέσυρε και γηγενείς
ή Σουηδούς τουρίστες,
παρά μόνον Πακιστανούς
και Αφγανούς. Αγνωστες
συνέχεια στη σελίδα 22
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Πώς το καθεστώς Χότζα εξόντωσε τον
ανθό των Βορειοηπειρωτών
Μπέτσης Ορφέας
Τον Δεκέμβριο 1945, ένα
χρόνο αφού είχε καταλάβει μέσω αμφισβητούμενης διαδικασίας την διακυβέρνηση της Αλβανίας
ο Ενβέρ Χότζα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, επιδιώκοντας την αναγνώριση
του κράτους με βάση τις
απαιτήσεις Άγγλων και
Αμερικάνων, προχώρησε
στη διενέργεια “εκλογών”.
Προφανώς άλλες εκλογές
εννοούσαν οι Βρετανοί,
που είχαν πλουσιοπάροχα
υποστηρίξει το κίνημά
του και τις ένοπλες δυνάμεις του στο πλαίσιο του
αντι-ναζιστικού αγώνα
και άλλες οι εκλογές που
διεξήγαγε το καθεστώς
Χότζα.
Εκείνος ακολούθησε ένα
πιο βολικό πρότυπο δεδομένου ότι είχε ήδη βρει
λιμάνι να αράξει: τη Σοβιετική Ένωση και ειδικότερα το Γιουγκοσλαβικό
Κομμουνιστικό Κόμμα υπό
τον Γιοσίπ Μπροζ Τίτο. Η
“Βουλή” που προέκυψε συγκλήθηκε τέτοιες μέρες, 11
Γενάρη 1946. Ανακήρυξε
την Αλβανία Λαϊκή Δημοκρατία και “εξουσιοδότησε” τις ειδικές δυνάμεις της
“δικτατορίας του προλεταριάτου” να ασχοληθούν
με όσους είχαν ρίξει τις
μπίλιες στο μαύρο κουτί. Η
παγίωση του κομμουνιστικού καθεστώτος προϋπέθετε την πειθάρχηση των
“αντικομμουνιστικών μειονοτήτων” που σε μεγάλο
βαθμό αποτελούνταν από
μέλη των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων.
Η περίπτωση του ιερέα
Αλέξανδρου Λίπε, από
το Καλούδι της Πρεμε-

τής, δεν είναι η μοναδική
στην Βόρειο Ήπειρο που
Έλληνες δολοφονήθηκαν
προκειμένου να διαμορφωθεί το απαραίτητο ψυχολογικό κλίμα υποταγής
στο καθεστώς Χότζα. Ως
εμβληματική αναφέρεται
η περιοχή της Χιμάρας
για τη γενναία αντίστασή
της στις εκλογές-δημοψήφισμα του 1945. Ανάλογα συμπεριφέρθηκαν και
οι Ορθόδοξοι ελληνικών
φρονημάτων στην Πρεμετή, την Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο.

Πογκρόμ από το καθεστώς
Χότζα
Επελέγησαν ως θύματα,
επίσης, έμποροι και ιδιοκτήτες κάποιας περιουσίας, ώστε να εμπεδώνεται
και η ρητορική περί ταξικής πάλης. Χάνονταν
έτσι τα ίχνη ότι ο λόγος
της εξολόθρευσης ήταν
η ομοιογενοποίηση στην
αλβανική ταυτότητα και η
στεγανοποίηση της παραμεθορίου με την Ελλάδα.
Πολλοί Έλληνες των περιοχών είχαν ήδη εγκαταλείψει τα πάτρια και είχαν
Αμέσως μετά έπιασαν δου- διαφύγει στην Ελλάδα.
λειά τα όργανα δίωξης που
με συνοπτικές διαδικασίες Τα νούμερα όσων έφυγαν
οδήγησαν στο εκτελεστικό εκείνη την σκοτεινή περίαπόσπασμα, σε πολυετείς οδο, των δολοφονημένων
φυλακίσεις και εξορίες χωρίς δίκη ή με συνοπτικές
δεκάδες και εκατοντά- διαδικασίες στα στρατιδες. Διώχθηκαν κληρικοί, ωτικά δικαστήρια, των
δάσκαλοι και άλλες προ- εκτοπισμένων, αυτών που
σωπικότητες με φυσική πέθαναν στις φυλακές ή
ηγετική φυσιογνωμία, που τις κακουχίες στην εξορία
είχαν ιδιαίτερη επιρροή είναι συγκλονιστικά. Και
στις τοπικές κοινωνίες και δυστυχώς δεν υπάρχει
που είχαν εκδηλώσει τη ειδική καταγραφή. Όλα τα
χαρά τους κατά τη νικηφό- παραπάνω, σε συνδυασμό
ρα έλευση του ελληνικού με τα όσα εις βάρος του
στρατού στο νότια Αλβα- ελληνικού πληθυσμού στη
νία, όταν πολεμούσε τον Βόρειο Ήπειρο είχαν προηγηθεί δύο-τρεις δεκαετίες
ιταλικό φασισμό.

πριν, για την εγκαθίδρυση
του κράτους της Αλβανίας,
ουσιαστικά αποτελούν
εθνοκάθαρση.
Η εμμονή στο λάθος οδήγησε στην Μικρασιατική
Καταστροφή
Η απόφαση καταδίκης
του κληρικού Αλέξανδρου
Λίπε είναι ένα τυποποιημένο κείμενο. Τα μέλη
του ειδικού στρατιωτικού
δικαστηρίου –σύμφωνα
με όλα τα αποδεικτικά
στοιχεία– ήταν παντελώς
αγράμματοι και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να
συντάξουν τέτοιο κείμενο.
Εκτελούσαν απλά εντολές.
Το περιεχόμενό της καταδικαστικής απόφασης
προφανώς δεν είχε ανάγκη ανάλυσης από νομικούς και ποινικολόγους.
Το κατηγορητήριο είναι
σαφές: συνεργασία με τη
“φασιστική” Ελλάδα και
ενέργειες υπονόμευσης
του λαϊκού καθεστώτος.
Συνεργοί δε του ιερέα ήταν
κι άλλοι Έλληνες της περιοχής.

καταδικαστικές αποφάσεις
μπορεί οι ιστορικός ερευνητής να βρει δεκάδες. Όχι
μόνο εκείνη την ταραχώδη
περίοδο, αλλά και στη συνέχεια, έως ακόμη και την
πτώση του καθεστώτος.
Η εθνική ταυτότητα του
Έλληνα αποτελούσε από
μόνη της στοιχείο κατηγορίας οσάκις το Κόμμα την
χρειάζονταν. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η στυγνότητα
με την οποία αθώοι οδηγούνταν στο εκτελεστικό
απόσπασμα. Παραμένει
δε άγνωστο το σημείο
όπου οι άνθρωποι αυτοί
εκτελέστηκαν ή κηδεύτηκαν. Στην πρακτική του
καθεστώτος ήταν να μην
παραδίδει τη σωρό στην
οικογένεια για ταφή και για
τα λειτουργικά της τιμής
και μνημόνευσης.

Καθώς ακόμη εκείνα τα
χρόνια η Εκκλησία και εν
γένει οι θρησκευτικές κοινότητες στην Αλβανία δεν
είχαν τεθεί τυπικά εκτός
νόμου, αξίζει προσοχής
το γεγονός ότι οι κληρικοί
που συλλαμβάνονταν και
καταδικάζονταν, κατηγορούνταν σαν πράκτορες
της Ελλάδας. Και τι που η
Ελλάς τότε σπαράζονταν
από την εμφύλια σύγκρουση… Η κατηγορία αποκαλύπτει τον πραγματικό
σκοπό των διώξεων. Ήταν
η τρομοκράτηση και η
εμπέδωση στις μάζες ότι
η Ελλάδα ήταν εχθρικό
κράτος. Τούτο δεν αφορούσε μόνο το γεγονός ότι
Ελλάδα και Αλβανία είχαν
καταταχθεί σε αντίπαλα
στρατόπεδα. Η ιστορία
των ελληνοαλβανικών σχέσεων πριν το 1944-45 και
Εκτελέσεις και διώξεις Ελ- μετά την πτώση του κομλήνων
μουνιστικού καθεστώτος
Ανάλογες διαδικασίες και αποδεικνύει ότι άλλες ήταν

οι πραγματικές αιτίες.
Ας επανέλθουμε, όμως,
στην “δίκη” και καταδίκη
του ιερέα Αλέξανδρου
Λίπε και ακόμη 25 ιερωμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το σημείωμα στο
τέλος της απόφασης έχει
ιδιαίτερη σημασία: Συνελήφθη στις 9.2.1946. Ετών
46. Μαζί του συλληφθέντες και καταδικασθέντες
ακόμη επτά Έλληνες από
την περιοχή της Πρεμετής:
Οι Νούλης Οικονόμου,
Πάνος Βασίλης, Πετράκης
Πόπλης, Ηλίας Αγγέλης,
Σταύρος Γιωβανλάρης,
Σωτήρης Κόλιας, Κώτσος
Κάγιος. «Δια του τηλεγραφήματος αρ. 08-53 της
ημερομηνίας 4/7/1946 του
Ανώτερου Στρατιωτικού
Δικαστηρίου ενεκρίθη η
καταδίκη εις θάνατον του
πατρός Άλεξ Λίπε εκ της
Επαρχίας Πρεμετής, εκτελέστηκε με τουφεκισμό τη
νύκτα της ημερομηνίας 4/
VII/1946, ώρα 9:21. Αργυρόκαστρο, στις 5/VII/1946.
O Γραμματέας».
Σε κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία
Με την χρηματοδότηση
κυρίως της ΕΕ και εκπληρώνοντας απαιτήσεις του
Συμβουλίου της Ευρώπης, σήμερα στην Αλβανία
λειτουργεί Επιτροπή με
σκοπό την Εξεύρεση Αγνοουμένων από τις διώξεις
του καθεστώτος Χότζα.
Είναι προφανές ότι, για την
Ελληνική Εθνική Μειονότητα η συμμετοχή για την
ολοκλήρωση του έργου
της Επιτροπής, δεν έχει
απλά συμβολική αξία.

Γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητή επαρκώς
η τουρκική απειλή στην Αθήνα;
Του Ζαχαρία Β. Μίχα από
το Defence Point*

σιμοποίησε το 1972 ο ψυχολόγος Ίρβινγκ Τζάνις
(Irving L. Janis). Απλουστευτικά, αφορά το αποτέλεσμα της επιδίωξης
μιας ομάδας (εν προκειμένω οι ελληνικές ελίτ)
να λειτουργεί με συνοχή,
όπου οι ισχυρότεροι της
ομάδας (επιδιώκουν ή/
και εκπροσωπούν συμφέροντα) διαμορφώνουν
το πλαίσιο των απόψεων,
πεποιθήσεων και πολιτικών, με το οποίο συμμορφώνεται η ομάδα. Κι αυτό,
καθώς η επίδειξη ομοιογένειας, ασχέτως επιμέρους
διαφωνιών, εξυπηρετεί
καλύτερα τα συμφέροντα
της ομάδας.

Στην αυγή του 2022, το ζήτημα της ελληνικής άμυνας
απέναντι στον τουρκικό
επεκτατισμό προβάλει
ως μια από τις κυριότερες
προκλήσεις που χρήζει
άμεσης αντιμετώπισης. Η
χώρα έχει εισέλθει σε τροχιά επανεξοπλισμού των
Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά
το πρόβλημα παραμένει
για μερικά ακόμα χρόνια.
Το πολιτικό σύστημα δεν
έχει αντιληφθεί σε όλες
του τις διαστάσεις το πρόβλημα. Το ελληνικό κράτος, στερούμενο θεσμικά
των μηχανισμών, εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται
την τουρκική απειλή στο
περίπου, όπως αποκαλύπτεται από τις πράξεις, όχι
από τις διακηρύξεις του.
Το κεφαλαιώδες ζήτημα
της αξιόπιστης αποτροπής
δεν μπορεί να συζητιέται
σοβαρά στα τηλεοπτικά
παράθυρα. Ακόμα και στην

αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή απαιτείται
η παρουσία ειδικών που
θα εξηγούσαν αναλυτικά
την πραγματική εικόνα
της τουρκικής απειλής και
πως αυτή αντιμετωπίζεται.
Διότι η Άγκυρα ήδη χρησιμοποιεί το στρατιωτικό
εργαλείο για την επίτευξη

πολιτικών στόχων.

“πεφωτισμένες” ομάδες
συμφερόντων, όχι πάντα
ελληνικών. Η ορθότητα
των επιλογών αυτών δοκιμάζεται σκληρά σε περιόδους αστάθειας και τελικά
επηρεάζει καθοριστικά το
μέλλον της χώρας.

Όσον αφορά τους προαναφερθέντες “θεσμικούς
μηχανισμούς”, θα ήταν
αποτελεσματικοί υπό τον
όρο ότι θα λειτουργούσαν
ελεύθερα από τον νοσηρό κομματισμό και την
επιβολή επιλογών από Τον όρο “groupthink” χρη-

Τούτων λεχθέντων, η σοβαρότερη παράμετρος
του προβλήματος είναι
η ακόλουθη: Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν
έχει κατανοήσει επαρκώς
ότι η ευρύτερη περιοχή
βρίσκεται σε κατάσταση
γεωπολιτικής μετάβασης.
Συνεπώς, δεν αντιλαμβά-

νεται ότι είναι μια περίοδος
με πεπερασμένη χρονική
διάρκεια, αν και το πόσο
θα διαρκέσει είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Η Ελλάδα εισήλθε σε αυτή
την περίοδο βγαίνοντας
από μια 15ετή περίοδο παραμέλησης των Ενόπλων
Δυνάμεων, κάτι που αποκαλύπτει και το μέγεθος
της ανευθυνότητας. Άρα,
η φιλότιμη προσπάθεια
επανεξοπλισμού που γίνεται τώρα, όπως γίνεται,
δεν είναι τίποτε άλλο από
μια απόπειρα περιορισμού
της ζημιάς που έχει γίνει
(damage limitation).
Η Τουρκία είχε κατανοήσει πολύ καλύτερα σε
κεντρικό επίπεδο τη σημασία της περιόδου, με
αποτέλεσμα να αποδυθεί
σε εξοπλιστική φρενίτιδα
με ταυτόχρονη προσπάθεια κοστοβόρας, αλλά
θεαματικής αύξησης της
συνέχεια στη σελίδα 22
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Γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητή επαρκώς
η τουρκική απειλή στην Αθήνα;
συνέχεια από τη σελίδα 21

αμυντικής της αυτάρκειας.
Στόχος ήταν να περιορίσει
την εξάρτηση από τις επιλογές της Δύσης. Οι Τούρκοι γνώριζαν ότι ξεπερνούσαν τις δυνατότητές τους.
Κατανοούσαν, όμως, ότι η
μεταβατική περίοδος θα
γεννήσει μια νέα αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο της
οποίας η Τουρκία πρέπει
να μπει όσο το δυνατόν πιο
ενισχυμένη.
Στη συνέχεια θα λάμβανε
τα απαραίτητα διορθωτικά
μέτρα. Η εσωτερική πολιτική δυναμική όμως και η
διαρκής ανάγκη εξισορρόπησης ανάμεσα στον
συνέχεια από τη σελίδα 20
ισλαμισμό και τον κεμαλισμό, ευτυχώς για τον
Ελληνισμό, την οδήγησε
σε επικίνδυνο αδιέξοδο
την πιο κρίσιμη στιγμή.
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της
έχουν πληγεί σκληρά μετά
την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016. Αυτό είναι
όμως καλό και ταυτόχρονα
επικίνδυνο για την Ελλάδα.
Καλό διότι περιόρισε εκ
των πραγμάτων το επικίνδυνο χάσμα που είχε
ανοίξει στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος και επιδείνωσε δραματικά την εξωτερική νομιμοποίηση της
πολιτικής του καθεστώτος
Ερντογάν. Κακό διότι υπό
τον φόβο κατάρρευσης

ότι ένας τουρκικός τυχοδιωκτισμός μπορεί να της
κοστίσει πολύ ακριβά. Εάν
η Ελλάδα έπειθε και την
Άγκυρα και τους τρίτους
ότι εάν δεχθεί επίθεση θα
προκύψει το “γαία πυρί
μειχθήτω”, όλοι θα κοιτούσαν την κατάσταση
διαφορετικά. Σήμερα, το
στίγμα που εκπέμπει η
χώρα, εξακολουθεί να είναι
φοβικό, παρά τις αισθητές
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα, βελτιώσεις.
παρά την αισθητή βελτίωση και στην κατανόη- Καλή είναι η πολιτική ορση του προβλήματος και θότητα και οι εκκλήσεις
στα μέτρα εξοπλισμού, στην Τουρκία να ακολουδεν δείχνει να κατανοεί θήσει την οδό της νομιτο πόσο επείγουσα είναι η μότητας και των έντιμων
κατάσταση. Πως υπάρχει συμβιβασμών. Η Ελλάδα,
ενδεχόμενο όταν τα πανά- όμως, έπρεπε να είναι πολύ
κριβα οπλικά συστήματα πιο συγκεκριμένη απέπου έχουν παραγγελθεί ναντι στους συμμάχους
ενταχθούν επιχειρησιακά της (ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ,
στο ελληνικό οπλοστάσιο, Αίγυπτος, Εμιράτα) για το
η κατάσταση να έχει κριθεί. στρατιωτικό σκέλος αυτής
Στο μεταξύ, η εικόνα που της συμμαχικής σχέσης.
παρουσιάζει η Ελλάδα, Η κοινότητα των ζωτικών
παρά τις πολύ σημαντικές συμφερόντων είναι τέτοια
διπλωματικές κινήσεις και που οι προϋποθέσεις για
τη σύμπηξη συμμαχικών τη μετεξέλιξη της συνερσχέσεων με χώρες-κλει- γασίας σε συμμαχία υπάρδιά, δεν είναι αυτή που θα χουν.
μπορούσε να καθορίσει το
αποτέλεσμα μία θερμής Ένα ερώτημα αφορά το
αν κατάφερε να βρει νέες
κρίσης.
ορ θ ολογ ι κ ές ι σ ορρ ο Αποτελεί επικίνδυνη αφέ- πίες το προαναφερθέν
λεια την τρέχουσα περίο- “groupthink” της ελληνικής
δο να θεωρεί κανείς ότι η ελίτ. Αυτό αφορά τόσο το
Άγκυρα μπορεί να αλλά- “παιχνίδι” των υδρογοξει στάση απέναντι στον νανθράκων της ΑνατολιΕλληνισμό με οτιδήποτε κής Μεσογείου, όσο και
άλλο πέραν του φόβου τη λογική αντιμετώπισης
του σχεδιασμού, αυξάνεται λογικά η πιθανότητα
στρατιωτικού τυχοδιωκτισμού με ό,τι διαθέτει.
Αυτός είναι ένας από τους
λόγους συνεχούς ενασχόλησης της Άγκυρας με τους
ελληνικούς εξοπλισμούς.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι
εάν ο Ερντογάν είναι διατεθειμένος να τα παίξει όλα
για όλα.

ορέξεις της Τουρκίας. Η
απάντηση έπρεπε να είναι
η άμεση μετατροπή τους
σε αβύθιστες πλατφόρμες
εκτόξευσης πυραύλων
σε περίπτωση που εκδηΜε τον τρόπο αυτό όμως λωθεί τουρκική επιθετική
μετατρέπονται σε εργα- ενέργεια.
λεία της υψηλής στρατηγικής της Άγκυρας, ενώ η Υπάρχουν “φιλικές”, αλλά
Ελλάδα δεν έχει τους μη- και αυστηρές συστάσεις
χανισμούς και την ορθολο- από συμμαχικές χώρες να
γική ιεραρχία ελέγχου της μην μεταφέρει η Ελλάδα
κατάστασης με τον τρόπο ισχυρά συστήματα πυροπου συμβαίνει σε ζητήμα- βολικού μεγάλης εμβέλειτα εθνικής ασφαλείας σε ας με το πρόσχημα της μη
χώρες που σέβονται τον κλιμάκωσης. Η απάντηση
εαυτό τους, δημοκρατικές που πρέπει να δίνεται είναι
οι Δυτικοί να στρέψουν
ή μη.
τις πιέσεις τους προς την
Το πολιτικό σύστημα πρέ- Τουρκία, η οποία διαρκώς
πει να αντιληφθεί ότι από- απειλεί έχοντας αγοράσει
λυτη εθνική προτεραιό- βαλλιστικά συστήματα
τητα είναι ο ταχύτατος από το Πακιστάν και την
εξοπλισμός της χώρας Κίνα.
με ξεκάθαρες επιθετικές
δυνατότητες. Η άμεση ενί- Θα είχε μεγαλύτερη συμσχυση του οπλοστασίου βολική και επιχειρησιακή
των Ενόπλων Δυνάμεων αξία ακόμα και από πλατμε όπλα που μπορούν να φόρμες όπως τα αναβαθ“ματώσουν” σοβαρά την μισμένα F-16, τα Rafale και
Τουρκία και από μεγάλες οι φρεγάτες Belh@rra να
αποστάσεις. Και επιτέλους, ζητηθούν με τη διαδικασία
ας ξεπεραστούν σε αυτή του κατεπείγοντος πυτην κρίσιμη συγκυρία ανα- ραυλικά συστήματα από
στολές που αφορούν το χώρες, όπως το Ισραήλ,
να μη δυσαρεστήσουμε τα Εμιράτα και η Σερβία.
Να επενδύσουμε εκεί τα
φίλους και συμμάχους.
εκατοντάδες εκατομμύρια
Δεν μπορεί να βυσσοδομεί που μας ζητούνται για την
ο κάθε Ακάρ αμφισβητώ- αναβάθμιση των αμερικαντας την κυριαρχία των νικών MLRS και μάλιστα
νήσων του ανατολικού Αι- όταν υπάρχουν οχλήσεις
γαίου, επειδή δεν τα αφή- για το που θα τα τοποθενει η Ελλάδα έρμαια στις τήσουμε και πως θα τα
της Τουρκίας, την οποία
πολλοί δεν αντιμετωπίζουν πρωτίστως ως εθνική
απειλή, αλλά ως εταίρο
χρυσοφόρων συμφωνιών.

χρησιμοποιήσουμε;
Τα Εμιράτα απάντησαν στη
δυστοκία των Αμερικανών
να τους αποδεσμεύσουν
τα μαχητικά F-35, όπως
τα ήθελαν, αγοράζοντας
80 γαλλικά Rafale. Διαμήνυσαν στην Ουάσιγκτον
ότι οι ΗΠΑ θέλουν περισσότερο να πουλήσουν τα
μαχητικά τους από όσο
τα Εμιράτα χρειάζονται
να τα αγοράσουν. Προφανώς εξακολουθούν να τα
θέλουν, αλλά σημαντικό
μέρος της ανάγκης καλύφθηκε αλλιώς.
Έχει το ελληνικό πολιτικό
σύστημα τη βούληση να
κινηθεί δραστικά, χωρίς
πολλές κουβέντες, επενδύοντας έξυπνα τα διαθέσιμα
χρήματα στην αμυντική
βιομηχανία της χώρας που
μπορεί να λύσει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα ει δυνατόν και άμεσα;
Μόνο τότε θα έχει περάσει
το μήνυμα σε φίλους και
αντιπάλους ότι κατανοεί
την κατάσταση και ξέρει
πως να την αντιμετωπίσει.
Ναι μεν πρέπει να εξαντλεί
τα περιθώρια ειρηνικών
διευθετήσεων, αλλά χωρίς
να μετατρέπεται σε παρακολούθημα των γεωστρατηγικών προτεραιοτήτων
άλλων.
*(Διευθυντής Μελετών
στο Ινστιτούτο Αναλύσεων
Ασφάλειας και Άμυνας –
ΙΑΑΑ/ISDA)

Άγνωστες οι βουλές του Αλλάχ
συνέχεια από τη σελίδα 20

οι βουλές του Αλλάχ. Φαντασθείτε να μην ήταν και
αυθόρμητη η οργάνωση τι
είχε να γίνει.
Θα μου πείτε το βράδυ
εκείνο η προσοχή όλων

μας ήταν στραμμένη στον
Λυκαβηττό, στο σόλο του
Σάκη Ρουβά. Κι έτσι διέλαθε την προσοχή μας το
«ροκ του μέλλοντός μας»,
η πολυπολιτισμική Αθήνα.
Δέκα μέρες μετά θυμόμαστε τον Ρουβά, όμως
κανείς δεν ασχολείται με

την αυθόρμητη κατάληψη
της πλατείας Συντάγματος.
Ισως γιατί έχουμε σηκώσει τα χέρια μπροστά στο
fatum. Για φαντασθείτε μια
«αυθόρμητη» κατάληψη
της πλατείας του Ετουάλ
στο Παρίσι από Πακιστανούς και Αφγανούς. Αυτό

ζήσαμε στην Αθήνα την
παραμονή του Νέου Ετους.
Και καταλάβαμε τα εξής.
Πρώτον, ότι ο πληθυσμός
των μεταναστών είναι τόσος ώστε να μπορεί να
καταλάβει την κεντρική
πλατεία της πόλης έστω
και για λίγη ώρα. Δεύτερον,

ότι η αστυνομία το μόνο
που μπορεί να κάνει είναι
να επιβάλλει πρόστιμα.
Τρίτον, ότι όλοι αυτοί οι
άνθρωποι είναι δικτυωμένοι. Ο τύπος που έβριζε τη
Βουλή, με τον τύπο που
έκανε το σήμα του ISIS και
την κοπέλα που διασκέ-

δαζε μαζί τους χωρίς μάσκα. Το τέταρτο προτιμώ
να μην το σκέφτομαι. «Η
κατάσταση επιδεινούται
βελτιούμενη», που έλεγε
και ο μακαρίτης Δημήτρης
Δεσποτίδης.

Great Resignation: Γιατί οι Αμερικανοί
εγκαταλείπουν μαζικά την εργασία τους
Κωνσταντίνος Μαριόλης
Μία άκρως αντιφατική
συνθήκη βιώνει η μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου εξαιτίας της παράλληλης απότομης ανάκαμψης και ανόδου του
πληθωρισμού. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάμπτουν ταχύτατα, μετά τις
πρωτοφανείς αναταράξεις
της τελευταίας διετίας που
προκάλεσαν τα lockdown,
οι Αμερικανοί παραιτούνται από τις δουλειές τους
με ρυθμό-ρεκόρ και οι
εργοδότες δυσκολεύονται
να βρουν προσωπικό. Τι
ακριβώς συμβαίνει;
Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια Αμερικανοί άφησαν οικειοθελώς τις δουλειές τους τον Νοέμβριο,
όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ερ-

γασίας των ΗΠΑ. Πρόκειται
για αριθμό-ρεκόρ στα 20
χρόνια που το αμερικανικό
δημόσιο συγκεντρώνει τα
σχετικά στατιστικά. Ήταν
ο δεύτερος μήνας που η

τάση παρέμεινε σε υψηλά
επίπεδα, καθώς μέσα στον
Οκτώβριο ο αριθμός των
Αμερικανών που παραιτήθηκαν από την εργασία
τους διαμορφώθηκε σε 4,2

εκατομμύρια.

γάλη Παραίτηση» (Great
Resignation) και αφορά
κυρίως υπαλλήλους γραφείου που επαναξιολογούν τις προτεραιότητές
τους λόγω της πανδημίας.
Εντούτοις, οι κλάδοι στους
οποίους παρατηρείται
εντονότερη «μετακίνηση» εργαζόμενων είναι οι
πιο χαμηλόμισθοι, όπως
της φιλοξενίας, όπου ο
ανταγωνισμός δίνει τη
δυνατότητα αναζήτησης
επαγγελματικών ευκαιριών και καλύτερου μισθού.

λειά ή όσοι εργάζονται
σε κλάδους που δεν εμφανίζουν τόσο ισχυρή
ζήτηση, βγαίνουν χαμένοι
καθώς ο πληθωρισμός
τρέχει δυστυχώς ταχύτερα
από τις αυξήσεις στους
μισθούς. Σύμφωνα με την
Ομοσπονδιακή Τράπεζα
της Ατλάντα, εκείνοι που
αλλάζουν εργασία καταφέρνουν να εξασφαλίσουν
ταχύτερα υψηλότερο μισθό σε σύγκριση με όσους
παραμένουν στη δουλειά
τους.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το
«βιαστικό» άνοιγμα της οικονομίας έχει δημιουργήσει μία σπάνια ευκαιρία για
μερίδα εργαζόμενων να
αναζητήσουν υψηλότερες
απολαβές και καλύτερες
συνθήκες εργασίας.

Ο ταχύτατος ρυθμός με
τον οποίο ανακάμπτει η
οικονομία οδηγεί σε αύξηση των μισθών αλλά και
σε άνοδο τις τιμές. Το πρόβλημα είναι ότι ο πληθωρισμός «ροκανίζει» εύκολα
τα επιπλέον εισοδήματα
αφού οι μισθοί δεν τον

Όπως σημειώνουν οι New
York Times, η τάση μα- Όμως όσοι δεν μπορούν
ζικών παραιτήσεων χα- να αλλάξουν εύκολα δου- συνέχεια στη σελίδα 24
ρακτηρίζεται ως «Η Με-
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Κραν Μοντανά: Η αβάσταχτη βαρύτητα των Πρακτικών»
Του Σάββα Π. Μαστραππά
από την ιστοσελίδα Ανιχνεύσεις

σε ξένο κράτος και κατοχής μεγάλου μέρους της
επικράτειάς του, καθώς και
ως πρόβλημα παράνομου
εποικισμού.

Από το 2017 όταν ναυάγησαν οι συνομιλίες για
το Κυπριακό στο Κραν
Μοντανά παρατηρήθηκε
μια κλιμακούμενη αντιπαράθεση στο εσωτερικό
του «στρατοπέδου» των
θιασωτών της «Όποιας
Λύσης». Η όξυνση αυτή
έφτασε στο αποκορύφωμά της πρόσφατα όταν η
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» της Λευκωσίας δημοσιοποίησε τα Πρακτικά
εκείνων των συναντήσεων.
Ο «αριστερός» βραχίονας
της συγκεκριμένης σχολής
σκέψης επιρρίπτει τις ευθύνες για το ναυάγιο στον
κ. Αναστασιάδη. Όπως
όμως διαφαίνεται από τα
Πρακτικά ο κ. Αναστασιάδης προσέκρουσε στον
τοίχο της τουρκικής αδιαλλαξίας, και αναγκάστηκε
να ανακρούσει πρύμναν.

υπογραφή μας ή να εκτρο- σε πλανητικό επίπεδο
χιάσει – όπως και τελικά όσον αφορά την κατανοέπραξε – την διαδικασία. μή της ισχύος, ειδικά δε η
γεωπολιτική ρευστότητα
Η πάγια στρατηγική της που παρουσιάζει η περιΤουρκίας – από την δεκα- οχή μας σε συνδυασμό με
ετία του 1950 – ήταν και τις φιλοδοξίες της Άγκυρας
είναι, ο ολοκληρωτικός να αναδειχθεί σε κυρίαρχο
έλεγχος της Κύπρου. Κατά παίχτη της, της επέβαλλαν
περιόδους δε, σταθμίζο- να αναπροσαρμόσει τον
ντας τις διεθνείς συγκυρίες τακτικό σχεδιασμό της και
Εδώ και δεκαετίες ο Πρόγια την Κύπρο.
άλλαζε τακτική.
εδρος υπήρξε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της
Μια μεγάλη επιτυχία της Η περιοχή μας βρίσκεται
υποχωρητικότητας απέναΤουρκίας σε επίπεδο τα- σε αναβρασμό, οι εξελίξεις
ντι στον εισβολέα. Από την
κτικής ήταν όταν κατάφερε που αφορούν την αναδιεποχή που προπαγάνδιζε
να αλλάξει την φύση του άταξη της γεωπολιτικής
υπέρ του σχεδίου Ανάν και
Κυπριακού προβλήματος. σκακιέρας τρέχουν με γορέφτασε μέχρι την Άγκυρα
γούς ρυθμούς και η αναθεκαι τις Βρυξέλλες για να
Το υποβάθμισε, με την ωρητική Τουρκία βιάζεται,
καταγγείλει τον Κυπριακό
δική μας συγκατάθεση, θέλει να τις προλάβει.
Ελληνισμό, ο οποίος τόλαπό πρόβλημα εισβολής
μησε να ψηφίσει “όχι” στο
και κατοχής, σε μια απλή Οι τουρκικές στοχεύσεις
ολέθριο εκείνο σχέδιο.
διακοινοτική διαφορά. προκαλούν αντισυσπειρώΑπό τότε και ακόμα πιο
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σεις. Η ύπαρξη της Κ.Δ. είπριν ο κ. Αναστασιάδης
να αποσοβηθεί σε μεγάλο ναι ένα μεγάλο αγκάθι για
υπήρξε ένας από τους
βαθμό η διεθνής κατα- την Τουρκία. Η Τουρκική
υπερμάχους της συγκεκρικραυγή που υπήρχε ενα- διπλωματία εκτιμά ότι αν
μένης σχολής σκέψης. Δεν
ντίον της τα πρώτα χρόνια το ενεργειακό πρόγραμμα
μπορεί λοιπόν ξαφνικά να
μετά από την στρατιωτική της Κ.Δ. ευδοκιμήσει θα
μετετράπηκε σε «απορτης προκαλέσει ακόμα
της εισβολή το 1974.
ριπτικό». Στο Γκραντ Μομεγαλύτερα προβλήματα.
ντάνα κατέθεσε προτάσεις
Για τουλάχιστον τέσσερις Η θέση της Κ.Δ. θα ενδυκαι επαναβεβαίωσε παλαιδεκαετίες η Τουρκία κα- ναμωθεί διότι τα οικονοότερες υποχωρήσεις της
τάφερε να βγει από την μικά και γεωστρατηγικά
Ελληνικής πλευράς που αν
μεγάλη εικόνα και να μας συμφέροντα θα επιβάλπαρ’ ελπίδα αποδεχόταν η
επιβάλλει ως συνομιλητές, λουν την εμπλοκή και την
τουρκική πλευρά, αυτή τη
τους απόλυτα χειραγω- υποστήριξή της από μια
στιγμή, η Κυπριακή Δημογούμενους από την ίδια, σειρά χωρών που έχουν να
κρατία δεν θα υπήρχε.
χάσουν πολλά, αν η Κ.Δ.
τουρκοκυπρίους.
περιέλθει υπό τον πλήρη
Στην ουσία λοιπόν τα πυρά
Μετά το Κραν Μοντανά τουρκικό έλεγχο.
αυτά δεν στρέφονται κατά
βλέπουμε και πάλι την
του κ. Αναστασιάδη αλλά
Τουρκία να αλλάζει τακτι- Πελαγοδρομούντες
πλήττουν την ίδια την Κ.Δ.,
κή. Εγκαταλείπει το παρααπό την άλλη δε, βγάζουν
σκήνιο (άλλωστε κατάφε- Όσον αφορά τις δικές μας
καθαρή την κύρια υπεύρε να ξεχαστεί το γεγονός θέσεις και ενέργειες, εκεί
θυνη του ναυαγίου, την
ότι έκανε εισβολή στο επικρατεί ο απόλυτος πακατοχική Τουρκία.
νησί) και επανεμφανίζεται ραλογισμός. Επιμένουμε
με δυναμικές ενέργειες επί σ’ ένα σχέδιο λύσης το
Σύμφωνα λοιπόν με τα
οποίο έχει απορριφθεί
του πεδίου.
πρακτικά ο Μεβλούτ Τσαστο σύνολό του από την
βούσογλου ήταν απόλυτα
Με πολεμικά και ερευνητι- Τουρκία. Οι ηγεσίες των
σαφής: «Τουρκικά στρακά καράβια εισβάλει στην κομμάτων ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ
τεύματα θα παραμείνουν
Κυπριακή ΑΟΖ, την οποία και ένα μεγάλο μέρος του
στην Κύπρο και μετά την
αμφισβητεί αντιτιθέμενη ΔΗ.ΚΟ. αρνούνται να καταλύση του προβλήματος».
στο Διεθνές Δίκαιο. Διεκ- νοήσουν αυτό το απλό γεΟ αριθμός τους μάλιστα
δικεί μερίδιο από τα κέρδη γονός και παρουσιάζονται
θα ήταν τέτοιος ούτως
που πιθανόν θα προκύ- να παρακαλούν γονυπετής
ώστε θα μπορούσαν να
ψουν από το ενεργειακό την Τουρκία να επιστρέψει
ελέγχουν τη νέα κρατική
πρόγραμμα της Κ.Δ., δήθεν στο τραπέζι των συνομιδομή της Κύπρου. Δεύτεγια λογαριασμό των ΤΙΚ. λιών «για να συνεχίσουμε
ρον σημαντικό στοιχείο:
Προβαίνει σε εκβιαστι- από εκεί που μείναμε στο
«Η Τουρκία θα συνεχίσει να
κές κινήσεις στο Βαρώση. Γκραντ Μοντάνα».
είναι εγγυήτρια Δύναμη,
Προωθεί λύση δύο κρατών
διατηρώντας το δικαίωμά
Υπάρχει διανοητική αδυκ.λπ.
της να επεμβαίνει μονοναμία πρόσληψης της συμερώς όταν αυτή θα το
Στην ουσία ενέταξε την νολικής κατάστασης. Στο
έκρινε αναγκαίο».
Κύπρο στον μεγαλόπνοο Κραν Μοντανά η Τουρκία
σχεδιασμό της που αφορά αποκάλυψε τις πραγματιΗ τουρκική στοχοθεσία
την ευρύτερη περιοχή μας, κές της προθέσεις κάτι που
τον περιβόητο περί «γαλά- οι υπέρμαχοι «της όποιας
Η τουρκική τακτική στον
λύσης» δεν μπορούν να
ζιας πατρίδας».
Γκραντ Μοντάνα ήταν
κατανοήσουν.
προφανής. Αποσκοπούσε
Οι αλλαγές που επήλθαν
ή να τα πάρει όλα με την

Η μεταβατική κατάσταση
στην ευρύτερη περιοχή,
παρέχει στην Κύπρο, στον
Ελληνισμό γενικότερα,
νέες προοπτικές. Παρέχει
ευκαιρίες τις οποίες θα
πρέπει να εκμεταλλευτούμε βάσει ενός ορθολογικού
σχεδιασμού. Θα πρέπει να
είμαστε ενεργητικά παρόντες και να προβάλλουμε
τις θέσεις και τις επιδιώξεις
μας προς τις χώρες με τις
οποίες έχουμε ταυτόσημα
συμφέροντα.
Φαίνεται ότι χάθηκε η γη
κάτω από τα πόδια τους
διότι το πλαίσιο συμβιβασμού με την Τουρκία
που έπλαθαν για δεκαετίες
στην φαντασία τους, κατέρρευσε.
Εμφανίστηκαν μπροστά
τους δύο ρεαλιστικές παράμετροι οι οποίες όλα
αυτά τα χρόνια ελάχιστα
τους απασχόλησαν, παρά
το γεγονός ότι η αντίθετη
σχολή σκέψης, αυτή που
αποκαλούν «απορριπτική»
(ο γράφων όμως ρεαλιστική) πάντοτε επεσήμαινε
μετ’ επιτάσεως:
Η επεκτατική φύση του
Τουρκικού κράτους και
η βουλιμική του διάθεση
να καταπιεί την Κύπρο.
Δεύτερον, ότι οι συνομιλίες αποτελούσαν το πρόσχημα για να ροκανίζει η
Τουρκία τον χρόνο και να
ωθεί την Ελληνική πλευρά
σε όλο και μεγαλύτερες
υποχωρήσεις.
Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο στρατόπεδο
επικρατεί αμηχανία και
διχασμός.
Η πλευρά του ΑΚΕΛ παραπληροφορεί ισχυριζόμενη
ότι «στο Κραν Μοντανά χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία,
διότι η Τουρκία ήθελε να
φύγει από την Κύπρο και
δεν την άφησε ο Αναστασιάδης».
Ο δε κ. Αναστασιάδης
ο οποίος αναγκάστηκε
«νάρτει πόσσω του», ευρισκόμενος πρόσωπο με
πρόσωπο με το τουρκικό
θηρίο ψελλίζει κάτι αψυχολόγητα, τα οποία επίσης
προκαλούν κακό και δείχνουν την αμηχανία μας
στην άλλη πλευρά.
Όσον αφορά το πλαίσιο
της λύσης το οποίο επιθυμούν διακαώς να επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επειδή
ακριβώς αποτελεί προϊόν
τουρκικών πιέσεων και
οδυνηρών υποχωρήσεων
της ελληνικής πλευράς,
παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
(α) Είναι δυσλειτουργικό,
αδύνατο να εφαρμοσθεί
στην πράξη, άρα θνησιγενές.
(β)

Οι πάμπολλες ασά-

φειες που παρουσιάζει
ευνοούν την Τουρκία η Η Κ.Δ. θα πρέπει να αποοποία θα καραδοκεί για να κτήσει Ναυτικό και Αεροεπέμβει ξανά στρατιωτικά. πορία και να επαναενεργοποιήσει το ενιαίο αμυντικό
(γ)
Οι Έλληνες της Κύ- δόγμα με την Ελληνική
πρου είναι αδύνατο να το Δημοκρατία.
αποδεχθούν σε ένα πιθανό
δημοψήφισμα. Πρέπει να Η Κ.Δ. επιβάλλεται να επεληφθεί υπόψιν ότι το 2004 ξεργαστεί μια ολοκληρω,απέρριψαν το σε αρκετά μένη πολιτική για τους
σημεία «ηπιότερο» σχέδιο τουρκοκυπρίους η οποία
να τους οδηγεί στην επανέΑνάν.
νταξή τους στο Κυπριακό
(δ)
Βασικές του παρά- κράτος.
μετροι βρίσκονται σε δυσαρμονία με το Ευρωπαϊκό Η στρατιωτική θητεία πρέπει να ξαναγίνει 24 μήνες,
κεκτημένο.
η προδοτική φυγοστρατία
(ε)
Αρκετές από τις να εξαλειφθεί, η παιδεία να
διατάξεις του έρχονται σε προσανατολιστεί προς την
αντίθεση με το Δίκαιο των κατεύθυνση να γαλουχηανθρωπίνων δικαιωμάτων. θούν «πολίτες – οπλίτες».
Ώρα για αλλαγή στρατη- Αν δεν αλλάξουμε στρατηγική και αν δεν προβούμε
γικής
σε στοχευμένες ενέργειες
Σταθμίζοντας την κατά- οι οποίες να ενδυναμώσταση όπως διαμορφώθη- νουν την θέση μας, αν δεν
κε και αξιολογώντας τα νέα προσανατολιστούμε προς
δεδομένα είναι προφανές την κατεύθυνση ότι όταν
ότι δεν θα κερδίσουμε μας ευνοήσουν οι συντίποτα αν επιμένουμε να θήκες θα εκδιώξουμε τον
ακολουθούσε την μέχρι εισβολέα από τα χώματά
τώρα στρατηγική. Η στρα- μας, να είμαστε σίγουροι
τηγική αυτή χρεοκόπησε. ότι δεν μας μένει και πολΤην ίδια στιγμή η Τουρκία λής χρόνος παρουσίας στο
διακηρύσσει λεκτικά και με νησί. Σύντομα ή συντομόπράξεις επί του πεδίου ότι τερα θα αναγκαστούμε να
είναι εκτός του συγκεκρι- το εγκαταλείψουμε.
μένου σχεδίου διαπραγΠοιος όμως μπορεί να
μάτευσης.
κάνει αυτόν τον επαναΗ Τουρκία μας δίνει μια σχεδιασμό και να θέσει σε
καλή ευκαιρία για να προ- εφαρμογή ένα σχέδιο για
χωρήσουμε και εμείς σε την σωτηρία του τόπου;
απεγκλωβισμό από τις
μέχρι τώρα υποχωρήσεις Το σίγουρο είναι ότι ένα
τέτοιο σχέδιο δεν μπορούν
μας.
να το φέρουν εις πέρας
Ταυτόχρονα, η γεωπολιτι- αυτοί που κυβέρνησαν την
κή συγκυρία και οι αντι- Κύπρο κατά την τελευταία
τουρκικές συσπειρώσεις δεκαπενταετία.
που δημιουργούνται στην
περιοχή μας, μας παρέ- Οι άνθρωποι αυτοί είναι
χουν την δυνατότητα να εγκλωβισμένοι σ’ ένα τρόαποκτήσουμε συμμάχους πο σκέψης ο οποίος δεν
που θα υποστηρίξουν τις τους δίνει την δυνατότητα
να διανοηθούν καν ότι
θέσεις μας.
υπάρχει περίπτωση να
Πρέπει άμεσα να άρουμε ενεργήσουν διαφορετικά.
όλες τις υποχωρήσεις που Είναι κάτι που δεν το χωκάναμε μέχρι τώρα (εκ ράει το μυαλό τους. Δεν
περιτροπής Προεδρία, μπορούν να κατανοήσουν
πολιτική ισότητα κ.λπ.) ότι οι συνθήκες αλλάζουν
και να αποκηρύξουμε την και μας παρέχουν μια άλλη
ρατσιστική Διζωνική Δικοι- προοπτική.
νοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ)
ως πλαίσιο για τη λύση του Ο τόπος χρειάζεται ποΚυπριακού προβλήματος. λιτική αλλαγή άμεσα. Ο
Κυπριακός λαός θα πρέπει
Επιβάλλεται να επαναφέ- να πάρει την τύχη του ξανά
ρουμε το κυπριακό στην στα χέρια του αν επιθυμεί
ορθή του βάση, ως πρό- να επιβιώσει και να έχει
βλημα δηλαδή εισβολής μέλλον στον τόπο του.
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Great Resignation: Γιατί οι Αμερικανοί
εγκαταλείπουν μαζικά την εργασία τους
συνέχεια από τη σελίδα 22

ακολουθούν. Μόλις το 17%
των εργαζόμενων δηλώνει
ότι πήρε αύξηση ανάλογη
ή μεγαλύτερη του πληθωρισμού τον τελευταίο
χρόνο. Οι περισσότεροι
από τους υπόλοιπους δηλώνουν ότι πήραν αύξηση
μικρότερη του πληθωρισμού ή καθόλου, ενώ το
8% κάνει λόγο για μείωση
μισθού.
Τα αποτελέσματα έρευνας
για λογαριασμό των New
York Times επιβεβαιώνονται και από τα επίσημα

οικονομίας. Σύμφωνα με
την έρευνα, μόνο το 21%
των ενήλικων Αμερικανών
δηλώνει ότι η οικονομική
του κατάσταση έχει βελτιωθεί από πέρσι, παρά το
γεγονός ότι οι οικονομικοί
δείκτες έχουν σημειώσει
τεράστια βελτίωση. Δεν
είναι τυχαίο πως ο μεγαλύτερος οικονομικός φόβος
σχετίζεται με τον πληθωρισμό. Στην ίδια έρευνα, εννέα στους δέκα δηλώνουν
ότι ο πληθωρισμός τους
Η συνθήκη αυτή ενισχύει ανησυχεί, ενώ έξι στους
την απαισιοδοξία των Αμε- δέκα δηλώνουν ότι τους
ρικανών για την πορεία της ανησυχεί πολύ.
στοιχεία. Ο δείκτης τιμών
καταναλωτή ενισχύθηκε
κατά 6,8% τον Νοέμβριο
που είναι υψηλό σχεδόν
σαράντα ετών. Ταυτόχρονα, οι μέσες ωριαίες απολαβές αυξήθηκαν τον ίδιο
μήνα κατά 4,8%. Διαφορετική είναι η εικόνα στον
κλάδο της φιλοξενίας,
όπου οι ωριαίες απολαβές
αυξήθηκαν κατά 12,3%,
πολύ ταχύτερα από τον
πληθωρισμό.

Στις ΗΠΑ, η καταναλωτική
δαπάνη έχει εκτιναχθεί σε
επίπεδο-ρεκόρ, δεχόμενη
ώθηση από τα δισεκατομμύρια δολάρια που
έχει ρίξει στην αγορά η
Fed. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν
να καλύψουν τη ζήτηση
κι έτσι οδηγηθήκαμε στα
εκτεταμένα προβλήματα
στις εφοδιαστικές αλυσίδες, σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού και σε
αύξηση των τιμών. Όσο
συνεχίζεται η πανδημία,
τόσο συντηρείται και το
πρόβλημα, προειδοποιούν

οι ειδικοί.
Στην άλλη όψη του ίδιου
νομίσματος, ο αριθμός
των θέσεων εργασίας που
άνοιξαν, υποχώρησε τον
Νοέμβριο, αν και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα
συγκριτικά με τον ιστορικό
μέσο όρο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι προσλήψεις και
περισσότεροι άνθρωποι
επανήλθαν στην αγορά
εργασίας με αποτέλεσμα
να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι πιέσεις που
δέχονταν οι εφοδιαστικές
αλυσίδες.

Σε αυτό το σημείο εμφανίστηκε η παραλλαγή Όμικρον να αλλάξει ξανά τα
πάντα. Οι αεροπορικές
προχώρησαν εκ νέου σε
ακυρώσεις πτήσεων, οι
επιχειρήσεις σε αναβολή
της επιστροφής των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας και πολλά σχολεία
επανήλθαν σε διδασκαλία
εξ αποστάσεως. Κι έτσι, τα
ίδια προβλήματα επανέρχονται να επιδεινώσουν το
κλίμα στην οικονομία.

Η παραπλανητική εικόνα της «καταρρέουσας» Τουρκίας

του Νίκου Μελέτη
Η κρίση της λίρας, η φημολογία για την υγεία του
Ταγίπ Ερντογάν, η κάμψη
της δημοτικότητας του
Τούρκου προέδρου ενόψει και των εκλογών του
2023,η υποχώρηση των
δημοκρατικών θεσμών
και τα ανοικτά εξωτερικά
μέτωπα, τείνουν να δημιουργήσουν μια εικόνα «καταρρέουσας Τουρκίας».
Είναι μία εικόνα σχεδόν
πλασματική και πιθανότατα παραπλανητική σε
σχέση με την απειλή που
συνιστά η Τουρκία για την
Ελλάδα και την Κύπρο,
αλλά και για τις περιφερειακές ισορροπίες.
Ο Ταγίπ Ερντογάν μετά
από σχεδόν 19 χρόνια
στην εξουσία και έχοντας
καταστεί κυρίαρχος στο
πολιτικό σκηνικό έχει ο
ίδιος εξελιχθεί σε έναν
μεγάλο ηγέτη για τη χώρα
του, ο οποίος έχει προσδώσει χαρακτηριστικά
περιφερειακής δύναμης
στην Τουρκία, που αναλαμβάνοντας ρίσκα, θέλει
να διαπραγματεύεται επί
ίσοις όροις με τις μεγάλες
δυνάμεις. Χρησιμοποίησε την ήπια ισχύ, την
ανθρωπιστική βοήθεια,
τη συμπαράσταση στους
κατατρεγμένους μουσουλμάνους ανά τον κόσμο,
εργαλειοποίησε τη μουσουλμανική πίστη, χωρίς
όμως να διστάσει να χρησιμοποιήσει και στρατιωτική ισχύ προκειμένου
να διαμορφώσει αυτό το
ισχυρό περιφερειακό προφίλ της χώρας του και να
επεκτείνει την επιρροή της,
από την Κεντρική Ασία και
τον Καύκασο μέχρι τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή,
τη Βόρεια και Κεντρική
Αφρική.

μεγάλο μέρος των εξοπλισμών των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων και
επιτυγχάνοντας εξαγωγές
σε χώρες της Ασίας, της
Αφρικής αλλά και της Ευρώπης.
Η κρίση της λίρας η οποία
τώρα δοκιμάζει τις αντοχές του τουρκικού καθεστώτος πλήττει κυρίως τα
στρώματα εκείνα τα οποία
χειραφετήθηκαν από το
ΑΚΡ και τον Ερντογάν. Από
παραμερισμένοι πολίτες
λόγω και της ισχυρής σχέσης με τη θρησκεία και το
Ισλάμ, έμειναν έξω και από
τη νομή εξουσίας αλλά και
από τη νομή του κρατικού
χρήματος.

κογένεια του και ο στενός
περίγυρος του πίσω από
κάθε μεγάλη οικονομική ή
εμπορική δραστηριότητα
στη χώρα.
Η αλαζονεία της εξουσίας
κάνει τον Τ. Ερντογάν να
νοιώθει άτρωτος. Και αυτό
είναι το μεγάλο λάθος που
κάνουν όλοι οι αυταρχικοί
ηγέτες, καθώς σε πρώτη
τουλάχιστον φάση οδηγεί
σε αποξένωση από την
πραγματικότητα και τελικά
στρέφει σε ακόμη μεγαλύτερο αυταρχισμό.
Ο Τ. Ερντογάν, ο οποίος
έχει δείξει μια τρομακτική ικανότητα επιβίωσης,
δεν έχει πει την τελευταία
λέξη και αυτό πρέπει να το
γνωρίζουν όλοι όσοι σπεύδουν να τον προγράψουν.
Σε κάθε περίπτωση δεν
είναι ένας ηγέτης που θα
φύγει εύκολα με εκλογές,
πολύ περισσότερο όταν οι
εκλογές γίνονται υπό την
«αιγίδα» του καθεστώτος
του.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δημιούργησε μια νέα μεσαία
και αστική τάξη στην Τουρκία, που αποτέλεσε τη
ραχοκοκαλιά των εκλογικών επιτυχιών του για 20
χρόνια. Αυτά τα στρώματα
σήμερα πλήττονται από
την κρίση της λίρας με
επακόλουθο αποτέλεσμα
τον περιορισμό της δημο- Σε σχέση με την οικονομία,
Στα χρόνια αυτά έκανε τη φιλίας του Τούρκου ηγέτη. δεν θα πρέπει η προσοχή
στρατηγική επιλογή της
να εστιάζεται μόνο στη
αναγέννησης και ενίσχυ- Σε άλλες εποχές ο Τ. Ερντο- δραματική πτώση της λίσης της αμυντικής βιομη- γάν μπορούσε εύκολα να ρας. Η τουρκική οικονομία
χανίας, η οποία προφανώς χειραγωγήσει τις κοινω- γνωρίζει μεγάλο ρυθμό
δεν μπορεί να ανταγωνι- νικές αυτές ομάδες. Όταν ανάπτυξης τα τελευταία
σθεί την αμερικανική ή δεν ζούσε στο παλάτι στην χρόνια. Οι κατασκευαστιτις ευρωπαϊκές αμυντικές Άγκυρα, όταν δεν διέθετε κές εταιρείες της συγκαταβιομηχανίες, έχει κάνει στόλο από λιμουζίνες και λέγονται στις μεγαλύτερες
όμως άλματα και ήδη έχει υπερπολυτελή αεροσκά- στον κόσμο. Οι εξαγωγές
αρχίσει να αποδίδει, προ- φη για τις μετακινήσεις αγροτικών προϊόντων κασφέροντας αυτάρκεια σε του. Όταν δεν ήταν η οι- τευθύνονται σε όλο τον κό-

σμο (με προϊόντα όπως το οργανώσεις του Φ. Γκιουφουντούκι να έχει σχεδόν λέν, οι τουρκικές Ένοπλες
Δυνάμεις είναι ισχυρές και
το μονοπώλιο διεθνώς).
εμπειροπόλεμες.
Η υφαντουργία παραμένει
ισχυρός εξαγωγικός τομέ- Η Τουρκία έχει ισχυρό
ας, τα ναυπηγεία της είναι ρόλο στην ευρύτερη πεπλέον υψηλού επιπέδου ριοχή. Η τελευταία αποκαενώ περίοπτη θέση πλέον τάσταση των σχέσεων με
έχουν και τα εξοπλιστικά τα ΗΑΕ, οι συζητήσεις για
ομαλοποίηση με την Αίμε πρώτα τα drones.
γυπτο και Ισραήλ, που καΤα τουρκικά προϊόντα είναι θυστερούν προς το παρόν
ακόμη φθηνότερα με την όχι για κανέναν άλλο λόγο
υποτίμηση της λίρας, ενώ αλλά λόγω των ιδεοληψιών
και το τουριστικό προϊόν του Ερντογάν και της προτης γίνεται ακόμη φθηνό- φανέστατης επιδίωξης του
τερο για τους Eυρωπαίους για μετατροπή της Τουρκαι Ρώσους τουρίστες, αν κίας σε ηγεμονική δύναμη
και ο κλάδος της μετα- της περιοχής, δείχνουν
ποίησης με εισαγόμενες ότι οι σημερινές συμμαπρώτες ύλες πλήττεται χίες και συσπειρώσεις, με
ιδιαίτερα.
«συγκολλητική ουσία» την
επιθυμία χαλιναγώγησης
Η λίρα κλονίζεται αλλά η της Τουρκίας, δεν θα είναι
τουρκική οικονομία απέχει παντοτινές
ακόμη από το να θεωρηθεί
ότι οδηγείται σε χρεω- Παρά τα προβλήματα
κοπία (με δημόσιο χρέος που προκαλεί η πολιτική
να είναι έστω και υπό τις Ερντογάν, παραμένει «καπαρούσες συνθήκες δια- κομαθημένο παιδί» για τη
χειρίσιμο), όσο μάλιστα ο Δύση. Όλοι του γκρινιάΤαγίπ Ερντογάν βρίσκει ζουν το μαλώνουν, κανείς
αναγκαίες επενδυτικές δεν το τιμωρεί…
ενέσεις από το Κατάρ, το
Αζερμπαϊτζάν και τώρα τα Το «Οικόπεδο» της ΤουρκίΗΑΕ, αλλά και τις συμφωνί- ας είναι «γωνία», η αγορά
ες swaps συναλλάγματος. των 80 εκατομμυρίων ανθρώπων δεν είναι εύκολο
Για τη στρατιωτική ισχύ της να αγνοηθεί και κανείς.
Τουρκίας τα δεδομένα εί- Ούτε η ΕΕ, ούτε οι ΗΠΑ
ναι γνωστά. Παρά τα προ- είναι διατεθειμένες να το
βλήματα που προκάλεσε αφήσουν να χαθεί. Και
το κύμα διώξεων κατά αυτό εκμεταλλεύεται ο
αξιωματικών που υποτί- Τούρκος ηγέτης.
θεται είχαν ενταχθεί στις Σε ό,τι αφορά την υγεία

του Τούρκου προέδρου:
Ένας άνθρωπος 68 ετών
με σάκχαρο, με ιστορικό
προβλημάτων στο στομάχι
(δημοσιεύματα κάνουν
λόγο για καρκίνο στο έντερο) είναι προφανές ότι έχει
και τα όρια αντοχής του.
Όταν ερμηνεύοντας τα
βίντεο ή τις φωτογραφίες
από δημόσιες εκδηλώσεις
και εμφανίσεις του, αναλυτές τον εμφάνιζαν ως…
ετοιμοθάνατο, παρέβλεπαν ότι ο ίδιος άνθρωπος
με αυτό το ιστορικό, κάνει 1-2 δημόσιες (μαραθώνιες συνήθως) ομιλίες,
προΐσταται κυβερνητικών οργάνων, χειρίζεται
προσωπικά υποθέσεις της
Προεδρίας, συναλλάσσεται με ξένους ηγέτες και
λίγο πολύ διαμορφώνει
μια στρατηγική τόσο για
την εσωτερική όσο και
την εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας. Σε αυτές
τις συνθήκες η κόπωση,
ακόμη και η κατάρρευση
μερικές φορές μάλλον είναι δικαιολογημένες.
Η Τουρκία έχει μπει σε
βαθιά κρίση. Η υπερεπέκταση προκαλεί αντιδράσεις από τις περιφερειακές
δυνάμεις, η οικονομία θα
υποστεί πλήγματα εφόσον
συνεχιστούν οι πειραματισμοί με τα επιτόκια, η
εσωτερική αγανάκτηση θα
μεγαλώσει. Οι εκλογές του
2023 θα είναι το ορόσημο
και ο Ερντογάν θα κάνει
ό,τι «χρειασθεί», προκειμένου να μην τις χάσει.
Το ερώτημα δεν είναι αν
πέφτει ο Ερντογάν ή αν
καταρρέει η Τουρκία, αλλά
το εάν η πορεία προς το
2023 θα κάνει τον Ερντογάν σοφότερο. Κάτι μάλλον δύσκολο, καθώς η
εξουσία έχει γίνει DNA και
αναδεικνύεται πιο ισχυρό,
από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Σε κάθε περίπτωση όμως
η εικόνα της «καταρρέουσας» Τουρκίας είναι λανθασμένη. Γιατί εκτός των
άλλων δεν επιτρέπει μια
ψύχραιμη αποτίμηση της
κατάστασης των προκλήσεων και των απειλών.
Εξάλλου μια τέτοια Τουρκία θα είναι ακόμη πιο
επικίνδυνη για εμάς.
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Η άλλη, «γκρίζα», πραγματικότητα που σκιαγραφεί
η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
Του Δημήτρη Στεργίου
από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο
Προτείνω για μιαν ακόμα φορά σε όλους εκείνους που μάς ζήτησαν
και μάς ζητούν σε εκλογές να διαχειριστούν “για
το καλό μας” πονεμένα
φορολογικά έσοδα, εθνικούς πόρους και δάνεια,
να διαβάσουν προσεκτικά
την τελευταία ενδιάμεση
έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική του 2021
πριν “ἔπος φύγεν ἕρκος
ὀδόντων”, δηλαδή πριν
από τα κομματικά χείλη
τους βγει χαζοχαρούμενος λόγος με προτάσεις
για περισσότερες παροχές και διανομή πακέτων
χρημάτων σε πολλούς “ίνα
εσθίωση χωρίς να σκάπτωσιν”, όπως θα έλεγε
και ο Εμμανουήλ Ροΐδης.
Κάνω για πολλοστή φορά
και επί χρόνια την πρόταση αυτή διότι η έκθεση
όλων των διοικητών της
Κεντρικής Τράπεζας της
χώρας ήταν ανέκαθεν ένα
άρτιο οικονομικό κείμενο
με πολλά απλά μαθήματα
οικονομίας, τα οποία, δυστυχώς, δεν μελετήθηκαν
σχεδόν ποτέ από τους
υπεύθυνους διαχειριστές
και έτσι ποτέ τα παθήματα
δεν έγιναν μαθήματα σε
βάρος όμως μόνο της ελληνικής οικονομίας, των
ελληνικών νοικοκυριών,
των εργαζομένων, των
φορολογουμένων και του
κύρους της χώρας μας.
Αν κανείς μελετήσει προσεκτικά και τη νέα αυτή έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη
Στουρνάρα θα οδηγηθεί
από τη γνωστή κινηματογραφική ατάκα του Ντίνου
Ηλιόπουλου “είμαστε μια
ωραία ατμόσφαιρα” στην
άλλη, “γκρίζα” οικονομική
πραγματικότητα, όπως
παρουσιάζεται με τις αχνές
αισιόδοξες εκτιμήσεις για
τη διαμόρφωση βασικών
οικονομικών μεγεθών το
2021 και με τις γεμάτες από
αντιθετικούς συνδέσμους
“’όμως” και “αλλά” προβλέψεις για το 2022 και τα
επόμενα δύο, τρία, έξι και
δέκα χρόνια.
Πρόκειται για μια πραγματικότητα που είναι συνήθης ενοχλητική, λόγω
κομματικού κόστους, και
επαναλαμβανόμενη τα
τελευταία σαράντα χρόνια,
καθώς ουδέποτε η χώρα
μας ήταν επαρκώς προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τις γνωστές ενεργειακές, χρηματοπιστωτικές,
δημοσιονομικές κρίσεις,
την σε εξέλιξη από το 2019
υγειονομική κρίση και την
πρόσφατη και σε εξέλιξη
ενεργειακή κρίση. Έτσι,
πήγαν χαμένα 1,8 τρισ.
ευρώ που εισέρρευσαν
στα δημόσια ταμεία με τη
μορφή φορολογικών εσόδων, κοινοτικών πόρων,
δανείων και ιδιωτικοποιήσεων, όπως πήγε στράφι

και το “ματωμένο” ποσό
εκατοντάδων δισ. ευρώ
των επαχθών Μνημονίων.
Κι έτσι, θα πάνε χαμένες
και οι νέες θυσίες του ελληνικού λαού, που διέθεσε
(ορθώς) ποσό άνω των
40 δισ. ευρώ ή αθροιστικά περίπου 20% του ΑΕΠ
σε βάρος του δημόσιου
χρέους τα δύο τελευταία
χρόνια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκάλεσε και προκαλεί η
πανδημία.
Από μια προσεκτικότερη
μελέτη της έκθεσης αυτής
προκύπτει ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε το
2021 καμιά “επανεκκίνηση”
(ο όρος είναι αδόκιμος,
αφού κυριολεκτεί μόνο
στην περίπτωση που κάποτε η οικονομία ήταν …
εν κινήσει!) της οικονομίας,
ούτε επιστροφή στην κανονικότητα. Απλώς, έγινε
μία “ανάνηψη” με τεχνητά μέσα, δηλαδή με την
τοποθέτησή της σε μια
δημοσιονομική κοστοβόρα… ΜΕΘ (Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας)!
Δηλαδή, η σημαντική ή η
ικανοποιητική βελτίωση
μερικών βασικών οικονομικών μεγεθών το 2021
(απασχόληση, μείωση
ανεργίας, αύξηση καταθέσεων, αύξηση διαθέσιμου
εισοδήματος κλπ) οφείλεται κυρίως στην κρατική
ενίσχυση των 40 δισ. ευρώ
περίπου που προκάλεσε
και διόγκωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή του
χρέους. Συνεπώς, κι αυτή
η βελτίωση, ως τεχνητή,
θα είναι προσωρινή αν
τα μόνιμα παθήματα από
ατολμία, παραλείψεις και
καθυστερήσεις στο παρελθόν δεν γίνουν μαθήματα,
αν δηλαδή δεν προωθηθούν άμεσα, τώρα, όλα
τα διαρθρωτικά μέτρα, οι
μεταρρυθμίσεις που έχουν
ανακοινωθεί, προγραμματισθεί και έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που χρειάζονται
για να είναι θωρακισμένη
η ελληνική οικονομία.

γκρίζα πραγματικότητα
που σκιαγραφεί με μοναδικό και απλό επιστημονικό
τρόπο και με τη μοναδική
υπευθυνότητα η Τράπεζα της Ελλάδος σε άλλες
σελίδες της έκθεσής της,
που δεν θυμίζει καθόλου
“εύφορη κοιλάδα”. Παραθέτω εν συντομία μερικές
τέτοιες “προειδοποιήσεις”,
οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς και σαράντα
χρόνια σε όλες τις εκθέσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του
Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, αλλά ματαίως:

– Η βασικότερη πρόκληση
για την ελληνική οικονομία
σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος της πανδημίας, καθώς, έως τώρα,
η εμβολιαστική κάλυψη
του πληθυσμού υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου
όρου, ενώ και οι υγειονομικές επιπτώσεις είναι πιο
σοβαρές συγκριτικά με τα
ευρωπαϊκά δεδομένα.
– Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας, αν και βελτιώθηκε το 2021, λόγω της
μείωσης του κόστους των
επιχειρήσεων σε όρους
φορολογίας και εργοδοτικών εισφορών και της
αύξησης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου
τομέα, εξακολουθεί να
είναι συγκριτικά χαμηλή
σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
– Οι σημαντικότερες προκλήσεις οι οποίες πρέπει
να αντιμετωπιστούν είναι:
η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσω της
αύξησης των επενδύσεων
πάγιου κεφαλαίου, η επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, η διευκόλυνση της πρόσβασης των
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και η δημιουργία
ειδικών προγραμμάτων
με σκοπό την ψηφιακή
μετάβαση.
– Διαχρονικές αδυναμίες
της ελληνικής οικονομίας
Προειδοποιήσεις και προ- εξακολουθούν να αποτετάσεις ακατάλληλες για λούν το υψηλό επίπεδο
φοροδιαφυγής, η αργή
στρουθοκαμήλους
Ας πάμε μαζί τώρα στη απονομή της δικαιοσύνης

και η δημογραφική επιδείνωση λόγω της γήρανσης
του πληθυσμού.
– Μια πρόσθετη σημαντική πρόκληση αφορά την
ικανότητα του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα να
απορροφήσουν πλήρως
και εγκαίρως τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς
πόρους από το ευρωπαϊκό
μέσο ανάκαμψης την περίοδο 2021-2026 και από το
ΕΣΠΑ την περίοδο 20212027. Η απορρόφηση των
διαθέσιμων πόρων είναι
απαραίτητη για την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων. Κι όμως, όπως επισημαίνει σε άλλο σημείο
η Τράπεζα της Ελλάδος
από το ΕΣΠΑ 2014-2021
έχει απορροφηθεί μόνο
το 73%.
– Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία
προϋπόθεση για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης τα επόμενα
χρόνια.
– H πανδημία επιδείνωσε
αρκετά προβλήματα που
ήδη αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία, όπως το
υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, οι εξωτερικές
ανισορροπίες, η υψηλή
μακροχρόνια ανεργία, το
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό
και η χαμηλή δυνητική
ανάπτυξη.
– Ο τραπεζικός τομέας
αντιμετωπίζει μια σειρά
από προκλήσεις, όπως η
αδύναμη κερδοφορία και η
ανάγκη για ποσοτική αλλά
και ποιοτική ενίσχυση του
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, λαμβάνοντας υπόψη
και το υψηλό μερίδιο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα κεφάλαια των τραπεζών και
τα υψηλά “κόκκινα” δάνεια.
– Η 12η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπίστωσε ότι εξακολουθούν
να υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των
ληξιπρόθεσμων οφειλών
του Δημοσίου, καθώς και
των παλαιών εκκρεμών
συντάξεων.
– Παρά την πρόοδο της
ελληνικής οικονομίας, η
πιστοληπτική αξιολόγησή της υπολείπεται της
επενδυτικής βαθμίδας.

Αυτό δημιουργεί μία σειρά
από προβλήματα, κυρίως
όμως στερεί την ελληνική
οικονομία από πολύτιμους
επενδυτικούς πόρους που
θα μπορούσαν να εισρεύσουν από το εξωτερικό σε
πολλούς κλάδους και τομείς, είτε ως δανειακά κεφάλαια χαμηλού κόστους
είτε ως συμμετοχή στο
κεφάλαιο επιχειρήσεων.
– Η σημαντική αύξηση του
δημόσιου χρέους στην
Ελλάδα καθιστά τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς
του πρωτεύοντα στόχο της
δημοσιονομικής πολιτικής.
Κατά συνέπεια, με την επιστροφή της οικονομίας
σε πλήρη λειτουργία, η
διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας
μέσα από τη δημιουργία
πρωτογενών πλεονασμάτων ανάγεται σε κεντρικό
μέλημα της οικονομικής
πολιτικής.
– Οποιαδήποτε νέα μέτρα
ελέγχου της πανδημίας
θα πρέπει να έχουν περιορισμένο δημοσιονομικό αντίκτυπο, ώστε να
αποφευχθεί η περαιτέρω
επιβάρυνση των δημοσιονομικών μεγεθών που
θα καθυστερήσει την επάνοδο στη δημοσιονομική
ισορροπία.
– Μεσοπρόθεσμα, η μετάβαση σε ένα βιώσιμο πρότυπο εξωστρεφούς οικονομικής δραστηριότητας,
με την επίτευξη υψηλών
αναπτυξιακών ρυθμών,
κατά μέσο όρο 3% για
την επόμενη δεκαετία,
προϋποθέτει την αποτελεσματική αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών πόρων, την
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τη βελτίωση των
δημοσιονομικών μεγεθών,
αλλά και την ενίσχυση
της χρηματοδότησης της
πραγματικής οικονομίας.
– Είναι αναγκαία η συνέχιση και επιτάχυνση του
προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου
να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα πόροι και
παραγωγικές υποδομές.
– Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και
Αν θεκτικότητας είναι
κομβικής σημασίας για
τη διατηρησιμότητα των
υψηλών αναπτυξιακών
ρυθμών. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί ιδίως
στις μεταρρυθμίσεις που
αποσκοπούν στην περαιτέρω απελευθέρωση των
αγορών αγαθών και υπηρεσιών, την ενίσχυση της
ευελιξίας της αγοράς εργασίας, τις επενδύσεις στην
εκπαίδευση, τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας
του Δημοσίου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και την ταχύτερη
απονομή της δικαιοσύνης.
– Η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, μέσω
της χάραξης αξιόπιστης
μεσοπρόθεσμης δημοσιο-

νομικής στρατηγικής, είναι
απαραίτητη προϋπόθεση
για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης
της ελληνικής οικονομίας
και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
– Η αποκατάσταση της
δημοσιονομικής σταθερότητας και η αποκλιμάκωση
του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ κρίνονται
επιβεβλημένες για να γίνει
η ελληνική οικονομία πιο
ανθεκτική και να αποκτήσει τον απαιτούμενο δημοσιονομικό χώρο ώστε να
αντιμετωπίσει μελλοντικές
αρνητικές διαταραχές και
προκλήσεις, όπως π.χ. η
κλιματική αλλαγή, οι μεταναστευτικές ροές, νέες
υγειονομικές κρίσεις, η
γήρανση του πληθυσμού,
η ενεργειακή μετάβαση και
ενδεχόμενη γεωπολιτική
αστάθεια.
– Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των
κανόνων του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης που οδήγησαν στο παρελθόν σε συσταλτική δημοσιονομική πολιτική σε
περιόδους ύφεσης και σε
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική σε περιόδους
ανάπτυξης με αποτέλεσμα,
τελικά, την επιδείνωση της
δυναμικής του χρέους.
– Δηλαδή, η υιοθέτηση
μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής πολιτικής, που
προβλέπει περιστολή σε
περιόδους ανάπτυξης και
επέκταση σε περιόδους
ύφεσης, είναι σημαντική
ιδιαίτερα για τις υπερχρεωμένες χώρες, καθώς εγγυάται μια βιώσιμη πτωτική πορεία του δημόσιου
χρέους.
– Η δημοσιονομική επέκταση ήταν αναγκαία για
τη διαφύλαξη των θέσεων
εργασίας, τη στήριξη του
διαθέσιμου εισοδήματος
και την ελαχιστοποίηση
της μόνιμης αρνητικής επίδρασης στην οικονομία.
Ωστόσο, με την ανάκαμψη
της οικονομίας και τη σταδιακή άρση των προσωρινών επεκτατικών μέτρων,
η Ελλάδα, στη μετά την
πανδημία περίοδο, μπορεί
να επανέλθει στο δρόμο
των πρωτογενών πλεονασμάτων, διασφαλίζοντας
με αυτόν τον τρόπο την
αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία
αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες για την αναβάθμιση
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική
βαθμίδα. –
– Η διατηρήσιμη δημοσιονομική σταθερότητα
κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς οι οικονομίες προβλέπεται να αντιμετωπίσουν
στο μέλλον περισσότερες
προκλήσεις από ό,τι στο
παρελθόν (π.χ. κλιματική
αλλαγή, μεταναστευτικές ροές, νέες υγειονομικές κρίσεις, γήρανση του
πληθυσμού, ενεργειακή
μετάβαση, γεωπολιτική
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αστάθεια). Ως εκ τούτου,
οι οικονομίες πρέπει να
γίνουν πιο ανθεκτικές σε
αρνητικές διαταραχές,
προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις
χρέους και περαιτέρω επιβάρυνση των επόμενων
γενεών.
– Θα πρέπει να δίνεται
έμφαση στην ανάπτυξη
(κυρίως μέσω επενδύσεων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων), καθώς έχει
αποδειχθεί ότι είναι ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος
ενίσχυσης της βιωσιμότητας του χρέους και δημιουργίας δημοσιονομικών
αποθεμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό, η κατάλληλη χάραξη
της φορολογικής πολιτικής κρίνεται ουσιώδους
σημασίας. Τα μέτρα αυτά
όμως είναι απαραίτητο
να συνδυαστούν με διαρθρωτικές παρεμβάσεις με
κύριο στόχο τη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης
και την αύξηση της αποδοτικότητας των φόρων,
ώστε να διευκολυνθεί η
αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας.
Από την ενισχυμένη εποπτεία στη νέα… επιτήρηση δύο φορές τον χρόνο!
Ακόμα, η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος υπενθυμίζει μία σημαντική λεπτομέρεια, την οποία φαίνεται
ότι μερικοί αγνοούν ή κάνουν πως την αγνοούν, ότι
δηλαδή μετά το τέλος του
καθεστώτος ενισχυμένης
εποπτείας της ΕΕ και την
άρση της “γενικής ρήτρας
διαφυγής”, η Ελλάδα θα
ενταχθεί στο καθεστώς
μεταπρογραμματικής επιτήρησης, η οποία θα πραγματοποιείται δύο φορές
τον χρόνο και θα ισχύει
μέχρι να αποπληρωθεί το
75% των δανείων προς
τον ESM. Αυτό ισχύει για
τις χώρες που έχουν λάβει
δάνεια στήριξης από τον
EFSF/ESM και προβλέπεται
στις σχετικές δανειακές
συμβάσεις, καθώς και στην
τελευταία αναθεώρηση
του Συμφώνου Σταθερότητας το 2013. Επίσης, ο
ESM θα εξακολουθήσει να
εφαρμόζει το μηχανισμό
έγκαιρης προειδοποίησης.
προκειμένου να επιτηρεί
τη μεσομακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα του χρέους
και την ικανότητα αποπληρωμής του.
Τί σημαίνοιυν όλα αυτά;
Σημαίνουν ότι η ένταξη
στο νέο καθεστώς συνεπάγεται αυτόματα την
υπαγωγή της Ελλάδος
στους δημοσιονομικούς
κανόνες του Συμφώνου
Σταθερότητας, όπως αυτοί
θα διαμορφωθούν μετά
την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης που
ξεκίνησε τον Οκτώβριο
του 2021. Υπενθυμίζω ότι
ουδέποτε τηρήθηκαν οι
σημοσιονομικοί κανόνες
των προηγούμενων Συμφώνων Σταθερότητας ή
Προγραμμάτων Σύγκλισης

ή Ιδιωτικοποιήσεων! Συνεπώς, όπως τονίζει η Τράπεζα της Ελλάδος “είναι προς
το συμφέρον της χώρας να
συνεχίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως
αυτές θα περιγράφονται
στις συστάσεις της ΕΕ στο
πλαίσιο της Διαδικασίας
Μακροοικονομικών Ανισορροπιών και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, που
ισχύει για όλες τις χώρες
της ΕΕ, και να δώσει την
απαραίτητη έμφαση στην
ενίσχυση των επενδύσεων
μέσω και της αξιοποίησης
των πόρων του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της
ευρωζώνης”.
Σπεύδει να κάνει την επισήμανση αυτή η Τράπεζα
της Ελλάδος, διότι η εμπειρία από την εφαρμογή
προηγούμενων δημοσιονομικών πολιτικών είναι
απογοητευτική. Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:
“Στην εποχή μετά την πανδημία, η υιοθέτηση αξιόπιστων και αποτελεσματικών δημοσιονομικών
πολιτικών με στόχο τη
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών κρίνεται
περισσότερο απαραίτητη,
ειδικά για τις χώρες με
υψηλό δημόσιο χρέος που
καθίστανται πιο ευάλωτες
σε πιθανές αρνητικές οικονομικές διαταραχές. Στο
πλαίσιο της διαβούλευσης
για την αναθεώρηση των
δημοσιονομικών κανόνων
θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη η τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και
τα λάθη σχεδιασμού και
εφαρμογής του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, όπως διαφάνηκαν
πριν από την πανδημία.
Ένα καλά σχεδιασμένο
δημοσιονομικό πλαίσιο
θα πρέπει να επιτυγχάνει
μεσοπρόθεσμα την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα
στην ανάγκη σταθεροποίησης του οικονομικού
κύκλου και τη διασφάλιση
της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Προς
αυτό το σκοπό, θα πρέπει
να δοθεί έμφαση σε δύο
κύρια χαρακτηριστικά:
(α) ένα δημοσιονομικό
στόχο, που θα καθορίζει
το μεσομακροπρόθεσμο
σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, και
(β) ένα λειτουργικό δημοσιονομικό κανόνα, ως
μέσο επίτευξης αυτού του
στόχου. Στην τρέχουσα
συγκυρία, η σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους
στην ευρωζώνη καθιστά
τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του πρωτεύοντα
στόχο δημοσιονομικής
πολιτικής, ενώ ως εργαλείο επίτευξης του στόχου
αυτού προκρίνεται ο έλεγχος του ρυθμού αύξησης
των δημόσιων δαπανών.
Η υιοθέτηση μεσοπρόθεσμης αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, που
προβλέπει περιστολή σε
περιόδους ανάπτυξης και

επέκταση σε περιόδους
ύφεσης, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του
ανωτέρω στόχου. Στο παρελθόν, οι κανόνες του
Συμφώνου Σταθερότητας
δεν απέτρεψαν υπερκυκλικές πολιτικές. Αποτέλεσμα
ήταν η επιδείνωση της δυναμικής του χρέους, καθώς
η υφεσιακή επίπτωση της
υπερβολικά συσταλτικής
δημοσιονομικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης
ουσιαστικά ακύρωσε μέρος της θετικής συμβολής
του περιορισμού των ελλειμμάτων. Αντίστοιχα, η
δημιουργία πρωτογενών
ελλειμμάτων (ή μικρότερων πλεονασμάτων) σε
περιόδους υψηλής ανάπτυξης ακύρωσε μέρος
της θετικής συμβολής της
ανάπτυξης στη δυναμική
του χρέους. Ο έλεγχος
του ρυθμού αύξησης των
δημόσιων δαπανών έχει
αποδειχθεί ως ένας αποτελεσματικός κανόνας εφαρμογής δημοσιονομικής
πειθαρχίας (έναντι άλλων
δημοσιονομικών κανόνων,
όπως π.χ. του διαρθρωτικού ελλείμματος), που
ενισχύει τον αντικυκλικό
χαρακτήρα της δημοσιονομικής πολιτικής.
Προβλήματα και αβεβαιότητες
Από την άλλη μεριά, η
έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος κατά την παρουσίαση των ευνοϊκών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία κατά το 2021 δεν
παραλείπει να τη συνοδεύει και με την απαρίθμηση
προβλημάτων και αβεβαιοτήτων. Συγκεκριμένα:
– Η επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων
τους τελευταίους μήνες,
η ανησυχία για τις νέες
μεταλλάξεις του κορωνοϊού, καθώς και η αύξηση
του κόστους ενέργειας,
των τιμών των πρώτων
υλών και γενικότερα οι
εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις, εντείνουν την
αβεβαιότητα, επηρεάζουν
την εμπιστοσύνη και αυξάνουν τους κινδύνους για
το ρυθμό ανάπτυξης της
οικονομίας τα επόμενα
τρίμηνα.
-Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής παραμένει ένα από
τα σημαντικότερα κατά τη
χάραξη της οικονομικής
πολιτικής. Ειδικά για την
έμμεση φορολογία, μεγάλο μέρος των υπηρεσιών
που υπόκεινται σε υψηλό
συντελεστή ΦΠΑ εμπίπτει
στην άτυπη οικονομία και
δεν καταγράφεται. Στην
Ελλάδα το πρόβλημα αυτό
είναι ακόμη πιο οξύ σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες
οικονομίες. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το
2019 η Ελλάδα εμφάνισε
το δεύτερο υψηλότερο έλλειμμα ΦΠΑ (ως έλλειμμα
ΦΠΑ ορίζεται η διαφορά
των πραγματικών εισπράξεων ΦΠΑ από το ποσό

που θα μπορούσε δυνητικά να εισπράττεται) στην
ΕΕ, ίσo με 25,8% των δυνητικών εσόδων ΦΠΑ (έναντι
10,3% στην ΕΕ), γεγονός
που υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
Πέραν των στρεβλώσεων
του συστήματος, σημαντικοί παράγοντες για τις
απώλειες είναι οι υψηλοί
και πολλαπλοί φορολογικοί συντελεστές, σε συνδυασμό με την περιορισμένη
φορολογική βάση, και η
αδυναμία πληρωμής των
φορολογικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, ενδιαφέρον
παρουσιάζει το μέγεθος
των απωλειών εσόδων
ΦΠΑ στις διασυνοριακές
συναλλαγές.
-Το 2022 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται ότι
θα διαμορφωθεί σε 5,0%
και το 2023 σε 3,9%, υπό
την προϋπόθεση ότι η
οικονομία θα συνεχίσει να
ενισχύεται σημαντικά από
το διεθνή τουρισμό, την
ανάκαμψη της ευρωζώνης
και την επιτάχυνση των
επενδύσεων.
-Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν με πολύ
υψηλούς ρυθμούς τα δύο
επόμενα έτη. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι
έως το 2029 η Ελλάδα
προβλέπεται να λάβει στήριξη ύψους 40 δισεκ. ευρώ
περίπου από το μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό
της ΕΕ 2021-2027 και 32
δισεκ. ευρώ από το ευρωπαϊκό μέσο ανάκαμψης
NextGenerationEU, ενώ
παράλληλα αναμένεται
και η προσέλκυση ξένων
άμεσων επενδύσεων.
-Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2022, υπό την
προϋπόθεση ότι η πανδημία θα περιοριστεί και η
ανάκαμψη θα συνεχιστεί,
προβλέπεται βελτίωση
του πρωτογενούς δημοσιονομικού αποτελέσματος
σύμφωνα τον ορισμό της
ενισχυμένης εποπτείας, με
μείωση του ελλείμματος
σε σχέση με το 2021 και
διαμόρφωσή του σε 1,2%
του ΑΕΠ.
-Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί σε 189,6% του ΑΕΠ το
2022 από 197,1% του ΑΕΠ
το 2021. Σύμφωνα με τις
επικαιροποιημένες εκτιμήσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, η μεσοπρόθεσμη
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους παραμένει
διασφαλισμένη. Ωστόσο,
εξαιτίας της μειωμένης
οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο της
πανδημίας, των έκτακτων
δημοσιονομικών μέτρων
την περίοδο 2020-22 (συνολικού ύψους 37,6 δισεκ.
ευρώ) και του πρόσθετου
δανεισμού από ευρωπαϊκούς πόρους (RRF, SURE),
τόσο το δημόσιο χρέος ως
ποσοστό του ΑΕΠ όσο και
οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου έχουν επιβαρυνθεί

σημαντικά σε σχέση με το τις ανακεφαλιοποιήσεις!)
προ πανδημίας βασικό
-Δείκτες συγκυρίας, όπως
σενάριο προβλέψεων.
η καταναλωτική εμπιστο-Υπό την προϋπόθεση ότι σύνη που καταγράφει υποθα διατηρηθούν τα ταμει- χώρηση από τα μέσα του
ακά διαθέσιμα σε υψηλό 2021, ενσωματώνουν την
επίπεδο, οι ετήσιες ακα- αβεβαιότητα των νοικοκυθάριστες χρηματοδοτικές ριών για τη μελλοντική οιανάγκες την επόμενη δε- κονομική τους κατάσταση
καετία κυμαίνονται πλέον και τη μείωση της αγορακατά μέσο όρο περίπου 3 στικής τους δύναμης συποσοστιαίες μονάδες του νεπεία των αυξήσεων στις
ΑΕΠ υψηλότερα σε σχέση τιμές, ιδίως των τροφίμων
με τις προ πανδημίας προ- και της ενέργειας. Ακόμη, η
βλέψεις, παραμένοντας υψηλή αναβαλλόμενη φοόμως χαμηλότερες από το ρολογική υποχρέωση των
επίπεδο αναφοράς 15% νοικοκυριών και η λήξη
των μέτρων αναστολής
του ΑΕΠ.
πληρωμών των δόσεων
-Η πρόβλεψη για την οι- δανείων (moratoria) ενδέκονομική δραστηριότητα χεται να επηρεάσουν την
υπόκειται σε αβεβαιότη- ιδιωτική κατανάλωση.
τες και κινδύνους. Τυχόν
θετικότερη έκβαση σχετί- Τεχνητή ανάνηψη με κραζεται με την ισχυρότερη τικά … «κόλλυβα»
ανάκαμψη της ιδιωτικής Με τη χρήση κυρίως αντικατανάλωσης, λόγω της θετικών συνδέσμων “αλλά”
συσσωρευμένης αποτα- και “όμως” και “ωστόσο”,
μίευσης των νοικοκυριών η έκθεση της Τράπεζας
κατά τη διάρκεια της παν- της Ελλάδος επισημαίνει
δημίας, και την ταχύτερη εμμέσως πλην σαφώς ότι
από την αναμενόμενη ανά- η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας και η βελτίωκαμψη του τουρισμού.
ση βασικών οικονομικών
-Υπάρχουν όμως και κίνδυ- μεγεθών το 2021 δεν ήταν
νοι, που σχετίζονται με την σε όλες τις περιπτώσεις αυεξέλιξη της πανδημίας, την τοδύναμη, αλλά οφειλόταν
επιτάχυνση του πληθωρι- στην εξαιρετικά διευκολυσμού, την πιθανή αύξηση ντική δημοσιονομική και
των ΜΕΔ μετά τη λήξη των νομισματική πολιτική, η
μέτρων κρατικής στήρι- οποία μάλιστα δημιούργηξης και ενδεχομένως ένα σε νέα τάξη εισοδηματιών
χαμηλό ποσοστό απορ- αποκλειστικά από κρατιρόφησης των κονδυλίων κές παροχές! Παραθέτω
του NextGenerationEU. μερικά χαρακτηριστικά
Για παράδειγμα, οι νέες σημεία της έκθεσης αυτής:
μεταλλάξεις του κορωνοϊού, εφόσον αποδειχθούν -Η ελληνική και η παγκόανθεκτικές στα εμβόλια, σμια οικονομία ανακάθα μπορούσαν να πλήξουν μπτουν δυναμικά μετά την
την εμπιστοσύνη, να πε- άρση των περιορισμών
ριορίσουν τις τουριστικές και την επανεκκίνηση της
ροές και να επιβραδύνουν οικονομικής δραστηριότητας, υποβοηθούμετην ανάκαμψη.
νες από την εξαιρετικά
-Επίσης, εξακολουθεί να διευκολυντική δημοσιουπάρχει αυξημένη αβεβαι- νομική και νομισματική
ότητα που σχετίζεται με πολιτική. Ωστόσο, η άνιση
τις πληθωριστικές πιέσεις πρόσβαση στα εμβόλια
στις πρώτες ύλες, στο κό- μεταξύ ανεπτυγμένων και
στος μεταφορών και στην αναπτυσσόμενων χωρών,
ενέργεια. Η συνέχιση των το ενδεχόμενο μιας νέας
πληθωριστικών πιέσεων έξαρσης της πανδημίας
στις τιμές εισαγομένων θα από τη μετάλλαξη Όμιμπορούσε να περιορίσει κρον του κορωνοϊού και
την ιδιωτική κατανάλωση η ύπαρξη εμποδίων στις
και τη δυναμική της ανά- αλυσίδες προσφοράς αυπτυξης. Παράλληλα, μια ξάνουν την αβεβαιότητα
ταχύτερη του αναμενομέ- και δημιουργούν κινδύνου αλλαγή κατεύθυνσης νους για την πορεία του
της νομισματικής πολιτι- πληθωρισμού και την ανάκής στις ΗΠΑ θα μπορούσε καμψη της παγκόσμιας
να προκαλέσει ισχυρούς οικονομίας.
κλυδωνισμούς στις χρηματοπιστωτικές αγορές, -Επιπλέον, μια πιο έντονη
επηρεάζοντας αρνητικά και μεγαλύτερης διάρκειτην παγκόσμια και την ας άνοδος των τιμών της
ενέργειας και των λοιπών
ελληνική οικονομία.
πρώτων υλών ενδέχεται
-Η αυξημένη διασύνδεση να διατηρήσει υψηλά τον
κρατικού και τραπεζικού πληθωρισμό για παρατετομέα εντείνει τόσο τους ταμένο χρονικό διάστημα
δημοσιονομικούς όσο και και να αποσταθεροποιήσει
τους χρηματοπιστωτικούς τις προσδοκίες γι’ αυτόν,
κινδύνους (σημείωση δική προκαλώντας ταχύτερη
μου: Πρόκειται για μια πο- αυστηροποίηση της νολύχρονη ολέθρια σχέση, μισματικής πολιτικής, αυη οποία γιγάντωσε ένα ξάνοντας έτσι τον κίνδυνο
τραπεζοβίωτο κτάτος και διαταραχών στις χρημαένα κρατικοδίαιτο τραπε- τοπιστωτικές αγορές και
ζικό σύστημα που έγινε αναστροφής της ανοδικής
προκλητικό κατά την πε- óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
ρίοδο των Μνημονίων με
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Ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται - με έμπνευση
τον Τσάρο και όχι τον Στάλιν
Του Niall Ferguson
O πόλεμος έρχεται - ένας
όχι και τόσο μεγάλος πόλεμος του Βορρά.
Ας μην ξεγελιόμαστε από
τη συνομιλία της περασμένης Πέμπτης μεταξύ του
προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του ομολόγου του των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, με την υπόσχεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο.
Όταν μία πλευρά είναι
προσανατολισμένη στον
πόλεμο, αυτού του είδους
η διπλωματική δραστηριότητα συχνά συνεχίζεται
μέχρι και λίγες ώρες πριν
αρχίσουν οι εχθροπραξίες.
Δεν πρέπει να παραπλανηθούμε: ο Πούτιν έχει θέσει
ως στόχο την διεξαγωγή
πολέμου της Ρωσίας κατά
της Ουκρανίας.
Αιφνιδιασμός; Όχι ακριβώς
Εκείνο που πλησιάζει είναι
το αντίθετο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης - αν και
χωρίς αμφιβολία, όταν
συμβεί, ο Μπάιντεν θα
επιμείνει ότι, όπως με την
μετάλλαξη Όμικρον του
κορονοϊού, κανείς δεν θα
μπορούσε να το είχε προβλέψει.
Τον Ιούλιο, ο Πούτιν δημοσίευσε ένα εκτενές δοκίμιο, “Σχετικά με την Ιστορική Ενότητα των Ρώσων
και των Ουκρανών”, στο
οποίο υποστήριξε με ένταση ότι η ανεξαρτησία της
Ουκρανίας ήταν μια μη βιώσιμη ιστορική ανωμαλία.
Κατέστησε έτσι απολύτως
σαφές ότι εξετάζει την κατάληψη της χώρας αυτής
με πρότυπο το Anschluss
της Αυστρίας το 1938 από
πλευράς της ναζιστικής
Γερμανίας. Ακόμη και πριν
κάνει την εμφάνισή του
στη δημόσια σφαίρα το
δοκίμιο του Πούτιν, η Ρωσία είχε αναπτύξει περίπου
100.000 στρατιώτες κοντά
στα βόρεια, ανατολικά και
νότια σύνορα της Ουκρανίας.
Οι ειδήσεις αυτές τις ημέρες μού θυμίζουν δυσάρεστα το έργο του Άγγλου
ιστορικού A.J.P. Taylor
“Origins of the Second
World War”, το οποίο ανιχνεύει τα διπλωματικά
βήματα που οδήγησαν
από τον κατευνασμό στο
ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1938
και το 1939.
Επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο, ο Ρώσος
πρόεδρος έχει προειδοποιήσει περί “κόκκινων
γραμμών” σε σχέση με την
ασφάλεια της Ρωσίας, η
υπέρβαση των οποίων θα
προκαλούσε “ασύμμετρη
απάντηση”. Στις 30 Νοεμβρίου, για παράδειγμα,
δήλωσε ότι “εάν εμφανιστούν κάποιου είδους
συστήματα κρούσης στο
έδαφος της Ουκρανίας…
θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι αντίστοιχο σε
σχέση με εκείνους που μας
απειλούν”.
Στις 17 Δεκεμβρίου, η Ρωσία εξέδωσε άτυπο τελεσίγραφο προς τις ΗΠΑ

και τον Οργανισμό του
Συμφώνου του Βορείου
Ατλαντικού (ΝΑΤΟ), θεμέλιο λίθο της ευρωπαϊκής
ασφάλειας από την ίδρυσή του το 1949, δημοσιεύοντας δύο προσχέδια
συμφωνιών ασφαλείας,
το ένα ως διμερή Συνθήκη
ΗΠΑ-Ρωσίας και το άλλο
ως πολυμερή Συμφωνία
ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Τα έγγραφα
θέτουν έξι βασικά αιτήματα:
-Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να
κάνει δεκτά νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένης της
Ουκρανίας.
-Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν
πρέπει να αναπτύξουν
πυραύλους μικρού ή μέσου βεληνεκούς εντός της
εμβέλειας του ρωσικού
εδάφους.
-Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να τοποθετούν πυρηνικά όπλα
στο εξωτερικό.
-Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να
αναπτύξει δυνάμεις ή όπλα
σε κράτη-μέλη που εντάχθηκαν σε αυτό μετά τη
λεγόμενη Ιδρυτική Πράξη
Κατανόησης ΝΑΤΟ-Ρωσίας
του Μαΐου 1997. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα πρώην
κράτη του Συμφώνου της
Βαρσοβίας, όπως π.χ. την
Πολωνία, καθώς και τα
πρώην σοβιετικά κράτη
της Βαλτικής.
-Το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις πάνω από το επίπεδο
μιας ταξιαρχίας (3.000 έως
5.000 στρατιώτες) εντός
μιας συμφωνημένης ζώνης
ασφαλείας.
-Οι ΗΠΑ πρέπει να συμφωνήσουν να μην συνεργάζονται στρατιωτικά με
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Αναζωογόνηση
Είναι αλήθεια ότι ορισμένες από τις απαιτήσεις της
Ρωσίας ισοδυναμούν με
την αναζωογόνηση διακανονισμών ασφαλείας
που είχαν υπογράψει στο
παρελθόν το ΝΑΤΟ και η
Μόσχα. Μια απαγόρευση ανάπτυξης πυραύλων
μικρού ή μέσου βεληνεκούς, για παράδειγμα, θα
έμοιαζε με την αναβίωση
της Συνθήκης για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς, η οποία κατέρρευσε το 2019 μετά τους
ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί
ρωσικών παραβιάσεων.
Μια συμφωνία για τη μη
ανάπτυξη δυνάμεων του

τίποτε λιγότερο από μια
“νέα Γιάλτα” που θα παραχωρούσε ουσιαστικά
στη Ρωσία μια σφαίρα
επιρροής που θα εκτείνεται σε όλες τις πρώην
σοβιετικές δημοκρατίες
της Ανατολικής Ευρώπης,
όπως η αρχική Συμφωνία της Γιάλτας του 1945,
καθώς και διάβρωση της
ασφάλειας χωρών του
πάλαι ποτέ Συμφώνου της
Βαρσοβίας. Τέτοιες απαιτήσεις θα άξιζε να συζητηθούν μόνον εάν η Ρωσία
πρόσφερε κάτι σημαντικό
σε αντάλλαγμα - για παράδειγμα, μια απόσυρση
όλων των δυνάμεών της
από το ουκρανικό έδαφος.
Ωστόσο ο Πούτιν δεν έχει
καμία διάθεση να κάνει
παραχωρήσεις. Ετοιμάζει
απλώς ένα casus belli.
Στις 23 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν έδωσε τη συνηθισμένη
του μαραθώνια συνέντευξη Τύπου για το τέλος του
έτους. Εξήγησε ότι ακόμη
και αν οι “κόκκινες γραμμές” της Ρωσίας, σε επίπεδο εγγυήσειων ασφαλείας,
πληρούνταν στα χαρτιά, η
Ρωσία δεν θα μπορούσε
και πάλι να εμπιστευτεί τις
διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ,
καθώς οι τελευταίες τού
έχουν πει στο παρελθόν
“κατάφωρα ψεύδη” για την
επέκταση του ΝΑΤΟ.
Το να έχουν οι ΗΠΑ επιθετικά όπλα κρούσης στο
“κατώφλι της Ρωσίας”, είπε,
ήταν σαν να έχει η Ρωσία
τέτοια όπλα στον Καναδά
ή το Μεξικό. Ερωτηθείς
από έναν δημοσιογράφο
εάν η Ρωσία είναι θυμωμένη, ανέφερε τα λόγια του
τσαρικού υπουργού Εξωτερικών του 19ου αιώνα,
πρίγκιπα Γκορτσάκοφ: “Η
Ρωσία δεν είναι θυμωμένη,
αλλά συγκεντρώνεται” - ή
πιο σωστά “συγκεντρώνει
δυνάμεις”.
Πέτρος ο Μέγας και όχι
Στάλιν
Δυτικοί σχολιαστές κάνουν συχνά το λάθος να
πιστεύουν ότι στόχος του
Πούτιν είναι να αναβιώσει
τη Σοβιετική Ένωση, υπενθυμίζοντας το περιβόητο
σχόλιό του το 2005 ότι η
κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορίας ήταν “η
μεγαλύτερη γεωπολιτική
καταστροφή του αιώνα”.
Κρίνοντας το ζήτημα από
τις αδίστακτες μεθόδους
Νέα Γιάλτα
Συνολικά, οι ρωσικές απαι- τις οποίες ακολούθησε
τήσεις δεν συνεπάγονται η κυβέρνησή της ΡωσίΝΑΤΟ σε πρώην κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας θα επαναφέρει
την προ 25ετίας Ιδρυτική
Πράξη Κατανόησης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, την οποία το
ΝΑΤΟ πάγωσε εν μέρει
μετά την προσάρτηση
της ουκρανικής Κριμαίας
από τη Ρωσία το 2014. Το
ΝΑΤΟ εξακολουθεί να μην
εγκαθιστά μόνιμα στρατεύματα στην Ανατολική
Ευρώπη επειδή ποτέ δεν
κατήργησε επίσημα τη συγκεκριμένη Πράξη. Τα όρια
που προτείνει η Ρωσία στις
στρατιωτικές ασκήσεις θυμίζουν ομοίως τη Συνθήκη
για τις Συμβατικές Ένοπλες
Δυνάμεις στην Ευρώπη,
της οποίας την ισχύ ανέστειλε η Μόσχα το 2007.
Ωστόσο, από το 2017 η
συμμαχία έχει “εναλλάξει”
περίπου 1.100 στρατιώτες
σε κάθε μια από τις Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και
Πολωνία, στο πλαίσιο της
πολιτικής της για ενισχυμένη παρουσία εμπροσθοφυλακής. (Ο όρος “εναλλαγή” χρησιμοποιήθηκε με
την επιμονή της Γερμανίας
για να αποφευχθεί η ρητή
παραβίαση της Ιδρυτικής Πράξης Κατανόησης
ΝΑΤΟ-Ρωσίας). Ο τερματισμός της εναλλαγής θα
ήταν μια σημαντική παραχώρηση προς τη Μόσχα.
Οι ρωσικές απαιτήσεις
περιλαμβάνουν επίσης αρκετά προφανώς “απαράδεκτους” για τη Δύση όρους.
Το ΝΑΤΟ είναι εξαιρετικά
απίθανο να ανακαλέσει
την υπόσχεσή του, η οποία
δόθηκε το 2008, για ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας και της Γεωργίας.
Ακόμη και αν ο Μπάιντεν
επιθυμούσε να δεχτεί το
αίτημα της Ρωσίας να τερματίσουν οι ΗΠΑ τη στρατιωτική συνεργασία με την
Ουκρανία, το Κογκρέσο
είναι σχεδόν βέβαιο ότι
δεν θα του το επέτρεπε και
θα μπορούσε δυνητικά να
νομοθετήσει μόνο του τη
σχετική στρατιωτική βοήθεια. Τέλος, η απαίτηση της
Ρωσίας να μην τοποθετούν
οι ΗΠΑ πυρηνικά όπλα στο
εξωτερικό θα ανέτρεπε
μια θεμελιώδη αρχή του
ΝΑΤΟ - την ανταλλαγή
πυρηνικών όπλων μεταξύ
των κρατών-μελών του.

ας έναντι της Memorial
- οργανισμού αφιερωμένου στη διατήρηση των
αποδεικτικών στοιχείων
των εγκλημάτων του σοβιετικού συστήματος και
στη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του - ο
Πούτιν αποτίει πράγματι
κάποιον μικρό φόρο τιμής
στην απειλητική “σκιά” του
Στάλιν. Την περασμένη
εβδομάδα, δικαστήριο της
Μόσχας τερμάτισε τη λειτουργία της Memorial με
το παράδοξο επιχείρημα
ότι δεν είχε αναγνωρίσει
δημόσια ότι ήταν “ξένος
πράκτορας”.
“Η Memorial δημιουργεί
μια ψεύτικη εικόνα της
Σοβιετικής Ένωσης ως
τρομοκρατικού κράτους”,
δήλωσε ο Ρώσος δημόσιος
κατήγορος Αλεξέι Ζαφιάροφ, πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας
του δικαστηρίου. “Μας
κάνει να μετανοούμε για το
σοβιετικό παρελθόν, αντί
να θυμόμαστε την ένδοξη
ιστορία… πιθανώς επειδή
κάποιος πληρώνει τη συγκεκριμένη οργάνωση”.
Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Ζαφιάροφ να έχει έναν δεύτερο
ρόλο στο “The Master and
Margarita”, την αξέχαστη
απεικόνιση με όρους μαγικού ρεαλισμού της εποχής
του Στάλιν από τον Μιχαήλ
Μπουλγκάκοφ. Κι όμως,
δεν είναι η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν την επιστροφή της οποίας “λαχταρά” ο
Πούτιν.
Είναι η ανερχόμενη Ρωσική Αυτοκρατορία του
Μεγάλου Πέτρου. Το κατέστησε ιδιαίτερα σαφές
σε μια συναρπαστική συνέντευξη με τον Lionel
Barber, τότε διευθυντή
σύνταξης των Financial
Times, το 2019. “Ένα πανύψηλο χάλκινο άγαλμα
του οραματιστή τσάρου
δεσπόζει πάνω από το τελετουργικών λειτουργιών
γραφείο του στην αίθουσα
του υπουργικού συμβουλίου”, σημείωνε ο Barber. Ο
Πέτρος Α’ είναι ο “αγαπημένος ηγέτης” του Πούτιν.
“Θα ζει”, δήλωσε ο Ρώσος
πρόεδρος, “όσο ο σκοπός
για τον οποίο έζησε είναι
ζωντανός”.
Μεγάλος Βόρειος Πόλεμος
Για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούσε ο Πούτιν με
αυτό, πρέπει να ταξιδέψετε
τρεις αιώνες πίσω, στην
εποχή του Μεγάλου Βόρειου Πολέμου (1700–1721).
Η κυρίαρχη στρατιωτική
δύναμη της βόρειας Ευρώπης εκείνες τις μέρες
δεν ήταν η Ρωσία αλλά
η Σουηδία, τότε υπό την
ηγεσία του πιο ξεχωριστού
Σκανδιναβού πολέμαρχου, του Καρόλου ΙΒ’. Ο
Μεγάλος Βόρειος Πόλεμος έθεσε τον Κάρολο
εναντίον του Φρειδερίκου
Δ’, βασιλιά της Δανίας και
της Νορβηγίας, του Αύγουστου του Ισχυρού, που
ήταν ταυτόχρονα ηγεμόνας της Σαξονίας, βασιλιάς

της Πολωνίας και μεγάλος
δούκας της Λιθουανίας και
του Μοσχοβίτη τσάρου,
Πέτρου του Α’. Μέχρι το
1709, ο Σουηδός είχε νικήσει και τον Φρειδερίκο
και τον Αύγουστο. Βρήκε
όμως τον “μάστορά” του
στον Τσάρο Πέτρο.
Στη μάχη της Πολτάβας (8
Ιουλίου 1709), ο Μέγας Πέτρος κέρδισε τη σημαντικότερη νίκη της βασιλείας
του. Λόγω των ρωσικών
τακτικών “καμένης γης”, ο
σουηδικός στρατός είχε
αναγκαστεί να εγκαταλείψει την προέλασή του
προς τη Μόσχα και, αντ’
αυτής, βάδισε νότια για να
δημιουργήσει χειμερινά
καταφύγια. Η τοποθεσία
την οποία επέλεξε ο Κάρολος ΙΒ’, η πόλη Πολτάβα,
βρίσκεται περίπου 200 μίλια ανατολικά του Κιέβου.
Σήμερα βρίσκεται στην
ανατολική Ουκρανία, όχι
μακριά από τις διαμφισβητούμενες περιοχές γύρω
από το Λουχάνσκ και το
Ντόνετσκ, οι οποίες ελέγχονται από αποσχιστές
που υποστηρίζονται από
τη Ρωσία.
Πού βρισκόταν τότε η
Πολτάβα; Σίγουρα όχι στη
Ρωσία. Αλλά δεν θα μπορούσε να πει κανείς πραγματικά ότι ήταν στην Ουκρανία - όχι τουλάχιστον
με τη σύγχρονη έννοια του
όρου. Όταν ο Ιβάν Μαζέπα,
χετμάνος της Ζαπορόζιας
των Κοζάκων, πήρε το μέρος του Σουηδού βασιλιά,
ανέφερε ότι ενεργούσε
“για το κοινό καλό της
μητέρας μας, της πατρίδας
μου, φτωχής Ουκρανίας,
όλης της Ζαποροζίας και
του έθνους της Μικρής
Ρωσίας…”
Το Χετμανάτο των Κοζάκων είχε ιδρυθεί το
1649 από τον Μπογκντάν
Χμελνίτσκι, ο οποίος είχε
απορρίψει την πολωνική
κυριαρχία στα ρουθηναϊκά
παλατινάτα της Volhynia,
του Bratslav, του Κιέβου
και του Chernihiv, αν και
κατέληξε να περιοριστεί
στην περιοχή γύρω από το
Κίεβο. Εκείνο που είναι σήμερα η Ουκρανία σήμερα
αποσπάστηκε τόσο από τα
δυτικά προς την κατεύθυνση της Πολωνίας, όσο και
από τα ανατολικά προς την
κατεύθυνση της Μόσχας. Η
Μάχη της Πολτάβας έκρινε
το ζήτημα.
Λόγω των καταστροφών
των έντονων καιρικών
συνθηκών του χειμώνα, ο
Κάρολος έμεινε με περίπου
22.000 Σουηδούς για να
αντιμετωπίσει τους 40.000
Ρώσους του Πέτρου συν
5.000 άτακτους στρατιώτες. Ο ίδιος ο Κάρολος
τραυματίστηκε όταν μια
αδέσποτη σφαίρα χτύπησε
το πόδι του. Λόγω κακής
αναγνώρισης και λαθών
κατά την αρχική τους επίθεση, περίπου το ένα τρίτο
των σουηδικών δυνάμεων
χάθηκε πριν από την αποφασιστική μάχη.
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Η άλλη, «γκρίζα», πραγματικότητα που σκιαγραφεί
η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος
καθώς υποστηρίχθηκε
από την αποδέσμευση της
πορείας των οικονομιών. –
αναβληθείσας κατανάλωσης των νοικοκυριών, αλλά
-Η οικονομική δραστηκαι από την άνοδο του
ριότητα ανέκαμψε με
πραγματικού διαθέσιμου
υψηλούς ρυθμούς στη
εισοδήματος, που υποδιάρκεια του 2021, μετά τη
στηρίχθηκε κυρίως από τις
σημαντική ύφεση που κακρατικές επιδοτήσεις και
ταγράφηκε το 2020 (-9,0%)
μεταβιβάσεις για την ενίλόγω της πανδημίας και
σχυση των εισοδημάτων
των μέτρων κοινωνικής
που επλήγησαν λόγω της
αποστασιοποίησης που
πανδημίας που ανήλθαν
επιβλήθηκαν για την αντισε 2,8 δισεκ. ευρώ (συμβομετώπισή της. Με την επαλή κατά +2,2 ποσοστιαίες
νεκκίνηση της οικονομίας
μονάδες), όπως αναστολή
το πραγματικό ΑΕΠ σημεί- -Η ιδιωτική κατανάλωση ειδικής εισφοράς αλληωσε ισχυρή άνοδο το β΄ ανέκαμψε δυναμικά από λεγγύης για τον ιδιωτικό
και το γ΄ τρίμηνο του 2021. το β΄ τρίμηνο του έτους, τομέα και μείωση του πο-

σοστού των εργοδοτικών
εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες για τους
υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα., προγράμματα
ενεργητικών πολιτικών
απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
επιδότηση των εισφορών
για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, με στόχο
τη δημιουργία 150.000
νέων θέσεων εργασίας,
καθώς και αξιοποίηση των
κονδυλίων του προγράμματος SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Μηχανισμού Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας κλπ

43%, της Ιαπωνίας το 24%
και της Ιταλίας το 18%.
Δεν χρειάζεται να είσαι
οικονομικός Γολιάθ για να
ξεκινήσεις έναν πόλεμο.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν δεν χρειάζεται να κάνει
πόλεμο με το στυλ του
1939, με ορδές τανκς να
βουίζουν στα ουκρανικά
χωράφια. Μια πλήρους
κλίμακας χερσαία εισβολή
είναι μόνο μία από τις επιλογές του.
Θα μπορούσε επίσης να
εξαπολύσει μια αμφίβια
επίθεση στις ουκρανικές
ακτές στη Μαύρη Θάλασσα ή μια εκστρατεία βομβαρδισμών ακριβείας και
πυραυλικών πληγμάτων
εναντίον βασικών ουκρανικών στόχων. Θα μπορούσε να καταλάβει επιπλέον
έδαφος στην ανατολική
περιοχή της Ουκρανίας
ενισχύοντας τον οπλισμό
των φιλορωσικών πολιτοφυλακών στην περιοχή. Ή
θα μπορούσε να εξαπολύσει μεγάλης κλίμακας
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ακρωτηριάζοντας
τις επικοινωνίες και τις
υποδομές της Ουκρανίας.
Οι πιο πρόσφατοι πόλεμοι της Ρωσίας - όχι μόνο
στην Ουκρανία από το
2014, αλλά και στη Συρία
από το 2015 - έχουν χαρακτηριστεί από σταθερή,
σταδιακή κλιμάκωση και
όχι από αιφνιδιαστικές εισβολές μεγάλης κλίμακας.
Πρέπει να επιστρέψετε
στη Γεωργία το 2008 για
να δείτε οτιδήποτε μοιάζει
με ρωσικό Blitzkrieg, αλλά
ακόμη κι αυτό τελείωσε σε
πέντε ημέρες και δεν συνεπαγόταν την κατάληψη της
γεωργιανής πρωτεύουσας.

τερικών Ντμίτρο Κοτλέμπα
ανανέωσε αυτά τα αιτήματα σε δύο άρθρα του στο
Foreign Affairs τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο
του περασμένου έτους. Η
Ουκρανία ήλπιζε να προσκληθεί να συμμετάσχει
σε ένα Σχέδιο Δράσης για
την Ένταξη στο ΝΑΤΟ στη
σύνοδο κορυφής της συμμαχίας τον Ιούνιο του 2021
στις Βρυξέλλες. Τέτοια
πρόσκληση δεν έφτασε
ποτέ.
Το Κίεβο υπέστη ακόμη
ένα πλήγμα όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν παραιτήθηκε από κυρώσεις
κατά της εταιρείας που
επιβλέπει την κατασκευή
του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, αξίας $11 δισεκατομμυρίων,
που συνδέει τη Ρωσία με
τη Γερμανία. Ο αγωγός,
ο οποίος έχει πλέον ολοκληρωθεί αλλά δεν λειτουργεί, παρακάμπτει την
Ουκρανία και θα στερήσει
τη χώρα από ετήσια τέλη
διαμετακόμισης περίπου
2 έως 3 δισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Μαζί με τη Γεωργία και τη
Μολδαβία, η Ουκρανία
επιθυμεί να συμμετάσχει
σε μια νέα φάση διεύρυνσης της ΕΕ. Ωστόσο, οι
Βρυξέλλες δεν βιάζονται
σοβαρά να ξεκινήσουν
την ενταξιακή διαδικασία.
Η επίσημη δικαιολογία
της ΕΕ για τη μη επίσπευση της αίτησης ένταξης
της Ουκρανίας είναι ότι η
χώρα δεν πληροί ακόμη τα
κριτήρια της Κοπεγχάγης:
- Σταθερότητα των θεσμών
που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου,
τα ανθρώπινα δικαιώματα,
τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων
- Λειτουργική οικονομία
της αγοράς και ικανότητα
αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των
δυνάμεων της αγοράς
εντός της ΕΕ
- Δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής των
κανόνων, των προτύπων
και των πολιτικών που
συνθέτουν το σώμα του
δικαίου της ΕΕ (το “ευρωπαϊκό κεκτημένο”) και
τήρηση των στόχων της
πολιτικής, οικονομικής και
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Ως αποτέλεσμα, κατά το
εννεάμηνο του 2021 το
πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε
κατά 9,5% σε ετήσια βάση.
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται
στη δυναμική ανάκαμψη
της ιδιωτικής κατανάλωσης, που τροφοδοτήθηκε
από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και
την αποδέσμευση της αναβληθείσας κατανάλωσης,
καθώς και στην αύξηση
των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών.

– Αρνητική συμβολή στην πιέσεων.
ανάπτυξη είχε η αύξηση
των εισαγωγών αγαθών -Παρά τη συνεχιζόμενη
ανοδική πορεία των εξακαι υπηρεσιών.
γωγών όμως, το έλλειμμα
-Οι προσδοκίες των επι- του ισοζυγίου αγαθών
χειρήσεων σε όλους τους διευρύνθηκε, καθώς οι
κλάδους βελτιώθηκαν και εισαγωγές αυξήθηκαν πεπαρέμειναν σε υψηλά επί- ρισσότερο από τις εξαγωπεδα σε όλη τη διάρκεια γές σε απόλυτο μέγεθος,
του έτους. Εντούτοις, ο ως αποτέλεσμα της συδείκτης εμπιστοσύνης των νεχιζόμενης αύξησης της
καταναλωτών κατέγραψε βιομηχανικής παραγωγής
επιδείνωση το δεύτερο και της ανάκαμψης των
εξάμηνο, ενδεχομένως επενδύσεων και της καταλόγω της αβεβαιότητας νάλωσης.
σχετικά με την εξέλιξη
της πανδημίας, αλλά και
λόγω των πληθωριστικών

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται - με έμπνευση
τον Τσάρο και όχι τον Στάλιν
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Με μειονέκτημα σε αριθμό ανδρών και ηττημένοι, οι Σουηδοί τράπηκαν σε φυγή. Οι επιζώντες παραδόθηκαν στην
Perevolochna, στον ποταμό Δνείπερο. Ο ίδιος ο
Κάρολος διέφυγε από τον
Δνείπερο στην οθωμανική
επικράτεια. Ο Πέτρος είχε
θριαμβεύσει.
Η σημασία της Πολτάβας
Η κληρονομιά της Πολτάβας ήταν διαρκής, όπως
δείχνει η Lindsey Hughes
στη βιογραφία της για
τον τσάρο. Σύμφωνα με
το μύθο, ο Πέτρος γλίτωσε κατά τύχη τον θάνατο
σε τριες στιγμές κατά τη
διάρκεια της μάχης. Μια
σφαίρα τρύπησε το τριγωνικό καπέλο του, το οποίο
σώζεται στη συλλογή των
προσωπικών αντικειμένων
του τσάρου στο μουσείο
Ερμιτάζ. (Αν και δεν φαίνεται τρύπα από σφαίρα,
υπάρχουν ίχνη στρατιωτικής δράσης στην χάλκινη
πανοπλία του, η οποία επίσης σώζεται, στο σημείο
του θώρακα).
Η Πολτάβα επίσης ενέπνευσε δύο από τους πλέον σπουδαίους πίνακες της
βασιλείας του Πέτρου, τον
“Πέτρο τον Α’ στη Μάχη
της Πολτάβας” του J.G.
Tannauer και το “Πανόραμα της Πολτάβας” του
Louis Caravaque. Γενιές
Ρώσων στρατιωτών έχουν
ακούσει απαγγελίες της
ομιλίας που φέρεται να
είχε δώσει ο τσάρος πριν
από τη μάχη:
“Ας γνωρίζουν οι Ρώσοι
στρατιώτες ότι έχει έρθει
η ώρα που η μοίρα όλης
της πατρίδας έχει τεθεί στα
χέρια τους, ώστε να αποφασίσουν εάν η Ρωσία θα
χαθεί ή θα ξαναγεννηθεί
και αν θα βελτιώσουν την
κατάστασή της. Μη νομίζετε ότι είστε οπλισμένοι
και προετοιμασμένοι να
πολεμήσετε για τον Πέτρο,
αλλά για το κράτος που
το έχουν εμπιστευθεί στα
χέρια του Πέτρου, για τους
συγγενείς σας και για τον
λαό όλης της Ρωσίας, που
μέχρι τώρα ήταν η ασπίδα
σας και τώρα περιμένει
την τελική απόφαση για
την τύχη του (… ) Για τον

Πέτρο να ξέρετε μονάχα
ότι δεν δίνει καμία αξία στη
ζωή του, αν ζουν η Ρωσία
και η ρωσική ευσέβεια,
δόξα και ευημερία”.
Αυτή είναι η ιστορία που
εμπνέει τον σημερινό Τσάρο Βλαντιμίρ, πολύ περισσότερο από τα σκοτεινά
κεφάλαια της βασιλείας
του τρόμου του Στάλιν,
που θα συνδέονται για
πάντα στο μυαλό της Ουκρανίας με το Holodomor,
τον γενοκτονικό ανθρωπογενή λιμό που επιβλήθηκε
στην Ουκρανία στο όνομα
της αγροτικής κολεκτιβοποίησης. Είναι μια ιστορία που μας υπενθυμίζει
πόσο κρίσιμη ήταν η νίκη
στο έδαφος που αποτελεί
σήμερα την Ουκρανία για
την ανάδυση της Ρωσίας
ως ευρωπαϊκής μεγάλης
δύναμης. Μας υπενθυμίζει
επίσης ότι αυτή η περιοχή
ήταν τόσο διαμφισβητούμενη στις αρχές του 18ου
αιώνα όσο είναι και σήμερα.
ΑΕΠ και πόλεμος
Είναι ο Πούτιν απλώς ένας
φαντασιόπληκτος όταν
φαντάζεται τον εαυτό του
κληρονόμο του Μεγάλου
Πέτρου; Οχι απαραίτητα.
Δεν είναι αλήθεια, όπως
ακούω συχνά να ισχυρίζονται πολλοί, ότι ο πληθυσμός της Ρωσίας συρρικνώνεται. Στην πραγματικότητα, αυξανόταν κάθε
χρόνο από το 2009 έως το
2020. Είναι αλήθεια ότι το
ΑΕΠ της Ρωσίας μπορεί
να είναι μικρότερο από
το ΑΕΠ της Νότιας Κορέας
και μόλις στο 20% του μεγέθους εκείνου των ΗΠΑ
(με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης - PPP,
σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες
Οικονομικές Προοπτικές
για το 2020).
Aναλογιστείτε ωστόσο το
οικονομικό μέγεθος των
επιτιθέμενων κρατών στο
ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Βρετανός οικονομικός ιστορικός
Angus Maddison υπολόγισε ότι το ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης ήταν τότε
περίπου το μισό εκείνου
των ΗΠΑ, το ΑΕΠ της Γερμανίας ήταν αντίστοιχα το

Η Δύση δεν θα βοηθήσει
την Ουκρανία
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την προθυμία πολλών νεαρών Ουκρανών να πολεμήσουν
για να υπερασπιστούν τη
χώρα τους. Χωρίς βοήθεια,
ωστόσο, έχουν λίγες πιθανότητες. Δυστυχώς, κανείς
δεν φαίνεται πιθανό να
τους βοηθήσει. Για χρόνια,
οι ουκρανικές κυβερνήσεις
επιδιώκουν την ένταξη
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Ο
Ουκρανός υπουργός Εξω-

νομισματικής ένωσης.
Οι Ουκρανοί δεν παραπονούνται αδικαιολόγητα ότι η Ρουμανία και η
Βουλγαρία μόλις και μετά
βίας πληρούσαν όλα αυτά
τα κριτήρια το 2006 (το
έτος πριν γίνουν μέλη της
ΕΕ), ακόμη λίγότερο δε το
2000, όταν ξεκίνησαν οι
ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Το γεγονός ότι
ένα σημερινό μέλος της
ΕΕ - η Ουγγαρία - κατατάσσεται σήμερα όχι πολύ
πάνω από την Ουκρανία
στην κατάταξη πολιτικών
ελευθεριών του Freedom
House, επίσης δεν περνά
απαρατήρητο στους Ουκρανούς.
Ωστόσο, αυτό είναι απλώς
ένα πρόσθετος λόγος για
τον οποίο η ΕΕ κωλυσιεργεί. Τόσο αντιδημοφιλής
είναι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν
στις Βρυξέλλες αυτή την
περίοδο που πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι ανησυχούν ότι
η ειδοχή της Ουκρανίας
θα προσθέσει ακόμη ένα
ανελεύθερο ημιαυταρχικό
καθεστώς εντός της ΕΕ, το
οποίο στη συνέχεια μπορεί
να ενώσει δυνάμεις με την
Ουγγαρία, την Πολωνία και
οποιαδήποτε άλλα κράτη
υπό λαϊκιστική κυβέρνηση
ενάντια σε μια ολοένα και
πιο δυσκίνητη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Εάν ο Πούτιν αναλάβει
στρατιωτική δράση, είναι
επομένως ξεκάθαρο ότι
η Ουκρανία δεν θα λάβει
σημαντική στρατιωτική
υποστήριξη από τη Δύση.
Πράγματι, στις 8 Δεκεμβρίου, ο Μπάιντεν απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο
αποστολής αμερικανικών
στρατευμάτων εκεί και ο
Λευκός Οίκος καθυστέρησε την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο,
από φόβο μήπως προκαλέσει τον Πούτιν.

Οικονομικές κυρώσεις
Τι εννοεί λοιπόν ο Μπάιντεν όταν λέει, όπως είπε
στον Πούτιν την Πέμπτη,
ότι οι ΗΠΑ “θα απαντήσουν αποφασιστικά εάν η
Ρωσία εισβάλει περαιτέρω
στην Ουκρανία”;
Η απάντηση είναι ότι, όπως

και το 2014, η βία θα αντιμετωπιστεί με κυρώσεις.
Στις 7 Δεκεμβρίου, η Βικτόρια Νούλαντ, υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ για
τις Πολιτικές Υποθέσεις,
κατέθεσε στο Κογκρέσο
ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ προετοιμάζουν “μέτρα 1ης
ημέρας, μέτρα 5ης ημέρας,
μέτρα 10ης ημέρας κ.λπ.”.
Αρνήθηκε να περιγράψει
τις συγκεκριμένες κυρώσεις οι οποίες εξετάζονται,
ωστόσο ανέφερε ότι θα
ισοδυναμούσαν με “την
πλήρη απομόνωση της
Ρωσίας από το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα”.
Στην πράξη, αυτό πιθανώς
σημαίνει ακύρωση του
Nord Stream 2, κυρώσεις
για το ρωσικό κρατικό
χρέος στη δευτερογενή
αγορά, κυρώσεις σε κρατικές τράπεζες (συμπεριλαμβανομένης της Sberbank
of Russia, του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος της χώρας),
περιορισμό των μετατροπών άλλων νομισμάτων
σε ρούβλια, περιορισμό
των εισαγωγών ρωσικών
εμπορευμάτων και αποκλεισμό της Ρωσίας από
την Εταιρεία Παγκόσμιας
Διατραπεζικής Χρηματοοικονομικής Τηλεπικοινωνίας (SWIFT), το κυρίαρχο
σύστημα για διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ των
τραπεζών.
Αυτές είναι σίγουρα πολύ
πιο σκληρές κυρώσεις από
οτιδήποτε επιβλήθηκε το
2014. Ωστόσο, όλα τα μέτρα τα οποία θα επηρέαζαν σοβαρά τη Ρωσία θα
είχαν αναπόφευκτα αρνητικά αποτελέσματα για τη
Δύση. Η Ρωσία το γνωρίζει
αυτό, ιδιαίτερα μετά τις κυρώσεις του 2018 στην εταιρεία αλουμινίου United Co.
Rusal International που
συγκλόνισαν τις παγκόσμιες αγορές αλουμινίου και
ανάγκασαν τελικά τις ΗΠΑ
να υποχωρήσουν.
Η επιβολή κυρώσεων
στους Ρώσους εξαγωγείς
εμπορευμάτων θα ήταν
δαπανηρή όχι μόνο για τη
Ρωσία, αλλά και για πολλές
άλλες χώρες. Οι ΗΠΑ θα
μπορούσαν να προσθέóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30
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Occupied Property By Tenant or Squatter?

By Christos ILIOPOULOS*
Athens, 8 January 2022
When you own a property
in Greece and someone
else is occupying it, it has
to be clarified under what
legal regime the occupier
is staying in your property
and whether he has the
right to do it or not. It
could be that the person
who occupies your property is your tenant and you,
as the landlord, can verify whether the tenant is
keeping his side of the deal

by paying the
rent and protecting your
proper ty or
not, in which
case you can
file a lawsuit
action or
serve a notice
to evict him.
However, it
could be that
the occupier
is not a tenant,
because you
and he never signed or
agreed on any lease / rental agreement and that he is
staying in your property or
occupying it under another claim. He may argue, for
instance, that he himself is
the owner of the property
and that he has the right
to use it at his will. Alternatively, his argument could
be that he has rented the
property from someone
else, who is the real owner
or that he has permission
to use the property under
another legal pretext. You,
on the other hand, may

claim that you have your
own legal titles, which are
defeating the arguments
the occupier is putting
forward.
A similar situation was
resolved by the court decision No. 751/2021 of
the Athens Justice of the
Peace Court. The owner of
a house with a plot in Athens, living in the USA started negotiating, through a
representative of hers in
Athens, with the neighbours who run a bar right
next to her property. The
lady owned the house with
the plot with a clear title
going back a few decades
and her ownership was not
disputed. The neighbours
who run the bar wanted
to rent part of her plot to
extend their bar space and
the lady who owned the
neighbouring house with
plot started negotiating
with them from June 2020.
They discussed about the
monthly rent which initially was set at 600 euros, but
later rose to 700 euros per
month. The discussions

between the two sides involved the right of the bar
owners to clean the part
of the plot they wanted to
rent, as well as to model
it for the use they wanted
to do.
More than a year after
the start of the negotiations, the bar owners had
cleaned and modelled the
part of the neighbouring
plot, spending a considerable amount of money.
They had also paid to the
owner of the plot (the
lady living in the US) four
monthly rents, of 720 euros each month. However,
the lady from the US, as
owner of the neighbouring plot, filed a petition
for temporary injunction
against them, claiming
that they were trespassers
and asking the court to
order them to vacate the
premises.
The respondents (owners
of the adjacent bar) replied
in their legal brief that they
were not trespassing. They
argued that they were
tenants, because a lease

– rental agreement had
been concluded between
them as tenants and the
lady, owner of the plot, as
landlord. The rental agreement was not concluded in
writing, but nonetheless it
was legally valid, because
a rental agreement does
not necessarily have to
be agreed in writing, if its
main terms regarding the
amount of monthly rent
and the identity of the
rented property are agreed
verbally between the landlord and the tenant.
The court heard the arguments by both sides,
considered the evidence
presented to it and decided that a rental agreement
had indeed been struck
between the two parties,
even if this agreement
was not in writing. From
the evidence regarding
the substance of their negotiations it turned out,
according to the judge,
that the two sides had
agreed on the amount of
the monthly rent and on
the exact specifications of

the part of the plot which
was to be rented. The fact
that the respondents had
already paid rents covering a four - month period,
of an amount of 720 euros per month, which the
landlord had accepted
and not rejected, was a
significant indicator that
the respondents were not
trespassers who had illegally occupied the part
of the neighbouring plot,
but tenants who were exercising their rental right
to use the property since
they paid the monthly rent
they had agreed with the
landlord. Thus, the court
rejected the petition for
temporary injunction and
ordered the petitioner to
pay the legal expenses of
the respondents.
*Christos ILIOPOULOS,
attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
www.greekadvocate.eu
e-mail: bm-bioxoi@otenet.
gr

TO SPEAK OUT or… NOT TO SPEAK?
ken out about institutional failure. Frustrated, he
dared to name the police,
planning, environment,
building authorities and
local authorities that remained passive to obvious improprieties.

Listening to the interview
of Mr Nicos Nouris, the
Interior Minister of Cyprus
the other night on Sigma
TV, it was certainly revealing. For the first time a
Minster has actually spo-

Questioned by Sigma
News, the Minster—with
humility— commented
about the failure to shut
down an illegal warehouse
and bring its owners to
justice. In fact, it was stated
that those same authorities did not respond to his
Ministry’s communication
about the issue!

The matter involves a large
industrial warehouse (exposed by Sigma) where
nearly 100 asylum seekers/
refugees live in appalling
dehumanizing conditions
without proper facilities,
kitchens, toilets etc. The
owners of the building are
paid €110 per person of
taxpayer’s money by the
government and the more
they crammed together,
the greater the profits! Yet,
no authority questioned
the fact until Sigma exposed the issue!

donas the Mayor of Paphos
has also exposed similar
dehumanizing conditions
in run-down buildings unfit to live in. His accusations
of corrupt landlords—and
pillars of society—have
also fallen on deaf ears!

Mr N Nouris’ decision to
speak out was a welcome
move but as equally admirable, it’s Sigma’s investigative reporting on exposing
such degrading practices
in an attempt to see that
justice it’s done where
It seems as if institution- others have failed!
al “little kingdoms” and
unethical indifference by Probably, this issue would
local authorities are a com- soon be set-aside without
mon occurrence in Cyprus. prosecutions like the rest
The failure of the system to of corrupt improprieties
investigate and implement that don’t seem to end in
the law certainly harms the a land of Rule of Law!
nation’s integrity but also
reduces the nation’s public Andreas C Chrysafis
Last year, Mr Phedon Phe- image!
Author/ Artist/ Writer

December 23, 2021
NOTE: Andreas C Chrysafis
is a UK published author
of five books and over
450 press articles but also
a recognized artist. He
is not political affiliated
but a strong advocate for
Democracy, Transparency,
Equality and Human Right
but also a robust opponent to Corruption. His
works are globally available and can be viewed at:
https://www.amazon.
com/Andreas-C.-Chrysafis/e/B00478I90O…

Allies in Name Alone: The Hagia Sophia
and NATO’s Greece-Turkey Problem

Har vard International
Review
On paper, Greece and
Turkey are allies: members
of the NATO alliance
dedicated to collective
security. A snapshot of
the relationship’s on-theground reality, however,
shows discord, disunity,
and dissent. The two
countries harbor a great
deal of resentment toward
one another, born of deep
and recent histories of
diplomatic and cultural
b at t l e s. Eve n n ow,
Greece and Turkey are
engaged in a multitude
of geopolitical disputes
over issues ranging from
maritime boundaries in
the Eastern Mediterranean
provoked among the Greek
to competing spheres of
and Turkish publics is a
influence on the island of
recent cultural flashpoint:
Cyprus.
last July’s conversion of
Istanbul’s Hagia Sophia
While these territorial
from a religiously
issues remain largely
unaffiliated museum to a
intractable, unique in the
Muslim mosque. Originally
visceral reactions it has

back to the Byzantine era,
the Hagia Sophia lives
power fully within the
collective memory of the
Greek people. To some
Greeks, the Hagia Sophia
signifies Greek identity
itself.

constructed nearly 1500
years ago by Byzantine
Emperor Justinian as the
central cathedral of the
Greek Orthodox Church,
the building once served
as the cultural and religious
centerpiece of the vibrant

city of Constantinople,
capital of the Byzantine
Empire. Even today, the
structure is to many Greeks
and Orthodox Christians
a symbol of immense
significance. A testament
to the majesty of Greek
culture and history going

Public and official backlash
to the conversion was
immediate. Al Jazeera
reported the tolling of
church bells across Greece
and a public burning
of the Turkish flag in
Thessaloniki in reaction
to Turkey’s decision. The
Greek government chimed
in forcefully as well, with
Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis condemning
Turkey’s decision as an
“affront to civilization of
the 21st century.” A poll
taken shortly after the
conversion found that 86
percent of Greeks believe
the Hagia Sophia ought to
have remained a museum.
The Greek public views

Turkey with hostility on
the recent geopolitical
disputes as well: 81 percent
see Turkey’s actions in the
Mediterranean as a threat
to regional stability. This
near-unanimity among
the Greek public with
regard to Turkey’s political
direction underscores the
visceral feelings evoked
by the Hagia Sophia’s
conversion.
More than an isolated
point of disagreement,
the Hagia Sophia drama
is an important case study
in a broader narrative of
the continuing animosity
b e t we e n G re e ce a n d
Turkey. The countries’
disputes are manifold
and deep-rooted, born
of hundreds of years of
conflict and distrust that
have not subsided despite
NATO’s best efforts to pacify
the relationship. In many
Continued on page 30
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Allies in Name Alone: The Hagia Sophia
and NATO’s Greece-Turkey Problem
Continuing from page29

ways, the confrontation
over the Hagia Sophia and
Greek-Turkish disputes
more broadly exemplify
a unique challenge
to NATO: the alliance’s
limitations when it comes
to controlling such internal
strife.
The Fraught History of
Greek-Turkish Relations
The Hagia Sophia’s many
conversions—from
cathedral, to mosque,
to museum, and back to
mosque—represent the
long, conflictual history
of Greece and Turkey’s
relationship, a history
that explains much of the
countries’ present-day
discord.
The Hagia Sophia became
a mosque for the first
time in 1453, when the
Ottoman forces of Sultan
Mehmed conquered
Constantinople,
reestablishing it as the city
of Istanbul. The conquest
ushered in nearly four
centuries of Ottoman
control over Greece. It
was not the Ottoman
occupation, however,
that created the historical
groundwork for modernday tensions—Greek
Christians experienced
relatively high degrees
of religious toleration
and autonomy under the
Empire. Greek mobilization
against the Ottomans up
until the late 18th century
was sporadic and smallscale, a sign that many

Greeks had accepted
Ottoman rule.
The relationship between
Greece and the Ottoman
state—and later its
successor, the Turkish
Republic—turned
towards animosity and
grievance with the Greek
War of Independence,
which began in 1821.
During this rebellion,
w h i c h c u l m i n ate d i n
the establishment of
an independent Greek
state in 1832, both sides
massacred civilians
perceived to be affiliated
with enemy forces. Turkish
soldiers killed thousands
of Greeks on the island of
Chios and executed Greek
political and religious
elites while Greek forces
slaughtered up to 20,000
Turkish Muslims living on
the Peloponnese, among
other wartime atrocities.
The bloodiness of the
struggle meant the Greek
state emerged wary of
Turkey. Irredentist factions
pushing for the reconquest
of ancestral Greek lands on
the Ottoman-controlled
Anatolian peninsula
were influential in the
early Republic, and a
weakened Ottoman
state was slighted by its
territorial loss and hostile
to the newly independent
Greece.

against the Pontic
Greeks living in Anatolia.
Thousands were subject
to forced labor by the
Ottoman government, and
by the 1923 dissolution of
the Ottoman Empire, over
200,000 Greeks had died.
The immediate period after
World War I was marked by
the Greco-Turkish War. This
bloody military conflict
involved Greek massacres
of Turkish civilians and,
at its end, a victory by
the new Turkish Republic
in which the Greek army
was destroyed and the
Greek-occupied city of
Izmir was torched, killing
tens of thousands and
ending the Greek dream of
restoring its ancient sphere
of control. The peace
negotiations between
the two states created
yet another indignity:
the Treaty of Lausanne
forced the deportations
of Greece-dwelling Turks
to Turkey and of Turkeydwelling Greeks to Greece.
The relationship between
the modern Turkish and
Greek states was thus born
out of rebellion, conflict,
and ethnic violence.

The final days of the
Ottoman Empire during
and after World War I bore
witness to the “Greek
Genocide,” a systematic
ethnic cleansing campaign

These two centuries of
unrest, punctuated by
violent flare -ups, had
important effects on the
formation of Greek and
Turkish national identities
in relation to one another.
Greece emerged with
hardened attitudes
against Turkey : many
constructivist scholars
of international relations
argue that Greek self-

κού φυσικού αερίου, οι
οποίες αντιπροσώπευαν
το 43% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου
της ΕΕ το 2020.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας
Εμανουέλ Μακρόν και ο
καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς συναντήθηκαν πρόσφατα με τον
πρόεδρο της Ουκρανίας
Βολόντιμιρ Ζελένσκι στις
Βρυξέλλες και επανέλαβαν
τις συνήθεις δεσμεύσεις
για “τεράστιες συνέπειες”
και “σοβαρό κόστος” εάν η
Ρωσία αναλάμβανε στρατιωτική δράση κατά της
Ουκρανίας.
Ωστόσο, η σκληρή αυτή
γλώσσα υπονομεύτηκε
από το κάλεσμα του Σολτς
- στην πρώτη του ομιλία ως
καγκελάριος - για μια νέα
Ostpolitik, μια νύξη στην
ψυχροπολεμική πολιτική
του τότε καγκελαρίου της
Δυτικής Γερμανίας Βίλι
Μπραντ, για εξομάλυνση
των σχέσεων μεταξύ της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και των χωρών του
τότε σοβιετικού μπλοκ,
συμπεριλαμβανομένης
της Ανατολικής Γερμανίας,
της Πολωνίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Ασύμμετρος
Ο όχι-και-τόσο-μεγάλος
Πόλεμος του Βορρά ο
οποίος φαίνεται ότι πρόκειται να ξεσπάσει θα είναι
ασύμμετρος από πολλές
πλευρές. Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται πιθανό
πως θα συντρίψουν την
ουκρανική άμυνα. Η Δύση
θα αντιμετωπίσει την ενεργό ρωσική στρατιωτική
δράση με οικονομικές κυρώσεις.
Το κόστος, ωστόσο, αυτών
των κυρώσεων θα είναι
υψηλότερο για τους Ευρωπαίους παρά για τους
Αμερικανούς, χωρίς να
είναι αρκετά υψηλό για τη
Ρωσία ώστε να αποτρέψει
τον Πούτιν. Είναι δύσκολο,
εν ολίγοις, να δούμε πώς οι
περιστάσεις θα μπορούσαν να είναι πιο ευνοϊκές
για το πιο τολμηρό μέχρι
σήμερα “χτύπημα” του
Τσάρου Βλαντιμίρ. Λίγες
ακόμη εβδομάδες διπλωματικών αντεγκλήσεων ή
διαπραγματεύσεων δεν θα
αλλάξουν την κατάσταση.
Ο πόλεμος, φοβάμαι, έρχεται. Έχει τη συνήθεια να
το κάνει αυτό στην Ουκρανία και τα περίχωρά

perception as modern and
civilized heirs to the cradle
of democracy relies upon a
demonization of “barbaric”
Turks responsible for
heinous historical crimes
and the destruction of
the ances tral G ree ce
dominion. Similarly, these
scholars assert that Turkey
self-identifies as a fallen
great power, wronged
by a weaker Greece and
dedicated to asserting
national power vis-à-vis
its rival.
Present Dynamics across
the Aegean
Greek and Turkish historical
memor y and identity
construction rear their
heads when it comes to
present-day tensions. The
Hagia Sophia controversy
can be understood
through a historical lens
as a Turkish assertion
of sovereignty coupled
with Greek outrage over
wounded national pride.
B u t p re s e n t s e c u r i t y
issues are also historically
constructed: the current
conflict over the island of
Cyprus was born of the
1974 near-war between
Greece and Turkey that
partitioned the island
into a Turkish half and an
independent, ethnically
Greek half. Similarly, the
present issue of maritime
boundaries—Greece
and Turkey disagree over
the borders of territorial
waters, Exclusive Economic
Zones, and rights to gas
reserves in the Aegean—is,
at its heart, a debate over
national sovereignty and

relative national power
in Greece and Turkey’s
shared sea.
These issues have been
exacerbated by the
nationalist turn in Turkish
foreign policy. Turkish
President Recep Tayyip
Erdoğan’s administration
has pursued a more
assertive military
posture in the Eastern
Mediterranean and Middle
East as part of a push for
greater power and prestige
in the international
system. Invoking regional
historical memories,
he has attempted to
rehabilitate the Ottoman
era as a golden age of
Turkish prestige in an
effort to justify military
adventurism in historically
Ottoman territories such
as Iraq and Syria. Erdoğan’s
nationalism has inflamed
tensions with Greece
across the board by playing
on historical antagonisms
a c ro s s t h e Ae g e a n —
such as the controversy
over the Hagia Sophia
and attempts to expand
national waters at Greece’s
expense. Greece, on the
other hand, has projected
its own sovereignty in
taking hardline stances
on these territorial issues.

the Aegean, and the
Hagia Sophia cannot be
understood simply in
realist geopolitical terms.
Rather, historical enmities
b e t we e n G re e ce a n d
Turkey have shaped both
countries’ motivations and
made rapprochement less
likely to succeed, as the
disputes at hand relate
intimately to national
identit y construc tion
among both elites and
the public.
Given the decidedly
cultural elements at play in
the Greek-Turkish conflict,
the question of NATO’s role
in the relationship, as both
countries are members
of the alliance and are
nominally dedicated to
each other ’s security,
becomes an interesting
one. The original goal
of Greece and Turkey’s
incorporation into NATO
in 1952 was to “pacify
their behavior toward
e a c h o t h e r.” B u t t h e
underlying antagonism
b e t we e n G re e ce a n d
Turkey is older and deeper
than their connection
through NATO. Under
NATO, the two countries
have experienced several
near-misses that almost
erupted into conflict,
namely the 1974 Cyprus
crisis and thousands of
aerial confrontations over
violations of airspace.
Though NATO has so far
averted a hot war, Turkey’s
turn away from the West
has raised fears among the
alliance that traditional,
institutionalized de -

The Challenge to NATO
The fact that these
diplomatic and security
issues touch at the heart
of historical enmities place
them in a different category
from other geopolitical
disputes. Greek-Turkish
disputes over Cyprus, Continued on page 31

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται - με έμπνευση
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σουν τη Rosneft, ρωσική
εταιρεία πετρελαίου, στη
μαύρη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών τους,
ωστόσο αυτό δύσκολα
θα βοηθούσε το πρόβλημα του πληθωρισμού το
οποίο αντιμετωπίζει η αμερικανική κυβέρνηση.
Οι κυρώσεις στον Nord
Stream 2, οι οποίες έχουν
κυριαρχήσει στην κάλυψη
των μέσων ενημέρωσης,
είναι μια σχετικά μικρή
τιμωρία και δεν θα επηρεάσουν την ικανότητα
της Ρωσίας να παράγει
έσοδα από φυσικό αέριο.
Και η Μόσχα είναι έτοιμη
να αντέξει δευτερεύουσες
κυρώσεις για το δημόσιο
χρέος, καθώς διαθέτει 620
δισεκατομμύρια δολάρια
σε συναλλαγματικά αποθέματα, αναλογία χρέους
προς ΑΕΠ μόλις στο 18%
και προγραμματισμένα
πλεονάσματα προϋπολογισμού για τα επόμενα δύο
χρόνια.
Ο πιο αδύναμος κρίκος
στη στρατηγική της Δύσης
είναι, φυσικά, η εξάρτηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τις αποστολές ρωσι-

της, ένα μέρος του κόσμου το οποίο δικαίως
αποκαλείται “Bloodlands”
από τον ιστορικό του Yale,
Τίμοθι Σνάιντερ, λόγω των

φρίκης που αντίκρισαν οι
συγκεκριμένες περιοχές
τις δεκαετίες του 1930 και
του 1940.
Ωστόσο, εκείνη η περίοδος

δεν είναι κυρίαρχη στο
μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μην εκπλαγείτε εάν η
παρέλαση της νίκης του
διεξαχθεί στην Πολτάβα.

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)

PATRIDES

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.

Σάββας Ιακωβίδης
Το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα “χαμένων ευκαιριών”,
όπως υποστηρίζεται από
κάποιους, με την έννοια
της μη επίλυσής του. Είναι ανείπωτη τραγωδία
ανυπαρξίας ικανών, διορατικών, προνοητικών
και ανένδοτα διεκδικητών
ηγετών του κυπριακού Ελληνισμού, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να ανακόψουν και να αντισταθούν
στην πορεία τουρκοποίησης και ισλαμοποίησης της
Κύπρου.
ΟΑτλάι Στίβενσον, πρώην
Υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, είπε κάποτε
μια πικρότατη αλήθεια:
«Στα πεδία των δισταγμών
ασπρίζουν τα κόκκαλα
εκατομμυρίων ανθρώπων,
οι οποίοι, στη χαραυγή
της νίκης, σταμάτησαν να
προχωρούν και κάθισαν να
περιμένουν… Και, περιμένοντας, πέθαναν»! Αυτή η
τραγική εικόνα διαζωγραφίζει Κύπριους πολιτικούς.
Είχαν ή η κατοχική Τουρκία
τούς πρόσφερε μοναδικές
ευκαιρίες για αναστροφή
και αλλαγή της ακολουθούμενης καταστροφικής
πολιτικής στο Κυπριακό,
αλλά... Επέμεναν σε μιαν
αδιέξοδη, ολέθρια πορεία, η οποία οδήγησε τον
κυπριακό Ελληνισμό στα
πρόθυρα της τουρκοποίησης.
Η σωτηρία της Κύπρου από
τον τουρκικό συσφιγκτήρα
βόα είναι ο υπέρτατος
νόμος και το μοναδικό καθήκον της πολιτικής ηγεσίας. Απέτυχε! Και όχι μόνο
απέτυχε, αλλά και εμμένει
πεισματικά σε συνομιλίες,
οι οποίες θα καταλήξουν
ξανά σε χειρότερο αδιέξοδο και σε νέες υποχωρήσεις προς το τουρκικό
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Γιατί χάθηκαν ευκαιρίες για αναστροφή
της πορείας ολέθρου της Κυπρ. Δημοκρατίας;

θηρίο. Τρία κλασικά παραδείγματα, αποδεικτικά της
ανεπάρκειας ηγετών της
Κύπρου -συναινούσης και
της Αθήνας- που χάθηκαν
ανεκμετάλλευτα:
Πρώτον, η ανακήρυξη
του κατοχικού ψευδοκράτους τον Νοέμβριο 1983:
Η παράνομη ενέργεια του
Ντενκτάς, κατ’ εντολήν της
Τουρκίας, ακύρωσε και
εξουδετέρωσε όλα όσα
είχαν συμφωνηθεί από την
επομένη της τουρκικής
εισβολής. Ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σπ. Κυπριανού,
κατελήφθη εξαπίνης αν και
ο κατοχικός ηγέτης συχνά
προειδοποιούσε για την
ανακήρυξη τ/κ ψευδοκράτους. Αντί αλλαγής πορείας
η ελληνική πλευρά επέμενε διάτορα σε συνομιλίες
ως εάν να μη συνέβη τίποτε. Έκτοτε το ψευδοκράτος
εμπεδώθηκε διεθνώς ως
παράνομη οντότητα, έστω
και αν αναγνωρίζεται μόνο
από την Τουρκία.
Δεύτερον, στις 7 Απριλίου 2004, με το γνωστό
διάγγελμά του προς τον
κυπριακό Ελληνισμό, ο
τότε Πρόεδρος, Τάσσος
Παπαδόπουλος, είχε διακριθεί στην συνείδηση των
πανελλήνων ως μεγάλος
ηγέτης. Το ΟΧΙ, που κάλεσε
τους Έλληνες της Κύπρου
να αντιτάξουν βροντερά
στο τερατούργημα Ανάν,
θεωρήθηκε ως ισοβάθμιο
εκείνου του Ιωάννη Μεταξά στη φασιστική Ιταλία.
Η 24η Απριλίου 2004 είναι
η πιο συγκλονιστική ημερομηνία στη σύγχρονη
κυπριακή Ιστορία επειδή
οι πολίτες, δημοκρατικά,
ελεύθερα και κυρίαρχα,
κατ’ αντίθεση προς ναν-ιστές πολιτικούς, διέσωσαν
την Κυπριακή Δημοκρατία
από μία νέα τουρκοκρατία.

ενταφιασμού του σχεδίου
Ανάν, διά του συντριπτικού 76% του κυπριακού
Ελληνισμού, ο Τάσσος Παπαδόπουλος τι όφειλε να
πράξει; Α) Να διασαλπίσει
προς κάθε κατεύθυνση
ότι το αποτέλεσμα του
δημοψηφίσματος θα γίνει
πλήρως, και χωρίς καμία
υπαναχώρηση, σεβαστό,
επειδή αυτή είναι η κυρίαρχη και δημοκρατικά
εκφρασθείσα απόφαση
του λαού. Β) Να διαμηνύσει
ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με τον (τότε) Τούρκο
Πρωθυπουργό (Ερντογάν)
όχι το απορριφθέν και
ενταφιασθέν εκ 10.000 σελίδων, σχέδιο Ανάν, αλλά
πρόταση εκ δέκα σημείων
και μιας σελίδας για τη
λύση του Κυπριακού.

Β) Αξιοποιώντας την πρωτοφανή υπερ-κομματική
σύγκλιση θέσεων πολιτών
απ’ όλα τα κόμματα, με
το εκπληκτικό 76%, να
προχωρήσει στη σύμπηξη
ενός νέου κόμματος, το
οποίο θα αναδιέτασσε
το κομματικο-πολιτικό
σκηνικό της Κύπρου και
θα άνοιγε ένα νέο κεφάΑπό την ίδια ημέρα του λαιο στη ζωή του τόπου,

αποδυναμώνοντας και
συντρίβοντας το τουρκοδιζωνικό ΔΗΣΑΚΕΛ. Δ)
Να αξιοποιήσει πολιτικά,
διπλωματικά, το ΟΧΙ στο
σχέδιο Ανάν και να πείσει
τον διεθνή παράγοντα για
τις γνήσιες προθέσεις μας
να επιλύσουμε το Κυπριακό με βάση τις αρχές και
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Δικαίου
και της Χάρτας του ΟΗΕ.
Αντ’ αυτών, ο Τάσσος ενήργησε μικροπολιτικά επειδή
σκεφτόταν τις εκλογές του
2008 και την υποστήριξη
του ΑΚΕΛ.
> Τρίτον, πριν και μετά
την άτυπη πενταμερή
στο Crans Montana, οι
Τούρκοι διέγραψαν την
αγγλοτουρκοδιζωνική,
που εκείνοι προέταξαν,
προώθησαν και επέβαλαν
στην ελληνική πλευρά,
επειδή την θεωρούν πλέον
ως εκμετρήσασα το ζην
και απαιτούν λύση δύο
κρατών. Δηλ. ανατρέπουν
ξανά και ακυρώνουν όλα
όσα έχουν συμφωνηθεί.
Ο Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης, αντί να αδράξει την
ευκαιρία και να επανατοποθετήσει το Κυπριακό ως

διεθνές πρόβλημα τουρκικής εισβολής, κατοχής και
έγκλημα εποικισμού, εθνοκάθαρσης, παραβίασης
θεμελιωδών ανθρώπινων
δικαιωμάτων και θρησκευτικών ελευθεριών, επιμένει
να ψαλμωδεί παράφωνα:
Εμμένει στην αγγλοτουρκοδιζωνική και εκκλιπαρεί
όπως οι συνομιλίες συνεχίσουν από εκεί που έμειναν,
το 2017.
Τι επιχειρείται σήμερα;
Οι μεν Τούρκοι απαιτούν
αδίστακτα λύση δύο κρατών. Ο δε Αναστασιάδης
καίγεται κυριολεκτικά να
επανέλθει, από θέσεως
καταφανούς πολιτικής
αδυναμίας και ανυπαρξίας στρατιωτικής ισχύος, σε

συνομιλίες για να συμπληρώσει τον τουρκοδιζωνικό
τετραγωνισμό του Κυπριακού, που θα οδηγήσει
στην τουρκοποίηση και
κατάποση της Κύπρου από
την Τουρκία.
Το Κυπριακό δεν είναι ζήτημα “χαμένων ευκαιριών”,
όπως υποστηρίζεται από
κάποιους, με την έννοια
της μη επίλυσής του. Είναι ανείπωτη τραγωδία
ανυπαρξίας ικανών, διορατικών, προνοητικών
και ανένδοτα διεκδικητών
ηγετών του κυπριακού Ελληνισμού, οι οποίοι αρνούνται πεισματικά να ανακόψουν και να αντισταθούν
στην πορεία τουρκοποίησης και ισλαμοποίησης της
Κύπρου.
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over Turkey has made
European pressure less of
an influence in the Turkish
halls of power, shown by
the ratcheting of tensions
despite near-universal
European outcry against
recent political decisions.

escalation measures within
the alliance will become
ineffective, as a Turkey
hedging toward Russia
and away from Europe has
less incentive to concede
to the interests of NATO or More broadly, the ethnoEU power brokers.
cultural antagonisms
b e t we e n G re e ce a n d
Many scholars believe Turkey make any effort
the recent flare-ups of to use traditional alliance
Greek-Turkish tensions s t r u c t u r e s i n a d e have paralyzed NATO. escalatory manner more
D e c r e a s e d l e v e r a g e difficult. If Greece and

Turkey ’s antagonisms
are driven not only by
realpolitik calculations
but by the quest to
assert national identity in
opposition to the other,
both sides will likely
be more assertive and
less willing to lose face
by conceding on certain
issues. Making concessions
that would facilitate peace
but require allowing a
“win” for the other side
might be unacceptable
to political leaders fueled
by culturally nationalist

domestic audiences. On
the other hand, leaders
who choose to throw
fuel on the fire of cultural
and geopolitical disputes
may be rewarded with
increased support from
publics influenced by
historical memory and a
desire to assert national
heritage.
The recent conflicts over
the Hagia Sophia, Cyprus,
and the Mediterranean
are just the latest in a
long string of cultural

and geopolitical salvos
between Greece and
Turkey. National selfconstruction and public
pressure have fueled
hostile foreign policies
almost unprecedented
between NATO allies. In
looking toward a solution,
we must recognize that
alliance membership is not
a silver bullet that unifies
states. Rather, history,
c o l l e c t i v e m e m o r y,
and the formation of
national identity in the
inter national sphere

are important factors at
play in determining state
behavior. Understanding
Greek-Turkish relations—
and international relations
and alliance politics more
broadly—requires not
only looking at the current
international chess board
but also appreciating
the complexities of the
historical relationships
that created it.
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