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Ολαός των λειψάνων
ζει και βασιλεύει χιλιόψυχος.
Το πνεύμα
και στο χώμα λάμπει
το νιώθω.
Με σκοτάδια μέσα μου
παλεύει.

Κ. Παλαμάς
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Ο Νταγκ Φορντ θα δώσει μεγαλύτερες εξουσίες αμερικανικού τύπου στους δημάρχους
του Τορόντο και της Οτάβα

Δήμος της Μισισάουγκα:Τώρα προσλαμβάνουμε υπαλλήλους για τις
δημοτικές εκλογές του 2022.

Η δραματική αλλαγή θα μείωνε την επιρροή των Δημοτικών Συμβούλων στις δύο
μεγαλύτερες πόλεις του Οντάριο, διασφαλίζοντας πολύ μεγαλύτερη εξουσία για
τους δημάρχους σε οικονομικά θέματα και διορισμούς.

Η σημαντική αύξηση των
επιτοκίων της Τράπεζας του
Καναδά είναι ένα μήνυμα ότι η
οικονομία βρίσκεται σε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα

Επιμέλεια Ι. Σαραϊδάρης
Ο Πρωθυπουργός Νταγκ
Φορντ είναι έτοιμος να
δώσει εξουσίες «ισχυρού
δημάρχου» τύπου ΗΠΑ
στις πόλεις του Τορόντο
και της Οτάβας, σύμφωνα
με μεγάλο σε κυκλοφορία
έντυπο.
Η δραματική αλλαγή θα
μείωνε την επιρροή των
δημοτικών συμβούλων
στις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Οντάριο, διασφαλίζοντας πολύ μεγαλύτερη
εξουσία για τους δημάρχους σε οικονομικά θέματα

και διορισμούς.
Ο Φορντ, επί μακρόν υποστηρικτής της θεωρίας
ότι οι δήμαρχοι πρέπει να
έχουν μεγαλύτερη επιρροή από τους δημοτικούς
συμβούλους, θέλει οι αρχιδικαστές του Τορόντο και
της Οτάβα να έχουν την
εξουσία να επιβλέπουν
τους προϋπολογισμούς και
να ενεργούν μονομερώς
αν χρειαστεί.
Πηγές, που μιλούν εμπιστευτικά για να συζητήσουν λεπτές εσωτερικές
συζητήσεις, λένε ότι οι
μεταρρυθμίσεις έχουν σχε-

διαστεί για να βελτιώσουν
την κυβέρνηση της πόλης και θα αποκαλυφθούν
εντός εβδομάδων από τον
υπουργό Δημοτικών Υποθέσεων Στιβ Κλαρκ.
Σε ερώτηση την Τρίτη τι
συμβαίνει, το γραφείο του
Κλαρκ τόνισε ότι οποιεσδήποτε επικείμενες πολιτικές αλλαγές θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση
της στεγαστικής κρίσης.
«Γνωρίζουμε ότι σήμερα
στο Οντάριο, πάρα πολλές
οικογένειες έχουν παγώσει
έξω από την αγορά κατοικίας», είπε ο Κρις Πούλος,

διευθυντής διαχείρισης
θεμάτων του υπουργού,
σε ένα email.
«Γι’ αυτό έχουμε ένα σχέδιο
να χτίσουμε 1,5 εκατομμύρια κατοικίες τα επόμενα
10 χρόνια και να συνεχίσουμε να διερευνούμε
τρόπους για να βοηθήσουμε τους δήμους να χτίσουν
περισσότερα σπίτια πιο
γρήγορα», είπε ο Πούλος.
Ο νόμος για την πόλη του
Τορόντο, ο νόμος για την
πόλη της Οτάβα και ο Δημοτικός νόμος θα πρέπει
να τροποποιηθούν για να
συνέχεια στη σελίδα 4

Της Μαρίας Βουτσινά
Το Εκλογικό Γραφείο της
Πόλης της Μισισάουγκα
προσλαμβάνει τώρα υπαλλήλους για να καλύψει
μια ποικιλία αμειβόμενων
θέσεων για την Ημέρα των
Εκλογών, της 24 Οκτωβρίου 2022.

“Η διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών είναι ένας
πολύ καλός τρόπος για να
συνεργαστείτε με την κοινότητά σας. Για να είστε
επιλέξιμοι, πρέπει να είστε
τουλάχιστον 16 ετών, να
έχετε νόμιμο δικαίωμα να
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 8

Περιλαμβάνοντας σχεδόν όλους και αίφνης αυξάνοντας
τα βασικά της επιτόκια κατά μια πλήρη ποσοστιαία μονάδα, η κεντρική τράπεζα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
Εκπληξη!
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Περιλαμβάνοντας σχεδόν
Η Τράπεζα του Καναδά όλους και αίφνης αυξάνοέβγαλε από την τσέπη της ντας τα βασικά της επιτόένα νέο εργαλείο κατά του κια κατά μια πλήρη ποσοπληθωρισμού: ένα πρόσω- στιαία μονάδα, η κεντρική
τράπεζα δεν αφήνει τίποτα
πο πόκερ.
Μέχρι το πρωί της Τετάρ- στην τύχη. Μας σφυροκοτης, η κουβέντα της αγο- πούν με το μήνυμά τους,
ράς και η ανάγνωση των δυνατά και ξεκάθαρα: δεν
φύλλων τσαγιού αφορού- θα σταματήσουν να αυξάσαν το αν η κεντρική τρά- νουν τα επιτόκια, δραματιπεζα θα αυξήσει το βασικό κά, μέχρι να κατακτηθεί ο
της επιτόκιο κατά μισή πληθωρισμός.
ποσοστιαία μονάδα ή θα Το αποκαλούν “μπροστινή
τολμούσε να ακολουθήσει φόρτωση” για να μην χρειτην Ομοσπονδιακή Τράπε- άζεται να μας σφυροκοζα των ΗΠΑ και να ανέβει πούν ακόμη περισσότερο
κατά τα τρία τέταρτα.
συνέχεια στη σελίδα 6
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ντων τους, αγνοώντας παντελώς ότι
θύμα της εφαρμοζόμενης πολιτικής τους,
παραμένει ένας μεγάλος αριθμός πολιτών της διεθνούς κοινότητας οι ζωτικές
ανάγκες των οποίων έχουν εγκλωβιστεί,
στα μέτρα των οικονομικών κυρώσεων
που αποφασίστηκαν, “ελαφρά τη καρδία”,
δίχως, ωστόσο, κανένας να θελήσει να
ερευνήσει τις ρίζες αυτής της καταστροφικής μανίας, πίσω στην δεκαετία του
1970-, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις,
της Τουρκίας παραβίαζαν τα σύνορα
της μικρής δημοκρατίας της Κύπρου
και έκτοτε, επί σαράντα οκτώ συναπτά
έτη, συνεχίζουν να παραμένουν με τη
συμμέτοχή του στρατού και των όπλων,
κάτοχοι εδαφών μιας άλλης ανεξάρτητης
δημοκρατίας, χωρίς, ωστόσο, το γεγονός
να προβληματίζει κανέναν από τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας. Είναι όμως
αυτή, η πολιτική ηθική των “φωτισμένων”
ηγετών της παγκόσμιας κοινότητας του
εικοστού πρώτου αιώνα;
Το δε μεγάλο ερωτηματικό που δημιουργείται είναι που αλήθεια βρίσκεται ο
πολυδάπανος οργανισμός των Ηνωμένων
Εθνών, ο οποίος, υποτίθεται δημιουργήθηκε και παραμένει υπεύθυνος για την
πρόληψη παρόμοιων καταστρεπτικών
για την ανθρώπινη οικογένεια της γης
συνθηκών.
“Πατρίδες”

Βίκτωρ Μαλιγούδης:
Ένας άξιος διπλωμάτης.

Η παρουσία του Βίκτωρα Μαλιγούδη,
ως γενικού προξένου της Ελλάδας στο
Τορόντο, οφείλουμε να ομολογήσουμε
ότι υπήρξε δυναμική και χωρίς σοβαρά
προβλήματα. Από την πρώτη μέρα της
τοποθέτησης του, ως εκπροσώπου της
Ελληνικής πολιτείας στο Τορόντο, υπήρξε
προσιτός και χαμηλών τόνων, εργάσθηκε
δε με καλή διάθεση, σεβασμό και εκτίμηση προς τους ομογενείς.
Διατήρησε άριστες σχέσεις με την ηγεσία
της έλληνό-ορθόδοξης εκκλησίας του Καναδά, τις ομογενειακές κοινότητες, τους
μεγάλους και μικρούς συλλόγους και δεν
υπήρξε ούτε και μία άρνηση προσφοράς
των υπηρεσιών του σε οποιονδήποτε,
ομογενή ή όχι προσέφυγε σε αυτόν ζητώντας τη βοήθειά του.
Μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και
της εντολών που υπηρετούσε, υπήρξε
προσιτός και ευγενικότατος προς πάσα
κατεύθυνση, και κυρίως με τους εκπροσώπους των ομογενειακών μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, ο σεβασμός του
στο έργο των οποίων υπήρξε διάχυτος
κατά κοινήν ομολογία των εκπροσώπων
του κλάδου.
Οι προσπάθειες του δε αυτές αντικατοπτρίζονται στον σοβαρό χαρακτήρα του,
την πλατιά γνώση, την υψηλή ευθύνη και
τον σεβασμό του προς την υπηρεσία και
τις υποχρεώσεις του προς κάθε άτομο,
ομογενή ή μη, για την άμεση και χωρίς
καθυστερήσεις εξυπηρέτηση του.
Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο,
κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του στο
Τορόντο, το προξενικό κατάστημα έδινε
την εντύπωση μιας πραγματικής παραγωγικής κυψέλης συνεχούς συνεργασίας
μεταξύ του προξενικού προσωπικού.
Παρά δε το γεγονός της εμφάνισης του
κορόνα ιού και των προστατευτικών
μέτρων που κατά περιόδους ελήφθησαν
από τις υπηρεσίες της δημόσιας υγείας, ο
Βίκτωρ Μαλιγούδης, κατάφερε να διατηρήσει τον δυναμισμό του γραφείου του,
σε φυσιολογικά πλαίσια.
Για όλους αυτούς τους λόγους και τις
αιτίες, και ύστερα από πρόταση των
διευθυντών των ομογενειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η διοίκηση
του Εθνικού Συμβουλίου Συντακτών
του Ξενόγλωσσου Τύπου του Καναδά,
ομόφωνα αποφάσισε την αναγνώριση
των υπηρεσιών του διπλωμάτη και του
απένειμε το μεγάλο μετάλλιο τιμής, του
οργανισμού, σε μια ειδική εκδήλωση που
διοργανώθηκε από κοινού με την ηγεσία
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, στη
μεγάλη αίθουσα τελετών του κοινοτικού

καταστήματος. Στην τελετή παρέστησαν
περί τους τριακοσίους εκδότες και αρχισυντάκτες εφημερίδων και περιοδικών,
καθώς επίσης και πολλοί ομογενείς δημοσιογράφοι και μη.
Μιλώντας στους παρευρισκόμενους,
κατά την διάρκεια της σεπτής τελετής
επίδοσης της τιμητικής διάκρισης ο γενικός Πρόξενος, τόνισε τη μεγάλη σημασία
που έχει η παρουσία του ομογενειακού
τύπου, τόσο για την εθνική και γλωσσική
μας επιβίωση, όσο και την προώθηση και
επίταση των διαφόρων προβλημάτων
που μας απασχολούν ως έθνος και ως
κοινότητες.
Με την ευκαιρία της επιστροφής του στο
εθνικό κέντρο, ύστερα από μια πλήρως
επιτυχούς τετραετούς θητείας, η επιθεώρηση τον ευχαριστεί και του εύχεται κάθε
πρόοδο στην μελλοντική του θητεία.
14 Ιουλίου 2022: “Το ξεχασμένο Δεν
Ξεχνώ”.
Ήταν εκείνη η αποφράδα ημέρα της 14ης
Ιουλίου όταν τα ένοπλα στρατιωτικά αγήματα της Τουρκίας εισέβαλαν στη μικρή
και άοπλη δημοκρατία της Κύπρου. Οι
εισβολείς με την γνωστή τους αγριότητα,
σκότωσαν, βίασαν, έκαψαν και κατέστρεψαν οτιδήποτε βρέθηκε μπροστά τους. Οι
ελάχιστοι εθνοφρουροί, προσπάθησαν
να προτάξουν άμυνα, ξεχασμένοι στη
μοίρα τους από θεούς και ανθρώπους.
Η προστάτιδα της Ελληνό-Κυπριακής
δημοκρατίας Αθήνα ανακάλυψε ξαφνικά ότι η Κύπρος ήταν πολύ μακριά για
να μπορέσει να την βοηθήσει. Έτσι οι
ορδές του Αττίλα, είχαν την ευκαιρία να
θριαμβολογήσουν για τις στρατιωτικές
τους επιτυχίες. Ήταν μια παράσταση
ανοικτής προδοσίας του πολιτικού κατεστημένου της Αθήνας, (δικτατορικού και
μεταδικτατορικού), πλήρης ντροπής και
καταισχύνης.
Σαράντα οκτώ χρόνια έκτοτε, το μεγάλο
ψέμα συνεχίζεται με την ανοχή σχεδόν
όλων των υποτιθέμενων προστατών του
διεθνούς δικαίου και της έννομης τάξης.
Και για να μη υπάρξουν παρερμηνείες
απλά την ημέρα εκείνη τόσο στην Αθήνα,
όσο και την Λευκωσία στήνονται θεαματικά μνημόσυνα στη μνήμη των αδικοχαμένων και αβοήθητων πολιτών, οι οποίοι
σφαγιάσθηκαν από το αδίστακτο χέρι του
βάρβαρου εισβολέα, ο οποίος συνεχίζει
τις αδικοπραγίες του ενάντια στους φιλειρηνικούς κατοίκους του νησιού, χωρίς
ντροπή, φόβο ή και ανθρωπισμό.
Και στο τόπο του χρονίζοντος εγκλήματος, πίσω από τις πράσινες γραμμές του
φαρισαϊσμού, οι νεότερες γενιές των
Κυπρίων, ξέχασαν το δακρύβρεκτο “δεν
ξεχνώ” της περιόδου εκείνης, και συμβιβασμένοι με την ιδέα της κατοχής του
μισού νησιού τους, έχουν επιτρέψει στη
λησμονιά να αγκαλιάσει τη μνήμη.
Και τα μόνα μνημεία που κατόρθωσαν να
ξεπεράσουν το χρόνο και τη λησμονιά
του, συνεχίζουν να παραμένουν τα φυλακισμένα μνήματα. Οι τάφοι των αγνών
πατριωτών που δεν δίστασαν να δώσουν
τη ζωή τους σε έναν αγώνα “ζωής και
θανάτου”, για τη λευτεριά των επόμενων
γενεών.
Και ήταν όλοι τους αμούστακοι λεβέντες,
άνδρες γιομάτοι ιδέες και ιδανικά, που
όμως χάθηκαν και αυτές μαζί τους.
Να γιατί σήμερα θρηνούμε και εμείς για
το “ξεχασμένο δεν ξεχνώ”, εκείνων που
έχουν στα χέρια τους το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας.
“Πατρίδες”
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Ελεύθερα
«Λέξεις και Σκέψεις»

Γράφει Ο Θωμάς Σ. Σάρας
Πραγματικά είναι άξιο απορίας το εάν θα πρέπει κάποιος να γελά ή να κλαίει,
ακούγοντας όλους αυτούς
τους μεγάλους αναλυτές
των Αθηνών, να χαλούν
τη φαιά ουσία του εγκεφάλου τους, προσπαθώντας να πείσουν το άδολο
ακροατήριο τους ότι ό,τι
σχετίζεται με την Τουρκία,
έχει να κάνει μόνο με την
προσπάθεια επανεκλογής
του Τούρκου προέδρου.
Επομένως, υπολογίζω, ότι
αυτή ήταν και η αιτία της
κυκλοφορίας των Τουρκικών χαρτών με τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου,
τον διαχωρισμό της θάλασσας στη μέση με την
ανατολική περιοχή και τα
νησιά της να φαίνονται
Τουρκικά to 1975. Με τα
απόρρητα έγγραφα του
Λουνς, to 1974, να ενημερώνουν ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Τουρκίας
και της νεότερης γενιάς
των Ελλήνων πολιτικών
για αποδοχή ορισμένων
απαιτήσεων της Άγκυρας
και ότι τώρα είναι η ώρα
που η συμμαχία έχει ξεπεράσει τα οποιαδήποτε
εμπόδια που την ταλαιπωρούσαν κατά το παρελθόν. Καθώς επίσης και η
ομιλία της τότε προέδρου
του εθνικού κοινοβουλίου των Ελλήνων προς
τον εισερχόμενο Πρόεδρο
της δημοκρατίας Κάρολο
Παπούλια, ότι στις μέρες
της δικής του θητείας θα
υπάρξουν αλλαγές στη
συνοριακή γραμμή της
χώρας σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων, πλην
όμως αυτό θα συμβεί για
την εδραίωση της ειρήνης
και της δημοκρατίας στην
περιοχή.
Αντί λοιπόν να τολμήσουν
να πουν στον εντολέα τους
Ελληνικό λαό τα δύσκολα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, όλες σχεδόν οι πολιτικές αποχρώσεις που κατά διαστήματα
βρέθηκαν στο τιμόνι της
εξουσίας, προσπάθησαν
και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τους
Έλληνες και Ελληνίδες που
τους ακούν, σε μια προφανή προσπάθεια εφησυχασμού τους, ότι δήθεν δεν
υπάρχει κανένας κίνδυνος
και ότι όλα αυτά γίνονται
από την Άγκυρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η
επανεκλογή του δικτάτορα
Ερντογάν.
Ποια πλάνη αλήθεια. Οφεί-

λω να ομολογήσω
ότι η όλη υπόθεση
καταντά κωμικοτραγική και φέρνει στη
μνήμη τα γεγονότα
της Κύπρου που έφεραν τις Τουρκικές
στρατιές πάνω στο
νησί το 1974.
Τότε, βέβαια, η όλη
υπόθεση άρχισε εξ
αιτίας της βλακείας
των δυνατών της δικτατορίας των Αθην ών. Π αρά λληλα
όμως διαμορφώθηκε σε κύρια αιτία της
πτώσης των συνταγματαρχών, οι οποίοι πραγματικά
διεπίστωσαν ότι δεν είχαν
τη παραμικρή δυνατότητα να εμπλακούν με μια
αποφασισμένη Τουρκία
να επιβάλει τις απαιτήσεις
της για στο Αιγαίο και την
Κύπρο.
Μια δεύτερη πραγματικότητα επίσης είναι εκείνη

της απόλυτης ομοφωνίας της ηγεσίας όλων των
πολιτικών δυνάμεων της
Αθήνας εκείνης της περιόδου, να ρυθμιστεί κατά
το δοκούν το Κυπριακό με
την στρατιωτική επέμβαση
στο άοπλο νησί, επειδή
έτσι δημιουργούταν μοναδικές συνθήκες για το
πέσιμο της δικτατορίας
των συνταγματαρχών.
Αυτό, εξ άλλου, επιβεβαιώνεται και από τα λόγια
του τότε Τούρκο-Κύπριου
ηγέτη Ραούφ Ντεκτάς, ότι
“κλήθηκε στην Άγκυρα τη
παραμονή της εισβολής
για ενημέρωση ότι η επιχείρηση θα γινόταν την
επομένη το πρωί. Στις δε
αντιρρήσεις του να καταληφθεί με την ευκαιρία
ολόκληρο το νησί, ώστε
αργότερα στις διαπραγματεύσεις να είναι η Τουρκία
εκείνη που θα είχε το προνόμιο επιβολής των όρων
της ειρήνευσης. ”
Παρόλα αυτά, σύμφωνα
με τον τότε συνομιλητή
μου, η Άγκυρα δεν δέχθηκε τις υποδείξεις του, κάτι
που τον έπειθε ότι η όλη
επιχείρηση με τις λεπτομέρειες της είχε συμφωνηθεί
μεταξύ των δύο πλευρών,
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«Αθήνα-Άγκυρα,
περίοδοι μυθοπλασίας».
Τούρκων και Ελλήνων πολιτικών. Έτσι, εξ άλλου,
εξηγείται και εκείνο το
γνωστό “η Κύπρος βρίσκεται μακριά από την
Ελλάδα”, του “εθνάρχη”
Καραμανλή, ο οποίος όμως
είχε δεσμευτεί στους συνταγματάρχες να εμπλακεί
σε πόλεμο με την Τουρκία,
μόλις αναλάμβανε την
εξουσία. Κάτι που δεν έγινε
ποτέ, δεδομένου ότι όταν
βρέθηκε στη καρέκλα του
πρωθυπουργού ανακάλυψε ότι η “Κύπρος βρισκόταν μακριά”.
Τέτοια και κάτι παρόμοια
στην αρχαιότητα, τα ονόμαζαν “προδοσία”, του δε
προδότες τους εντοίχιζαν
σε κάποιο κτήριο κτίζοντας πόρτες και παράθυρα
για να μη μπορέσει να ξεφύγει και τον άφηναν εκεί
να κλαίει τη κακιά του μοίρα μέχρι να τον λυτρώσει
ο θάνατος.

Σήμερα, όμως, που ανήκουμε στην πολιτισμένη
Δύση, αυτές οι βάρβαρες
κληρονομικές πολιτικές
συνήθειες έχουν πλέον
ξεπεραστεί, τώρα απλά
ακούμε τι μας ζητούν και
συμφωνούμε ότι θα πρέπει
να το δώσουμε.
Αυτή είναι μια νέα μορφή
άσκησης της τέχνης του
πολιτικού, θα πρέπει δε να
φανταστεί ο αναγνώστης
ότι στέλνουμε οπλισμό και
οπλικά συστήματα στην
Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τους δικούς της
εισβολής, με τόσο ενθουσιασμό, μάλιστα, ώστε
ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο
κομμάτι γης, το μισό νησί
της Κυπριακής δημοκρατίας, (το Κυπριακό Ντοντάς,
που θα λέγαμε), τελεί υπό
την κατοχή των στρατευμάτων της “φίλης και συμμάχου” μέλους του ΝΑΤΟ,
Τουρκίας.
Μιας Τουρκίας πολιτισμένης, ευθυγραμμισμένης
με τα σύγχρονα κοινωνικά
δεδομένα και απόλυτα συντονισμένης με τους κανόνες της Νέας Τάξης και τον
σεβασμό στους κανόνες
του Διεθνούς Δικαίου.
Μιας Τουρκίας, η οποία

πρόσφατα σχεδόν, (εδώ
και εκατό χρόνια), ανακάλυψε και εισήγαγε στην
ιστορία τον θεσμό της
γενοκτονίας, σκοτώνοντας
ένα και μισό εκατομμύριο
Αρμενίων, άλλους τόσους
Έλληνες και Ασύριους και
μόνο ο θεός ξέρει πόσους
άλλους αθώους για τον μοναδικό λόγο ότι δεν ήταν
Μουσουλμάνοι.
Ακόμα κατέκαψε και όργωσε τα επαναστατημένα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έστειλε πρόσφυγες
μέσα στην ίδια τους την
πατρίδα διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ελληνό-Κύπριους κατοίκους του νησιού, κατέκαψε περί τα
εκατό πενήντα χωριά των
Κούρδων και σκότωσε περισσότερους από εξήντα
χιλιάδες Τούρκους πολίτες
Κουρδικής καταγωγής, για
το μεγάλο τους έγκλημα
ότι είχαν Κουρδική κατα-

γωγή.
Μια χώρα η οποία στον
εικοστό πρώτο αιώνα συνεχίζει να ασκεί πολιτικές
και διπλωματία του Ταράς
Μπούλμπα, καθώς σκοτώνει, καταστρέφει, και
παράλληλα έχει το θράσος
να απαιτεί, να επιβάλει
τους όρους της και να μη

υπολογίζει απολύτως τίποτα, όταν πρόκειται να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της.
Κάτι που το απέδειξε τη
βραδιά των Ιμίων, στις
ταραχές της Σμύρνης και
της Κωνσταντινούπολης,
στην αποβολή και φυλάκιση πολιτών της επειδή
είχαν ή έχουν το θάρρος
της διαφωνίας τους με το
πολιτικό κατεστημένο. Ένα
κατεστημένο διεφθαρμένο, σάπιο, απάνθρωπο.
Ένα καθεστώς διακινητών
δυστυχισμένων ανθρώπων, απελπισμένων, κυνηγημένων που ψάχνουν μια
θέση στον ήλιο. Ένα καθεστώς το οποίο συνεχίζει τις
πολιτικές και τις βάρβαρες
πρακτικές των Οθωμανών.
Ένα καθεστώς που καταδικάζει ογδόντα εκατομμύρια πολιτών του στην πείνα
και την εξαθλίωση, προκειμένου να ικανοποιήσει
τα επεκτατικά
σχέδια και τοις
βλέψεις των
ηγετών του,
πάνω στη γη
των γειτόνων
τους.
Και αυτό το
καθεστώς είναι εκείνο το
οποίο για τις
τρεις ολόκληρες δεκαετίες
προετοιμάζει
τις δυνάμεις
του να επιτεθούν και να
κατα λάβουν
τα νησιά του
Ανατολικού
Αιγαίου. Απαιτεί από τους
νόμιμους κατ όχ ο υ ς τ ω ν
νησιών να τα
αφοπλίσουν,
έτσι ώστε οι
εισβολείς να
μην έχουν τυχόν απώλειες
και μολονότι ισχυρίζεται
ότι ανήκει στην Ευρώπη,
συνεχίζει να ασκεί ασιατικές πολιτικές. Προσπαθεί
να επωφεληθεί από κάθε
λάθος ή σφάλμα των γειτόνων του και δεν δείχνει
καμία μεταμέλεια για τα
εγκλήματα που διέπραξε

και συνεχίζει να διαπράττει
όλα αυτά τα χρόνια.
Ισχυρίζεται ότι τα νησιά
του Αιγαίου και η θάλασσα
του ανήκει και δεν τολμά
να αναλογιστεί ότι κατέχει
την Κωνσταντινούπολη
χάρις στη βία και τις στρατιές του, χωρίς ωστόσο
να υπήρξε κάποιος υπεύθυνος της εποχής εκείνης
ο οποίος δέχθηκε να του
παραδώσει το κόσμημα
των στενών.
Δεν προξενεί δε απολύτως
καμία εντύπωση το γεγονός ότι η άσκηση αυτής της
πολιτικής έχει δημιουργήσει τέτοια αγανάκτηση
σε δυτικούς στοχαστές
ώστε με επιστολή τους
στον τύπο να ζητούν την
αποβολή της Τουρκίας
από τη μεγάλη συμμαχία
του ΝΑΤΟ, η οποία της
προσφέρει πλήρη κάλυψη
και ατιμωρησία για τα απαράδεκτα εγκλήματα που
συνεχίζει να κάμνει.
Η επιστολή αυτή μολονότι
αποτελεί μια απλή έκθεση
των ιδεών και αισθημάτων των συντακτών της,
αποδεικνύει ότι επιτέλους
αρχίζει να διαμορφώνεται
πλέον ξεκάθαρα ένα ορίζοντας, ο οποίος πρόκειται
να ξεκαθαρίσει για πάντα
τα διαμάντια της δύσης
από την κοπριά της Τουρκίας του Ερντογάν.
Πάνω σε αυτό όμως θα
επανέλθω με την επόμενη
έκδοση της επιθεώρησης.
Ο Θωμάς Σ. Σάρας, είναι
δημοσιογράφος με έδρα
το Τορόντο για περισσότερα από πενήντα χρόνια.
Είναι αρχισυντάκτης της
επιθεώρησης Πατρίδες
και ασχολείται κατά κύριο
λόγο με τα εγκλήματα που
διαπράττει η Άγκυρα στις
μέρες μας. Είναι δε ένας
από τους 19 Καναδούς
προγραμμένους και υπό
την παρακολούθηση της
Πρεσβείας της Τουρκίας στην Οτάβα, επειδή
ζητά εκδημοκρατισμό της
Άγκυρας, σεβασμό των
ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και ελευθερία λόγου και
Τύπου στην χώρα.

Ο Καναδάς οδεύει προς τη «μέτρια» ύφεση
το 2023: Οικονομολόγοι της RBC.
Του Θωμά Σ. Σάρα
TORONTO - Ο Καναδάς
οδεύει προς ύφεση το
2023, αλλά θα είναι βραχύβια και όχι τόσο σοβαρή όσο οι προηγούμενες
υφέσεις, σύμφωνα με νέα
έκθεση της RBC.
Οι οικονομολόγοι της RBC
δήλωσαν την Πέμπτη ότι
η εκτίναξη των τιμών των
τροφίμων και της ενέργειας, η αύξηση των επιτοκίων και οι συνεχιζόμενες
ελλείψεις εργατικού δυναμικού θα ωθήσουν την
οικονομία σε μια «μέτρια
συρρίκνωση» το επόμενο
έτος.

«Βλέπουμε την ανάπτυξη
να επιβραδύνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους,
αλλά παραμένοντας θετική, τότε αναμένουμε δύο
τρίμηνα μείωσης του ΑΕΠ
το 2ο και το 3ο τρίμηνο του
2023», δήλωσε ο οικονομολόγος της RBC Nathan
Janzen σε συνέντευξή του.
«Έχει γίνει η πιο πιθανή
υπόθεση βασικής περίπτωσης».
Ο Καναδάς θα δει επίσης
την ανεργία να εκτοξεύεται αργά υψηλότερα και
στη συνέχεια ελαφρώς ταχύτερα μέσα στο επόμενο
έτος, είπε.
Η RBC δήλωσε ότι αναμέ-

νει ότι το ποσοστό ανεργίας θα φτάσει το 6,6% το
2023, αλλά δεν πιστεύει ότι
θα χρειαστεί πολύς χρόνος
για να αντιστραφεί μέρος
αυτής της αδυναμίας το
2024 και μετά.
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 5,1% τον Μάιο,
το χαμηλότερο επίπεδο
που έχει καταγραφεί.
“Οι αγορές εργασίας θα
συνεχίσουν να παραμένουν αρκετά σταθερές
βραχυπρόθεσμα, γι ‘ αυτό
δεν αναμένουμε να εμφανιστεί μια κάμψη μέχρι
το επόμενο έτος”, δήλωóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Ο Καναδάς οδεύει προς τη «μέτρια» ύφεση το 2023:
Οικονομολόγοι της RBC.
συνέχεια από τη σελίδα 3
σε ο Janzen. «Ωστόσο, ο
ρυθμός αύξησης της απασχόλησης θα αρχίσει να
επιβραδύνεται, αλλά αυτό
αφορά περισσότερο την
περιορισμένη προσφορά
εργασίας παρά τη ζήτηση».
Εν τω μεταξύ, ο ρυθμός
αύξησης των μισθών θα
αυξηθεί για το υπόλοιπο
του τρέχοντος έτους, δήλωσε ο Janzen, καθώς οι
επιχειρήσεις προσπαθούν
να καλύψουν τις κενές
θέσεις εργασίας και να δι-

ατηρήσουν ταλέντα και οι
καταναλωτές συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν υψηλές
τιμές.
Οι δαπάνες των νοικοκυριών που επιταχύνθηκαν από τα lockdown της
πανδημίας COVID-19 θα
επιβραδυνθούν καθώς
οι υψηλότερες τιμές, τα
επιτόκια και η ανεργία
έπληξαν τα νοικοκυριά,
πρόσθεσε η έκθεση.
Η RBC αναμένει επίσης
ότι οι τιμές των κατοικιών
θα μειωθούν κατά 10% το
επόμενο έτος, αφαιρώντας
περισσότερα από 800 δι-

σεκατομμύρια δολάρια
από την καθαρή περιουσία
των νοικοκυριών.
Η RBC δήλωσε ότι τα τρία
τέταρτα της ποσοστιαίας
μονάδας αύξησης των
επιτοκίων είναι πιθανό την
επόμενη εβδομάδα, αντανακλώντας την κίνηση της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ τον περασμένο
μήνα.
Ο Janzen είπε ότι η Τράπεζα του Καναδά πιθανότατα
θα αυξηθεί κατά παρόμοιο
ποσό τον Σεπτέμβριο και
τελικά βλέπει την κεντρική
τράπεζα να ωθεί το βασικό

επιτόκιο πολιτικής της στο
3,25% μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους.
«Δεν υπάρχουν πολλά
εμπόδια για να είναι αρκετά επιθετικοί βραχυπρόθεσμα», είπε. «Είναι λιγότερο
δαπανηρό να δράσουμε
γρήγορα βραχυπρόθεσμα».
Η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό της επιτόκιο
κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 1,50% τον Ιούνιο
σε μια προσπάθεια να θέσει υπό έλεγχο τον εκτοξευόμενο πληθωρισμό.
Αλλά οι Καναδοί κατα-

ναλωτές και οι επιχειρήσεις δεν αναμένουν μεγάλη ανακούφιση από τον
πληθωρισμό σύντομα, με
βάση δύο έρευνες που
δημοσίευσε η Τράπεζα του
Καναδά τη Δευτέρα.
Μεταξύ των καταναλωτών,
οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν στο 6,8%
από 5,1% το προηγούμενο
τρίμηνο, με τις πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες
για τον πληθωρισμό να
αυξάνονται στο τέσσερα%
από 3,2%. Οι επιχειρήσεις
αναμένουν ότι το ποσο-

στό πληθωρισμού του Καναδά θα εξακολουθεί να
είναι πάνω από πέντε τοις
εκατό ετησίως από τώρα,
και εξακολουθεί να είναι
μεγαλύτερο από τέσσερα
τοις εκατό σε δύο χρόνια
από τώρα.
Η επόμενη ανακοίνωση
επιτοκίων της Τράπεζας
του Καναδά έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου
και η Στατιστική Υπηρεσία
του Καναδά πρόκειται να
ανακοινώσει τον αριθμό
των θέσεων εργασίας για
τον Ιούνιο την Παρασκευή.

Ο Νταγκ Φορντ θα δώσει μεγαλύτερες εξουσίες αμερικανικού
τύπου στους δημάρχους του Τορόντο και της Οτάβα
συνέχεια από τη σελίδα 1
ενισχυθούν οι δημαρχιακές εξουσίες.
Μόνο οι δήμαρχοι του
Τορόντο και της Οτάβα
θα λάβουν τη νέα εξουσία.
Δεν υπάρχουν επικείμενα
σχέδια να δοθούν παρόμοιες εξουσίες σε δημάρχους πόλεων όπως η Μισισάουγκα, το Μπράμπτον,
το Χάμιλτον ή το Λονδίνο.
Οι λεπτομέρειες εξακολουθούν να έχουν οριστικοποιηθεί και το θέμα έχει
ακόμη συζητηθεί από το
πλήρες υπουργικό συμβούλιο του Ford, καθώς η
επανεκλεγμένη Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση προετοιμάζεται για
την ομιλία του θρόνου στις
9 Αυγούστου, περιγράφοντας το πρόγραμμά της.
Το υπουργικό συμβούλιο
συνεδριάζει την Τετάρτη
στο Queen’s Park, την ίδια
στιγμή που το δημοτικό
συμβούλιο του Τορόντο
πραγματοποιεί την τελευταία του συνεδρίαση πριν
από τις δημοτικές εκλογές
του φετινού φθινοπώρου.
Καθώς το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο συνεδρίασε το βράδυ της
Τρίτης και τα νέα για την
αλλαγή του ισχυρού δημάρχου διαδόθηκαν, ο
σύμβουλος. Ο Gord Perks
έκανε έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το τι
σχεδιάζει να κάνει ο Ford.
«Η Toronto Star αναφέρει
ότι για άλλη μια φορά ο
Πρωθυπουργός του Οντάριο πιστεύει ότι ο λαός του
Τορόντο είναι ανίκανος να
αυτοκυβερνηθεί και ότι
πρόθεσή του είναι να εισαγάγει νομοθεσία που θα
δημιουργήσει ένα ισχυρό
σύστημα δημάρχων», είπε
ο Περκς στην σύμβουλο. Frances Nunziata, την
πρόεδρο του δημοτικού
συμβουλίου. «Νομίζω ότι
θα ήταν ακατάλληλο να
τελειώσουμε τη θητεία
μας χωρίς να έχουμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε
μια δυνητικά πολύ, πολύ
σημαντική αλλαγή στον
τρόπο διακυβέρνησης της
πόλης του Τορόντο».
Η Nunziata συμφώνησε
να συμβουλευτεί τον διευθυντή της πόλης και το

γραφείο του δημάρχου για
περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι την Τετάρτη.
Παραμένει ασαφές εάν οι
δήμαρχοι του Τορόντο και
της Οτάβα θα απολάμβαναν τις σαρωτικές εξουσίες
βέτο των Αμερικανών ομολόγων τους.
Ο Ford, ο οποίος έζησε στο
Σικάγο για πολλά χρόνια,
έχει συχνά θαυμάσει πώς
οι δήμαρχοι σε ορισμένες
πόλεις των ΗΠΑ μπορούν
να λειτουργούν σαν διευθύνοντες σύμβουλοι.
Οι Τόρις, που θέλουν να
γίνουν αλλαγές πριν από
τις δημοτικές εκλογές της
24ης Οκτωβρίου, τόνισαν
ότι κανείς δεν πρέπει να
εκπλαγεί από το παιχνίδι
του πρωθυπουργού.
Στην πραγματικότητα θα
εκπλήρωνε μια δέσμευση
για την οποία σκέφτηκε
για πρώτη φορά στο βιβλίο
του το 2016, «Ford Nation:
Two Brothers, One Vision»,
αν και δεν αναφέρθηκε
στο θέμα κατά τη φετινή
προεκλογική εκστρατεία
του Οντάριο.
« Αν φτά σ ω ποτ έ σ το
επαρχιακό επίπεδο της
πολιτικής, οι δημοτικές
υποθέσεις είναι το πρώτο
πράγμα που θα ήθελα να
αλλάξω», έγραψε ο πρώην δημοτικός σύμβουλος,
του οποίου ο αείμνηστος
αδελφός Ρομπ Φορντ ήταν
δήμαρχος από το 2010 έως
το 2014.
«Νομίζω ότι οι δήμαρχοι
σε όλη την επαρχία αξίζουν ισχυρότερες εξουσίες. Ένας υπεύθυνος, με
δικαίωμα βέτο, παρόμοιο
με τα ισχυρά συστήματα
δημάρχων στη Νέα Υόρκη
και το Σικάγο και το Λος
Άντζελες».
Σύμφωνα με το υπάρχον
σύστημα «αδύναμου δη-

μάρχου» στο Οντάριο,
ένας δήμαρχος μπορεί να
κατευθύνει μια ημερήσια
διάταξη ορίζοντας προέδρους επιτροπών, αλλά
έχει μόνο μία ψήφο στο
συμβούλιο και χρειάζεται
την υποστήριξη της πλειοψηφίας των δημοτικών
συμβούλων για να κάνει
σημαντικές αλλαγές.
Ο δήμαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι, ο οποίος
επιδιώκει να επανεκλεγεί
για τρίτη θητεία αυτό το
φθινόπωρο, έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι ο
επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου χρειάζεται κάτι περισσότερο από
συμβολική εξουσία.
«Νομίζω ότι οι άνθρωποι
αυτή τη στιγμή, πιστεύουν
ότι έχω την εξουσία να
κάνω πολλά πράγματα,
και στην πραγματικότητα
έχω την εξουσία να κάνω
πολύ λίγα», παραδέχτηκε
ο Τόρι, ο οποίος νίκησε
τον Φορντ στην κούρσα
του δημάρχου το 2014, στο
Star’s David Rider το 2018.
Σε ορισμένους τύπους
συστημάτων «ισχυρού δημάρχου», ο αρχιδικαστής
μπορεί να παρακάμψει τις
αποφάσεις του δημοτικού
συμβουλίου, να απολύσει
και να προσλάβει επικεφαλής τμημάτων και να ελέγξει τον προϋπολογισμό.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά
που ο Ford επιβάλλει μια
ριζική αλλαγή στο δημοτικό συμβούλιο που δεν
ανέφερε κατά τη διάρκεια
μιας πρόσφατης εκστρατείας για τις επαρχιακές
εκλογές.
Πριν από τέσσερα χρόνια,
όπως αποκάλυψε για πρώτη φορά το Star, μείωσε
μονομερώς το μέγεθος του
δημοτικού συμβουλίου
του Τορόντο σχεδόν στο

μισό, ακόμη
και όταν η δημοτική εκστρατεία βρισκόταν
σε εξέλιξη.
Μαζί με τη μείωση του αριθμού των δημοτικών Συμβούλων από 47
σε 25 - για να
ταιριάξουν τα
όρια της περιφέρειας με τις
ομοσπονδιακές και επαρχιακές εκλογικές περιφέρειες - ο Ford
κατήργησε τις περιφερειακές εκλογές για την θέση
συμβούλου στις περιοχές
Peel και York.
Αυτό περιόρισε τις φιλοδοξίες του Πάτρικ Μπράουν,
ενός πρώην ηγέτη του PC
που τώρα είναι δήμαρχος
του Μπράμπτον, και του
Στίβεν Ντελ Ντούκα, ο
οποίος αργότερα έγινε
ηγέτης των Φιλελευθέρων
και έχασε τις επαρχιακές
εκλογές της 2ας Ιουνίου.
Αλλά τον Οκτώβριο του
2019, ο Ford και ο Clark
εγκατέλειψαν περαιτέρω
δημοτικές μεταρρυθμίσεις, ακυρώνοντας μια
προτεινόμενη αναμόρ φωση των περιφερειακών
κυβερνήσεων που κάποιοι
φοβήθηκαν ότι θα σήμαινε αναγκαστικές συγχωνεύσεις κωμοπόλεων και
πόλεων.
Οι επικριτές του συστήματος «ισχυρού δημάρχου» υποστηρίζουν ότι
το δημοτικό συμβούλιο
λειτουργεί ως έλεγχος στο
γραφείο, διασφαλίζοντας
μια προσέγγιση για την
οικοδόμηση μεγαλύτερης
συναίνεσης στη δημοτική
διακυβέρνηση και αποτρέποντας οποιονδήποτε
δήμαρχο να κάνει απατεωνιές.
Ορισμένοι ανησυχούν
επίσης ότι, τουλάχιστον
στο Τορόντο, οι αριστεροί
δημοτικοί Σύμβουλοι θα
δουν την επιρροή τους να
μειώνεται στο δημαρχείο.
Ο Σύμβουλος του δήμου
του Τορόντο. Ο Μάικ Λέιτον είπε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές του Φορντ
«θα μπορούσαν να είναι
μια τεράστια απώλεια για
τη δημοκρατία» εάν οι νέες

δυνάμεις πάνε σε λάθος
χέρια. Συγκεκριμένα, ο
Λέιτον εξέφρασε ανησυχίες ότι οι νέες αλλαγές
θα αφαιρούσαν την εξουσία από τους δημοτικούς
συμβούλους σε σημαντικά
θέματα όπως ο ετήσιος
προϋπολογισμός.
«Ο προϋπολογισμός είναι
αναμφισβήτητα το πιο
σημαντικό στοιχείο που
περνάμε όλο το χρόνο. Και
είναι προϊόν δημοτικών
συμβούλων που αντικατοπτρίζουν τη βούληση
των ψηφοφόρων τους.
Εάν ξαφνικά κόβετε αυτές
τις φωνές και δίνετε σε
έναν δήμαρχο σαρωτικές
εξουσίες για να παρακάμψει δυνητικά αυτούς τους
δημοτικούς συμβούλους,
πώς εξυπηρετεί αυτό τη
δημοκρατία;»
Οι υποστηρικτές - συμπεριλαμβανομένης της συντακτικής επιτροπής του
Star το 2008 - αντιτίθενται
ότι ένας δήμαρχος πρέπει να είναι «όχι μόνο μια
φωνή μεταξύ πολλών στο
συμβούλιο, αλλά ένας διευθύνων σύμβουλος με
εξουσίες να διαχειρίζεται
την πόλη ... ειδικά τα οικονομικά της».
Μια έκθεση του 2005 από
την «Κυβερνούσα Συμβουλευτική Επιτροπή του
Τορόντο» συνιστούσε έναν
ισχυρό δήμαρχο ως μέρος
των δημοτικών μεταρρυθμίσεων.
Όταν ο τότε πρωθυπουργός Dalton McGuinty ψήφισε τον νόμο για την πόλη
του Τορόντο το 2006 - δίνοντας στην πρωτεύουσα
της επαρχίας μεγαλύτερη
αυτονομία στις υποθέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων
φορολογικών εξουσιών
- υποστήριξε ένα σύστημα
«ισχυρού δημάρχου».
«Αυτό είναι ένα ζήτημα
που είναι ανεξάρτητο από
προσωπικότητες, πολιτικές
κλίσεις», σημείωσε ο ΜακΓκίντι το 2008.
«Το μόνο που έχει να κάνει
είναι να διασφαλίσουμε
ότι έχουμε ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης που θα βοηθήσει στην ηγεσία ενός
συναρπαστικού, μεγάλου
αστικού κέντρου εδώ στη

Βόρεια Αμερική στις αρχές
του 21ου αιώνα. Δεν νομίζω ότι έχουμε το μοντέλο
που τους επιτρέπει (το
δημοτικό συμβούλιο του
Τορόντο) να το κάνουν
αυτό», είπε.
«Έχω ξαναπεί ότι υποστηρίζω ένα σύστημα ισχυρών
δημάρχων και η υποστήριξή μου παραμένει».
Ο Ντέιβιντ Μίλερ, ο οποίος
ήταν δήμαρχος του Τορόντο εκείνη την εποχή, είπε
ότι δεν χρειαζόταν τέτοιες
εξουσίες, επομένως η φιλελεύθερη κυβέρνηση του
ΜακΓκίντι έκανε πίσω.
Ωστόσο, το Queen’s Park
προειδοποίησε ότι θα επέβαλλε ένα τέτοιο σύστημα
εάν το δημοτικό συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να βελτιώσει τη
χαοτική διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού.
Αφού πέρασε από μια
εξουθενωτική δημοσιονομική κρίση, ο Μίλερ προσέγγισε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα
το 2008 ότι ένα δημοτικό
συμβούλιο 45 μελών ήταν
«δυσκίνητο, δύσκολο στη
λειτουργία και διαχέει τη
λογοδοσία, την εξουσία
και την ευθύνη».
Αλλά μήνες αργότερα, η
ώθηση του «ισχυρού δημάρχου» επέστρεψε στο
πίσω μέρος, καθώς άλλα
θέματα άρχισαν να κυριαρχούν στην επαρχιακή
και δημοτική πολιτική μετά
την παγκόσμια οικονομική
κατάρρευση του 2008.
Τώρα επανεμφανίζεται
ακριβώς την ώρα για τις
δημοτικές εκλογές του
Οκτωβρίου.
Δεν υπάρχει κανένας κάτοχος στην κούρσα του
δημάρχου της Οτάβα, καθώς ο Τζιμ Γουάτσον δεν
επιδιώκει να επανεκλεγεί.
Μ έ χρ ι σ τ ι γ μ ή ς έ χο υ ν
εγγραφεί 10 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων
και ο πρώην δήμαρχος
Bob Chiarelli, Coun. Η
Catherine McKenney και ο
ραδιοτηλεοπτικός φορέας
Mark Sutcliffe.
Στο Τορόντο, ο Τόρι αντιμετωπίζει 11 λιγότερο
γνωστούς αμφισβητίες.
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Η διακοπή λειτουργίας του Ρότζερς αποκαλύπτει ορισμένες
δύσκολες μελλοντικές επιλογές για την Οττάβα
Σε μια μετά την πανδημία οικονομία όπου η ανθεκτικότητα έχει παραμερίσει την αποτελεσματικότητα ως κορυφαία προτεραιότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άργησε να φέρει αυτό το όραμα στον ψηφιακό κόσμο, γράφει η Χέδερ Σκόφιηλντ.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Θα έπρεπε να γνωρίζουμε
ότι η διακοπή του Rogers
ήταν στα χαρτιά. Ήταν
προορισμένο να συμβεί.
Μετά από δύο χρόνια περίεργων ελλείψεων στο
παντοπωλείο, χωρίς ποδήλατα ή καγιάκ στα ράφια,
κυκλοφοριακή συμφόρηση στα αεροδρόμια και
πανδαισία διαβατηρίων,
φυσικά θα χάναμε και το
διαδίκτυο.
Γνωρίζουμε ήδη ότι η υποδομή μας είναι ερειπωμένη, με σημεία συμφόρησης
στα λιμάνια μας και στις
σιδηροδρομικές γραμμές,
και πολλές εργατικές διαφορές στο προσκήνιο.
Είναι προφανές τώρα ότι
η ψηφιακή υποδομή που
ήταν ο βασικός πυλώνας
για την κοινωνικοποίηση
και την επιχειρηματική
δραστηριότητα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
είναι επίσης εύθραυστη
και χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια τρυφερή
στοργική φροντίδα.
Όταν ο υπουργός Βιομηχανίας François-Philippe
Champagne εμφανίστηκε
από τη συνάντησή του με
τον Rogers και τις άλλες
μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών τη Δευτέρα,
βεβαιώθηκε ότι ο κόσμος
γνώριζε ότι το καταλάβαινε ακριβώς αυτό. Σκέφτηκε να είναι το αφεντικό
- παραγγέλνει τις εταιρείες,
καταγγέλλοντας τη διακοπή ως «απαράδεκτη» και
απαιτούσε μια γρήγορη
λύση.
«Ζήτησα να λάβουν άμεσα
αρχικά μέτρα για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα
των δικτύων μας», είπε ο
Σαμπαν σε ΜΜΕ μετά τη
συνάντησή του.
«Αυτό που ζήτησα και πε-

ριμένω από τις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών στον Καναδά είναι να συνάψουν
επίσημη συμφωνία εντός
60 ημερών από σήμερα,
το πολύ».
Μπορεί επίσης να χτυπούσε το στήθος του.
Αλλά σε μια οικονομία
μετά την πανδημία, όπου η
ανθεκτικότητα έχει παραμερίσει την αποτελεσματικότητα ως κορυφαία προτεραιότητα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άργησε να
φέρει αυτό το όραμα στον
ψηφιακό κόσμο. Και τώρα,
η Champagne βρίσκεται
πρόσωπο με πρόσωπο με
τη σκοτεινή πραγματικότητα ότι εάν ένα πράγμα
βαθιά μέσα στις εσωτερικές λειτουργίες μιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών
πάει στραβά, εκατομμύρια
άνθρωποι χάνουν τη συνδεσιμότητα, τα χρήματα
και τις βασικές υπηρεσίες
σε σημείο να θέσουν ζωές
σε κίνδυνο.
Δεν είναι καθόλου σαφές
ότι το σχέδιο που απαιτεί o
Σαμπαίην εντός 60 ημερών

θα είχε μετριάσει την κατάρρευση του Rogers της
περασμένης εβδομάδας.
Θέλει — απαιτεί! — ένα
σύμφωνο αμοιβαίας υποστήριξης σε ολόκληρο τον
κλάδο κατά τη διάρκεια
διακοπών, καθώς και καλύτερη επικοινωνία με το
κοινό όταν οι υπηρεσίες
πάνε στραβά. Αλλά αναγνωρίζει επίσης ότι ένα
τέτοιο σύμφωνο απλώς θα
επισημοποιούσε μια άτυπη
συμφωνία που προϋπήρχε
της διακοπής λειτουργίας
του Rogers και ότι είναι
μόνο το πρώτο βήμα για
την απαίτηση από τις τηλεπικοινωνίες να παρέχουν
αξιόπιστα δίκτυα.
Παρά τη σκληρή συζήτηση, βρίσκεται πίσω από
την καμπύλη της ανθεκτικότητας επειδή η εστίασή
του ήταν αλλού.
Όσον αφορά τους Rogers,
Bell, Telus και τα παρόμοια, η προσοχή του
Champagne μέχρι αυτή
την εβδομάδα ήταν
στραμμένη αποκλειστικά
στην ανταγωνιστικότητα
και την οικονομική στα-

θερότητα. Στην προεκλογική τους πλατφόρμα του
2019, οι Φιλελεύθεροι δεσμεύτηκαν να μειώσουν
τους λογαριασμούς των
κινητών τηλεφώνων κατά
25%. Υποχώρησαν λίγο
στην εκστρατεία του 2021,
αλλά διατήρησαν τη ρητορική της ενθάρρυνσης
του ανταγωνισμού για να
ωθήσουν τις μεγάλες τηλεπικοινωνίες να μειώσουν
τις τιμές τους.
Πράγματι, αυτό το μάντρα παρέμεινε τόσο ισχυρό όσο ποτέ αυτήν την
εβδομάδα, παρόλο που η
Champagne προσπάθησε
περιστασιακά αόριστα να
διαχωρίσει τη συζήτηση
για τον ανταγωνισμό και
την οικονομική σταθερότητα από τη συζήτηση για
τα αξιόπιστα δίκτυα.
Πολλοί επικριτές έχουν
υποστηρίξει ότι η διάλυση του ολιγοπωλίου
που είναι ο κλάδος των
τηλεπικοινωνιών μας και
καθιστώντας την αγορά
πιο ανταγωνιστική με την
προσέλκυση νέων παικτών
να κάνουν επιχειρηματικές

δραστηριότητες θα έκανε
θαύματα για να διαμορφώσει τον Rogers. Το πρώτο
βήμα θα ήταν να δώσει
ο Champagne στην προγραμματισμένη εξαγορά
του Shaw ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων
από τον Rogers ένα μεγάλο
και άμεσο αντίχειρα.
Η θεωρία είναι ότι περισσότερος ανταγωνισμός θα
οδηγήσει τους κατεστημένους φορείς σε υψηλότερα
πρότυπα και χαμηλότερο
κόστος ταυτόχρονα.
Αλλά δεν είναι δεδομένο,
σε καμία περίπτωση.
Πρώτον, τα νέα κέντρα
παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να
αναλάβουν την υποδομή
που ανήκει στους Rogers,
Telus και Bell. Και αυτές οι
εταιρείες χρησιμοποιούν
περιστασιακά η μία την
υποδομή της άλλης. Η
δημιουργία πλεονασμάτων στη ραχοκοκαλιά του
συστήματος θα απαιτούσε
μια τεράστια επένδυση
που πιθανώς δεν θα οδηγούσε άμεσα σε χαμηλότερες τιμές.
Πράγματι, η πανδημία μάς
έδειξε ότι η αποτελεσματικότητα και ο παγκόσμιος
ανταγωνισμός έχουν ωθήσει τις εταιρείες να περικόψουν τις γωνίες όσον
αφορά την ανθεκτικότητα,
αφήνοντας ορισμένες ανίκανες να επιταχύνουν όταν
η ζήτηση καθίσταται επείγουσα και οι προμήθειες
εξαντλούνται. Σκεφτείτε
τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, τα εμβόλια,
τα δοχεία αποστολής και
τα τσιπ υπολογιστών.
Έτσι, εκτός από το να μιλάμε σκληρά, ο Σαμπαίην και
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να επιλέξουν. Δίνουν προτεραιότητα στην
αξιοπιστία του δικτύου ή

τον ανταγωνισμό και την
οικονομική σταθερότητα; Με τρόπο που μπορεί
να διασφαλίσει ότι τα δίκτυά μας είναι πάντα εκεί
όταν τα θέλουμε, θέτοντας
πρότυπα ποιότητας και
απαιτήσεις για εφεδρικά
συστήματα με τρόπο που
να μην αποκλείει τους καταναλωτές;
Ο τραπεζικός κλάδος είναι
ένα μέρος από το οποίο
μπορείτε να μάθετε. Η Οττάβα έχει από καιρό βαρύ
χέρι στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και πάντα υπήρχε ένα
πλεονέκτημα που είναι
καλά κατανοητό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
προστατεύει τις καναδικές
τράπεζες από τον πλήρη
ξένο ανταγωνισμό και σε
αντάλλαγμα αναμένει από
τις τράπεζες να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο κεφαλαιακών αποθεμάτων και
να παρέχουν υπηρεσίες
σε όλους τους Καναδούς
σε όλα τα μέρη της χώρας.
Ναι, οι Καναδοί πληρώνουν για αυτό το αντάλλαγμα με τη μορφή τελών.
Κάποιοι θα υποστήριζαν
ότι είναι πολύ υψηλά, αλλά
άλλοι θα υποστήριζαν ότι
είναι το τίμημα που πρέπει
να πληρώσουμε για τη
σταθερότητα και τα υψηλά
πρότυπα.
Εάν ο Champagne θέλει
πραγματικά να ωθήσει τις
τηλεπικοινωνίες να δημιουργήσουν απολύσεις,
έχει τη δύναμη να το κάνει,
μέσω της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών και
άλλων οδών. Αλλά θα χρειαστεί κάτι περισσότερο
από σκληρές συζητήσεις.
Θα χρειαστεί να κάνει κάποιες δύσκολες επιλογές.
Χέδερ Σκόφιηλντ

Το Οντάριο επιδιώκει νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση, το πυρηνικό εργοστάσιο θα αποσυρθεί
Του Ι. Σαραϊδάρη
ΤΟΡΟΝΤΟ — Το σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας του
Οντάριο αναζητά περισσότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας καθώς
η ζήτηση αυξάνεται και
ένας μεγάλος πυρηνικός
σταθμός πλησιάζει στη
συνταξιοδότηση, μια διαδικασία που ενδέχεται να
εξασφαλίσει περισσότερη
παραγωγή φυσικού αερίου, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να τερματίσει την
εξάρτησή του από αυτό.
Σημαίνει ότι για τουλάχιστον τις επόμενες δύο
δεκαετίες, οι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου από
τον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας πρόκειται να
αυξηθούν.
Ωστόσο, ο διαχειριστής
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας λέει ότι το

Οντάριο χρησιμοποιεί ήδη
υδροηλεκτρικά στο μέγιστο, ενώ η ηλιακή και
η αιολική ενέργεια βασίζονται στον καιρό και η

παραγωγή φυσικού αερίου
μπορεί να προσφέρει την
αξιοπιστία και την ευελιξία που απαιτείται για
την υποστήριξη πράσι-

νων πρωτοβουλιών και
την επακόλουθη αύξηση
της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως π. από
ηλεκτρικά οχήματα και

ηλεκτρικούς φούρνους
τόξου στη χαλυβουργία.
Μέχρι το 2038 περίπου, ο
Ανεξάρτητος Διαχειριστής
του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας προβλέπει
ότι οι καθαρές μειώσεις
των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από τα ηλεκτρικά οχήματα θα αντισταθμίσουν τις εκπομπές
στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ενώ η IESO (Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Ηλεκτρικού
Συστήματος) έχει αναγνωρίσει ότι θα χρειαστεί
περισσότερη παραγωγή
φυσικού αερίου στο εγγύς
μέλλον, ο υπουργός Ενέργειας Τοντ Σμιθ της ζήτησε
να διερευνήσει ένα μορατόριουμ για νέες μονάδες
φυσικού αερίου.
«Θέλουμε να φτάσουμε
στο καθαρό μηδέν στο
ηλεκτρικό δίκτυο», είπε ο

Smith σε συνέντευξή του.
Ωστόσο, σημείωσε ότι μια
έκθεση της IESO πέρυσι
που εξέταζε εάν η παραγωγή φυσικού αερίου θα
μπορούσε να καταργηθεί
σταδιακά έως το 2030, διαπίστωσε ότι θα οδηγούσε
σε εκ περιτροπής διακοπές
ρεύματος και υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.
«Πρέπει να διασφαλίσουμε
ότι έχουμε ένα αξιόπιστο
και σταθερό σύστημα,
και εάν έχουμε ένα σταθερόσύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας, τότε θα δούμε
την ηλεκτροδότηση να
συμβαίνει σε άλλους τομείς για τη μείωση των
εκπομπών», είπε.
Ο προσωρινός αρχηγός
του NDP Πίτερ Ταμπούνς,
επίσης ενεργειακός επικριτής του κόμματος, είπε
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Το Οντάριο επιδιώκει νέα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση, το πυρηνικό εργοστάσιο θα αποσυρθεί
συνέχεια από τη σελίδα 5
ότι είναι δύσκολο να συμβιβαστεί η επιδίωξη για
περισσότερη παραγωγή
φυσικού αερίου ταυτόχρονα με την εξερεύνηση ενός
μορατόριουμ.
«Πατάνε γκάζι και ταυτόχρονα πατάνε φρένο»,
είπε.
«Θα έλεγα ότι το ενδιαφέρον τους να λάβουν
περισσότερες προτάσεις
για εργοστάσια φυσικού
αερίου είναι πιθανώς πολύ
περισσότερο ένας δείκτης για το πού πάνε παρά
οποιαδήποτε λέξη για το
«Πείτε μας τι μπορούμε
να κάνουμε για τη μείωση
της καύσης αερίου στο
μέλλον».
Ο Ρουπ Καριβό, διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ενέργειας
στο Πανεπιστήμιο του Ουίνδσορ, είπε ότι το Οντάριο
πρέπει να απογαλακτιστεί
από την παραγωγή φυσικού αερίου, αλλά είναι
πολύ δύσκολο να γίνει.
«Είναι απίστευτα αξιόπιστο, είναι αρκετά απο-

τελεσματικό και μέχρι
πρόσφατα ήταν αρκετά
οικονομικό», είπε.
«Αλλά για μένα είναι λίγο
απογοητευτικό το γεγονός
ότι δεν δίνεται περισσότερη έμφαση στην προώθηση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
παρόλο που είναι μήλα και
πορτοκάλια, σίγουρα».
Οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας στο Οντάριο
συνοδεύονται από αρκετές πολιτικές αποσκευές.
Οι τιμές του ηλεκτρικού
ρεύματος έγιναν βασική
πηγή οργής ενόψει των
εκλογών του 2018 που
οδήγησαν τους Φιλελεύθερους να μειώθηκαν από
κυβέρνηση πλειοψηφίας
σε απώλεια του επίσημου
κομματικού καθεστώτος.
Οι λογαριασμοί είχαν διπλασιαστεί περίπου κατά
τη διάρκεια μιας δεκαετίας
λόγω εν μέρει των πρωτοβουλιών των Φιλελευθέρων για την πράσινη ενέργεια, που έβλεπαν τους καταναλωτές να πληρώνουν
τιμές πάνω από αυτήν της
αγοράς σε παραγωγούς

ηλεκτρικής ενέργειας που
είχαν μακροπρόθεσμα
συμβόλαια.
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί ακύρωσαν 750 από
αυτές τις συμβάσεις κατά
τη διάρκεια της πρώτης
θητείας τους, λέγοντας ότι
η επαρχία δεν χρειαζόταν
την εξουσία και ότι τα συμβόλαια αυξάνουν το κόστος για τους συντελεστές.
Ο Tabuns είπε ότι αυτές οι
ακυρώσεις έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του
εφοδιασμού.
«Δεν υπάρχουν ακριβώς
δύο τρόποι για αυτό», είπε.
Ο υπουργός Ενέργειας είπε
ότι ενώ το Οντάριο εξετάζει ένα κενό εφοδιασμού
“για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να επαναφέρουμε αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες
στο δίκτυο”, η ακύρωση
των συμβάσεων πράσινης
ενέργειας ήταν το σωστό.
«Αυτά τα έργα επρόκειτο
να συνεχίσουν να κάνουν
το σύστημα αναξιόπιστο
και ακριβό», είπε ο Smith.
“Δεν επρόκειτο να καλύψουν το αξιόπιστο οικο-

νομικό κενό ηλεκτρικής
ενέργειας που βιώνουμε.
Έχουμε δει ότι δυστυχώς,
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι
σε θέση να καλύψουν το
κενό σε αξιόπιστη βάση.
Επομένως, θα συνεχίσουμε
να δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας με άλλες
μορφές παραγωγής για
να εξισορροπήσουμε την
ανάγκη».
Ο Πυρηνικός Σταθμός Παραγωγής Pickering – ο
οποίος αντιπροσώπευε το
14 τοις εκατό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
πέρυσι – πρόκειται να ξεκινήσει σταδιακή διακοπή
λειτουργίας το 2024.
Άλλες πυρηνικές μονάδες
υπόκεινται σε ανακαίνιση
αυτή τη δεκαετία, με αρκετές εκτός λειτουργίας κάθε
φορά σε επικαλυπτόμενα
χρονοδιαγράμματα. Το
IESO λέει ότι είναι βέβαιο
ότι μπορεί να καλύψει το
πυρηνικό κενό με την επιμελητεία που αναλαμβάνει.
Ωστόσο, ακόμη και όταν
αυτές οι μονάδες επανέρ-

χονται στο διαδίκτυο, η
IESO προβλέπει ένα αυξανόμενο κενό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η
ευρύτερη ηλεκτροδότηση
απογειώνεται, ιδιαίτερα
στον τομέα των μεταφορών.
Η ζήτηση από την ανάπτυξη των ηλεκτρικών
οχημάτων και των ηλεκτρικών δημόσιων συγκοινωνιών αναμένεται να
αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα
ξεκινώντας περίπου το
2035. Περίπου τότε, το
προβλεπόμενο χάσμα μεταξύ της απαιτούμενης και
της διαθέσιμης ηλεκτρικής
ενέργειας αναμένεται να
φτάσει τα 5.000 μεγαβάτ –
αρκετά για να τροφοδοτήσουν πέντε εκατομμύρια
σπίτια – κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, ακόμα
κι αν όλοι οι σημερινοί
παραγωγοί ηλεκτρικής
ενέργειας ανανεώσουν τα
συμβόλαιά τους.
Ένας εκπρόσωπος του
IESO είπε ότι η τρέχουσα
διαδικασία προμήθειας
θα καλύψει τις ανάγκες
σε πόρους του Οντάριο

την επόμενη δεκαετία και
ο φορέας εκμετάλλευσης
εξετάζει να προσθέσει
περισσότερα προκειμένου
να διατηρήσει το δίκτυο
αξιόπιστο μακροπρόθεσμα.
Επιδιώκει να συμπεριλάβει
περισσότερους πόρους
που δεν εκπέμπουν στο
χαρτοφυλάκιο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων μικρών αρθρωτών
πυρηνικών αντιδραστήρων και χωρητικότητας
αποθήκευσης, καθώς και
νέων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης.
Ο Smith ζήτησε από το
IESO να παράσχει συστάσεις αυτόν τον μήνα σχετικά με νέες πρωτοβουλίες διατήρησης. Επίσης,
πρόκειται να του υποβάλει έκθεση τον Νοέμβριο
σχετικά με το ενδεχόμενο μορατόριουμ για το
φυσικό αέριο καθώς και
ένα σχέδιο για μηδενικές
εκπομπές στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η σημαντική αύξηση των επιτοκίων της Τράπεζας του Καναδά είναι ένα
μήνυμα ότι η οικονομία βρίσκεται σε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα
συνέχεια από τη σελίδα 1
αργότερα.
«Η τράπεζα προφυλάσσεται από τον κίνδυνο να
παγιωθεί ο υψηλός πληθωρισμός, διότι εάν συμβεί, η αποκατάσταση της
σταθερότητας των τιμών
θα απαιτήσει ακόμη υψηλότερα επιτόκια, οδηγώντας σε μια πιο αδύναμη
οικονομία», αναφέρει η
τριμηνιαία έκθεση της τράπεζας.
Προς το παρόν, ουσιαστικά
σκάνε ό,τι απομένει από
οποιαδήποτε καναδική
φούσκα στέγασης, εμποδίζοντας σκόπιμα την ικανότητα των καταναλωτών
να ξοδεύουν, στοιχηματίζοντας στην πτώση των
τιμών της ενέργειας και
υποθέτοντας ότι η παγκόσμια οικονομία σχεδόν
σταματά.
«Δεν πήραμε αυτή την
απόφαση επιπόλαια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα
υψηλότερα επιτόκια θα
επηρεάσουν τους Καναδούς που ήδη νιώθουν τον
πόνο του υψηλού πληθωρισμού», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας του
Καναδά, Tiff Macklem.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες
θα οδηγήσουν, τελικά,
στην επιστροφή του πληθωρισμού στη γη. Όχι αμέσως όμως. Πιθανότατα δεν
θα κορυφωθεί παρά αργότερα αυτό το έτος - πολύ
αργότερα από ό, τι πίστευε
η τράπεζα, ακόμη και μόλις
πριν από τρεις μήνες.
Χρησιμοποιούν, λοιπόν, το
πόκερ πρόσωπο τους για
να μας σοκάρουν όλους
από τις απρόσκοπτες

προσδοκίες μας για τον
πληθωρισμό. Κανονικά, οι
κεντρικοί τραπεζίτες θα
έδιναν τουλάχιστον έναν
υπαινιγμό ότι πρόκειται
να κάνουν μια γιγάντια,
ιστορική κίνηση. Αυτή τη
φορά, ξέραμε ότι θα έκαναν μια μεγάλη ανατίμηση,
αλλά όχι τόσο μεγάλη.
Κατανοητό.
Και σίγουρα, η κίνηση είναι
ιστορική, όχι μόνο για την
έκπληξή της. Είναι η πρώτη
φορά για μια αύξηση 100
μονάδων βάσης από το
1998, όταν το καναδικό
δολάριο βυθιζόταν στη
δίνη της ασιατικής χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Αλλά οι μεγάλες κινήσεις
στο βασικό εργαλείο της
τράπεζας για τον έλεγχο του πληθωρισμού δεν
είναι ασυνήθιστες σε σημεία κρίσης. Μείωσαν κατά
100 μονάδες βάσης τον
Οκτώβριο του 2001 μετά
τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους πύργους
του Παγκόσμιου Εμπορίου.
Συντόνισαν μια μεγάλη περικοπή με άλλες χώρες τον
Οκτώβριο του 2008, καθώς
τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απέτυχαν
και το παγκόσμιο εμπόριο
κατέρρευσε στην αρχή
της Μεγάλης Χρηματοπιστωτικής Κρίσης. Έκοψαν
75 μονάδες στην αρχή της
πανδημίας, παράλληλα με
μεγάλες δαπάνες από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
Μεγάλα χαστούκια αφύπνισης από την κεντρική
τράπεζα σηματοδοτούν
ότι η οικονομία βρίσκεται
σε πραγματικά μεγάλο
πρόβλημα. Αλλά αυτή τη

υποσχόμενοι στους Καναδούς τα επιτόκια να παραμείνουν χαμηλά για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα
και να πάρει πολύ χρόνο
Πράγματι, η έκθεση της να χαλιναγωγήσουν τα
τράπεζας έχει ένα ολό- καταλύματα τους για την
κληρο παράρτημα για το πανδημία.
τι έκαναν λάθος, το οποίο
είναι αναζωογονητικό. Τώρα, σε μια προσπάθεια
Για περισσότερο από ένα να αποκαταστήσουν την
χρόνο, οι ίδιες και άλλες αξιοπιστία τους, υπόσχοκεντρικές τράπεζες υποτι- νται να αυξήσουν τα επιτόμούσαν τον πληθωρισμό κια ξανά και ξανά - παρόλο
επειδή δεν προέβλεπαν που ορισμένοι οικονομοτην άνοδο των τιμών των λόγοι προειδοποιούν ότι
εμπορευμάτων, ούτε προέ- βρίσκονται ήδη πίσω από
βλεπαν ελλείψεις προσφο- την καμπύλη επιβράδυνράς ή υψηλότερα έξοδα σης που έχει αρχίσει να
αποστολής. Στην καναδική επικρατεί.
οικονομία, δεν περίμεναν
να ανακάμψουμε από την Για να είμαστε σαφείς, η κεπανδημική ύφεση τόσο ντρική τράπεζα δεν βλέπει
γρήγορα και σίγουρα δεν ύφεση στο μέλλον μας. Η
είδαν τη μεγάλη πανδημι- πρόβλεψή τους είναι η πακή αύξηση στις τιμές των ροιμιώδης ήπια προσγείωση, με την οικονομική
κατοικιών να φτιάχνεται.
Τώρα, η συλλογική μας ανάπτυξη να επιβραδύνεεμμονή με τη στέγαση - η ται στο 1,8 τοις εκατό το
δύναμη που μας έβγαλε
από την ύφεση - είναι αυτό
που θα μας παρασύρει
πίσω στην ύφεση, με μια
ώθηση από την κεντρική
τράπεζα.
φορά, μέρος αυτού του
προβλήματος προέρχεται
από τις ίδιες τις κεντρικές
τράπεζες του κόσμου.

επόμενο έτος πριν ανέβει
λίγο στο 2,4 τοις εκατό το
2024. Ο πληθωρισμός θα
υποχωρήσει σε περίπου 3
τοις εκατό μέχρι το τέλος
του επόμενου έτους. Μακροπρόθεσμα, η στέγαση
θα επανέλθει τελικά επειδή
η μετανάστευση συνεχίζεται αμείωτη και δεν έχουμε
αρκετά σπίτια για όλους.
«Αυτή είναι η ήπια προσγείωση που προβάλλουμε», είπε ο Macklem. «…
Αλλά ο δρόμος προς αυτή
την ήπια προσγείωση έχει
στενέψει επειδή ο αυξημένος πληθωρισμός αποδεικνύεται πιο επίμονος».

ψουν υψηλότερα κόστη,
ωθώντας τις επιχειρήσεις
να αυξήσουν τις τιμές τους
για να αντιμετωπίσουν
υψηλότερους μισθούς.
Είναι ο μόνος παράγοντας
στην τριμηνιαία έκθεση
της τράπεζας που δικαιολογεί ρητή αναφορά της
ύφεσης. Και είναι αυτό που
θα μπορούσε να ωθήσει
την τράπεζα να χρησιμοποιήσει το σφυρί των επιτοκίων με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, οδηγώντας
μας σε συρρίκνωση.
Έτσι, το πρόσωπο του πόκερ θα μπορούσε κάλλιστα να φανεί χρήσιμο και
πάλι αν δεν πάρουμε όλοι
μια βαθιά ανάσα και δεν
πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός θα εξαφανιστεί. Ας
ελπίσουμε να μην το κάνουν λάθος αυτή τη φορά.

Προς το παρόν, ωστόσο, ο
φόβος της τράπεζας είναι
ότι οι προσδοκίες για τον
πληθωρισμό παραμένουν
αμετάβλητες, παρασυρόμαστε σε ένα έλασμα
μισθών-τιμών όπου οι εργαζόμενοι απαιτούν καλύ- Χέδερ Σκόφιλντ
τερη αμοιβή για να καλύ-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«Τα νοικοκυριά που επιδιώκουν να ανανεώσουν
ή να αναλάβουν ένα νέο
στεγαστικό δάνειο αντιμετωπίζουν τώρα σταθερά επιτόκια στεγαστικών
δανείων πενταετίας στο
υψηλότερο επίπεδό τους
από το 2010», προειδοποιεί η έκθεση της τράπεζας.
Εν μέρει, είναι το τίμημα
που πληρώνουν οι Καναδοί για την υπερβολική
εστίαση της Τράπεζας του
Καναδά πέρυσι στο να
επιτρέψει στην αγορά εργασίας να αναπτυχθεί όσο
το δυνατόν περισσότερο,

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Master of Laws, LL.M. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λ. Αλεξάνδρας 105, Αθήνα, ΤΚ 11475
τηλ. 210-6400282, 6932-775920
e-mail: bm-bioxoi@otenet.gr
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Σε διαβατήρια και αεροδρόμια, η υπομονή του
κοινού με τους Φιλελεύθερους εξαντλείται
Οι ουρές αναμονής που έχουν φέρει σε αταξία τις κυβερνητικές υπηρεσίες είναι εξωφρενικές. Είναι επίσης
ένα σύμπτωμα της αναταραχής μετά την πανδημία που έχει πλήξει τον ιδιωτικό τομέα.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Από την Χέθερ Σκόφιηλντ
Εδώ είναι ένας αριθμός
που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα ήθελε να
γνωρίζετε.
Μεταξύ Φεβρουαρίου και
Ιουνίου του τρέχοντος
έτους, ο αριθμός των Καναδών που ταξιδεύουν
αεροπορικώς αυξήθηκε
κατά 280%. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες, η αύξηση ήταν
μόλις 25 τοις εκατό.
Ο αριθμός προέρχεται από
το Transport Canada και ο
λόγος που οι ομοσπονδιακοί Φιλελεύθεροι θέλουν
να το μάθουμε όλοι είναι
επειδή υποστηρίζουν ότι
οι οικογένειες είναι κατασκηνωμένες στα καναδικά
αεροδρόμια και γιατί η
αστυνομία χρειάστηκε να
επέμβει σε απείθαρχες
σειρές για την έκδοση διαβατηρίων που απλώνονται
γύρω από το τετράγωνο.
Σίγουρα, η αύξηση της
ζήτησης για ταξίδια κατά
280 τοις εκατό είναι τεράστια και πολύ δύσκολο να
χωνέψει η γραφειοκρατία
και η ταξιδιωτική βιομηχανία των κανονικών εποχών.
Αλλά δεν έγινε από το
πουθενά.
Οι ανθρώπινες γραμμές
που έχουν φέρει σε αταξία
την παροχή των κυβερνητικών υπηρεσιών είναι
εξωφρενικές, αλλά είναι
επίσης ένα σύμπτωμα της
αναταραχής μετά την πανδημία που έχει πλήξει και
μεγάλο μέρος του ιδιωτικού τομέα. Και όσο πιο
γρήγορα αντιμετωπίσουμε
αυτή τη διαταραχή με όλη
τη δύναμη της εφευρετικότητάς μας και των πόρων
μας, τόσο το καλύτερο.
Το «Ό,τι χρειαστεί» καθόρισε την οικονομική πολιτική στην πορεία μας προς
την πανδημική ύφεση. Η
ανάκαμψη απαιτεί εξίσου
συντονισμένη προσπάθεια, γιατί αυτό είναι κάτι
περισσότερο από συμφόρηση στα αεροδρόμια και
στα πεζοδρόμια έξω από

την Καναδική Υπηρεσία
εκδόσεως διαβατηρίων.
Η ασταθής ροή των ανθρώπων είναι ακατάπαυστη στον ταξιδιωτικό μας
κλάδο, σίγουρα, αλλά και
το μεταναστευτικό μας
σύστημα, τις αγορές εργασίας και τις αγορές κατοικίας μας, που εμφανίζονται
με τη μορφή τεράστιων
παρατάξεων, καθυστερήσεων, ασταθών τιμών και
πληθωρισμού. Η αναστάτωση δεν υποχωρεί από
μόνη της και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο για
το πολιτικό μας τοπίο όσο
και για την οικονομία μας.
Ας ξεκινήσουμε με την
άνοδο κατά 280 τοις εκατό
στους Καναδούς ταξιδιώτες αυτή την άνοιξη, σε
σύγκριση με την άνοδο
μόλις 25 τοις εκατό στους
Αμερικανούς. Είναι τεράστιο, αλλά όχι έκπληξη.
Μετά από μερικά χρόνια
που κατοικούσαμε κυρίως εδώ στον Καναδά, μας
έστειλαν πίσω στο σπίτι
λόγω των ξαφνικών περιορισμών που επιβλήθηκαν
στα τέλη του 2021 λόγω
της Omicron. Οι Καναδοί
τελικά έσκασαν από τα σπίτια τους όταν εγκαταστάθηκε ο Omicron και έκτοτε
δεν έχουν σταματήσει να
κινούνται.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες,
από την άλλη πλευρά, απά-

ντησαν με μια πιο ανάλαφρη πινελιά τόσο στην
Omicron αυτόν τον χειμώνα όσο και πριν από τότε,
εξηγώντας γιατί η περιπλάνηση τους δεν είναι τόσο
έντονη όσο η δική μας.
Ήταν προβλέψιμη αυτή η
αύξηση; Μάλλον όχι στον
ακριβή βαθμό που βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά
ένα πράγμα που μάθαμε για τον τρόπο με τον
οποίο η οικονομία και το
κοινό ανταποκρίνονται
στην πανδημία είναι ότι
είναι σε θέση και ξεκινά.
Περάσαμε από το ανοιχτό
στο κλειστό με δραματικές
και ασταθείς επιδράσεις
στον τρόπο λειτουργίας
των πραγμάτων.
Οι περίεργες απαιτήσεις
των καταναλωτών οδήγησαν σε ελλείψεις σε χαρτί
υγείας και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και — πιο
σοβαρά — σε περίπλοκη
και επίμονη έλλειψη τσιπ
υπολογιστών και εμπορευματοκιβωτίων αποστολής.
Οι αλυσίδες εφοδιασμού
έχουν δεσμευτεί, παγιδευμένες μεταξύ των απρόβλεπτων απαιτήσεων που
έρχονται στο δρόμο τους
και των απρόβλεπτων διαταραχών στην υποδομή
που χρησιμοποιούν.
Και η αγορά εργασίας έχει
ραγίσει. Η υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland

Η Air Canada ανακοινώνει «σημαντικές μειώσεις» στα δρομολόγια
πτήσεων Ιουλίου και Αυγούστου
Σύμφωνα με ένα email από τον διευθύνοντα σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας που στάλθηκε στους πελάτες το βράδυ της Τετάρτης, οι
μειώσεις απαιτούνται για να μειωθεί ο όγκος των επιβατών και οι ροές
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Η Air Canada λέει ότι προβαίνει σε «σημαντικές μειώσεις» στα δρομολόγια
πτήσεων τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο φέτος, καθώς οι
καθυστερήσεις συνεχίζουν
να επηρεάζουν τα ταξίδια.
Σύμφωνα με ένα email που
στάλθηκε στους πελάτες
το βράδυ της Τετάρτης, οι
μειώσεις απαιτούνται για

να μειωθεί ο όγκος των
επιβατών και οι ροές.
Ένας εκπρόσωπος της Air
Canada είπε σε ένα email
σε μεγάλο έντυπο του
Τορόντο οι περισσότερες
από τις πτήσεις που επηρεάστηκαν είναι από και
προς τα αεροδρόμια του
Τορόντο και του Μόντρεαλ, χωρίς επιπτώσεις στις
διεθνείς πτήσεις.
«Αυτές θα είναι κυρίως

μειώσεις συχνότητας, που
θα επηρεάσουν κυρίως τις
βραδινές και αργά το βράδυ πτήσεις από μικρότερα
αεροσκάφη, σε διασυνοριακά και εσωτερικά δρομολόγια», έγραψε ο εκπρόσωπος της Air Canada. «Οι
διεθνείς πτήσεις μας δεν
επηρεάζονται, με μερικές
αλλαγές χρόνου για μείωσυνέχεια στη σελίδα 8

λατρεύει να λέει ότι έχει
ανακάμψει πλήρως από
την πανδημική ύφεση,
επειδή περισσότεροι Καναδοί απασχολούν ται
τώρα από ό,τι πριν από
την πανδημία. Αλλά στην
πραγματικότητα, το δεύτερο στάδιο της ανάκαμψης
από την πανδημία είναι
προ των πυλών, όπου ένα
εκατομμύριο θέσεις εργασίας παραμένουν κενές
και ο υπερβολικά υψηλός
πληθωρισμός έχει δημιουργηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να περιμένουμε και
να προετοιμαστούμε για
ένα ορισμένο χάος.
Είναι πολύ νωρίς για να
εγκαταλείψουμε τη βάση
της κρίσης στην οποία
στράφηκαν η Οτάβα και
ο ιδιωτικός τομέας στις
πρώτες μέρες του κορωνοϊού, όταν οι υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων έμαθαν
γρήγορα ότι οι προβλέψεις

που βασίζονταν στο πώς
δούλευε ο κόσμος τις μέρες πριν από την πανδημία
δεν άξιζαν πολλά.
Τις τελευταίες λίγες εβδομάδες, είδαμε κάποιες
προσπάθειες να ανακτήσουμε αυτή τη βάση. Η
Καναδική εταιρία Αερομεταφορών συναντάται με
αυξανόμενη συχνότητα
με την Καναδική Αρχή
Ασφάλειας Αεροπορικών
Μεταφορών, συνοριακούς
αξιωματούχους, συνδικαλιστικούς αξιωματούχους
και αεροναυτικούς για να
εντοπίσει κάθε ανεπάρκεια
στο σύστημα του αεροδρομίου και να μειώσει τον
χρόνο και την προσπάθεια
όπου είναι δυνατόν.
Οι απαιτήσεις για εμβόλια
έχουν μειωθεί και εξορθολογιστεί, οι αεροπορικές
εταιρείες έχουν μειώσει τις
πτήσεις και τώρα η προσοχή τους έχει μετατραπεί
στον εφιάλτη που είναι οι
αποσκευές.
Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε εάν υπάρχει πρόοδος και υπάρχει μια αναγνώριση ότι κανείς δεν
ήταν έτοιμος για τα πρότυπα της κυκλοφορίας που
προκαλούσαν τα ταξίδια
παντού αυτή τη στιγμή.
Όσον αφορά τη μετανάστευση, οι ανθρώπινες ουρές αναμονής για επεξεργασία έχουν αυξηθεί κατά
τη διάρκεια του COVID-19.
Μια κοινοβουλευτική επιτροπή ενημερώθηκε αυτή
την άνοιξη ότι το ανεκτέλεστο των αιτήσεων ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια
άτομα -σχεδόν διπλάσιο
από τον κατάλογο πριν
από την πανδημία- και
αυτό θεωρήθηκε ήδη πολύ

μακρύ.
Η στρατηγική οικονομικής
ανάπτυξης και ανάκαμψης
του Καναδά βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στην αύξηση της μετανάστευσης,
αλλά με τέτοιες καθυστερήσεις, είναι ένας ανώμαλος δρόμος.
Στον κόσμο των διαβατηρίων, υπάρχει μια παρόμοια προσέγγιση με τα χέρια στο κατάστρωμα που
έχει αποκτήσει επιπρόσθετο επείγοντα χαρακτήρα,
καθώς οι δυσεπίλυτες παρατάξεις κοροϊδεύουν τις
εσωτερικές προβολές και
ξέσπασαν σε αντιδράσεις
στα πεζοδρόμια και στα
γραφεία των βουλευτών.
Έχουν προσληφθεί επιπλέον εργαζόμενοι, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη
ασχολούνται τώρα με τη
διαλογή, νέα γραφεία άνοιξαν, παρατάθηκαν οι ώρες.
Αλλά ο κεντρικός άξονας
απαιτεί χρόνο και η επιτυχία είναι δύσκολο να τη
δει κανείς.
Στο Facebook Marketplace,
ένας επιχειρηματίας από
το Μόντρεαλ προσφέρθηκε να σταθεί στην ουρά
στις 4 το πρωί για όσους
αναζητούσαν διαβατήριο
για 250 $ λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα
πριν. Έκτοτε έχει ρίξει την
τιμή του στα 200 δολάρια.
Είναι σημάδι ότι οι ουρές
χαλαρώνουν;
Οι Φιλελεύθεροι είχαν
καλύτερη ελπίδα, γιατί η
υπομονή του κοινού για
τις ουρές και τη δυσλειτουργία στον κυβερνητικό
μηχανισμό έχει εξαντληθεί.

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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Η Air Canada ανακοινώνει «σημαντικές μειώσεις» στα
δρομολόγια πτήσεων Ιουλίου και Αυγούστου
συνέχεια από τη σελίδα 7
ση των πτήσεων σε ώρες
αιχμής και εξομάλυνση της
ροής πελατών».
Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι, με τις αλλαγές
την Τετάρτη, η αεροπορική εταιρεία μειώνει κατά
μέσο όρο 77 πτήσεις μετ’
επιστροφής ή 154 πτήσεις
την ημέρα για τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο.
«Πριν από αυτό, η Air
Canada εκτελούσε κατά
μέσο όρο περίπου 1.000
πτήσεις την ημέρα», είπε
ο εκπρόσωπος. Τρία δρομολόγια πρόκειται να
ανασταλούν προσωρινά,
μεταξύ Μόντρεαλ και Πίτσμπουργκ, Βαλτιμόρης
και Κελόουνα, και ένα από
το Τορόντο στο Φορτ ΜακΜάρεϊ, πρόσθεσε.
Το email της Τετάρτης
προς τους πελάτες από τον
προέδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας Michael
Rousseau τόνισε ότι οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει
στις πτήσεις «με ρυθμό
που δεν έχει ξανά συναντηθεί στον κλάδο μας».
«Για να επιτύχουμε το

μας επιτρέψει επίσης να
εξυπηρετούμε πιο αξιόπιστα όλους τους πελάτες».
Το email του αναφέρει ότι
η Air Canada «πήρε μια σειρά από σημαντικά βήματα,
συμπεριλαμβανομένης
της εισαγωγής ευέλικτων
πολιτικών εισιτηρίων, νέων
εργαλείων αυτοδιαχείρισης ταξιδιών, βελτιώσεων στις λειτουργίες του
αεροδρομίου, καθώς και
προσαρμογών στο (το)
πρόγραμμα».
«Όλα για να ενισχυθεί η
επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και να δοθούν στους
πελάτες περισσότερες επιλογές», έγραψε.

επίπεδο επιχειρησιακής
σταθερότητας που χρειαζόμαστε, με απροθυμία,
κάνουμε τώρα ουσιαστικές μειώσεις στο πρόγραμμά μας τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο, προκειμένου
να μειώσουμε τον όγκο
και τις ροές επιβατών σε
επίπεδο που πιστεύουμε
ότι μπορεί να φιλοξενήσει

το σύστημα αεροπορικών
μεταφορών», έγραψε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
πρόσθεσε ότι δεν ήταν μια
«εύκολη απόφαση, καθώς
θα οδηγήσει σε πρόσθετες ακυρώσεις πτήσεων
που θα έχουν αρνητικό
αντίκτυπο σε ορισμένους
πελάτες».
«Αλλά αυτό εκ των προ-

τέρων επιτρέπει στους
επηρεαζόμενους πελάτες
να αφιερώσουν χρόνο για
να κάνουν άλλες διευθετήσεις με τακτικό τρόπο,
αντί να διακοπεί το ταξίδι τους λίγο πριν ή κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού
τους, με λίγες εναλλακτικές λύσεις διαθέσιμες»,
έγραψε ο Rousseau. «Θα

Οι καθυστερήσεις πτήσεων και αποσκευών ήταν
χαρακτηριστικό των ταξιδιών αυτό το καλοκαίρι.
Νωρίτερα την Τετάρτη,
μεγάλο ειδησεογραφικό
πρακτορείο ανέφερε ότι
η πλειονότητα των εσωτερικών πτήσεων προς
τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας είτε
καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν την περασμένη
εβδομάδα.

Οι διαθέσιμες θέσεις περιλαμβάνουν:
Αναπληρωτής Αξιωματικός Επιστροφής
Επαλήθευση της ταυτότητας των ψηφοφόρων
Έκδοση ψηφοδελτίων σε
ειδικευμένους εκλογείς
Χρήση εφαρμογής υπολογιστή για τη διαγραφή των
ονομάτων των ψηφοφόρων από τον ηλεκτρονικό
εκλογικό κατάλογο
Αναθεώρηση του εκλογικού καταλόγου ανάλογα
με τις ανάγκες
Οι αναπληρωτές αξιωματικοί που επιστρέφουν
πρέπει να έχουν εμπειρία
στη χρήση φορητού υπολογιστή, να έχουν μεγάλη

προσοχή στη λεπτομέρεια
και να είναι σε θέση να κάθονται και να εργάζονται
σε φορητό υπολογιστή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Χειριστής
Τροφοδοσία σημαδεμένων ψηφοδελτίων μέσω
ενός πίνακα ψηφοφορίας
Διασφάλιση της σωστής
λειτουργίας του πίνακα
ψηφοφορίας
Παραλαβή και επιστροφή
του πίνακα ψηφοφορίας
προς/από μια καθορισμένη τοποθεσία
Παροχή βοήθειας για τη
ρύθμιση, το άνοιγμα και
το κλείσιμο του τόπου
ψηφοφορίας
Οι χειριστές πρέπει να

έχουν έγκυρη άδεια οδήγησης και πρόσβαση σε
όχημα την ημέρα των
εκλογών, προκειμένου να
μεταφέρουν τον πίνακα
ψηφοφορίας από και προς
το σημείο ψηφοφορίας.
Πρέπει επίσης να είναι σε
θέση να στέκονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Λειτουργός Πληροφοριών
Υπηρετώντας στην υποδοχή στην είσοδο του τόπου
ψηφοφορίας
Διασφάλιση ότι οι εκλογείς
διαθέτουν κάρτα ειδοποίησης ψηφοφόρου ή/και
ταυτότητα
Παροχή βοήθειας για τη
ρύθμιση, το άνοιγμα και
το κλείσιμο του τόπου

ψηφοφορίας
Οι ώρες για όλους τους
εργαζόμενους την ημέρα
των εκλογών είναι από
τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
πρέπει να ολοκληρώσουν
μια εικονική εκπαιδευτική
συνεδρία υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτή, η οποία
είναι περίπου 2 ώρες και
ανάλογα με τη θέση, μια
διαδικτυακή εκπαιδευτική
ενότητα. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με
τις θέσεις και τις αποζημιώσεις επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα των εκλογικών
εργαζομένων.
Για όσους ενδιαφέρονται
να θέσουν υποψηφιότητα

Ειδησεογραφικό Πρακτορείο ανέφερε ότι, σύμφωνα
με την εταιρεία αναλύσεων
Data Wazo, περισσότερες
από τις μισές πτήσεις προς
τα τέσσερα μεγαλύτερα
αεροδρόμια του Καναδά
ήταν εκτός προγράμματος
από τις 22 Ιουνίου έως τις
28 Ιουνίου. Πάνω από το 44
τοις εκατό από λίγο περισσότερες από 4.800 πτήσεις
καθυστέρησαν, ενώ 8,5
τοις εκατό ακυρώθηκαν.
Ο διευθύνων σύμβουλος
της αρχής του αεροδρομίου του Μόντρεαλ, Philippe
Rainville, δήλωσε σε καναδικό πρακτορείο ειδήσεων
ότι οι εσωτερικές πτήσεις
αισθάνονται τον αντίκτυπο των καθυστερημένων
διεθνών πτήσεων.
«Η καθυστέρηση μιας πτήσης εσωτερικού είναι πολύ
πιο εύκολο γιατί όταν πετάς σε μεγάλα κέντρα στην
Ευρώπη, οι θέσεις στάθμευσης είναι πολύ σφιχτές», είπε ο Rainville στη
συνέντευξη. «Εσωτερικά,
έχουμε πολύ περισσότερα
περιθώρια».

Ο Δήμος της Μισισάουγκα προσλαμβάνει υπαλλήλους για τις δημοτικές εκλογές του 2022.

συνέχεια από τη σελίδα 1
εργάζεστε στον Καναδά
και να έχετε πρόσβαση σε
μια προσωπική διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν κοινοποιείται »,
δήλωσε η Diana Rusnov,
Δημοτική Υπάλληλος και
Διευθύντρια, των Νομοθετικών Υπηρεσιών. «Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν
επίσης να υποβάλουν αίτηση ως άτομα ή ως “ομάδα”
με μέλη της οικογένειας ή
φίλους που σας επιτρέπει
να εργαστείτε όλοι μαζί
στον ίδιο τόπο ψηφοφορίας. Εργαζόμαστε σκληρά
για να ικανοποιήσουμε
αυτά τα αιτήματα όσο το
δυνατόν περισσότερο».

ως υποψήφιοι για το Συμβούλιο, ο Δήμος δέχεται
επί του παρόντος υποψηφιότητες υποψηφίων
μέχρι την Παρασκευή 19
Αυγούστου στις 2 μ.μ.
Οι δημοτικές εκλογές διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια σύμφωνα με
τον νόμο περί δημοτικών
εκλογών του Οντάριο,
1996. Στη Μισισάουγκα,
οι εκλογείς ψήφισαν για
δήμαρχο, περιφερειακούς
συμβούλους και διαχειριστές σχολικών συμβουλίων.
MississaugaVotes.ca για
πληροφορίες σχετικά με
τις Δημοτικές Εκλογές
2022.

Η Συρία αναπτύσσει στρατό σε δύο τοποθεσίες στα σύνορα
με την Τουρκία αναμένοντας μια πιθανή επίθεση της Άγκυρας
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Οι αρχές της Σύριας επιβεβαίωσαν τη Δευτέρα την
ανάπτυξη στρατιωτικού
προσωπικού στις πόλεις
Αΐν Ίσα και Αΐν αλ Άραμπ,
που βρίσκονται στις επαρχίες Ράκκα και Χαλέπι, μετά
από συμφωνία με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) απέναντι στις
επιθετικές απειλές από την
Τουρκία.
Σύμφωνα με αναφορές
που μετέδωσε το συριακό
κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, SANA, «οι μονάδες
του Συριακού Στρατού
έχουν ενισχύσει τις θέσεις
τους στο Ain Isa και το Ain
al Arab ως μέρος των προσπαθειών του κράτους να
εδραιώσει την ασφάλεια
και τη σταθερότητα σε όλο
το συριακό έδαφος».
Η ανακοίνωση έρχεται

λίγες μέρες αφότου ο ηγέτης των SDF (Συριακών
Δημοκρατικών Δυνάμεων)
Μαζλούμ Αμπντί, δήλωσε
ότι οι κουρδικές δυνάμεις
αποσύρθηκαν από την
περιοχή για να επιτρέψουν
την αντικατάστασή τους
από τον συριακό στρατό,
σαν μέρος της συμφωνίας
του 2019.
«Αυτή τη φορά δεν θα είναι ένας πόλεμος των SDF
και των Κούρδων, αλλά
θα είναι ένας πόλεμος σε
όλη τη Συρία. Ο πόλεμος
θα γίνει με εκείνους που
θέλουν να εισβάλουν στο
συριακό έδαφος», υποστήριξε, όπως αναφέρει
το κουρδικό πρακτορείο
ειδήσεων Mezopotamya.
Έτσι, τόνισε ότι «το τουρκικό κράτος συνεχίζει τις
προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες και τις απειλές του
στα σύνορα» και κατήγγειλε ότι η Άγκυρα «έχει συ-

γκεντρώσει στρατεύματα
στην περιοχή των συνόρων». «Πιστεύουμε ότι
δεν έχουν επιτεθεί ακόμα
επειδή δεν έχουν βρει την
ευκαιρία που περιμένουν
για αυτούς», υποστήριξε.
Ο ηγέτης των SDF ανέφερε επίσης ότι «η Τουρκία
είναι εκείνη που δεν έχει
συμμορφωθεί με τη συμφωνία» που επιτεύχθηκε
το 2019 και πρόσθεσε ότι
περιοχές που ελέγχονται
από κουρδικές δυνάμεις
δέχθηκαν επίθεση εκατοντάδες φορές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τον
τελευταίο μήνα, σκοτώνοντας έξι αμάχους.
«Οι περιοχές που κατέχει
η Τουρκία έχουν καταστεί
μια ασφαλής ζώνη για το
Ισλαμικό Κράτος», τόνισε,
μετά τον θάνατο των ηγετών του Αμπού Μπακρ αλ
Μπαγκντάντι και Αμπού
Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κου-

ραϊσί και άλλων ανώτερων
αξιωματούχων στις αμερικανικές επιχειρήσεις σε
αυτές τις περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμπντί
τόνισε ότι οι δυνάμεις του
SDF «δεν μπορούν να πολεμήσουν σε δύο μέτωπα»
και προειδοποίησε ότι εάν
η Τουρκία εξαπολύσει επίθεση - υποστηριζόμενη
από τον Ελεύθερο Συριακό
Στρατό (FSA) - «δεν θα είναι δυνατό να διατηρηθεί
ο κοινός αγώνας - με τον
συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ - εναντίον του
Ισλαμικού Κράτους».
Όπως είναι γνωστό ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαίωσε την 1η Ιουνίου «μια
νέα φάση» στην τουρκική
στρατιωτική επιχείρηση
στη βόρεια Συρία εναντίον
των Κουρδικών μονάδων
προστασίας του λαού της
πολιτοφυλακής (YPG) - του

κύριου μέλους των SDF - οι
οποίες στην περίπτωση
αυτή θα επικεντρωθούν
στις πόλεις Τελ Ριφάτ και
Μανμπίτζ.
«Εισερχόμαστε σε μια νέα
φάση της απόφασής μας
να δημιουργήσουμε μια
ασφαλή ζώνη 30 χιλιομέτρων νότια (των συνόρων
Τουρκίας-Συρίας)», είπε,
προτού προσθέσει ότι οι
προαναφερθείσες πόλεις
θα «καθαριστούν από τρομοκράτες» και καταγγέλει
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες
και η Ρωσία δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις
τους να εγγυηθούν μια ουδέτερη ζώνη στα σύνορα.
Η Τουρκία θεωρεί το YPG
ως τη συριακή θυγατρική της ένοπλης ομάδας
Kurdistan Workers’ Party
(PKK), η οποία έχει παρουσία και μέσα στην Τουρκία.
Τα YPG είναι με τη σειρά
τους η ραχοκοκαλιά των

SDF, κλειδί στον αγώνα
κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.
Για το λόγο αυτό, οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις
ξεκίνησαν το 2016 την
«Επιχείρηση Ασπίδα του
Ευφράτη» εναντίον του
YPG με την υποστήριξη
του FSA, ενός συνασπισμού ομάδων ανταρτών
που υποστηρίζει η Άγκυρα
στο πλαίσιο του πολέμου
στη Συρία.
Στη συνέχεια, η Άγκυρα
ανακοίνωσε στις 29 Μαρτίου 2017 το τέλος της
επιχείρησης, αν και τόνισε ότι θα διατηρήσει τη
στρατιωτική της παρουσία
στη Συρία με άλλο όνομα.
Ομοίως, το 2019 ξεκίνησαν
την «Επιχείρηση Άνοιξη
της Ειρήνης» κατά του
YPG στο βόρειο τμήμα της
χώρας.
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Η Ρωσία αντικαθιστά τον προκλητικό επικεφαλής της διαστημικής της
υπηρεσίας, υπογράφει συμφωνία με τη NASA για κοινή χρήση πόρων
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Το Κρεμλίνο λέει ότι έχει
αντικαταστήσει τον διαμφισβητούμενο επικεφαλής
της διαστημικής του υπηρεσίας, έναν άνθρωπο που
είχε επανειλημμένα απειλήσει ότι η Ρωσία ότι θα
εγκαταλείψει τον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό εάν
δεν αρθούν οι κυρώσεις.
Ο πρώην γενικός διευθυντής της Roscosmos,
Ντμίτρι Ρογκόζιν, είναι
γνωστός για τα προκλητικά σχόλιά του, συμπεριλαμβανομένης της απειλής
για πυρηνικό πόλεμο και
λέγοντας στις ΗΠΑ ότι θα
χρειαστούν «σκουπόξυλα»
για να πετάξουν στον διαστημικό σταθμό.
Ωστόσο, η διαστημική
υπηρεσία της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι
υπέγραψε μια νέα συμφωνία με τη NASA σχετικά με
τις πτήσεις για να φτάσει
στον διαστημικό σταθμό.
Η συμφωνία θα επιτρέψει
στους Ρώσους κοσμοναύτες να πετούν με διαστημόπλοια κατασκευής ΗΠΑ
με αντάλλαγμα τους Αμερικανούς να επιβιβαστούν
στον ρωσικό πύραυλο
Soyuz.
Ο πρ ώην Αμερικανός
αστροναύτης Σκοτ Κέλι
είπε στο CBC News ότι
ήταν η “λάθος απόφαση”.
«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής των Ρώσων που
πετούν με αμερικανικό
όχημα αυτή τη στιγμή»,
είπε. “Δεν ήμουν πολύ χαρούμενος που το είδα.
Νομίζω ότι στέλνει λάθος
μήνυμα. Νομίζω ότι είναι
κακή οπτική.”
Ο Kelly έχει πετάξει με το
Soyuz της Ρωσίας και έχει
διοικήσει τον ISS σε τρεις
αποστολές στο παρελθόν.
Εκτός και αν δεν υπάρχει
άλλη επιλογή, είπε ο Kelly,
οι ΗΠΑ και η Ρωσία δεν θα
πρέπει να απογειώνονται
μαζί ενώ οι ρωσικές δυνάμεις σκοτώνουν αμάχους
και βρίσκονται υπό έρευνα
για εγκλήματα πολέμου
στην Ουκρανία.
Ωστόσο, ο Κέλι είπε ότι
είναι χαρούμενος που βλέπει τον Ρογκόζιν να απομακρύνεται από τη στιγμή
που δεν έχει τοποθετηθεί
σε πιο σημαντικό ρόλο στη
ρωσική κυβέρνηση.
Είναι μετάθεση όχι υποβιβασμός για τον Rogozin:
Garneau
Το μέλος του κοινοβουλίου και ο πρώτος αστροναύτης του Καναδά στο
διάστημα, Marc Garneau,
είπε ότι κατανοεί από τα
δημοσιεύματα των μέσων
ενημέρωσης ότι ο Ρώσος
πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε άλλα σχέδια για τον
Rogozin, έναν από τους
συμμάχους του προέδρου
και έναν μακροχρόνιο
εθνικιστή ηγέτη.
«Δεν έχει να κάνει με την
απόδοσή του εκεί και περισσότερο με τον Πούτιν
που τον θέλει να αναλάβει
έναν νέο ρόλο», είπε ο
Garneau στο CBC News.
Τα ρωσικά κρατικά μέσα

μόνους τρόπους ανόδου,
κάτι που τώρα κοστίζει έως
και 90 εκατομμύρια δολάρια ανά θέση. Αλλά αυτό
αλλάζει με την εκτόξευση
του SpaceX του Elon Musk
στις Η.Π.Α.
Οι τρεις Ρώσοι κοσμοναύτες που συμμετείχαν στην
προπαγάνδα έφτασαν μόνοι τους στον ISS τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας την
πρώτη φορά εδώ και 22
χρόνια που ένα μόνο Ρώσο
πλήρωμα πέταξε στον ISS
χωρίς αστροναύτες από
άλλες χώρες.
Ο Πάβελ Λούζιν, Ρώσος
ειδικός σε θέματα διαστημικής πολιτικής, είπε ότι
η προπαγάνδα στον ISS
είναι μέρος της τακτικής
της Ρωσίας να εξευτελίζει

βιομηχανικό εξοπλισμό
— καθώς και από περαιτέρω συνεργασία με τις
ΗΠΑ, την ΕΕ, τον Καναδά
και την Ιαπωνία εκτός από
τον ISS». είπε ο Λούζιν.
Η Jill Stewart είναι ακαδημαϊκός στο London School
of Economics, με ειδίκευση
στην πολιτική, την ηθική
και τους νόμους της εξερεύνησης του διαστήματος. Είπε ότι όλες οι χώρες
χρησιμοποιούν τη διαστημική δραστηριότητα σε
κάποιο βαθμό για να προωθήσουν την προπαγάνδα
και τον εθνικισμό, αλλά η
Ρωσία χρησιμοποιεί τον
διαστημικό σταθμό για να
προσπαθήσει να αλλάξει
την αφήγηση.
«Προσπαθούν να ελέγξουν

Ο Marc Garneau έγινε ο πρώτος Καναδός στο διάστημα όταν πέταξε με διαστημικό
λεωφορείο των ΗΠΑ το 1984. Ο Garneau τώρα υπηρετεί ως μέλος του Κοινοβουλίου
και ήταν υπουργός του υπουργικού συμβουλίου από το 2015-2021.
ενημέρωσης αναφέρουν ριζόμενες από τη Ρωσία
ότι ο πρώην αντιπρόεδρος αυτονομιστικές δυνάμεις
της κυβέρνησης της χώρας κήρυξαν τη νίκη σε αυτές
Γιούρι Μπορίσοφ αντικαθι- τις περιοχές.
στά τον Ρογκόζιν, σύμφω- Ιστορικά, ο ISS υπήρξε
φάρος διεθνούς συνεργανα με το RIA Novosti.
Η κίνηση αυτή είναι η τε- σίας — και ένα μέρος που
λευταία σε μια σειρά σπά- υποτίθεται ότι είναι απαλνιων εξελίξεων, αφού η λαγμένο από πολιτική.
ένταση στο έδαφος στην Ο Καναδάς εκδίδει σπάνια
Ουκρανία έφτασε σε νέα δήλωση καταδίκης
ύψη καθώς έπληξε τον Οι διαστημικές υπηρεσίες
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στον Καναδά, τις ΗΠΑ και
την Ευρώπη απάντησαν
(ISS).
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο με σπάνιες δηλώσεις καΜπάιντεν ανακοίνωσε κυ- ταδίκης.
ρώσεις για να «υποβιβά- Η Καναδική Διαστημική
σει» το διαστημικό πρό- Υπηρεσία προσχώρησε
γραμμα της Ρωσίας την στη NASA πριν από μια
ίδια ημέρα που οι ρωσικές εβδομάδα με μια επίπληξη
δυνάμεις εισέβαλαν στην κατά της χρήσης του ISS
Ουκρανία. Ο Rogozin απά- “για πολιτικούς σκοπούς
ντησε ρωτώντας «ποιος θα για να υποστηρίξει τον πα- Ο αστροναύτης Σκοτ Κέλι, αριστερά, και το πανομοιότυπο δίδυμό του, ο Μαρκ. Το
σώσει τον ISS από την ανε- ράνομο πόλεμο εναντίον ζευγάρι χωρίστηκε για σχεδόν ένα χρόνο για να δοκιμάσουν τις βιολογικές συνέπειξέλεγκτη διακοπή τροχιάς της Ουκρανίας”.
ες της διαστημικής πτήσης σε γενετικά διπλά. Ο Scott Kelly ήταν δεσμευμένος στο
και θα πέσει στις Ηνωμένες Ο γενικός διευθυντής του διάστημα, ενώ ο Mark Kelly ήταν δεσμευμένος στη γη κατά τη διάρκεια της μελέτης.
Πολιτείες ή την Ευρώπη;». Ευρωπαϊκού Οργανισμού
και να πιέσουν τα όρια αυΈκτοτε, ο Rogozin έχει εξα- Διαστήματος (ESA), Josef έχεις πάντα τα μάτια σου τα δυτικά έθνη.
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και δημοσίευσε ένα βίντεο δεκτο» και ότι ο σταθΣταθμό», είπε.
η
Λούζιν.
«Αυτό
είναι
το
αυτοί
που
πιστεύω
ότι
είπου δείχνει εργάτες να μός «πρέπει να παραμείΟ Στιούαρτ είπε ότι οι δημήνυμα».
ναι
τελικά
οι
μόνοι
που
θα
καλύπτουν τις σημαίες των νει σύμβολο ειρήνης και
λώσεις που εξέδωσαν οι
Είπε
ότι
οι
κυρώσεις
τον
μπορούσαν
να
ξεκινήσουν
διεθνών εταίρων με ταινία έμπνευσης».
χώρες ως απάντηση ήταν
Φεβρουάριο
έθεσαν
μια
έναν
χωρισμό.
”
στο πλάι ενός πυραύλου. Στη συνέχεια, η ESA προ«αρκετά εξαιρετικές, αρ«τελική
κουκκίδα»
στο
Οι
κυρώσεις
συντρίβουν
Τον Μάρτιο, η Rosmoscos χώρησε περαιτέρω και την
κετά ασυνήθιστες όσον
ρωσικό
διαστημικό
πρότην
ανάπτυξη
του
οργανιδημοσίευσε επίσης ένα Τρίτη διέκοψε τη συνεραφορά την πολιτική του
γραμμα,
διαψεύδοντας
την
σμού,
λέει
ο
ειδικός
ψεύτικο βίντεο που δείχνει γασία της με τη Ρωσία σε
διαστήματος», γεγονός
ελπίδα
του
για
περαιτέρω
Η
Ρωσία
είναι
ένας
από
Ρώσους κοσμοναύτες να σχέση με την εκτόξευση
που στέλνει μια ισχυρή
ανάπτυξη.
τους
μεγαλύτερους
εταίεγκαταλείπουν έναν Αμε- ενός rover στον Άρη.
δήλωση πίσω στη Ρωσία.
Σε
συνδυασμό
με
τις
κυρους
στον
διαστημικό
ρικανό αστροναύτη στον Ο Garneau είπε ότι αν ήταν
Η NASA θέλει να διατηρήρώσεις
από
το
2014-2021,
σταθμό
τις
τελευταίες
τρεις
στον διαστημικό σταθμό
διαστημικό σταθμό.
σει τον διαστημικό σταθμό
οι
τρέχουσες
κυρώσεις
δεκαετίες.
Για
μεγάλο
μέόταν τραβήχτηκαν οι φωσε λειτουργία μέχρι το
εμποδίζουν
τη
Ρωσία
από
ρος
εκείνου
του
χρόνου,
Ο Kelly, ο οποίος πέρασε τογραφίες με τις σημαίες,
2030, αλλά η Ρωσία μέχρι
την
«πρόσβαση
στα
προη
αγορά
μιας
θέσης
στον
522 ημέρες ζώντας στο δεν θα ήταν ευχαριστηστιγμής έχει δεσμευτεί
ηγμένα
διαστημικά
ηλεπύραυλο
Soyuz
της
Ρωδιάστημα για τέσσερις μένος.
μόνο για το 2024.
κτρονικά,
τεχνολογίες
και
σίας
ήταν
ένας
από
τους
αποστολές, μάλωσε με τον «Η χρήση του Διεθνούς
Rogozin στο διαδίκτυο για Διαστημικού Σταθμού ως
την απειλή να βυθίσει τον μέσου για πολιτικούς σκοαστροναύτη. Ο Ρογκόζιν πούς σίγουρα δεν είναι
τον αποκάλεσε «βλάκας» καλό», είπε. “Δεν μπορείτε
και είπε να υποχωρήσει να το αναιρέσετε τώρα.
«διαφορετικά, ο θάνατος Έγινε... Είναι πολύ λυπηρό,
για το αν οι ΗΠΑ μπορούν Η λογική των ΗΠΑ και των
του Διεθνούς Διαστημικού γιατί υποβαθμίζει τον ένα Σεθ Φραντζμάν,
να επιτύχουν τους στόχους συμμάχων τους που στέΣταθμού θα είναι στη συ- τομέα της διεθνούς συνερτους στην Ουκρανία προ- κονται στο πλευρό της
Η
πολεμική
σύγκρουση
γασίας.”
νείδησή σας».
μηθεύοντας της όπλα, αντί Ουκρανίας, της Ταϊβάν και
στην
Ουκρανία
συνεχίζεται
Μετά ήρθε μια κίνηση που Ο Garneau είπε ότι πιστεύνα χρησιμοποιούν διπλω- άλλων κρατών που απειει ότι στους τρεις κοσμο- και οι ΗΠΑ πρέπει επίσης ματία. Ένα επιχείρημα ενα- λούνται από αυταρχική
εξόργισε τον κόσμο.
Η Roscosmos δημοσίευσε ναύτες “δόθηκε η εντολή να προετοιμαστούν για ντίον της στάσης των ΗΠΑ επιθετικότητα, φυσικά,
ένα ζευγάρι φωτογραφίες πορείας” - πιθανώς από μια πιθανή αντιπαράθεση στην Ουκρανία και επίσης είναι ότι αυτό διαφυλάσστο μέσο κοινωνικής δι- τον Rogozin ή υψηλότερο με την Κίνα για την Ταϊβάν, στην Ταϊβάν είναι ότι αυτό σει την παγκόσμια τάξη.
κτύωσης Telegram στις 4 και “έπρεπε να το κάνουν”. υπάρχει αυξανόμενη ανη- θα δημιουργούσε έναν Αντί να ανησυχούν ότι
Ιουλίου, που δείχνουν μια Είπε ότι ο Καναδάς πρέπει συχία για τις παγκόσμιες νέο ψυχρό πόλεμο και ότι αυτό παράγει ένα σενάριο
τριάδα κοσμοναυτών να να είναι ανοιχτός στην εντάσεις που θα όμως θα η Ουάσιγκτον θα πρέπει κλιμάκωσης που οδηγεί
ποζάρουν με τις σημαίες πιθανότητα η Ρωσία να διαμορφωθούν σε μεγα- να αποφύγει να χαράξει σε έναν ψυχρό πόλεμο με
της αυτοαποκαλούμενης εγκαταλείψει τον Διεθνή λύτερες συγκρούσεις. Από «κόκκινες γραμμές» ή να την Κίνα και τη Ρωσία, οι
Λαϊκής Δημοκρατίας του Διαστημικό Σταθμό, επει- τότε που ξεκίνησε ο πόλε- κλιμακώσει τις εντάσεις με ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
Λουχάνσκ και της Λαϊκής δή η Μόσχα είναι τόσο μος της Ουκρανίας, υπήρ- τις άλλες μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να αγκαλιάσουν
ξαν διάφορες φωνές στα
Δημοκρατίας του Ντό- απρόβλεπτη.
για να δημιουργήσει ένα
νετσκ, αφού οι υποστη- «Νομίζω ότι πρέπει να αριστερά και τα δεξιά που τέτοιο σενάριο.
συνέχεια στη σελίδα 10
εκφράζουν σκεπτικισμό
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Γιατί οι ΗΠΑ δεν πρέπει να ανησυχούν
για έναν νέο ψυχρό πόλεμο
συνέχεια από τη σελίδα 9
την ευκαιρία να χαράξουν
μια πολιτική παρόμοια
με εκείνη που κέρδισε
τον Ψυχρό Πόλεμο με τη
Σοβιετική Ένωση. Αυτός ο
πόλεμος καθορίστηκε από
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η
Ρωσία, και οι δύο πυρηνικά
οπλισμένες πολιτείες, δεν
πήγαν ποτέ σε πόλεμο.
Μπορεί να πολέμησαν
συγκρούσεις δι’ αντιπροσώπων, αλλά η κατανόηση
ότι το διακύβευμα ενός
πραγματικού πολέμου με
πυροβολισμούς ήταν πολύ
υψηλό συχνά οδήγησε
τους ηγέτες να κάνουν
πίσω από το χείλος του
γκρεμού.
Ο στόχος των ΗΠΑ κατά
τη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου ήταν να περιορίσουν τη Σοβιετική Ένωση.
Για να γίνει αυτό, η Αμερική
δημιούργησε περιφερειακές συμμαχίες, από τις
οποίες το ΝΑΤΟ έγινε το
πιο επιτυχημένο. Αυτό
βοήθησε στη δημιουργία

μιας παγκόσμιας πρώτης
γραμμής και μιας συνεννόησης με τη Μόσχα που γενικά λειτούργησε. Η Ρωσία
δεν επιδίωξε να εισβάλει
στην Τουρκία ή την Ελλάδα
και γενικά δεν παρενέβη
έντονα σε συγκρούσεις
όπως οι πόλεμοι της Κορέας ή του Βιετνάμ.
Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί
τους, όπως η Αυστραλία
και ο Καναδάς, και οι φίλοι
τους στην Ασία, όπως η
Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, αντιμετωπίζουν ήδη
τη μυώδη εξωτερική και
στρατιωτική πολιτική της
Κίνας. Η Κίνα έχει κατηγορηθεί ότι παρενοχλεί
καναδικά πολεμικά αεροσκάφη, για παράδειγμα. Η
Αυστραλία έχει βρεθεί στη
γραμμή του δοκαριού. Ένα
αμερικανικό αντιτορπιλικό
πραγματοποίησε πρόσφατα μια άλλη άσκηση «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»
μέσω της Θάλασσας της
Νότιας Κίνας. Όλα αυτά
δείχνουν το γεγονός ότι οι
ΗΠΑ και η Κίνα βρίσκονται

ήδη σε κάποιο είδος ψυχρού πολέμου - και αυτό
μπορεί να μην είναι κακό.
Αναγνωρίζοντας ότι βρισκόμαστε σε έναν αναδυόμενο νέο παγκόσμιο ψυχρό πόλεμο με αυταρχικά
καθεστώτα θα βοηθήσει
να καθοριστούν ορισμένες
παράμετροι για αυτήν τη
σύγκρουση. Αντί να ανησυχούμε ότι εισερχόμαστε
σε μια νέα εποχή, θα πρέπει να ενστερνιστούμε την
ιδέα. Μόλις αποδεχτούμε
την πραγματικότητα, μπορούμε να είμαστε σαφείς
ότι δεν θέλουμε μια πυρηνική αντιπαράθεση με την
Κίνα ή τη Ρωσία. Παρά τις
απειλές του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν,
είναι σαφές ότι η Μόσχα
δεν βιάζεται να την κλιμακώσει σε πυρηνική αντιπαράθεση για την Ουκρανία.
Αντ ‘ αυτού, η Ρωσία χρησιμοποιεί πυροβολικό και
πυραύλους για να επιτεθεί
στους Ουκρανούς και να
τους αναγκάσει να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Η παροχή HIMARs και αεράμυνας είναι ένας καλός
τρόπος για να εξισορροπήσετε την επιθετικότητα
της Μόσχας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τους Ουκρανούς
ως δύναμη πληρεξουσίου.
Οι Ουκρανοί θέλουν να
ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο
κράτος, απαλλαγμένο από
τις επιθέσεις της Ρωσίας. Αξίζουν τις καλύτερες
άμυνες για να το πετύχουν
αυτό. Ένα κλειδί σε αυτό το
σημείο είναι ότι πρέπει να
είναι σε θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους· δεν
πιέζουν για μια νίκη που
θα τους οδηγήσει μέχρι τη
Μόσχα.
Ομοίως, όταν πρόκειται
για την Ταϊβάν ή άλλα πιθανά σημεία ανάφλεξης
στην Ασία, εναπόκειται
στις τοπικές χώρες να αποφασίσουν εάν θέλουν να
αντισταθούν σε πιθανή
επιθετικότητα από το Πεκίνο. Αν το κάνουν, αξίζουν
να έχουν την ανεξαρτησία
τους. Το να είσαι επιφυ-

λακτικός απέναντι στην
αντιπαράθεση με την Κίνα
απλώς και μόνο επειδή το
Πεκίνο έχει πυρηνικά όπλα
δεν έχει νόημα. Οι ΗΠΑ δεν
φοβήθηκαν να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά η Ουάσιγκτον
και η Μόσχα κατάλαβαν
και οι δύο το διακύβευμα.
Η αναγνώριση ενός νέου
ψυχρού πολέμου μπορεί
επίσης να ωφελήσει τις
στρατηγικές αποφάσεις
πολιτικής, όπως η αναδιοργάνωση των γραμμών
εφοδιασμού για πράγματα
όπως οι ημιαγωγοί ή τα μικροτσίπ. Οι δυτικές χώρες
και οι σύμμαχοί τους δεν
βασίζονταν στη Μόσχα
για τις ενεργειακές τους
ανάγκες ή τρόφιμα κατά τη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. μια πιο σαφής κατανόηση της ανάγκης για
επενδύσεις στην εγχώρια
παραγωγή και ενίσχυση
των ενεργειακών αναγκών
των χωρών της Ευρώπης
θα συμβάλει στην αντιμε-

τώπιση της επερχόμενης
καταιγίδας.
Αντί να φοβόμαστε ένα
μέλλον που περιλαμβάνει
συνεχείς εντάσεις με αυταρχικά καθεστώτα όπως
η Κίνα και η Ρωσία ή οι
περιφερειακοί σύμμαχοί
τους, το Ιράν και η Βόρεια
Κορέα, αξίζει να αναγνωρίσουμε τη νέα παγκόσμια
πραγματικότητα και να την
αντιμετωπίσουμε κατά
μέτωπο.
Ο Seth J. Frantzman είναι
εκτελεστικός διευθυντής
του Κέντρου Αναφοράς και
Ανάλυσης της Μέσης Ανατολής. Πρώην επίκουρος
καθηγητής Αμερικανικών
Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Al-Quds, καλύπτει τη
Μέση Ανατολή για την
Jerusalem Post και είναι
συγγραφικός συνεργάτης
των Ginsburg/Milstein στο
Φόρουμ της Μέσης Ανατολής. Είναι ο συγγραφέας
του “Πόλεμοι drones.

Το μέλλον μας είναι εδώ
αφού ακούσατε τα
τελευταία περιβαλλοντικά ευρήματα
στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ στη
Γλασκώβη της Σκωτίας. Είπε στους δημοσιογράφους ότι
οδήγησε σε «έναν
δρόμο προς τη Δαμασκό» μια στιγμή
για αυτόν. «Έβαλα
τους επιστήμονες
της κυβέρνησης να
τα
αντιμετωπίσουν
όλα…
Του Glen Pearon
Είναι πολύ δύσκολο να
Συμβαίνουν τόσα πολλά αμφισβητηθεί. Αυτή ήταν
στη βρετανική πολιτική μια πολύ σημαντική στιγμή
που η ίδια η πολιτική σφαί- για μένα».
ρα συγκεντρώνει συχνά
περισσότερο ενδιαφέρον Πού είναι αυτός ο Μπόαπό τη βιομηχανία του ρις Τζόνσον τώρα; Αφού
θεάματος του Ηνωμένου πέρασε μήνες παλεύοΒασιλείου. Οι μεγάλες ντας για την πολιτική του
ιστορίες και τα δράμα- επιβίωση, και τώρα τις
τα που έχουν πραγματι- τελευταίες του μέρες στη
κά σημασία –Ουκρανία, Ντάουνινγκ Στριτ 10, δεν
φτώχεια, μετανάστευση, υπάρχει κανένα σημάδι της
Ευρωπαϊκή Ένωση και η «στιγμής» για την οποία
κατάρρευση της βρετανι- μιλούσε.
κής δημοκρατίας– επισκιά- Οι 70 πολιτικοί που εμζονται επανειλημμένα από φανίστηκαν άκουσαν ότι
την τρέλα των τελευταίων τα πράγματα είναι τώρα
ημερών του πρωθυπουρ- χειρότερα από τη σύνοδο
κορυφής της Γλασκώβης.
γού Μπόρις Τζόνσον.
Αυτός είναι πιθανός ο λό- Έχουν περάσει τρία χρόνια
γος που μόνο 70 βουλευ- από τότε που το βρετανικό
τές και συνάδελφοι εμφα- κοινοβούλιο κήρυξε κατάνίστηκαν στην έκτακτη σταση έκτακτης ανάγκης
ενημέρωση του κοινο- για το κλίμα. Ωστόσο, λίγα
βουλίου για το κλίμα. Αυτό έχουν αλλάξει και το σκανμπορεί να φαίνεται αποδε- δαλοθηρικό Συντηρητικό
κτό, εκτός από το ότι 650 Κόμμα πιστεύει ότι έχει
βουλευτές και πάνω από μια πολύ πιο τρομερή κα700 ομότιμοι δραστηριο- τάσταση στα χέρια του: όχι
ποιούνται στη βρετανική την επιβίωση του πλανήτη
κυβέρνηση. Το νησιωτικό αλλά τη δική του.
βασίλειο εμπλέκεται πε- Με όλες τις άνευ προηρισσότερο στο πολιτικό γουμένου προκλήσεις που
του δράμα παρά στις ευθύ- αντιμετωπίζει ο σημερινός
νες του. Ο Τζόνσον είναι το κόσμος, τίποτα δεν συγκρίκεντρικό πρόσωπο, αλλά νεται με τις καταστροφές
πολλοί άλλοι προσπαθούν της κλιματικής αλλαγής.
Το επιχείρημα για το αν η
να πάρουν τη θέση του.
Ωσ τόσο, ακούσ τε τον επερχόμενη καταστροφή
Μπόρις Τζόνσον μόλις προκαλείται από ανθρώπριν από λίγους μήνες, πινη δραστηριότητα έχει

πλέον επισκιαστεί από
τη συνεχιζόμενη σειρά
κλιματικών καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης που
μαστίζουν κάθε μέρος του
πλανήτη. Παρόλα αυτά,
μια από τις μεγάλες κυβερνήσεις του κόσμου θα
μπορούσε να συγκεντρώσει μόνο μερικές δεκάδες
πολιτικούς για μια ενημέρωση για το κλίμα.
Το λιώσιμο των παγετώνων, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι δασικές πυρκαγιές, η άνοδος της στάθμης
των ωκεανών, η μείωση
των αποθεμάτων γλυκού
νερού, η αυξανόμενη εξαφάνιση των ειδών, η ταχεία
απώλεια της βιοποικιλότητας – όλα αυτά συμβαίνουν
ταυτόχρονα και είναι πιο
σημαντικά σε αντίκτυπο
από οποιοδήποτε άλλο
περίοδο της συλλογικής
μας ζωής. Κάπως έτσι, οι
νηοπομπές με φορτηγατζήδες, οι μανίες του Ντόναλντ Τραμπ, το κόστος
των τροφίμων και των καυσίμων, και η καρικατούρα
της πολιτικής έχουν γίνει
το μαρτύριο μας.
Οι δυτικοί ηγέτες μιλούν
καλά για τον πλανήτη,
αλλά όλο και περισσότεροι λιγότερο εύποροι λαοί
δεν πιστεύουν στα λόγια.
Η δημοκρατία έχει γίνει η
μεγάλη σκηνή του κόσμου
και οι πολιτικοί ηγέτες είναι
απλώς οι παίκτες της –
όχι έμπειροι, μορφωμένοι
οραματιστές πεποιθήσεων
και αρχών. Οι σημερινοί
ηγέτες έχουν περισσότερα
κοινά με τον εαυτό τους
παρά με τα εκατομμύρια
που υποτίθεται ότι κυβερνούν. Αγκαλιάζονται
σε παγκόσμια συνέδρια,
ανταλλάσσουν ανέκδοτα,
κουτσομπολεύουν τους
συνομηλίκους τους και
τελικά δίνουν υποσχέσεις
που κατά κάποιο τρόπο

σπάνια πραγματοποιούνται.
Έτσι ακριβώς είναι, παρ’
όλες τις υποσχέσεις που
λένε το αντίθετο. Ο Καναδάς τα πηγαίνει καλύτερα
από τους περισσότερους,
και αυτό λέει κάτι προς
τιμήν μας για την πολιτική
και τη δημόσια υπηρεσία
μας. Ωστόσο, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή,
είμαστε ο πέμπτος χειρότερος ρυπαίνων στον κόσμο
και οι πρόσφατα διαφημιζόμενοι προϋπολογισμοί
τόσο των επαρχιακών όσο
και των ομοσπονδιακών
κυβερνήσεων κρίνονται
ανεπαρκείς για την επίτευξη των κλιματικών στόχων
αυτής της χώρας.

Φταίμε όλοι –οι κυβερνήσεις, οι πολίτες, οι γραφειοκράτες, οι επιχειρήσεις,
τα ειδικά συμφέροντα– και
δεν μπορούμε να υπερβούμε τις καθημερινές
μας ανησυχίες για να φροντίσουμε για τα αυριανά
αποτελέσματα. Το μέλλον μας περιμένει και δεν
συμβιβαζόμαστε με αυτό.
Η πολιτική μας είναι περισσότερο μανιακή παρά
ουσιαστική και η υπηκοότητά μας περισσότερο
θυμωμένη παρά φιλόδοξη.
Η πολιτική έχει γίνει η κύρια πηγή ψυχαγωγίας μας,
αφήνοντάς μας να γίνουμε
απλοί παρατηρητές και πολιτικοί φανατισμένοι, που
ξεπερνιούνται εύκολα από

Του Pankaj Mishra
Μέχρι την πτώση του την
περασμένη εβδομάδα, ο
Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μπορούσε να υπολογίζει στην
αμέριστη υποστήριξη από
μία τουλάχιστον χώρα:
Την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ
Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι
ήταν “πολύ χαρούμενος”
τον περασμένο μήνα, όταν
ο Τζόνσον είχε κερδίσει
οριακά την ψήφο δυσπιστίας κατά της ηγεσίας του
κόμματος των Τόρις.
Την περασμένη εβδομάδα
ο Τζόνσον καλούσε στο
τηλέφωνο τον Ουκρανό
πρόεδρο, αφού “έσκασε”
το σκάνδαλο Πίντσερ,
το οποίο και τελικά τον
οδήγησε σε παραίτηση.
Πράγματι, οι στρατηγικές
συγχρονισμένες χρονικά

συνομιλίες με τον Ζελένσκι αποτέλεσαν ένα είδος
αντιπερισπασμού από την
ταλαιπωρημένη από το
σκάνδαλο κυβέρνησή του
τις τελευταίες εβδομάδες.
Δεν είναι σαφές τι συζητήθηκε σε αυτές τις πολυάριθμες συνομιλίες. Όπως
έγραψε ο αρθρογράφος
Simon Jenkins, “το μόνο
που ξέρουμε είναι ότι σχεδόν σε κάθε περίπτωση,
ο Τζόνσον υπόσχεται μια
ακόμη δόση από τα χρήματα των Βρετανών φορολογουμένων για βοήθεια
προς την Ουκρανία”.
Στη Γερμανία, ο Ουκρανός
πρεσβευτής Andrij Melnyk
(σ.σ. πριν τον απολύσει το
Σάββατο από τη θέση του
πρεσβευτή ο Ουκρανός
πρόεδρος Ζελένσκι) είχε
κάνει πολύ ισχυρότερες
παρεμβάσεις στην τοπική
πολιτική μέσω των tweets

τις δυνάμεις της κλιματικής
αλλαγής που βρίσκονται
ήδη ανάμεσά μας.
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. Υπήρξε συνδιευθυντής της London
Food Bank για 35 χρόνια.
Γράφει τακτικά για τον Free
Press του Λονδίνου και επίσης μοιράζεται τις απόψεις
του σε ένα blog με τίτλο
«Το Παράλληλο Κοινοβούλιο». Ακολουθήστε τον στο
twitter @GlenPearson.

Η Ουκρανία δεν πρέπει να
υπερβάλλει με την υποστήριξη
των συμμάχων της
και των εμφανίσεων του
σε τηλεοπτικές εκπομπές.
Ασκώντας κριτική στη γερμανική κυβέρνηση και τον
καγκελάριο Όλαφ Σολτς,
προσπάθησε να πιέσει το
Βερολίνο να λάβει μια πιο
ακτιβιστική στάση απέναντι στην Ουκρανία.
Το να πάρει θέση στην
εσωτερική πολιτική των
συμμάχων της δεν θα ήταν
σοφή στρατηγική για την
Ουκρανία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Αυτό
ισχύει ακόμη περισσότερο
τώρα, όταν οι φορολογούμενοι στη Δυτική Ευρώπη
και τις ΗΠΑ ενδέχεται να
κουραστούν να ξοδεύουν
χρήματα για να στηρίξουν
έναν πόλεμο όπου η νίκη
φαίνεται όλο και πιο απίθανη.
Η ταχεία συναίνεση της
συνέχεια στη σελίδα 14
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Το Omicron είναι πιο θανατηφόρο για τους ηλικιωμένους
του Οντάριο από τα δύο προηγούμενα κύματα μαζί
3.700 κάτοικοι του Οντάριο άνω των 60 ετών έχουν πεθάνει από τα μέσα Δεκεμβρίου, παρά την αφήγηση ότι τα
χειρότερα του COVID τελείωσαν, αποκαλύπτουν ερευνητές του Τορόντο.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Ακόμη και όταν το Οντάριο άρχισε να ανοίγει και
πάλι την οικονομία του και
να επιστρέφει σε κάποια
φαινομενική κανονικότητα εφέτος, το COVID-19
έσπερνε τον όλεθρο στις
ζωές των ηλικιωμένων κατοίκων - σκοτώνοντάς τους
με υψηλότερους ρυθμούς
από τα δύο προηγούμενα
κύματα, δείχνουν νέα δεδομένα.
Η ανάλυση των στοιχείων
θανάτου από ερευνητές
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο που παρασχέθηκαν σε μεγάλο ημερήσιο
έντυπο δείχνει ότι από τα
μέσα Δεκεμβρίου 2021, το
Omicron ήταν πιο θανατηφόρο για τους κατοίκους
του Οντάριο ηλικίας 60
ετών και άνω από ό,τι τα
δύο προηγούμενα κύματα
μαζί.
Και ενώ το Omicron μπορεί
να παρουσιάζει πιο ήπια
συμπτώματα από τις προηγούμενες παραλλαγές σε
ατομικό επίπεδο, ο τεράστιος αριθμός θανάτων
από το COVID μεταξύ των
ηλικιωμένων του Οντάριο
από τότε που το Omicron
έγινε κυρίαρχο - περισσότεροι από 3.700 - αμφισβητεί την αφήγηση ότι τα
χειρότερα της πανδημίας
τελείωσαν καθώς οι κοινωνικές συγκεντρώσεις
έγιναν μεγαλύτερες και
Τα όρια χωρητικότητας σε
εστιατόρια, μπαρ και γυμναστήρια καταργήθηκαν.
«Όταν αρκετοί άνθρωποι μολύνονται… έχουμε
μεγάλο αριθμό ατόμων
που νοσηλεύονται και που
μπορεί να πεθάνουν», λέει
η Δρ Σαρμίσθα Μίσρα, λοιμωξιολόγος και στατιστικολόγος στο νοσοκομείο
St. Michael’s του Τορόντο.
«Και αυτό είναι που βλέπουμε.
“Το παθογόνο – ο ίδιος ο
ιός - δεν χρειάζεται να είναι
πολύ δυνατός για να προκαλέσει όλεθρο σε επίπεδο
κοινότητας ή πληθυσμού.”
Η Mishra, η ομάδα της
οποίας στο Unity Health
Toronto διεξήγαγε την
ανάλυση για την Σταρ,
χαρακτήρισε τα ευρήματα “αιχμηρά”. Δείχνουν
ότι στο Κύμα 5, αφού το
Omicron εμφανίστηκε ως
η κυρίαρχη παραλλαγή
στην επαρχία τον περασμένο χειμώνα, η κορύφωση του ποσοστού θανάτων
σε άτομα ηλικίας 60 ετών
και άνω ήταν 12 φορές
υψηλότερη από ό,τι στο
κύμα Δέλτα το περασμένο
καλοκαίρι. Και ήταν δύο
φορές υψηλότερο από την
κορυφή του κύματος Άλφα
την άνοιξη του 2021.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου
κύματος Omicron του
Οντάριο που ξεκίνησε στα
τέλη Μαρτίου - ακριβώς
τη στιγμή που η επαρχία
άρχισε να άρει τις εντολές
μάσκας - το μέγιστο πο-

σοστό θνησιμότητας ήταν
τρεις φορές υψηλότερο
από αυτό του κύματος
Δέλτα του περασμένου
καλοκαιριού.
Στις αρχές Απριλίου, η
επαρχία είδε περίπου
100.000 νέες μολύνσεις
COVID την ημέρα, τον υψηλότερο αριθμό ημερήσιων
κρουσμάτων από την αρχή
της πανδημίας, αυξάνοντας τις πιθανότητες περισσότερα άτομα να έχουν
σοβαρά αποτελέσματα
- και να πεθάνουν - καθώς
αυξανόταν η ομάδα των
μολυσμένων ανθρώπων .
Οι κατά κεφαλήν θάνατοι
Omicron στους κατοίκους
του Οντάριο ηλικίας 60
ετών και άνω άρχισαν να
ανεβαίνουν απότομα στα
μέσα Δεκεμβρίου, κορυφώνοντας στα μέσα Ιανουαρίου πριν μειώθηκαν
περίπου μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου. Άρχισαν
να σκαρφαλώνουν ξανά
στα τέλη Μαρτίου πριν
φτάσουν σε μια δεύτερη,
μικρότερη κορυφή στις
αρχές Μαΐου, πριν πέσουν
τον Ιούνιο. Άλλα 1.348
άτομα 60 ετών και άνω
πέθαναν μόνο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής
περιόδου.
Αυτό σημαίνει ότι από
τα μέσα Δεκεμβρίου, η
Omicron είναι υπεύθυνη
για 3.771 θανάτους σε
άτομα ηλικίας 60 ετών
και άνω — περίπου 1.400
περισσότερους θανάτους
από αυτούς που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια
των κυμάτων Άλφα και
Δέλτα μαζί. Οι περισσότεροι ήταν μεταξύ εκείνων
που δεν είχαν εμβολιαστεί
πλήρως, που σημαίνει ότι
είχαν λιγότερους από δύο
εμβολιασμούς.
«Καταλαβαίνω ότι σε αυτό
το σημείο της πανδημίας,
οι άνθρωποι είναι πολύ
κουρασμένοι να ακούν για
τον COVID-19 και θέλουν
να προχωρήσουν, αλλά η
θλιβερή πραγματικότητα
είναι ότι ο COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της
παραλλαγής Omicron, έχει
προκαλέσει πολλούς θανάτους εδώ στο Οντάριο»,
λέει ο Δρ Amit Arya, επικεφαλής της παρηγορητικής
φροντίδας στο Kensington
Health στο Τορόντο.

«Ο μέσος 85χρονος έχει
περίπου επτά χρόνια ζωής,
για παράδειγμα. Πολλοί
από τους ανθρώπους που
υπέφεραν και πέθαναν
από την επίδραση του
Omicron δεν ήταν άνθρωποι που κατά τα άλλα πέθαιναν επειδή ΄βρίσκονταν
στο τέλος της ζωής τους».
Ένας από αυτούς τους
ευάλωτους ηλικιωμένους
ήταν ο Τζιμ Μαν. Καθώς
η επαρχία απέρριψε τις
εντολές για μάσκα στις
21 Μαρτίου, ο Μαν, ένας
αφοσιωμένος σύζυγος,
πατέρας και θαυμαστής
των Maple Leafs, ξάπλωσε
σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου στο St. , St. Catharines,
πολεμώντας την αρρώστια
που φαινόταν ότι κανείς
δεν ήθελε να μιλήσει για
εκείνην στο εξής
Ο 67χρονος Μαν, συνταξιούχος πωλητής παραθύρων και πορτών, υπέφερε
από εμφύσημα για χρόνια,
αλλά τελικά πήρε την κλήση που περίμενε: έλαβε
ένα ζευγάρι πολύτιμους
νέους πνεύμονες το φθινόπωρο του περασμένου
έτους.
Αυτός και η σύζυγός του,
Λόρι Μαν, ανυπομονούσαν επιτέλους να γιορτάσουν την 28η επέτειο
του γάμου τους στο Keg,
να επισκεφτούν την οικογένεια στα δυτικά και
ίσως ακόμη και να κάνουν
διακοπές στην Αυστραλία.
Ήθελαν να επιστρέψουν
σε μια πιο φυσιολογική
ζωή, χωρίς το «λουρί»,
όπως το έλεγε ο Τζιμ, μιας
δεξαμενής οξυγόνου για
πρώτη φορά μετά από μια
δεκαετία.
Ήταν μόνο οι δύο τους
για το μεγαλύτερο μέρος
των τελευταίων σχεδόν
δύο ετών, καθώς η πανδημία μαινόταν. Θα έκαναν
μεγάλες διαδρομές για
να βγουν από το διαμέρισμα, φορώντας μάσκες
και καθαρίζοντας τα χέρια
τους θρησκευτικά με το
Purell. Πέρασαν χρόνο με
τα παιδιά και τα εγγόνια
τους στις διακοπές για να
είναι ασφαλείς. Τόσο η Lori
όσο και ο Jim είχαν τριπλό
εμβολιασμό.
Τον Φεβρουάριο του 2022,
ο Jim επρόκειτο να λάβει
μια τέταρτη βολή, αλλά

έπρεπε να ακυρώσει για
ιατρικό λόγο που δεν ήταν
COVID.
Ο Jim εισήχθη στο τοπικό νοσοκομείο του St.
Catharines αφού αρρώστησε στα μέσα Μαρτίου
και βρέθηκε θετικός στον
COVID. Εξακολουθεί να
τρελαίνει την Λόρι, που
δεν μπορεί να ξέρει πού
το πήρε.
Ήταν μέσα και έξω από
τη ΜΕΘ για τις επόμενες
πέντε εβδομάδες. Δεν επιτρεπόταν στην Λόρι να
επισκεφθεί, αλλά μιλούσαν
καθημερινά τηλεφωνικά ή,
όταν ήταν πολύ άρρωστος
για να μιλήσει, με μήνυμα.
Τελικά, της επετράπη να
τον δει στα μέσα Απριλίου,
αλλά δεν φαινόταν καλά.
Εκείνο το βράδυ πήρε ένα
τηλεφώνημα γύρω στις
4:30 π.μ.
«Μόλις είδα ότι ήταν το
νοσοκομείο, ήξερα», είπε
μέσα σε δάκρυα κατά τη
διάρκεια μιας πρόσφατης
συνέντευξης.
«Είπαν ότι όλα αποτυγχάνουν».
Η Λόρι κάλεσε την κόρη
του Τζιμ για να βρεθεί δίπλα της στο κρεβάτι του.
Ήταν σε φαρμακευτική
αγωγή για τον COVID, αλλά
τίποτα δεν λειτουργούσε.

Μετά τη μεταμόσχευση
πνεύμονα, ο Jim έλαβε
φάρμακα που κατέστειλαν το ανοσοποιητικό του
σύστημα, γεγονός που
τον έκανε πιο ευαίσθητο
στον ιό.
Στο τηλέφωνό της, η κόρη
του Τζιμ έπαιξε το γαμήλιο
τραγούδι του Τζιμ και της
Λόρι, τη κάντρι μπαλάντα
της δεκαετίας του ‘90 «Ορκίζομαι» του Τζον Μάικλ
Μοντγκόμερι, στο μαξιλάρι δίπλα του.
«Ακριβώς στο τέλος αυτού
του τραγουδιού άφησε
την τελευταία του πνοή»,
θυμάται η Λόρι.
«Αυτό ήταν λοιπόν».
Οι ανακοινώσεις θανάτου
του Οντάριο που δημοσιεύθηκαν κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2022 προσφέρουν μια ματιά στις
πολλές άλλες ζωές που
χάθηκαν από την Omicron,
καθεμία μια υπενθύμιση
ότι — στους ηλικιωμένους και σε άλλα ευάλωτα
άτομα — ο ιός παραμένει
θανατηφόρος.
Ο Άρθουρ Λόρι, κάτοικος
του Τορόντο, πέθανε στο
νοσοκομείο τον Απρίλιο
σε ηλικία 85 ετών λόγω
επιπλοκών από τον COVID.
Περιγραφόμενος στη νεκρολογία του ως «κοινωνικός, ομιλητικός, χαρισματικός και όμορφος», ο Λόουρι, ο οποίος έζησε στην
πόλη για περισσότερα από
40 χρόνια, «εκτιμούσε το
καλό φαγητό, ειδικά τη
σοκολάτα, και τους καλούς
φίλους, από τους οποίους
είχε πολλούς».
Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 15 Μαΐου, σε
ηλικία 75 ετών, η Rosanna
Biscaro πέθανε μετά από
τρίμηνη παραμονή σε νοσοκομείο της Mississauga
μετά από έκθεση στον
COVID στα μέσα Φεβρουαρίου.
Η Biscaro, η οποία ήταν
παντρεμένη για 55 χρόνια
και μητέρα δύο παιδιών,

ήταν γνωστή για την αγάπη της για την κηπουρική
και την αρτοποιία, ειδικά
για τα μπράουνις με κρέμα
τυριού, σύμφωνα με τη
νεκρολογία της.
«Είχε μεγάλο φόβο για τον
COVID» και παρόλο που
«είχε επιμείνει παλεύοντας
σε πολλούς αγώνες για
την υγεία της όλα αυτά
τα χρόνια, με την έντονη
θέλησή της να ζήσει και
να απολαύσει τη ζωή»,
η ζημιά από τον COVID
«αποδείχθηκε ότι ήταν
πολύ μεγάλη για να την
ξεπεράσει. », έγραψε η
οικογένειά της.
Την ίδια εβδομάδα τον
Μάιο, ο Rober t “Bob”
Tisdale από το Λονδίνο,
του Οντ., πέθανε στο νοσοκομείο από επιπλοκές
του COVID. Ήταν 85 ετών.
Ο πατέρας δύο παιδιών, με
τέσσερα εγγόνια και πέντε δισέγγονα, ήταν πρώην δάσκαλος γυμνασίου,
ενεργός στην κοινότητά
του, συμπεριλαμβανομένου του Ροταριανού
Ομίλου και του τοπικού θεάτρου, και οδηγούσε ένα
φορτηγό μεταφοράς στη
Βόρεια Αμερική μεταφέροντας βιομηχανικά αγαθά
κατά τη διάρκεια τα χρόνια
της συνταξιοδότησής του,
ανέφερε η νεκρολογία του.
«Λάτρευε τη ζωή, την οικογένειά του, τη φύση, ο σκύλος του Ράιλι, μάθαινε νέα
πράγματα και ήταν πολύ
ανεξάρτητος», έγραψε η
οικογένειά του.
Το γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που είναι πιο
πιθανό να εμφανίσουν σοβαρή ασθένεια και θάνατο
εάν προσβληθούν από το
Omicron υπογραμμίζει τη
σημασία του πλήρους εμβολιασμού και ενίσχυσης,
είπε ο Δρ Samir Sinha, διευθυντής γηριατρικής στο
Sinai Health and University
Health Network.(Τμήμα
συνέχεια στη σελίδα 12
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Το Omicron είναι πιο θανατηφόρο για τους ηλικιωμένους
του Οντάριο από τα δύο προηγούμενα κύματα μαζί
συνέχεια από τη σελίδα 11
Υγείας του Σινά και του
Πανεπιστημιακού Δικτύου
Υγείας)
«Ο εμβολιασμός έχει υπάρξει ένα δώρο, αλλά είναι
ένα δώρο μόνο όταν οι
άνθρωποι παραμένουν
ενημερωμένοι με τους
εμβολιασμούς τους», είπε
ο Σίνχα, σημειώνοντας ότι
από τις αρχές Μαΐου, μόνο
έξι επαρχίες είχαν δώσει
τρίτες δόσεις σε περισσότερο από το 80 τοις εκατό
των ηλικιωμένων ενηλίκων
τους.
«Έχω δει πολύ περισσότερους από τους μεγαλύτε-

ρους ασθενείς μου, μετά
από την επαγρύπνηση
τους για δύο χρόνια, να
έχουν να τους λένε όλα
αυτά τα μηνύματα ότι η
πανδημία έχει σχεδόν τελειώσει και μετά ξαφνικά
παθαίνουν COVID», πρόσθεσε. «Δεν εκπλήσσομαι
που βλέπουμε ξανά η πλειονότητα των θανάτων που
συμβαίνουν είναι μεταξύ
ηλικιωμένων, γιατί γνωρίζουμε ότι ήταν πάντα οι πιο
ευάλωτοι».
Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
Star, το Υπουργείο Υγείας είπε ότι ξεκίνησε μια

εκστρατεία ενημέρωσης
«live-agent» στις 13 Ιουνίου για να αυξήσει την
απορρόφηση των ενισχυτικών εμβολίων μεταξύ
των κατοίκων του Οντάριο
ηλικίας 70 έως 79 ετών.
Ξεκίνησε επίσης μια εκστρατεία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στα μέσα
Ιουνίου για να ενθαρρύνει
τα πρώτα ενισχυτικά για τις
ηλικίες των 50 έως 69 και
τα δεύτερα ενισχυτικά για
τα 60 και άνω.
Η επαρχία είπε ότι δεν
μπορούσε να παράσχει τον
αριθμό των ατόμων που
εμβολιάστηκαν σε αυτά

τα προγράμματα, καθώς ο
εμβολιασμός είναι ακόμη
σε εξέλιξη.
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα
ξεκίνησε τον Απρίλιο για
άτομα ηλικίας 80 ετών και
άνω. Το υπουργείο είπε ότι
περίπου 3.500 άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω έλαβαν
το αναμνηστική τους δόση
μετά από επαφή με έναν
πράκτορα.
«Το υπουργείο συνεχίζει να
εργάζεται με τις μονάδες
δημόσιας υγείας για να
διασφαλίσει την ισότητα στην κυκλοφορία των
εμβολίων μας και ότι η
προσέγγιση κάθε μονάδας

δημόσιας υγείας είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές
ανάγκες και το πλαίσιο»,
έγραψε ο εκπρόσωπος
W.D. Lighthall.
Η Λόρι Μαν θέλει οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι
άλλοι, όπως ο Τζιμ, εξακολουθούν να πεθαίνουν και
τους προτρέπει να «απλώς
να είναι σε εγρήγορση και
αν είναι άρρωστοι παρακαλεί να μείνουν σπίτι».
Θέλει επίσης οι άνθρωποι
να θυμούνται τον σύζυγό
της ως κάτι περισσότερο
από μια απλή στατιστική,
να ξέρουν ότι ήταν αστείος
και αφοσιωμένος, είτε στα

παιδιά και στα εγγόνια του,
στον δισέγονο του, με τον
οποίο είχε ιδιαίτερο δέσιμο, είτε στην ομάδα των
Leafs..
«Ό,τι κι αν γίνει, μένεις
δίπλα στην ομάδα σου, ό,τι
κι αν κάνουν, είναι η ομάδα
σου», έλεγε στη Λόρι.
«Είναι ακόμα δύσκολο
όταν χτυπάει το τηλέφωνό
μου. Απλώς πιστεύω ότι θα
είναι αυτός», είπε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να
μην φαίνεται αληθινό να
είναι χωρίς τον Τζιμ.
«Απλώς δεν το είδαμε ποτέ
αυτό να έρχεται. Είχαμε
σχέδια».

Οι Καναδοί αποδοκιμάζουν τη δουλειά του Τζάστιν Τριντό
ως πρωθυπουργού και αισθάνονται ότι είναι διχαστικός,
σύμφωνα με εθνική έρευνα κοινής γνώμης

«Κανείς δεν μπορεί παρά να σκεφτεί ότι ο
προοδευτικός συνασπισμός που εξέλεξε τον
Τριντό στην πλειοψηφία του το 2015 και συνέβαλε στις συνεχόμενες μειοψηφίες του είναι σημαντικά τεταμένος, αν όχι σπασμένος».
Επιμέλεια Ι. Σαραϊδάρης
Οι περισσότεροι Καναδοί
αποδοκιμάζουν την απόδοση του Τζάστιν Τριντό
ως πρωθυπουργού και
αισθάνονται ότι είναι διχαστικός ηγέτης, με σχεδόν
άλλους να ελπίζουν ότι θα
παραιτηθεί πριν από τις
επόμενες εκλογές, σύμφωνα με νέα έρευνα κοινής
γνώμης που διερευνά την
κληρονομιά του ηγέτη του
Καναδά.
Τα αποτελέσματα της
έρευνας Postmedia-Léger
δείχνουν ότι ο Τριντό αντιμετωπίζει προκλήσεις στη
συνεχιζόμενη εκλογική
του επιτυχία.
«Όταν παίρνετε τα αποτελέσματα σε αυτά τα
ερωτήματα στο σύνολό
τους, δεν μπορεί παρά να
σκεφτεί κανείς ότι ο προοδευτικός συνασπισμός που
εξέλεξε τον Τριντό στην
πλειοψηφία του το 2015
και συνέβαλε στις διαδοχικές μειοψηφικές του κυβερνήσεις είναι σημαντικά
τεταμένος, αν όχι σπασμένος». είπε ο Andrew Enns,
εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Léger.
«Η προσωπική του δημοτικότητα με τους ψηφοφόρους του NDP και των
Πρασίνων είναι φτωχή,
γεγονός που κάνει κάποιον
να αμφισβητεί την ικανότητά του να κερδίσει άλλες
εκλογές, σίγουρα είναι
δύσκολο να τον δούμε να
κερδίζει ποτέ την πλειοψηφία».
Περισσότεροι από τους
μισούς ερωτηθέντες στην
εθνική έρευνα, ανεξάρτητα από την κομματική
τους υποστήριξη, αποδοκίμασαν τη δουλειά που
έκανε ο Τριντό ως πρωθυπουργός και σχεδόν οι
μισοί από αυτούς είπαν
ότι πίστευαν ότι θα έπρεπε
να παραιτηθεί πριν από τις

επόμενες εκλογές.
Το 32 τοις εκατό των ερωτηθέν των δήλωσε ότι
αποδοκίμασε έντονα την
απόδοση του Τριντό, ενώ
ένα άλλο 23 τοις εκατό δήλωσε ότι την αποδοκίμασε
κάπως.
Αυτό συγκρίνεται με το
επτά τοις εκατό που δήλωσαν ότι ενέκρινε έντονα
την πορεία του Τριντό και
το 33 τοις εκατό ενέκρινε
κάπως, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας.
Η αντιπάθεια για τον Τριντό ήταν ισχυρότερη στην
βρετανική Κολομβία και
Μανιτόμπα και Σασκάτσουαν, με 60 τοις εκατό,
ακολουθούμενες από την
Αλμπέρτα και το Κεμπέκ
με 58 τοις εκατό.
«Μια σαφής πλειοψηφία
αποδοκιμάζει την απόδοσή του - υψηλότερη
στις βασικές εκλογικές
περιοχές της Βρετανικής
Κολομβίας. και του Κεμπέκ.
Θα μπορούσε κανείς να
πει ότι αυτοί οι αριθμοί
μπορούν να βελτιωθούν
καθώς ξεφεύγουμε από
τον δύσκολο δρόμο της
πανδημίας, αλλά όταν κάποιος αναλογιστεί τις οικονομικές προκλήσεις που
έχουμε μπροστά, αυτό δεν
είναι σίγουρο», είπε ο Enns.
Περισσότερο από το 60
τοις εκατό των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι ο
Τριντό ήταν διχαστικός
κατά τη διάρκεια της θητείας του και περισσότερο
από το 40 τοις εκατό ένιωσαν ότι ο Καναδάς έγινε
χειρότερη χώρα από την
εκλογή του, σύμφωνα με
την έρευνα.
Συνολικά το 33 τοις εκατό
των ερωτηθέντων συμφώνησε έντονα και ένα άλλο
28 τοις εκατό συμφώνησε
κάπως με τη δήλωση: «Ο
πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό συχνά ευνοεί ορι-

Ο Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό παρακολουθεί την
έναρξη της πρώτης συνόδου ολομέλειας της συνόδου
κορυφής του ΝΑΤΟ στο συνεδριακό κέντρο Ifema στη
Μαδρίτη, στις 29 Ιουνίου.
σμένες ομάδες και περιοχές της χώρας έναντι
άλλων, γεγονός που έχει
δημιουργήσει ζητήματα
εθνικής ενότητας».
Η συμφωνία ήταν ισχυρότερη στην Αλμπέρτα και
τις επαρχίες των Λιβαδιών.
Υπήρχε το 22 τοις εκατό
των ερωτηθέντων που διαφώνησαν με τη δήλωση,
το 15 τοις εκατό κάπως
διαφωνούσαν και το 7
τοις εκατό διαφώνησαν
έντονα. Υπήρχε επίσης το
17 τοις εκατό που είπε ότι
δεν γνώριζε.
«Υπάρχουν στοιχεία για
διχασμό εθνικής ενότητας
στη χώρα. Σε ολόκληρη
τη χώρα υπάρχει ισχυρή
άποψη ότι η κυβέρνηση
Τριντό έχει πυροδοτήσει
εντάσεις ενότητας, αλλά
αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην Αλμπέρτα και τα
Λιβάδια», είπε ο Ενς.
Όταν ρωτήθηκαν αν ένιωθαν ότι ο Καναδάς ήταν
καλύτερος, χειρότερος ή
όχι διαφορετικός τόπος για
να ζήσουν, να εργαστούν
και να μεγαλώσουν μια
οικογένεια από ό,τι όταν ο
Τριντό εξελέγη για πρώτη
φορά το 2015, το 44 τοις

εκατό των ερωτηθέντων
επέλεξαν χειρότερος.
Μόνο το 17 τοις εκατό είπε
ότι ήταν καλύτερο μέρος,
με το 30 τοις εκατό να μην
επιλέγει κάτι διαφορετικό
και το εννέα τοις εκατό να
λέει ότι δεν ήξερε.
Σχεδόν οι μισοί από τους
ερωτηθέντες (49 τοις εκατό) είπαν ότι ο Τριντό θα
πρέπει να παραιτηθεί από
την ηγεσία του κόμματος
των Φιλελευθέρων και να
αφήσει κάποιον άλλο να
οδηγήσει το κόμμα στις
επόμενες εκλογές. Το 30%
ήθελε να παραμείνει ηγέτης στις επόμενες εκλογές
και το 21% είπε ότι δεν
ήταν σίγουρο.
«Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή
είναι η μόνη ερώτηση που
οι ψηφοφόροι του NDP είναι πιο μετριασμένοι στην
άρνησή τους, ίσως μια
αντανάκλαση της αβεβαιότητας τι θα σήμαινε αυτό
για την κοινοβουλευτική
τους συμφωνία», είπε ο
Enns.
Οι ερωτηθέντες ερωτήθηκαν επίσης για διάφορες
πολιτικές και ζητήματα
κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Τριντό και

κλήθηκαν να επιλέξουν
ποιο θεωρούν ως το μεγαλύτερο επίτευγμά του και
ποιο είναι η μεγαλύτερη
απογοήτευσή του.
Η νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ψυχαγωγία
επιλέχθηκε ως το μεγαλύτερο επίτευγμά του στα 16
τοις εκατό, ακολουθούμενο από τη διαχείριση της
πανδημίας του COVID-19
στο 15 τοις εκατό.
Ο οικονομικά προσβάσιμος ημερήσιος σταθμός/
παιδική μέριμνα καθώς
και η συμφιλίωση με τους
αυτόχθονες πληθυσμούς
επιλέχθηκαν και οι δύο
κατά 7 τοις εκατό, ακολουθούμενη από τη φήμη
του Καναδά διεθνώς (6
τοις εκατό), τον έλεγχο
των όπλων (πέντε τοις
εκατό), τη δράση για την
κλιματική αλλαγή (τέσσερις τοις εκατό). Οι σχέσεις
Καναδά-ΗΠΑ συνδέθηκαν
με την αγορά του πετρελαιαγωγού Trans Mountain
στο κάτω μέρος με δύο
τοις εκατό εκάστη.
Ήταν οι υποστηρικτές των
Συντηρητικών και του NDP
που ώθησαν τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας
στην κορυφή της λίστας
επιτευγμάτων του Τριντό,
με τους φιλελεύθερους
υποστηρικτές να λένε ότι
η αντιμετώπιση της πανδημίας ήταν το αποκορύφωμά του.
Η μεγαλύτερη απογοήτευση με τον Τριντό ήταν τα
ζητήματα ακεραιότητας.
Το δεκαεπτά τοις εκατό
ανέφερε ζητήματα ακεραιότητας, όπως ο χειρισμός του Τριντό στη διαμάχη του Ιδρύματος WE,
η υπόθεση Jody WilsonRaybould και SNC-Lavalin
και άλλα.
Η αποτυχία του να τηρήσει
τις υποσχέσεις του και η
υπερβολική εστίαση στο
στυλ πέρα από την ουσία
ονομάστηκαν και οι δύο
ως η μεγαλύτερη απογοήτευσή τους κατά 11
τοις εκατό. Η αγορά του
αγωγού Trans Mountain
απογοήτευσε περισσότε-

ρο το εννέα τοις εκατό των
ερωτηθέντων.
Υπήρχε μια τριπλή ισοπαλία στο 6% για την επίκληση του νόμου για τις
έκτακτες ανάγκες κατά τη
διάρκεια των διαδηλώσεων της συνοδείας, της διαχείρισης της πανδημίας και
της συμφιλίωσης με τους
αυτόχθονες πληθυσμούς.
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν
επίσης να συγκρίνουν την
περίοδο του Τριντό ως
πρωθυπουργού από την
εκλογή του το 2015 με
εκείνη του πατέρα του,
Πιερ Τριντό, ο οποίος ήταν
πρωθυπουργός από το
1968 έως το 1979 και από
το 1980 έως το 1984.
Ενώ το 31 τοις εκατό είπε
ότι οι επιδόσεις πατέρα
και γιου ήταν ίσες και το
28 τοις εκατό είπε ότι δεν
γνώριζε, ο χρόνος του Πιερ
Τριντό στην εξουσία ευνοήθηκε από το 28 τοις εκατό
των ερωτηθέντων και η
θητεία του Τζάστιν Τριντό
από το 12 τοις εκατό.
Ο Enns είπε ότι αυτό δεν
είναι ένα ιδιαίτερα διορατικό εύρημα, καθώς οι
πρωθυπουργοί τείνουν να
γίνονται πιο δημοφιλείς
όσο πιο πίσω στην ιστορία
είναι.
Η έρευνα κοινής γνώμης
μελέτησε απαντήσεις από
κατοίκους Καναδά 18 ετών
και άνω κατά 1.501 διαδικτυακές έρευνες μέσω του
διαδικτυακού πίνακα της
Léger μεταξύ 30 Ιουνίου
και 3 Ιουλίου 2022. Τα αποτελέσματα σταθμίστηκαν
ανάλογα με την ηλικία, το
φύλο και την περιοχή για
να διασφαλιστεί ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του
πληθυσμού.
Ως διαδικτυακή έρευνα, τα
παραδοσιακά περιθώρια
λάθους δεν ισχύουν, σύμφωνα με την Leger. Εάν τα
δεδομένα είχαν συλλεχθεί
μέσω ενός δείγματος πιθανότητας, το περιθώριο
σφάλματος θα αναφερόταν ως ±2,5 τοις εκατό, 19
φορές από 20.
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Mea Culpa (Δικό μου σφάλμα): Η διαδικασία της συντηρητικής
ηγεσίας που βοήθησα να εφευρεθεί χρειάζεται αναθεώρηση
Ενώ το σύνδρομο ηγεσίας της περιστρεφόμενης πόρτας του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά συχνά κατηγορείται για εσωτερικές διαιρέσεις, η διαδικασία με την οποία επιλέγονται οι ηγέτες μπορεί να είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει. Η νοσταλγία
του θεάματος δεν θα επαναφέρει τη σύμβαση του meatspace με τις επικές προδοσίες και τις καθηλωτικές μάχες στο πάτωμα,
αλλά η τρέχουσα διαδικασία επιλογής ενός μέλους-μιας ψήφου έχει σοβαρά ελαττώματα. Ο βετεράνος στρατηγικός των Tory και
Διευθυντής του Earnscliffe, Geoff Norquay, ο οποίος βοήθησε στη δημιουργία του τρέχοντος συστήματος, έχει μερικές προτάσεις.

Τζεφ Νόρκι
Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου,
το Συντηρητικό Κόμμα του
Καναδά θα έχει περάσει
συνολικά 22 μήνες από
τα τελευταία πέντε χρόνια
αναζητώντας έναν νέο
ηγέτη. Αυτό σας δίνουν
δύο αποτυχημένοι ηγέτες
και η αναζήτηση ενός τρίτου, και είναι πολύς χρόνος
για το εναλλακτικό κυβερνητικό κόμμα του Καναδά
να βρίσκεται σε αναμονή –
δεμένο με χειροπέδες από
την προσωρινή διοίκηση,
ανίκανο να προγραμματίσει μακροπρόθεσμα και
δεν ασχολείται πλήρως με
την λογοδοσία της κυβέρνησης.
Ο λόγος για τις μακρές
αναμετρήσεις ηγεσίας του
κόμματος είναι ότι βασίζονται σε ένα σύστημα ενός
μέλους-μιας ψήφου που
συνοδεύεται από ανοιχτές προσλήψεις και αυτό
σημαίνει ότι οι υποψήφιοι
χρειάζονται χρόνο για να
εγγραφούν νέα μέλη. Η
ανοιχτή στρατολόγηση
έχει συνέπειες που είναι
εύκολο να επικριθούν –
ότι η εγγραφή νέων μελών είναι εντατική εργασίας και δαπανηρή – έτσι
το κόμμα ανοίγεται στη
δυνατότητα πρακτικών
συγκέντρωσης χρημάτων κάτω από το τραπέζι,
μαζικών αγορών μελών
για λογαριασμό άλλων
και πλαστές συνδρομές.
Όπως έγραψε πρόσφατα
ο αρθρογράφος των Globe
and Mail, Andrew Coyne,
«Ακόμα κι αν οι υποψήφιοι
δεν είναι διεφθαρμένοι, η
διαδικασία διαφθείρει, παράγει πολύ διαφορετικούς
υποψηφίους και ηγέτες,
από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά». Τα πρόσφατα
γεγονότα που οδήγησαν
στην απόλυση του Πάτρικ
Μπράουν από την τρέχουσα κούρσα για την ηγεσία
των Συντηρητικών καταδεικνύουν αυτούς τους
κινδύνους.
Η ανοιχτή στρατολόγηση
καθιστά επίσης τη διαδικασία ηγεσίας ευάλωτη
στην ταλάντευση των αποτελεσμάτων από ειδικά
συμφέροντα που επιδιώκουν να επηρεάσουν την
πολιτική για όσο διάστημα
ο επιλεγμένος υποψήφιος
είναι ηγέτης.
Ενώ οι διαγωνισμοί ηγεσίας διοικούνταν με εντελώς
διαφορετικό τρόπο, μέσω
της εξουσιοδοτημένης
σύμβασης, δεν ήταν πάντα έτσι. Για τα πρώτα
50 χρόνια της ιστορίας

του Καναδά, η διαδικασία
επιλογής ηγεσίας ήταν
άτυπη και ελίτ, με τους
Συντηρητικούς και τους
Φιλελεύθερους ηγέτες να
επιλέγονται μέσω διαβούλευσης που περιλάμβανε
τον αποχωρούντα αρχηγό,
μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ανώτερα
στελέχη του κόμματος και
ερανιστές και τον γενικό
κυβερνήτη. Μέχρι τη δεκαετία του 1920, και τα δύο
κόμματα είχαν προχωρήσει στην επιλογή ηγεσίας
από μια εθνική συνέλευση,
όπου κάθε ένωση εκλογικής περιφέρειας έστειλε
ίσο αριθμό αντιπροσώπων για να εκλέξει τον νέο
αρχηγό. Μέσα στο πρώην
Προοδευτικό Συντηρητικό
Κόμμα, αυτή η προσέγγιση
για την επιλογή νέου ηγέτη
ίσχυε μέχρι τα μέσα της
δεκαετίας του 1990.
Μετά τη συντριπτική ήττα
των Προοδευτικών Συντηρητικών στις εκλογές του
1993, κατά τις οποίες μειώθηκαν σε μόλις δύο έδρες
στη Βουλή, ο νέος ηγέτης,
Jean Charest, ίδρυσε μια
Εθνική Επιτροπή Αναδιάρθρωσης για να επανεξετάσει τις λειτουργίες, τις
δομές διακυβέρνησης, την
ανάπτυξη πολιτικής και
την ηγεσία του κόμματος
την διαδικασία επιλογής.
Πλήρης αποκάλυψη: ως
διευθυντής έρευνας για
την επιτροπή, έγραψα την
ανάλυση που οδήγησε
στην υιοθέτηση της μονομελούς επιλογής ηγεσίας
με μία ψήφο από το πρώτο
εθνικό κόμμα στη χώρα
που το έκανε: Mea culpa!
Καθώς η επιτροπή συναντήθηκε με μέλη του
κόμματος σε όλη τη χώρα,
παραπονέθηκαν ότι η διαδικασία επιλογής των
εκπροσώπων της εκλογικής περιφέρειας για τα
συνέδρια ηγεσίας ήταν
«διχαστική και καταστροφική». Υποστήριξαν ότι
τα σημάδια που αφήνουν
αυτές οι μάχες «μερικές
φορές είναι μακροχρόνιες
ή μόνιμες και εμποδίζουν
τη συμφιλίωση και την
ανοικοδόμηση που πρέπει
να λάβει χώρα μετά την
επιλογή της ηγεσίας».
Η ομάδα του John Crosbie
έφερε μια τεράστια, εξαπατημένη έκρηξη στο συνέδριο του 1983 που εξέλεξε τον Brian Mulroney
Προοδευτικό Συντηρητικό
ηγέτη. Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στραβά;
Ενώ ορισμένα μέλη του
κόμματος θεώρησαν ότι
η εξουσιοδοτημένη συνέλευση «διατηρεί και
υποστηρίζει την επιρροή
της ένωσης της εκλογικής
περιφέρειας στη διαδικασία επιλογής ηγεσίας»
διασφαλίζοντας έτσι τη
μελλοντική λογοδοσία του

Ο Michael Wilson (R) και ο Peter Pocklington (C) μετακόμισαν στον Brian Mulroney
μετά την πρώτη ψηφοφορία στο συνέδριο ηγεσίας των Progressive Conservative
στην Οτάβα στις 11 Ιουνίου 1983. Colin McConnell, Toronto Star Photograph Archive,
Ευγενική προσφορά της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο
αρχηγού, μια σαφή πλειο- – απλώς μετατράπηκε σε η μάχη σώμα με σώμα
ψηφία επιθυμούσε να προ- πλημμύρα (αγοράζοντας μεταξύ των διεκδικητών
χωρήσει σε άμεση εκλογή 10 ή 20 συνδρομές σε ορι- ήταν ορατή και διαφανής,
από μέλη του κόμματος, σμένες περιπτώσεις) ουσι- όπως και η δυναμική και ο
βλέποντας τη νέα προσέγ- αστικά αδρανείς ενώσεις ενθουσιασμός της οικοδόγιση ως «πιο δημοκρατική, εκλογικών περιφερειών μησης συνασπισμού στο
ανοιχτή και προσπελάσι- για να αρπάξουν τους 100 σώμα της συνέλευσης, σε
πραγματικό χρόνο.
μη». Υποστήριξαν επίσης βαθμούς».
ότι καθώς κάθε μέλος μπο- Η ανοιχτή στρατολόγηση Όλα δημιούργησαν μεριρεί να ψηφίσει για αρχηγό, νέων μελών και η άμεση κές αξέχαστες στιγμές:
«υπάρχει μεγάλο κίνητρο εκλογή έχουν επίσης εκτο- Στο συνέδριο των Φιλεγια τη στρατολόγηση νέων πίσει τους πιο αφοσιωμέ- λευθέρων του 1968 που
μελών στο κόμμα». Ένα νους τοπικούς ακτιβιστές επέλεξε τον Pierre Trudeau
επόμενο συνέδριο του και στελέχη των κομμά- ως ηγέτη, οι τηλεοπτικές
κόμματος σφράγισε τη των που εμφανίστηκαν κάμερες απαθανάτισαν
συμφωνία, επιλέγοντας αδιάφορα, στρατολογώ- την υπουργό Υγείας Judy
την άμεση εκλογική διαδι- ντας και καθοδηγώντας LaMarsh να προσπαθεί
κασία ηγεσίας, η οποία, με τον επόμενο υποψήφιο, απεγνωσμένα να πείσει
τη σειρά της, υιοθετήθηκε συγκεντρώνοντας ερά- τον Paul Hellyer να αποαπό το νεοσύστατο Συντη- νους, διευθύνοντας το συρθεί υπέρ του Robert
ρητικό Κόμμα του Καναδά γραφείο εκστρατείας και Winters για να «σταματο 2004. Όλα τα εθνικά χτυπώντας τις πόρτες την τήσει αυτό το κάθαρμα
κόμματα στον Καναδά ώρα των εκλογών. Σήμερα, Trudeau».
έχουν πλέον υιοθετήσει ποιος ξέρει εάν τα χιλιάδες Η ομάδα του John Crosbie
κάποια μορφή επιλογής νέα μέλη που προσλήφθη- έ φ ε ρ ε μ ι α τ ε ρ ά σ τ ι α ,
ηγεσίας με βάση τα μέλη. καν για να υποστηρίξουν ωραιοποιημένη έκρηξη
Εκ πρώτης όψεως, η άμεση έναν συγκεκριμένο υπο- στο συνέδριο του 1983
εκλογή του αρχηγού φά- ψήφιο ηγεσία θα συνεχί- που εξέλεξε τον Brian
νηκε να έχει πολύ νόημα. σουν να συνεισφέρουν σε Mulroney Προοδευτικό
Ήταν περισσότερο δημο- τοπικό επίπεδο για μεγάλο Συντηρητικό ηγέτη. Τι θα
μπορούσε ενδεχομένως
κρατικό από το συνέδριο χρονικό διάστημα;
που είχε εξουσιοδοτηθεί Παρά τις ατέλειες της να πάει στραβά; Λοιπόν, το
και είχε το πρόσθετο πλε- εξουσιοδοτημένης συνέ- είδωλο έγινε ανεξέλεγκτη
ονέκτημα ότι έφερε «νέο λευσης, τα πολιτικά κόμ- και έγινε αδίστακτο, ταξιαίμα» στο κόμμα μέσω της ματα έχασαν πολλά με δεύοντας ανάμεσα στους
την κατάρρευσή της. Οι 5.000 αντιπροσώπους,
στρατολόγησης μελών.
Όταν συνδυάστηκε με το ντόπιοι εκπρόσωποι σε έπεσε σε κουτιά τύπου και
σύστημα των 100 πόντων ένα συνέδριο ηγεσίας στε- τηλεοπτικές κάμερες. Ήταν
ανά εκλογική περιφέρεια, ρήθηκαν την ευκαιρία να καταπληκτική τηλεόραση.
το οποίο εμπόδιζε τις εκλο- συναντηθούν ως κόμμα, Στο συνέδριο της ηγεσίας
γικές περιφέρειες με 2.000 να δεσμευτούν με άλλα του NDP το 1989, ο υπομέλη να συντρίψουν εκεί- μέλη και να συμμετάσχουν ψήφιος Σάιμον ντε Γιονγκ
νες με 200 μέλη, ενθάρρυ- σε ένα εθνικό θέαμα. Όπως αναστατώθηκε και έχασε
νε τους υποψηφίους ηγε- έχει γράψει ο ιστορικός τον διαλογισμό του ποιον
σίας να στρατολογήσουν John Courtney, «Ο αντα- να υποστηρίξει όταν εξαστις περιοχές όπου το γωνισμός γίνεται για την φανίστηκε καθώς προσπακόμμα ήταν πιο αδύναμο. τηλεόραση, είτε στην πο- θούσε να βρει τη μητέρα
Αλλά να τι λέει ένας μακρο- λιτική είτε στον αθλητισμό. του για να πάρει τη συμχρόνιος Συντηρητικός για Ένα συνέδριο ηγεσίας που βουλή της: «Ω, μαμά, μαμά,
αυτό το «πλεονέκτημα»: «Η διήρκεσε αρκετές ημέρες τι να κάνω; Που πρέπει να
στοίβαξη ενώσεων εκλο- έδωσε μια τεράστια ευκαι- πάω?”
γικών περιφερειών δεν ρία στο κόμμα να παρουσι- Αντιπαραθέστε όλα αυτά
έχει ξεφύγει από τη μόδα αστεί στον λαό της χώρας με αυτό που συμβαίνει σήστη διαδικασία επιλογής στην εθνική τηλεόραση. μερα σε μονομελείς αναηγεσίας των Συντηρητικών Στις διαδοχικές κάλπες, μετρήσεις ηγεσίας με μία

ψήφο. Η διαπραγμάτευση
για την υποστήριξη κατά
της ψηφοφορίας γίνεται
εκ των προτέρων μεταξύ
των διαγωνιζομένων και
μυστικά. Ένας υποψήφιος
μπορεί να κάνει την καλύτερη ομιλία της ζωής του,
αλλά δεν πειράζει, γιατί
οι ψήφοι έχουν γίνει όλες,
έχουν σταλεί και καταγραφεί σε πίνακα εβδομάδες πριν. Σε μια ηγεσία με
κατάταξη προνομιακών
ψηφοδελτίων, χάνεται η
αναστολή των διαδοχικών
ψηφοφοριών και ο μόνος
τρόπος με τον οποίο ένα
κόμμα μπορεί να διατηρήσει τη βιωσιμότητα της
τηλεοπτικής εκδήλωσης
για την αποκάλυψη του
νέου αρχηγού είναι να
καθυστερήσει να ανακοινώσει τα αποτελέσματα
κάθε ψηφοφορίας.
Είναι ένα καλό στοίχημα
ότι η εξουσιοδοτημένη
σύμβαση δεν επιστρέφει:
οι μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν τη συμμετοχή και
διευρύνουν τη δημοκρατία σπάνια ανακαλούνται.
Πώς όμως θα μπορούσε να
βελτιωθεί το συντηρητικό
μοντέλο, ξεκινώντας από
το πώς θα μπορούσε να
συντομευθεί;
Η διαδικασία για την αντικατάσταση του Μπόρις
Τζόνσον ως ηγέτη του
Βρετανικού Συντηρητικού
Κόμματος παρέχει μερικές
χρήσιμες ιδέες. Δείτε πώς
εξελίσσεται αυτή η διαδικασία:
Ο Τζόνσον παραιτήθηκε
από ηγέτης στις 7 Ιουλίου
Την ημέρα των υποψηφιοτήτων, που ήταν στις 12
Ιουλίου, οκτώ υποψήφιοι
δήλωσαν, έχοντας κερδίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 20 βουλευτών για
να φτάσουν στην πρώτη
ψηφοφορία
Μεταξύ 13 Ιουλίου και 21
Ιουλίου, διαδοχικές ψηφοφορίες από την κοινοβουλευτική ομάδα των
Συντηρητικών με διαφορά
λίγων ημερών μείωσαν τον
αριθμό των υποψηφίων
έναν προς έναν, έως ότου
έμειναν μόνο δύο.
Περισσότερα από 200.000
μεμονωμένα μέλη του
κόμματος, τα οποία έχουν
πληρώσει εδώ και τρεις
μήνες, θα μπορούσαν στη
συνέχεια να επιλέξουν τον
νικητή με ταχυδρομική
ψηφοφορία, με το αποτέλεσμα να ανακοινωθεί στις
5 Σεπτεμβρίου.
Πολλά σημεία σχετικά με
αυτή τη διαδικασία είναι
εντυπωσιακά. Πρώτον, στο
αρχικό στάδιο της προσέγγισης του Ηνωμένου
Βασιλείου, η κοινοβουλευτική ομάδα των Βρετανών
Συντηρητικών διαδραματίζει πολύ πιο σημαντικό
ρόλο από το αντίστοιχο
του Καναδά στην επιλοσυνέχεια στη σελίδα 14
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Mea Culpa (Δικό μου σφάλμα): Η διαδικασία της συντηρητικής
ηγεσίας που βοήθησα να εφευρεθεί χρειάζεται αναθεώρηση
συνέχεια από τη σελίδα 13

γή ηγεσίας. το βρετανικό
σύστημα εξασφαλίζει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο υποστήριξης μεταξύ
των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεύτερον, οι ψηφοφορίες της
κοινοβουλευτικής ομάδας στρογγυλά προς γύρο

Brian Mulroney και διευθυντής επικοινωνίας υπό
τον Stephen Harper στο
Γραφείο του Ηγέτη της
Αντιπολίτευσης από το
2004-06. Είναι Διευθυντής
Ο σ υ γ γρ α φ έ α ς G e o f f στο Earnscliffe Strategies
Norquay ήταν επικεφαλής στην Οτάβα.
σύμβουλος κοινωνικής
Καθώς το Συντηρητικό πολιτικής στο Γραφείο του
Κόμμα του Καναδά προ- Πρωθυπουργού για τον
σβλέπει στις μελλοντικές
εκλογές για την ηγεσία,
αυτό είναι ένα μοντέλο
που θα ήθελαν να εξετάσουν.

για την εξάντληση του
αριθμού των υποψηφίων
απλοποιεί τη διαδικασία
για τους ψηφοφόρους του
κόμματος και εξαλείφει
την ανάγκη για ένα μεταβιβάσιμο προνομιακό ψηφοδέλτιο. Τρίτον, οι συνδρομές κομμάτων παγώνουν
από τρεις μήνες πριν από
την ψηφοφορία, επομένως

η ανάγκη στρατολόγησης
νέων μελών του κόμματος
απλά δεν υφίσταται.
Τέταρτον, ολόκληρη η βρετανική διαδικασία από
την αρχή μέχρι το τέλος
επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, και με
ένα κλάσμα του κόστους
και σημαντικά λιγότερη
φθορά για τους διαγωνι-

ζόμενους και το πάρτι από
την καναδική προσέγγιση.
Ίσως το πιο σημαντικό,
το κόμμα δεν θα μειωθεί
σε αυτή την κατάσταση
του παρευρισκόμενου για
έξι μήνες όπως συμβαίνει
στον Καναδά.

(αν και άλλες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ,
ετοιμάζονται να το κάνουν
επίσης). Θα μετέτρεπαν τη
χώρα μας αυτά τα μέτρα
σε κάποιου είδους διεθνές
νομικό απατεώνα; Κατά
την άποψή μου, υπάρχουν
ορισμένα προβλήματα με
αυτόν τον ισχυρισμό.
Πρώτον, είναι σημαντικό
να εστιάσουμε στην κύρια
παραβίαση του διεθνούς
δικαίου που τα προκαλεί
όλα αυτά: την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία.
Υπάρχει διαμάχη σχετικά
με το ποιες πράξεις συνιστούν «τις πιο σοβαρές
παραβιάσεις του διεθνούς
δικαίου», αλλά αυτή είναι
λίγο πολύ στην κορυφή
της λίστας. Η αποχή από
επιθετικό πόλεμο είναι
ένας βασικός κανόνας του
διεθνούς δικαίου, που συχνά αναφέρεται ως «επιτακτικός κανόνας», που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει
τρόπος να γίνει νόμιμη η
παραβίαση του κανόνα. Η
γενοκτονία, η οποία έχει
αξιόπιστα κατηγορηθεί
κατά της Ρωσίας, έχει το
ίδιο καθεστώς και αποτελεί
τη βάση για μια υπόθεση
που άσκησε η Ουκρανία
κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης.
Είναι σημαντικό ότι ο νόμος της ευθύνης του κράτους (το ίδιο σώμα νόμου,
παρεμπιπτόντως, από το
οποίο πηγάζει η ιδέα των
«αντίμετρων») λέει ότι οι
χώρες είναι υποχρεωμένες
να «συνεργάζονται για να
τερματίσουν με νόμιμα
μέσα» παράνομες πράξεις
που παραβιάζουν την επιτακτική κανόνες. Σε αυτή
την περίπτωση, ο Καναδάς
ενεργεί σε συνεννόηση με
άλλες χώρες για την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, και είναι μόνο η πρώτη από την πύλη σχετικά με
το καθεστώς εκκαθάρισης
και επαναπροσδιορισμού.
Έτσι, ως σημείο εκκίνησης,
το διεθνές δίκαιο προτείνει
ότι ο Καναδάς είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό
που κάνει, ή τουλάχιστον
να κάνει κάτι. Και οι κυρώσεις είναι, στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός με
τον οποίο εφαρμόζονται
συχνά οι απαντήσεις σε
κρατικό επίπεδο σε παράνομες πράξεις.
Μέχρι εδώ καλά. Το επόμενο σημείο είναι ότι ο νόμος
για τα «αντίμετρα» που
επικαλείται το άρθρο της

ΚΤΚ δεν εφαρμόζεται στην
πραγματικότητα, εκτός εάν
η ενέργεια του Καναδά δήμευση, ακολουθούμενη
από εκκαθάριση και διανομή περιουσιακών στοιχείων - είναι η ίδια παράνομη.
Εάν η ίδια η δήμευση είναι παράνομη, ο Καναδάς
έχει αρκετά καλή παρέα.
Όπως έχει τεκμηριώσει
το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Προσφύγων και Μετανάστευσης, οι ΗΠΑ, η Ελβετία
και μια σειρά από άλλα
κράτη το κάνουν αυτό εδώ
και χρόνια. Τα περιουσιακά
στοιχεία που υπόκεινται σε
αυτό το καθεστώς περιλαμβάνουν επίσης εκείνα
που μπορούν ήδη να δεσμευτούν βάσει του νόμου
Magnitsky, ένα άλλο μέτρο
που έλαβε ο Καναδάς σε
συνδυασμό με ομοϊδεάτες
συμμάχους.
Ως σημείο εκκίνησης, το
διεθνές δίκαιο προτείνει
ότι ο Καναδάς είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό
που κάνει, ή τουλάχιστον
να κάνει κάτι. Και οι κυρώσεις είναι, στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός με
τον οποίο εφαρμόζονται
συχνά οι απαντήσεις σε
κρατικό επίπεδο σε παράνομες πράξεις
Επιπλέον, η διεθνής πρακτική γύρω από την απαλλοτρίωση είναι εξαιρετικά
αδιευκρίνιστη. Υπάρχουν
ορισμένοι ευφυείς κανόνες
στην αρένα του διεθνούς
εμπορικού δικαίου, αλλά
αυτοί οι κανόνες υπόκεινται σε ευρεία εξαίρεση
όσον αφορά την εθνική
ασφάλεια και τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής
σε καιρό πολέμου ή άλλης
έκτακτης ανάγκης. Αυτή η
κατάσταση σαφώς πληροί
τις προϋποθέσεις.
Η μόνη περίπτωση όπου
τα μέτρα του Καναδά ενδέχεται να αρχίσουν να παίρνουν μια παράνομη κηλίδα
είναι εάν η κυβέρνηση
προσπαθήσει να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία
που ανήκουν στη ρωσική
κυβέρνηση, τα οποία, ως
σημείο εκκίνησης, καλύπτονται από το νόμο της
κρατικής ασυλίας. Αλλά
και αυτό είναι ένα αρκετά
περίπλοκο νομικό ζήτημα
που υπάρχει σε έναν τομέα του εθιμικού διεθνούς
δικαίου που εξακολουθεί
να εξελίσσεται. Εν πάση
περιπτώσει, η κυβέρνηση
του Καναδά και οι εταίροι
της φάνηκαν ψύχραιμοι σε
αυτήν την ιδέα, καθώς οι

κυρώσεις στοχεύουν τους
Ρώσους ολιγάρχες των
οποίων τα πλούτη στηρίζονται στην υποστήριξη
του καθεστώτος Πούτιν.
Ας υποθέσουμε, ωστόσο,
ότι η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και η
εκκαθάριση παραβιάζουν
κάποιους κανόνες του
διεθνούς δικαίου και οι
κανόνες για τα αντίμετρα μπαίνουν. Η ιδέα των
αντίμετρων είναι ότι ένα
κράτος (εδώ, ο Καναδάς)
μπορεί να σταματήσει να
συμμορφώνεται με κάποια
υποχρέωση που έχει βάσει
του διεθνούς νόμου, με
τρόπο που στοχεύει στο
να πείσει το παραβατικό
κράτος (εδώ, τη Ρωσία)
να σταματήσει τη δική
του παραβίαση (εδώ, την
εισβολή στην Ουκρανία).
Το θέμα είναι ότι, μόλις
αποσυρθεί η Ρωσία από
την Ουκρανία, ο Καναδάς
θα ήταν υποχρεωμένος να
σταματήσει το καθεστώς
δήμευσης, και πάλι με την
αμφισβητήσιμη βάση ότι
είναι κατά κάποιο τρόπο
παράνομο.
Αλλά ο νόμος των αντίμετρων είναι αρκετά συγκεκριμένος: πρέπει να λαμβάνονται «με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπεται η

επανάληψη της εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων», μόλις το επιτιθέμενο κράτος σταματήσει τη
συμπεριφορά του. Το κατά
πόσον υπάρχει αναγκαστικά υποχρέωση αποκατάστασης οτιδήποτε αφαιρέθηκε ως αποτέλεσμα
του αντίμετρου είναι ένα
πιο διαφοροποιημένο ζήτημα από ό,τι υποδηλώνει
η ιστορία της Καναδικής
Εταιρίας Αναμετάδοσης.
μια χώρα δεν θα μπορούσε
να καταστρέψει έναν ιερό
τόπο που είχε την υποχρέωση να προστατεύσει, για
παράδειγμα, αφού αυτό θα
σήμαινε ότι δεν θα υπήρχε τρόπος να επιστρέψει
στη συμμόρφωση με την
υποχρέωση. Αλλά δεν είναι καθόλου σαφές ότι τα
κατασχεθέντα χρήματα ή
περιουσία θα πρέπει να
επιστραφούν. Είναι άκρως
αμφισβητήσιμο ότι το
μόνο που θα ήταν νομικά
υποχρεωμένο να κάνει ο
Καναδάς είναι απλώς να
παύσει τις κυρώσεις, κάτι
που θα συνιστούσε «επαναφορά εκπλήρωσης των
εν λόγω υποχρεώσεων».
Αξίζει να θυμηθούμε ότι,
εάν το επιτιθέμενο κράτος
εδώ δεν ήταν μέλος του
Συμβουλίου Ασφαλείας

των Ηνωμένων Εθνών και
επομένως διέθετε δικαίωμα αρνησικυρίας, αυτό το
όργανο θα μπορούσε εύκολα να εγκρίνει ένα ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί
αυτά τα μέτρα και ακόμη
και κάποια που θα ήταν
πολύ πιο σκληρά. Από κει
και πέρα, το διεθνές δίκαιο
είναι ένας πολύπλοκος
στίβος, στον οποίο υπάρχουν πολλές αποχρώσεις
και δούναι και λαβείν. Σε
αυτήν την κατάσταση, τα
μέτρα του Καναδά μπορεί
να είναι δημιουργικά, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν
είναι προφανώς παράνομα. Και εξυπηρετούν έναν
ευρύτερο σκοπό ολόκληρης της διεθνούς έννομης
τάξης, που είναι να εμποδίσουν τα κράτη να κάνουν
επιθετικό, καταστροφικό
πόλεμο μεταξύ τους, με
όλες τις συνακόλουθες
συνέπειες. Ο Καναδάς έχει
σίγουρα το πνεύμα του
νόμου, τουλάχιστον, με το
μέρος του.

Δυτικής πολιτικής και των
μέσων ενημέρωσης για
την Ουκρανία, όπως είναι
κατανοητό, δεν προέκυψε
από κάποια εκτεταμένη
δημόσια συζήτηση. Αντίθετα, οι πολιτικοί και οι
συντάκτες που πανηγύριζαν για τη νεοαποκτηθείσα
ενότητα της Δύσης βασίστηκαν στα λαϊκά αισθήματα, την αυθόρμητη απέχθεια για την απρόκλητη
εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν
σε μια ανεξάρτητη χώρα
και τον θαυμασμό για το
θάρρος που επέδειξαν
οι Ουκρανοί απέναντι σε
έναν βάναυσο και αδίστακτο εχθρό.
Αλλά τα συναισθήματα αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα
από τις πολιτικές που συμβάλλουν στη δημιουργία
τους. Οι δυτικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και το
Ιράκ αποτελούν πρόσφατα
παραδείγματα: Αρχικά δη-

μοφιλείς, τελικά βοήθησαν
στην άνοδο του Ντόναλντ
Τραμπ στην εξουσία ως,
εν μέρει, αντιπολεμικού
υποψηφίου.
Τέτοιες ανατροπές συμβαίνουν επειδή οι απλοί
πολίτες δεν συμμερίζονται, και δεν μπορούν, να
μοιραστούν τους λόγους
για τους οποίους πολλοί
πολιτικοί και δημοσιογράφοι συνεχίζουν να παίρνουν έντονες θέσεις πολύ
καιρό αφότου παύουν να
είναι αποτελεσματικές.
Οι πολιτικοί στις δημοκρατικές χώρες τείνουν να
βρίσκουν στον πόλεμο στο
εξωτερικό ένα πεδίο για
τολμηρούς ελιγμούς και
ρητορική που δεν τους είναι διαθέσιμη στο εσωτερικό: Οι δημοσιογράφοι και
οι σχολιαστές στις εύπορες
κοινωνίες έχουν από καιρό
την τάση να αναζητούν την
ηθική σοβαρότητα (και
την αυτοπροβολή) στους

πολέμους των άλλων.
Οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κανένα πολιτικό
ή δημοσιογραφικό κατεστημένο δεν έχουν τέτοια
επαγγελματικά και ιδεολογικά κίνητρα. Είναι επίσης
περισσότερο εκτεθειμένοι
στις οικονομικές αντιξοότητες και διατεθειμένοι να
αλλάξουν γνώμη για τους
πολέμους που μοιάζουν να
διαρκούν για πάντα.
Όπως συμβαίνει, οι απλοί
πολίτες δεν ενημερώθηκαν ποτέ επαρκώς για τους
απότομους οικονομικούς
και στρατιωτικούς κινδύνους ενός παρατεταμένου
πολέμου εναντίον μιας
πυρηνικής υπερδύναμης.
Οι δυτικοί αναλυτές έχουν
τονίσει τις στρατιωτικές
αποτυχίες και την οικονομική αδυναμία της Ρωσίας στα πρώτα στάδια
της εισβολής της στην

Κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων: Ο Καναδάς
έχει το Πνεύμα του Διεθνούς Δικαίου στο πλευρό του
Ρόμπερτ Κιουρί
Όπως έχει αναφερθεί ευρέως, η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε πρόσφατα
το νομοσχέδιο C-19, μια
πράξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού που περιέχει
επίσης μέτρα που εξουσιοδοτούν την καναδική
κυβέρνηση να δημιουργήσει ειδικές οικονομικές
κυρώσεις σχετικά με την
εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Αυτός ο μηχανισμός προήλθε από το
έργο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Προσφύγων και
Μετανάστευσης (WRMC),
το οποίο υποστήριξε ένα
νομοσχέδιο γενικότερης
εφαρμογής που υποβλήθηκε από τη γερουσιαστή
Ratna Omidvar πριν από
αρκετούς μήνες. Ωστόσο,
ο συγκεκριμένος στόχος
της κυβέρνησης με αυτή
τη νεότερη έκδοση είναι
να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν
στη ρωσική κυβέρνηση,
πολίτες ή κατοίκους, να
τα ρευστοποιήσει και να
χρησιμοποιήσει τα έσοδα
για να βοηθήσει την Ουκρανία.
Μια πρόσφατη είδηση του
CBC ανέφερε τα λόγια ενός
Ευρωπαίου εμπειρογνώμονα διεθνούς δικαίου ότι
κάτι τέτοιο θα αναγκάσει
τον Καναδά να παραβιάσει
το διεθνές δίκαιο. Το επιχείρημα φαίνεται να είναι
ότι οι ίδιες οι κυρώσεις
θα ήταν κανονικά παράνομες, αλλά, σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο των
«αντίμετρων», μπορούν να
δικαιολογηθούν ως ένας
τρόπος εξαναγκασμού της
Ρωσίας να σταματήσει την
παράνομη εισβολή της.
Ωστόσο, όταν η Ρωσία αλλάξει τη συμπεριφορά της,
ο Καναδάς θα είναι υποχρεωμένος να τερματίσει
τις κυρώσεις και να αποκαταστήσει τα περιουσιακά
στοιχεία στους ιδιοκτήτες
τους. Δεδομένου ότι τα
περιουσιακά στοιχεία θα
ρευστοποιούνταν, δεν θα
μπορούσε να υπάρξει αποκατάσταση, και έτσι ο Καναδάς θα είχε παραβιάσει
το διεθνές δίκαιο.
Ο Καναδάς είναι συνήθως
πολύ καλός πολίτης όσον
αφορά τη συμμόρφωση
με το διεθνές δίκαιο, αλλά
είναι η πρώτη χώρα της G7
που λαμβάνει μέτρα για
τον επαναπροσδιορισμό
των περιουσιακών στοιχείων με αυτόν τον τρόπο

Ο Robert J. Currie είναι
Καθηγητής Νομικής και
Διακεκριμένος Καθηγητής Έρευνας στη Νομική
Σχολή Schulich του Πανε-

Η Ουκρανία δεν πρέπει να
υπερβάλλει με την υποστήριξη
των συμμάχων της
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Οι χρόνοι αναμονής για εισαγωγή στο νοσοκομείο
από το ER είναι σε υψηλό επίπεδο στο Οντάριο. Είναι
ένα σύμπτωμα δυσλειτουργίας σε όλο το σύστημα
«Το τμήμα επειγόντων περιστατικών είναι πάντα κάτι σαν το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», είπε σε
μεγάλο ημερήσιο έντυπο του Τορόντο η πρόεδρος του Καναδικού Ιατρικού Συλλόγου.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Στο τμήμα επειγόντων
περιστατικών του νοσοκομείου Michael Garron
του Τορόντο, περισσότερα
από 300 άτομα την ημέρα
αναζητούν ιατρική βοήθεια, μια αύξηση 40 έως
50 τοις εκατό σε σχέση με
την περίοδο πριν από την
πανδημία.
Στο νοσοκομείο St.
Michael’s, το τμήμα επειγόν των περισ τατικών
βλέπει ασθενείς που είναι
πολύ πιο άρρωστοι από
εκείνους που αναζήτησαν
φροντίδα πριν από τον
COVID-19.
Οι ειδικοί λένε ότι η πίεση
επηρεάζει τα νοσοκομεία
σε ολόκληρη την επαρχία, καθώς τα τμήματα
επειγόντων περιστατικών
συνεχίζουν να πορεύονται
σε όγκους με αριθμούς
ρεκόρ ασθενών που έχουν
πολύ υψηλή οξύτητα και
περίπλοκες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης.
Το αποτέλεσμα είναι ότι ο
μέσος χρόνος αναμονής
για εισαγωγή σε νοσοκομείο της επαρχίας μέσω
του τμήματος επειγόντων
περιστατικών είναι σε υψηλό επίπεδο — 20 ώρες τον
Απρίλιο, από 16 ώρες το
2017-18, τον τελευταίο
χρόνο που ήταν διαθέσιμα
τα δεδομένα.
Όμως, όσο κακοί κι αν είναι
οι χρόνοι αναμονής, είναι
σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήματος που
είναι όλο το σύστημα.
«Το τμήμα επειγόντων
περιστατικών είναι πάντα
κάτι σαν το καναρίνι στο
ανθρακωρυχείο», είπε η
Δρ Κάθριν Σμαρτ, πρόεδρος του Καναδικού Ιατρικού Συλλόγου. «Όταν τα
πράγματα δεν λειτουργούν
καλά εκεί, είναι συνήθως
επειδή υπάρχουν άλλοι καταπιεστκοί παράγοντες σε
όλο το σύστημα… που στη
συνέχεια δημιουργούν τις
προϋποθέσεις στο τμήμα

επειγόντων περιστατικών
να επανέλθουν, επειδή
αυτό, είναι το ένα μέρος
που δεν κλείνει ποτέ και
δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί τους ασθενείς».
Τα υψηλότερα ποσοστά
εισδοχής σε συνδυασμό
με τις ελλείψεις προσωπικού το καθιστούν «πολύ
δύσκολο επειδή δεν διαθέτουμε επαρκές προσωπικό
για τη φροντίδα των ασθενών», δήλωσε ο Smart. Και,
φυσικά, αυτό δυσκολεύει
επίσης τον κύκλο εργασιών (ασθενούς)».
Η επίλυση του προβλήματος θα απαιτήσει μια
μεγάλη αναμόρφωση των
συστημάτων που δεσμεύουν τα νοσοκομεία, είπε
— πρωτοβάθμια και κατ’
οίκον φροντίδα, καθώς και
μακροχρόνια περίθαλψη.
«Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να
ζήσουν ανεξάρτητα, που
καταλήγουν να μένουν
στο νοσοκομείο για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
επειδή αυτή η υποστήριξη
της κοινότητας δεν είναι
διαθέσιμη», είπε η Smart.
«Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα», είπε η Smart. «Επειδή
όταν έχετε ήδη χαμηλή
νοσοκομειακή χωρητικό-

τητα, όπως κάνουμε στον
Καναδά και στο Οντάριο,
που έχει τον μικρότερο
αριθμό νοσοκομειακών
κλινών στον Καναδά, πρέπει να χρησιμοποιούνται
κατάλληλα».
Και είπε ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να
αλλάξει για να βελτιωθεί
η πρόσβαση σε οικογενειακούς γιατρούς, οι οποίοι
δεν μπορούν πάντα να
διαχειριστούν περίπλοκες
ασθένειες και πρέπει να
εργάζονται ως μέλη μιας
ομάδας. Πολλοί επίσης
εγκαταλείπουν το επάγγελμα.
«Είναι προκλητικό όπως
είναι τώρα για τους γιατρούς να αναλαμβάνουν
πολύπλοκους ασθενείς.
Συχνά λόγω του τρόπου
με τον οποίο πληρώνονται,
(που) δεν τους επιτρέπει
να έχουν χρόνο για αυτό»,
είπε η Smart. «Γιατί πιστεύουμε ότι ένα άτομο ως
άτομο μπορεί να φροντίσει
κάποιον με όλες τις πολυπλοκότητες της σύγχρονης
ζωής αυτή τη στιγμή σε
ένα ραντεβού 15 λεπτών
για 30 $ και να διευθύνει
ένα γραφείο;»
Η πανδημία έχει φέρει
το σύστημα σε σημείο

κρίσης, με καθυστερήσεις
στις διαγνώσεις και τις
χειρουργικές επεμβάσεις.
Στο νοσοκομείο St.
Michael’s, μέρος του δικτύου Unity Health, το τμήμα
επειγόντων περιστατικών
βλέπει ασθενείς που έχουν
παθήσεις που έχουν επιδεινωθεί περισσότερο από
ότι οιασθενείς πριν από
την πανδημία.
Το νοσοκομείο βλέπει
επίσης τεράστιες αυξήσεις στους όγκους των
τραυματισμών και “αυτό
θεωρείται ότι οφείλεται
στην αυξημένη βία λόγω
έλλειψης πόρων πρόληψης”, δήλωσε η Δρ Κάρολιν
Σνάιντερ, επικεφαλής της
επείγουσας ιατρικής του
νοσοκομείου.
Το αποτέλεσμα είναι ότι
3.000 περισσότεροι ασθενείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο τον τελευταίο
χρόνο σε σύγκριση με το
έτος πριν από την εμφάνιση του COVID-19.
Η ζήτηση για κρεβάτια
εμφανίζεται ταυτόχρονα
με μια κρίσιμη έλλειψη
εγγεγραμμένων νοσοκόμων και ένας ασθενής δεν
μπορεί να μετακινηθεί σε
κρεβάτι εκτός εάν υπάρχει
νοσοκόμα που μπορεί να

φροντίσει αυτόν τον ασθενή. Είναι ένα πρόβλημα
που η Snider είπε ότι δεν
είναι μοναδικό σε κανένα
ίδρυμα.
Συμβαίνει επίσης καθώς τα
νοσοκομεία προσπαθούν
να μειώσουν τις καθυστερήσεις χειρουργικών
επεμβάσεων.
Εν τω μεταξύ, οι εγγεγραμμένες νοσοκόμες εγκαταλείπουν το επάγγελμα
λόγω εξουθένωσης καθώς και του κυβερνητικού
νομοσχεδίου 124, που
περιορίζει τις αυξήσεις
των μισθών στο 1 τοις
εκατό, σε μια εποχή που
ο φόρτος εργασίας αυξάνεται και οι ασθενείς είναι
πιο άρρωστοι. Η Snider
είπε ότι τα υψηλότερα
φορτία ασθενών σημαίνει
ότι οι νοσηλευτές χάνουν
διαλείμματα και διακοπές
- τους κύριους λογους
που χρειάζονται για να
αναρρώσουν.
«Νομίζω ότι είναι οι πιο
υποτιμημένοι για το είδος
της δουλειάς που κάνουν»,
είπε η Snider των εξειδικευμένων εγγεγραμμένων
νοσοκόμων, «οικονομικά
όσον αφορά το είδος της
περίθαλψης που παρέχουν, που σώζει ζωές, απίστευτα δύσκολο — απαιτεί
υψηλές δεξιότητες.»
Στο Νοσοκομείο Michael
Garron, το τμήμα επειγόντων περιστατικών ασχολείται επίσης με ασθενείς
που χρειάζονται πιο οξεία
φροντίδα, γεγονός που
είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες εισαγωγές στο
νοσοκομείο, δήλωσε ο Δρ
Kyle Vojdani, επικεφαλής
και ιατρικός διευθυντής
του τμήματος επειγόντων
περιστατικών του νοσοκομείου.
Ο όγκος των ασθενών
έχει επίσης αυξηθεί λόγω
ορισμένων άλλων παραγόντων, είπε ο Vojdani,
συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών αυξήσεων
στους εθισμούς ψυχικής

υγείας, τραυματισμών καθώς οι άνθρωποι έγιναν
πιο δραστήριοι κατά τη
διάρκεια της πανδημίας
και ορισμένων αναπνευστικών ασθενειών, που
δεν είναι τυπικές αυτή την
εποχή του χρόνου, αλλά
αποτέλεσμα της έκθεσης
στο ελεύθερο περιβάλλον
καθώς υποχώρησαν οι
περιορισμοί του COVID-19.
Είπε ότι είναι μια πίεση
σε ένα τμήμα επειγόντων
περιστατικών που εργαζόταν ήδη με την ανώτατη
ταχύτητα.
«Το σύστημα δεν είχε την
εφεδρική χωρητικότητα»,
είπε ο Vojdani. «Σίγουρα
λειτουργούσε πάντα σε
πολύ υψηλό επίπεδο. Και
τώρα αυτό που ζητείται
από τα τμήματα έκτακτης
ανάγκης σε όλη την επαρχία και σε ολόκληρη τη
χώρα είναι να μην λειτουργούν στο 100 ή 110 τοις
εκατό - τους ζητείται να
λειτουργούν στο 160 τοις
εκατό».
Είπε ότι θα χρειαστεί ομοσπονδιακή και επαρχιακή
χρηματοδότηση για να
βοηθηθούν τα τμήματα
έκτακτης ανάγκης, το μόνο
μέρος όπου οι άνθρωποι
μπορούν να έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη 24
ώρες την ημέρα.
«Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε το δίχτυ ασφαλείας που προορίζεται να
υποστηρίξει την κοινότητα όταν βρισκόμαστε σε
καταστάσεις όπως αυτή»,
είπε ο Vojdani. «Επειδή
αυτή τη στιγμή σίγουρα
αναδύονται ρωγμές. Και
ανησυχώ πολύ για το σύστημά μας και σίγουρα
τους ασθενείς που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας».
Ο Vojdani πρόσθεσε, «Συνεχίζουμε να κάνουμε το
καλύτερο δυνατό, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο
να το κάνουμε κάθε μέρα
καθώς αυτό το ζήτημα
συνεχίζεται».

Το Οντάριο πιέζει για περισσότερη μετανάστευση εν μέσω κρίσης εργασίας
ΤΟΡΟΝΤΟ — Ο πρωθυπουργός του Οντάριο
Νταγκ Φορντ σχεδιάζει να
θέσει ζητήματα σχετικά
με τη μετανάστευση και
την έλλειψη ειδικευμένου
εργατικού δυναμικού, καθώς οι πρωθυπουργοί των
επαρχιών από όλη τη χώρα
πρόκειται να συναντηθούν
την επόμενη εβδομάδα
στη Βικτώρια, B.C.
Η συνάντηση πρόκειται να
επικεντρωθεί σε μεγάλο
βαθμό σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης, με
τους πρωθυπουργούς να
ελπίζουν ότι θα πιέσουν
την κυβέρνηση για αυξημένη μεταφορά χρηματοδότησης για την υγεία στον
Καναδά.
Αλλά ο Ford τονίζει επίσης

τα εργασιακά ζητήματα σε
μια δήλωση σχετικά με τις
προτεραιότητές του για τη
συνάντηση, λέγοντας ότι
χρειάζονται περισσότεροι
ειδικευμένοι εργαζόμενοι
για να αντιμετωπιστεί μια
«ιστορική έλλειψη εργατικού δυναμικού» και οι
πρωθυπουργοί δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι
τους.
Η συμφωνία μετανάστευσης του Οντάριο με την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση λήγει το φθινόπωρο
και η επαρχία πιέζει για
μεγαλύτερο αριθμό ειδικευμένων εργαζομένων
και μεγαλύτερη ευελιξία
όσον αφορά τους τύπους
εργαζομένων που μπορεί
να προσελκύσει.

Ο Monte McNaughton,
ο επαρχιακός υπουργός
εργασίας, μετανάστευσης,
κατάρτισης και ανάπτυξης
δεξιοτήτων, λέει σε συνέντευξή του ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας παραμένουν ακάλυπτες
στο Οντάριο και κοστίζει
στην οικονομία πολλά χρήματα.
Η επαρχία είχε ζητήσει από
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διπλασιάσει τον
αριθμό των μεταναστών
στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποψηφίων Μεταναστών του Οντάριο από
9.000, αλλά ο McNaughton
λέει ότι πρόσφατα έλαβε
ειδοποίηση ότι η κατανομή θα αυξηθεί σε 9.700.
Του Ι. Σαραϊδάρη

16

July 21, 2022

Ελληνικό Σπίτι για τους ηλικιωμένους
Από τον εσπερινό για την γιορτή των Αγίων Αναργύρων.
Είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί η εκκλησία μετά από
κλείσιμο δυόμιση χρόνων λόγω του ιού.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974.
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Αν. Κατσανιώτης: οι Έλληνες της Διασποράς πρωταγωνιστές
και στην παγκόσμια επιστημονική έρευνα
- Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών στο 1ο
Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο
Την ανάγκη δικτύωσης
των δυνάμεων του Οικουμενικού Ελληνισμού για
την προώθηση κοινών
συνεργειών προς όφελος
της πατρίδας επισήμανε
ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης
απευθύνοντας χαιρετισμό στο 1ο Παγκόσμιο
Πανομογενειακό Ιατρικό
Συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός
Εξωτερικών, αρμόδιος
για τον Απόδημο Ελληνισμό, τόνισε πως σύντομα
θα τεθεί σε λειτουργία
η ψηφιακή πλατφόρμα
απογραφής των χιλιάδων
ακαδημαϊκών, επιστημόνων και ερευνητών Ελληνικής καταγωγής οι οποίοι
πρωταγωνιστούν στην
παραγωγή γνώσης παντού
στον κόσμο. Παράλληλα,
σημείωσε πως το Υπουργείο Εξωτερικών, κεντρικά
αλλά και μέσω των Διπλωματικών και Προξενικών
Αρχών του ανα την υφήλιο, θα συμβάλει σε κάθε
προσπάθεια ανάδειξης και
προβολής, κάθε αξιόλογης
συνέργειας των Ελλήνων
ιατρών και επιστημόνων,
στους τομείς της ιατρικής,
της βιοτεχνολογίας και της
καινοτομίας.
Το Συνέδριο, το οποίο
αποτελεί πρωτοβουλία
της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού &
Δημόσιας Διπλωματίας
και του Τμήματος Ιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ), πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου «Aristotle Medical
Forum». Οι εργασίες του
ξεκίνησαν την Παρασκευή
(15/07/2022) στο Μέγαρο
Μουσικής της Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρωθούν
την Κυριακή (17/07/2022).
Με κεντρικό τίτλο του συνεδρίου «Ο Ιπποκράτης
συναντά τον Αριστοτέλη», οι απανταχού Έλληνες
ιατροί που έχουν δώσει
τον όρκο του Ιπποκράτη
συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο που φέρει το
όνομα του Αριστοτέλη,
προκειμένου να ενώσουν
τις δυνάμεις τους για την
πρόοδο της Επιστήμης
και τη διάδοση του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.
Με τον τρόπο αυτό, το
1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο
θα έχει τη σφραγίδα των
ελληνικών ιατρικών συλλόγων (Hellenic Medical
Societies). Επίσης, η πραγματοποίηση παράλληλων
ομιλιών και διαδραστικών
στρογγυλών τραπεζιών,
θα βοηθήσει στη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ
των συμμετεχόντων, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για
καινοτόμες συνέργειες
των ελληνικής καταγωγής

επιστημόνων μεταξύ τους,
αλλά και με το μητροπολιτικό κέντρο. Επιπλέον,
θα αναδείξει το δυναμικό
των Ελλήνων ιατρών στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Να σημειωθεί πως συνολικά συμμετέχουν 220
επιστήμονες από 25 κρά-

τη όλων των ηπείρων,
αλλά και ιατρικές ενώσεις
από 20 κράτη, όλοι τους
Έλληνες ομογενείς Έλληνες ιατροί και ερευνητές
της Διασποράς που εργάζονται στα κορυφαία
ακαδημαϊκά ιδρύματα
του εξωτερικού όπως
Uppsala University (Σουηδία), University of Illinois

(ΗΠΑ), School of Medicine,
University of Leeds (ΗΒ),
Harvard Medical School
(ΗΠΑ), Research Center,
Jane and John Justin
Neurosciences Center
Cook Children’s (ΗΠΑ),
Imperial College London
(ΗΒ), Indiana University
School of Medicine (ΗΠΑ),

EPFL Medical School (Ελ- μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο συνομιλητή και
βετία) κ.α.
εταίρο σας, όπως και κομβικό σημείο αναφοράς
Σημεία ομιλίας:
στις επιστημονικές προΟ κ. Κατσανιώτης κατά την σπάθειες και αναζητήσεις
τοποθέτησή του υπογράμ- σας. Επιθυμία μας είναι
μισε πως «Η δημιουργία να συνεισφέρουμε, στο
αυτού του πολύτιμου δι- μέτρο του δυνατού, στην
κτύου αποδήμων Ελλήνων προσπάθεια ανάδειξης και
ιατρών και επιστημόνων προβολής, ανά την υφήλιο,
αποτέλεσε όραμα όλων μέσα από το δίκτυο της
μας. Έχει σήμερα δρομο- Κεντρικής Υπηρεσίας και
λογηθεί και καταβάλλονται των Διπλωματικών και
εργώδεις προσπάθειες, με Προξενικών Αρχών μας,
στόχο την επιτυχή ολο- κάθε αξιόλογης συνέργεικλήρωσή του, προς όφε- ας των Ελλήνων ιατρών και
λος της πατρίδας και του επιστημόνων, είτε μεταξύ
απανταχού Ελληνισμού. σας είτε με συναδέλφους
Σε αυτό το έργο θα είναι σας στο εξωτερικό, στους
καθοριστικής σημασίας η τομείς της ιατρικής, της
συμβολή σας και οι δημι- βιοτεχνολογίας και της καιουργικές προτάσεις σας νοτομίας. Ζητούμενο και
τις οποίες είμαστε πρό- απώτερος στόχος θα είναι
θυμοι να ακούσουμε και πάντοτε η προώθηση και η
να συνδράμουμε». Πα- μεγέθυνση του επιστημοράλληλα πρόσθεσε «Το νικού αποτυπώματος του
Υπουργείο Εξωτερικών Ελληνισμού που διαπρέπει
στο εξωτερικό».

Τα μέλη του Καναδικού Εθνοτικού Τύπου, γιόρτασαν την
Ημέρα του Καναδά.
Βράβευσαν τον Γεν. Πρόξενο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Την Παρασκευή της 8 ης
Ιουλίου αντιπροσωπευτικός αριθμός μελών του
Εθνοτικού Τύπου και ραδιοφώνου του Καναδά,
παραβρέθηκαν στην πρώτη εκδήλωση του Οργανισμού μετά από την πάροδο δυόμιση χρόνων για να
γιορτάσουν την γενέθλια
Ημέρα της νέας τους πατρίδας και ταυτόχρονα να
παραστούν και να συμμετάσχουν στην τελετή της
βράβευσης, για το εξαίρετο έργο της προσφοράς
του στον Ελληνισμό του
Τορόντο, του Βίκτωρα Μαλιγούδη, ενός δραστήριου
Έλληνα που υπηρέτησε
στο Τορόντο στην Θέση
του Γεν. Προξένου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η γιορτινή εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο
Πολυμενάκειο Πολιτιστικό

κέντρο της Ελληνικής κοινότητας τιμήθηκε από τις
παρουσίες πολλών επώνυμων της πολιτικής σκηνής του Τορόντο. Κύριος
χορηγός της εκδήλωσης
ήταν ο πρώην βουλευτής
των Ομοσπονδιακών Φιλελευθέρων και μετά Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης
Καρύγιαννης που είναι και
μέλος εφ όρου ζωής του
Οργανισμού. Ο πρώην
Δικαστής Βασίλης Φάτσης
και αυτός τιμώμενο μέλος
στην διάρκεια της ζωής.
Ο βουλευτής των Προοδευτικών Συντηρητικών
Άρης Μπαμπίκιαν, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας Καναδά κ.
Γιώργος Δημητρακόπουλος, το μέλος του Οργανισμού πρώην υπουργός
των Ομοσπονδιακών Φιλελευθέρων Τζο Βόλπε,
ο δημοτικός σύμβουλος

Νίκος Μαντάς.
Ο θωμάς Σάρας αειθαλής
πρόεδρος του Οργανισμού
οργάνωσε και παρουσίασε

μια επιτυχημένη και σωστά
από μέλη των εθνοτικών
εκτελεσμένη βραδιά.
Τ ο ά γ ν ω σ το μ ο υ σ ι κό κοινοτήτων παρουσίασε
γκρούπ αποτελούμενο ένα ολοκληρωμένο και
ζεστό πρόγραμμα.
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Η Ουκρανία δεν πρέπει να
υπερβάλλει με την υποστήριξη
των συμμάχων της
συνέχεια από τη σελίδα 14
Ουκρανία. Αλλά ελάχιστα
έλαβαν υπόψη τους το ότι,
σε αντίθεση με τους ηγέτες
της Βόρειας Κορέας και του
Ιράν που στοχοποιήθηκαν
από τις δυτικές κυρώσεις,
ο Πούτιν ήταν πρόθυμος
και ικανός να εξαπολύσει
μια παγκόσμια ενεργειακή
και επισιτιστική κρίση σε
αντίποινα.
Ούτε προέβλεψαν ότι, καθώς η Κίνα και η Ινδία αγοράζουν πρόθυμα ρωσικό
πετρέλαιο με έκπτωση
και οι μη δυτικές χώρες
αρνούνται να επιβάλουν
κυρώσεις στη Ρωσία, τα
έσοδα του Κρεμλίνου θα
αυξάνονταν στην πραγματικότητα αντί να μειώνονται.

Το ρούβλι δεν μετατρέπεται ακριβώς σε “συντρίμμια”, όπως υποσχέθηκε ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν. Αντίθετα, κάθε
μέρα φέρνει πλέον νέους
φόβους για επικείμενες
καταστροφές ακόμη και σε
πολύ ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο αγωγός φυσικού
αερίου της Ρωσίας προς
τη Γερμανία πρόκειται να
υποβληθεί σε συνήθη συντήρηση και να κλείσει.
Αν, όπως φαίνεται πιθανό, ο Πούτιν δεν ανοίξει
ξανά πλήρως τον αγωγό, η
ισχυρότερη οικονομία της
Ευρώπης θα μπορούσε να
βυθιστεί σε βαθιά ύφεση.
Εν μέσω μαζικής ανεργίας,
η δημόσια συμπάθεια στη
Γερμανία για τον Melnyk,
τον Ουκρανό διπλωμάτη,
θα αρχίσει να υποχωρεί. Ο

Ζελένσκι επίσης κινδυνεύει να χάσει μέρος τεράστιου βαθμού στήριξης που
έχει στο Ηνωμένο Βασίλειο
μετά την αμέριστη υποστήριξή του στον Τζόνσον.
Σίγουρα, η κοινή γνώμη
στην Ευρώπη αλλάζει ήδη
γρήγορα, καθώς ο πληθωρισμός σε επίπεδα ρεκόρ
τροφοδοτεί τους φόβους
για μια καταστροφική οικονομική κρίση. Σύμφωνα
με δημοσκόπηση που διεξήχθη σε 10 ευρωπαϊκές
χώρες από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Εξωτερικών
Σχέσεων τον περασμένο
μήνα, εκείνοι που επιθυμούν τον τερματισμό του
πολέμου το συντομότερο
δυνατό είναι περισσότεροι
από εκείνους που επιδιώκουν να τιμωρήσουν τη
Ρωσία.

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

Αυτή η πλειοψηφία στη
Δύση είναι πολύ πιθανό
να αυξηθεί περαιτέρω,
θα μπορούσε ακόμη και
να γίνει αδιάφορη για την
τύχη των Ουκρανών καθώς οι οικονομικές προοπτικές επιδεινώνονται. Η
εγκατάλειψη των Ουκρανών στον πόλεμο ενάντια
στη Ρωσία θα ήταν λάθος,
όπως ήταν η εγκατάλειψη
των Αφγανών στους Ταλιμπάν. Ωστόσο, πρέπει
να προετοιμαστούμε για
την πιθανότητα ότι άλλη
μια βιαστική και κακοσχεδιασμένη επέμβαση
που υποστηρίζεται από τις
πολιτικές ελίτ και τα μέσα
ενημέρωσης θα εξελιχθεί
σε αποτυχία, πλήττοντας
τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι
θα βοηθούσε.

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο:
Ένα Πετυχημένο πανηγύρι.

********

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:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μετά από
τρία ολόκληρα χρόνια το
30ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ), στον
περίβολο της εκκλησίας
του Αγίου Ιωάννη, από
την Παρασκευή 8 έως την
Κυριακή 10 Ιουλίου, 2022.
Με σύμμαχο τον καταπληκτικό καιρό, περισσότερα από 4,800 άτομα,
παρευρέθησαν στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της
Κοινότητας δηλώνοντας
με την παρουσία τους την
υποστήριξη και την αγάπη
τους για τον οργανισμό!
Μεταξύ αυτών ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Μαλιγκούδης,
εκπρόσωποι των παροικιακών εθνοτοπικών συλλόγων – οργανισμών, τα
μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, οι Ιερείς
των τεσσάρων εκκλησιών
της ΕΚΤ καθώς και όλες οι
κυρίες της Πρόνοιας. Ο
Νίκος Μαντάς, σύμβουλος
Scarborough-Agincourt,
μας τίμησε με την παρουσία του και παρέδωσε τιμητική πλακέτα προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ. Φυσικά δεν έλειψαν οι
άξιοι και ικανοί εθελοντές,
που δίνουν τον καλύτερο
τους εαυτό, για να συμπαρασταθούν τόσο σε αυτή
την εκδήλωση, όσο και σε
όλα τα δρώμενα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Το μουσικό πρόγραμμα
επιμελήθηκαν με σειρά
εμφάνισης το συγκρότημα «Seizmos», η τοπική
ορχήστρα «Παρέα» με τη
Δήμητρα Καχριμανίδου,
η ορχήστρα «ΟΠΑ- ΟΠΑ»
που ξεσήκωσαν το πλήθος και τις τρεις μέρες του
φεστιβάλ.

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
που ομολογουμένως έδωσε δυναμικό παρόν! Πλήθος νέων διασκέδασαν
τόσο με παραδοσιακά όσο
και με πιο μοντέρνα λαϊκά
ακούσματα και χόρεψαν
με άφθονο κέφι και ενθουσιασμό.

λαυσαν παραδοσιακό ελληνικό φαγητό, άφθονη
μπύρα αλλά και κρασί!
Με τη συνεισφορά και την
αρωγή του κοινού συγκεντρώθηκε το συνολικό
ποσό των $115,193!

Τα χορευτικά τμήματα της
Ε.Κ.Τ. έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προσφέροντας ένα μοναδικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου.
Την Κυριακή 10 Ιουλίου το
καλλιτεχνικό σχήμα περιελάμβανε παραστάσεις από
το χορευτικό συγκρότημα
του Πανμεσσηνιακού Συλλόγου και της Λεβεντιάς
που ξεσήκωσαν το κοινό
με τη δυναμική τους παρουσία.

Ευχαριστούμε όλους τους
παρευρισκόμενους για την
αυθεντική και παραδειγματική αγάπη και εμπιστοσύνη στην Ελληνική
Κοινότητα που προσπαθεί
μέσα από τα εκπαιδευτικά
και πολιτιστικά της προγράμματα να διατηρήσει
το πνεύμα της ελληνικής
ταυτότητας και πολιτισμού
Εγκάρδιες ευχαριστίες στις για την ομογένεια.
εταιρείες Dino’s Sound,
Costco Wholesale, Serano Εκ μέρους της προέδρου κ.
Bakery και Parkview Manor Μπέτυς Σκουτάκη και του
για τη συμβολή τους στην Διοικητικού Συμβουλίου,
επιτυχία της εκδήλωσης!
ένα μεγάλο ευχαριστώ
Tα τοπικά μέσα μαζικής σε όσους συνετελέσαν
ε νημέρ ω σ ης Odyssey στην πραγματοποίηση
Television Network, Εβδο- και υλοποίηση ακόμη ενός
μάδα, Ελληνικός Τύπος, επιτυχημένου φεστιβάλ
Hellas News, Πατρίδες, της Ελληνικής Κοινότητας
BCI Media, Greek Events Τορόντο!
προώθησαν ακόμα μια
φορά το τριήμερο φεστι- Δύναμή μας, η ηθική σας
βάλ και τους ευχαριστούμε συμπαράσταση!
ιδιαίτερα.

Ο Γρηγόρης Τερζάκης,
σκηνοθέτης της θεατρικής
ομάδας Ιριδα της ΕΚΤ, έκανε εξαιρετική δουλειά στην
παρουσίαση των δρώμενων, προσθέτοντας τη
δική του δημοσιογραφική
νότα κατά τη διάρκεια του
Φεστιβάλ.

Η Παρασκευή ήταν αφιερωμένη στη νεολαία μας Οι παρευρισκόμενοι από-

Θερμές ευχαριστίες στους
ιδιοκτήτες των περιπτέρων
Greek World and Gorani Oil
για την συμμετοχή τους
στο τριήμερο φεστιβάλ.
Ηθικά υπόχρεοι στις επιχειρήσεις «Kariba Foods» και
«Cool Beer», που υποστήριξαν για ακόμα μια φορά
το ετήσιο φεστιβάλ της
Κοινότητας.

Είμαστε ευγνώμονες στις
κυρίες της Πρόνοιας και
όλους τους εθελοντές για
την πολύτιμη προσφορά
τους καθώς και τον κ. Νίκο
Κούλη για το φωτογραφικό
υλικό της εκδήλωσης.

Email:parthenonmarket@gmail.com

_____________________

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Η Βόρεια Μακεδονία συμφωνεί σε συμβιβασμό για τις ενταξιακές της συνομιλίες με την ΕΕ: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
Του Θωμά Σ. Σάρα
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού
της Βόρειας Μακεδονίας
Ντίμιταρ Κοβατσέβσκι,
το Σάββατο, τα Σκόπια
αποδέχθηκαν συμβιβασμό με τη Βουλγαρία στην
μακροχρόνια διαμάχη που
ταλαιπωρούσε τις δύο
χώρες, επιτρέποντάς έτσι
να ξεκινήσουν ενταξιακές
συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Βουλγαρία, η οποία είναι
μέλος της ΕΕ, συνέχιζε μέχρι πρόσφατα να εμποδίζει
οποιαδήποτε πρόοδο στις
συνομιλίες αυτές λόγω
μιας διαμάχης μεταξύ των
δύο χωρών για ζητήματα
γλωσσικά και ιστορικά,
δεδομένου ότι τα Σόφια
επιμένουν ότι η γλώσσα
της Βόρειας Μακεδονίας
είναι Βουλγάρικη ή και
συγγενής της Βουλγάρικης
διαλέκτου.
Παρ’ όλα αυτά, τον περασμένο μήνα, οι Βούλγαροι
βουλευτές ενέκριναν την
άρση αυτού του βέτο με
αντάλλαγμα τις εγγυήσεις
της ΕΕ ότι η Βόρεια Μακεδονία πληροί ορισμένες
απαιτήσεις σε σχέση με τα
εν λόγω ζητήματα.
“Επιτέλους, μετά από 17
χρόνια, ξεκινάμε τη δια-

δικασία των ενταξιακών
διαπραγματεύσεων με
την Ευρωπαϊκή Ένωση”,
δήλωσε ο Κοβατσέβσκι σε
δημοσιογράφους ύστερα
από την κοινοβουλευτική
ψηφοφορία στο εθνικό
κοινοβούλιο των Σκοπίων.
Χαρακτήρισε δε τη συμφωνία ως ένα «ιστορικό
βήμα» προς τη σωστή κατεύθυνση.
«Είμαστε μόλις ένα βήμα
μακριά από την πρώτη διακυβερνητική συνάντηση
(με την ΕΕ)», τόνισε.
«Από σήμερα και στο εξής,
θα κινούμαστε προς την ΕΕ
με επιταχυνόμενο ρυθμό».
Νωρίτερα, το κοινοβούλιο
των Σκοπίων είχε εγκρίνει ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με στόχο την
προστασία της γλώσσας
και της ταυτότητας της
Βόρειας Μακεδονίας, μια
απόφαση η οποία χαιρετίστηκε στις Βρυξέλλες.
«Συγχαρητήρια στη Βόρεια
Μακεδονία για την ψηφοφορία που ανοίγει τώρα
το δρόμο για την ταχεία
έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Ήταν μια ιστορική ευκαιρία. Και το καταλάβατε»,
πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν,
χαιρέτισε επίσης την απόφαση των μελών του εθνικού κοινοβουλίου της μικρής δημοκρατίας των
βαλκανίων.
“Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες των συμβιβασμών
που περικλείονται σε αυτή
την συμφωνία, η οποία
αναγνωρίζει και σέβεται
την πολιτιστική ταυτότητα
της Βόρειας Μακεδονίας
και τη γλώσσα της”, ανέφερε στη δήλωσή του και
πρόσθεσε ότι:
“Μια Ευρωπαϊκή Ένωση
που θα περιλαμβάνει όλα
τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της
Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, θα είναι
ισχυρότερη και πιο ευημερούσα”.
- Διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ
Μπορέλ, και ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, χαιρέτισαν επίσης την απόφαση
του κοινοβουλίου.
«Σας καλωσορίζουμε με
ανοιχτές αγκάλες», έγραψε
ο Μισέλ στο Twitter.
Μετά την ψηφοφορία στο
κοινοβούλιο της Βόρειας
Μακεδονίας, οι βουλευτές

κράτησαν ψηλά τόσο την
εθνική σημαία όσο και
εκείνη της ΕΕ μέσα στην αίθουσα των συνεδριάσεων
του κοινοβουλίου.
Ωστόσο και παρόλα αυτά
οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είχαν ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα
σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
“Αυτό που αποδέχθηκε
σήμερα ,είναι ότι η (κυβέρνηση) έχει επιτελέσει
προδοσία εναντίον της
Βόρειας Μακεδονίας και
του λαού της”, ανέφερε
δήλωση του εθνικιστικού
δεξιού κόμματος VMRODPMNE της αξιωματικής
αντιπολίτευσης.
“Πρόκειται για πλήρη εκβουλγαρισμό και αφομοίωση της Βόρειας Μακεδονίας”, πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό Κοβατσέφσκι ως
προδότη. Ο Κοβατσέφσκι,
ως γνωστόν, ηγείται μιας
αριστερής κυβέρνησης
στην οποία κυριαρχεί το
σοσιαλιστικό κόμμα SDSM.
Εν τω μεταξύ οι διαδηλωτές της αντιπολίτευσης
διαδήλωναν έξω από το
κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας, όπως ακριβώς
έκαναν καθημερινά τώρα
για περισσότερο από μία
εβδομάδα.
Η κυβέρνηση της Βουλγα-

ρίας καθυστερούσε την
πρόοδο των ενταξιακών
συνομιλιών με την ΕΕ τόσο
για τη Βόρεια Μακεδονία
όσο και για την Αλβανία
από το 2020.
Τέλος “η κοινοβουλευτική
ψηφοφορία του περασμένου μήνα στη Σόφια, για
τον τερματισμό αυτών
των αντιρρήσεων, ήρθε
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις”.
Η απόφαση τονίζει ότι τα
Σκόπια πρέπει να συμπεριλάβουν τους Βούλγαρους
στο σύνταγμά τους “επί
ίσοις όροις με τους άλλους
λαούς που κατοικούν μέσα
στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας”. και να
εφαρμόσουν μια συνθήκη
φιλίας, καλής γειτονίας και
συνεργασίας που υπογράφηκε με τη Βουλγαρία το
2017.
Αυτή η συνθήκη σχεδιάστηκε για να θέσει τέλος
στις διακρίσεις και τη ρητορική μίσους μεταξύ των
δύο διοικήσεων.
Και τα δύο αυτά σημεία καλύπτονται από τη συμφωνία που καταρτίστηκε κατά
τη διάρκεια της γαλλικής
Προεδρίας της ΕΕ κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους.
Όπως είναι γνωστό σοβαρές διαφορές υπήρξαν
και μεταξύ της Αθήνας

και των Σκοπίων, σχετικά
με την ονομασία της νέας
ανεξάρτητης διοίκησης
που δημιουργήθηκε στα
νότια Βαλκάνια, μετά τη
διάλυση της Γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας, καθώς
η διοίκηση των Σκοπίων
επέμενε να ονομάζει την
νέα χώρα ως Μακεδονία,
υπονοώντας ότι υπάρχουν
και αλύτρωτοι Μακεδόνες
υπό την Ελληνική πολιτεία.
Το όλο θέμα τελικά διευθετήθηκε ύστερα από την
απόφαση της κυβέρνησης
των Αθηνών, του Σύριζα,
να αναγνωρίσει τη νέα
διοίκηση ως “Βόρεια Μακεδονία”, ξεπουλώντας έτσι
για λόγους πολιτικής και
κομματικής σκοπιμότητας
το όνομα και τις ένδοξες
ιστορικές παρακαταθήκες
των Μακεδόνων της αρχαιότητες. Η συμφωνία εκείνη, γνωστή ως συμφωνία
των Πρεσπών, ουδέποτε
έγινε αποδεκτή από τους
Έλληνό-Μακεδόνες καθώς επίσης και τους σλαβόφωνους των Σκοπίων,
σχετικά με την αποδοχή
της συμφωνίας η διαμάχη
συνεχίζεται με διαμαρτυρίες από τη μία πλευρά και
εμπρησμούς από την άλλη.

και το «ισότιμο διεθνές
καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων, δηλαδή την αναγνώριση δυο κρατών στο
νησί.
Η επιστολή με ημερομηνία
21 Ιουνίου 2022 και την
υπογραφή του Μεχμέτ Ντανά (A/76/870-S/2022/507)
είναι η εξής:
«…Παράρτημα της επιστολής της 22ας Ιουνίου 2022
του Μόνιμου Εκπρόσωπου
της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, απευθυνόμενος
στον Γενικό Γραμματέα.
Ενόψει της συνεχιζόμενης
εκμετάλλευσης από την
ελληνοκυπριακή πλευρά
εν τη απουσία της τουρκοκυπριακής πλευράς
ενώπιον διεθνών πλατφορμών, αισθάνομαι υποχρεωμένος να γράψω εις
απάντηση στη δήλωση

του Ελληνοκύπριου εκπροσώπου στο Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ στις
25 Μαΐου 2022 σχετικά με
την τελευταία σας έκθεση
για την προστασία των
αμάχων σε ένοπλη σύρραξη (S/2022/381), κατά
τη διάρκεια της οποίας τα
νομικά και ιστορικά γεγονότα σχετικά με την Κύπρο διαστρεβλώθηκαν για
άλλη μια φορά κατάφωρα.
Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία μας
υπενθύμισε για άλλη μια
φορά τη ζοφερή πραγματικότητα ότι οι άμαχοι είναι
εκείνοι που επωμίζονται
το μεγαλύτερο βάρος των
ένοπλων συγκρούσεων.
Ο τουρκοκυπριακός λαός
γνωρίζει καλά τις συνέπειες της επιθετικότητας εναντίον των αμάχων, καθώς
οι ίδιοι υποβλήθηκαν σε
εκστρατεία εθνοκάθαρσης
(σχέδιο Ακρίτας) στα χέρια
Ελληνοκυπρίων ενόπλων
στοιχείων μεταξύ 1963 και
1974 με απώτερο στόχο
την επίτευξη της προσάρτησης του νησιού στην
Ελλάδα (Ένωσις).
Στην πραγματικότητα,
ήταν αυτή η μεγάλης κλίμακας βία και οι επακόλουθες κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που κατέστησαν αναγκαία την ανάπτυξη από το Συμβούλιο
Ασφαλείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
το 1964, προκειμένου να
σταματήσουν οι αιματοχυσίες και οι φρικαλεότητες

που διαπράχθηκαν εναντίον του τουρκοκυπριακού
λαού.
Όσον αφορά το σχόλιο
που έκανε ο Ελληνοκύπριος εκπρόσωπος για τον
«εκτοπισμό» ανθρώπων
σε σχέση με την Κύπρο,
επιλέγει βολικά να αγνοήσει το γεγονός ότι το
ζήτημα αυτό χρονολογείται από το 1963, όταν
οι Τουρκοκύπριοι σε όλο
το νησί αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους φοβούμενοι τη ζωή
τους μπροστά στην ελληνοκυπριακή επίθεση, που
διήρκεσε 11 χρόνια.
Επιπλέον, παρόλο που πολλοί Τουρκοκύπριοι, καθώς
και Ελληνοκύπριοι, εκτοπίστηκαν το 1974 ως αποτέλεσμα του ελληνοκυπριακού πραξικοπήματος
και των συνεπειών του, το
ζήτημα των εκτοπισμένων
διευθετήθηκε μέσω της
εθελοντικής συμφωνίας
ανταλλαγής πληθυσμών
που επιτεύχθηκε μεταξύ
των δύο πλευρών στην
Κύπρο κατά τον τρίτο γύρο
συνομιλιών, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το
1975.
Η συμφωνία εφαρμόστηκε
υπό την επίβλεψη της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και τόσο η συμφωνία
όσο και η εφαρμογή της
καταγράφονται καλά στα
σχετικά έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών (S/11789
της 5ης Αυγούστου 1975,
συνέχεια στη σελίδα 20

Ανιστόρητοι ισχυρισμοί σε ΟΗΕ που ταυτίζουν τους
Ουκρανούς αμάχους με τους...Τουρκοκύπριους

Νίκος Μελέτης
Στην επίδειξη σκληρής
γραμμής και στο Κυπριακό
με κάθε ευκαιρία προβαίνει η Άγκυρα, επιχειρώντας
μάλιστα να διαστρεβλώσει
κατάφωρα ιστορικές πραγματικότητες και γεγονότα.
Εμφανίζοντας λίγο πολύ
τον «τουρκοκυπριακό
λαό» ως θύμα του «ελληνοκυπριακού» εθνικισμού,
επιχειρείται να γίνει σύγκριση των «δεινών που
υπέστησαν» οι Τουρκοκύπριοί του, με τις επιθέσεις
που δέχονται οι άμαχοι
στην Ουκρανία, αποφεύγοντας φυσικά ακόμη και
να κατονομάσει τη Ρωσία.
Στην επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους στη Νέα Υόρκη, η οποία επισυνάπτεται
σε επιστολή του Τούρκου
Μόνιμου Αντιπροσώπου, η
τουρκοκυπριακή πλευρά,
προβάλει τους Τουρκοκυπρίους ως θύμα «πολιτικής
εθνοκάθαρσης» εκ μέρους
των Ελληνοκυπρίων και με
μια σειρά αναφορές προσπαθεί να δώσει εντελώς
διαφορετική εικόνα για
την πραγματικότητα στην
Κύπρο και στο πως έχουμε
οδηγηθεί στον διαχωρισμό με τη Γραμμή Αττίλα.
Η τουρκική πλευρά δηλώνει αναληθώς ότι οι Τουρκοκύπριοι εκδιώχθηκαν το
1964, όταν είναι γνωστό
ότι μετά τις διακοινοτικές
ταραχές υπήρξε «οδηγία»
για απόσυρση σε θύλακες που θα μπορούσαν
να εκλεχθούν καλύτερα

και να αποτελέσουν το
πρόπλασμα ενός διχοτομικού σχεδίου. Επίσης στην
τουρκική επιστολή γίνεται
αναφορά σε ελληνοκυπριακές «τρομοκρατικές»
οργανώσεις και παραλείπεται εντέχνως η κάθε
αναφορά στην πραγματικά
τρομοκρατική οργάνωση
του Ντενκτάς τη γνωστή
ΤΜΤ η οποία σε μεγάλο
βαθμό προκάλεσε και τη
σύγκρουση με την ΕΟΚΑ Β’.
Η επιστολή έχει επίσης
έναν ακόμη ανιστόρητο ισχυρισμό ότι ο εκτοπισμός ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων έγινε
λόγω του…πραξικοπήματος και όχι λόγω της
τουρκικής εισβολής και
συνεχιζόμενης τουρκικής
κατοχής.
Η τουρκοκυπριακή πλευ-

ρά προβάλει επίσης τη
θέση ότι η σοβαρότερη
παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στο νησί είναι η… «απομόνωση του
τουρκοκυπριακού λαού»
εννοώντας βεβαίως το
ότι το ψευδοκράτος δεν
αναγνωρίζεται από καμιά
χώρα του κόσμου εκτός
της Τουρκίας και συνεπώς
οι Τουρκοκύπριοι είναι
θύματα της ίδιας της αποσχιστικής και διχοτομικής
πολιτικής που ακολούθησε η ηγεσία τους με τις
εντολές των τουρκικών
κατοχικών στρατευμάτων.
Όπως σε κάθε κείμενο
το τελευταίο διάστημα η
τουρκοκυπριακή πλευρά
προβάλει τη θέση ότι η
μόνη λύση στο νησί θα είναι αυτή που θα αποδεχθεί
την «κυρίαρχη ισότητα»
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S/11789/Add.1 της 10ης
Σεπτεμβρίου 1975). Όσον
αφορά τις παρατηρήσεις
του σε σχέση με το ζήτημα των αγνοουμένων, θα
ήθελα να επαναλάβω ότι
πρόκειται για ένα ζήτημα
που επηρεάζει τόσο τους
Τουρκοκύπριους όσο και
τους Ελληνοκύπριους.
Ως τουρκοκυπριακή πλευρά, καταβάλλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια σε
αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα συμμετέχοντας εποικοδομητικά και συμβάλλοντας στο έργο της Επιτροπής Αγνοουμένων, ώστε

η Επιτροπή να μπορέσει
να εκπληρώσει επιτυχώς
την εντολή της. Παρά την
ανθρωπιστική αυτή στάση της τουρκοκυπριακής
πλευράς, ο μοναδικός στόχος της ελληνοκυπριακής
πλευράς, δυστυχώς, είναι
να πολιτικοποιήσει αυτό
το ανθρωπιστικό ζήτημα
για σκοπούς πολιτικής
προπαγάνδας ενώπιον
διεθνών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των
Ηνωμένων Εθνών, και όχι
να συνεργαστεί θετικά
με την τουρκοκυπριακή
πλευρά στο έργο της Επιτροπής.
Ο Ελληνοκύπριος εκπρό-

σωπος, ο οποίος επιχειρεί
να παρουσιάσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ως
υπέρμαχο των ατομικών
και συλλογικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
θεμελιωδών ελευθεριών,
αγνοεί βολικά τη σοβαρότερη παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
στο νησί, δηλαδή την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση που επιβλήθηκε
στον τουρκοκυπριακό λαό
με την υποκίνηση της ελληνοκυπριακής διοίκησης.
Αυτοί οι περιεκτικοί περιορισμοί κυμαίνονται από
την άρνηση του τουρκοκυπριακού λαού του δικαιώ-

ματος εκπροσώπησης στη
διεθνή σκηνή, ακόμη και
σε πολιτιστικές, ακαδημαϊκές και αθλητικές εκδηλώσεις, έως την παρεμπόδιση
και τον περιορισμό των ταξιδιών του στο εξωτερικό
και της επικοινωνίας του με
τον έξω κόσμο, καθώς και
τη διακοπή των εμπορικών
σχέσεων με άλλες χώρες.
Δράττομαι της ευκαιρίας για να τονίσω ότι η
άδικη απομόνωση που
επιβλήθηκε στον τουρκοκυπριακό λαό είναι το σημαντικότερο στοιχείο που
δηλητηριάζει τις σχέσεις
μεταξύ των δύο πλευρών
και τους λαούς τους, υπο-

νομεύοντας έτσι τις προοπτικές μιας διευθέτησης
μέσω διαπραγματεύσεων
στο νησί.
Λαμβάνοντας υπόψη τα
πιο πάνω, είναι σαφές ότι οι
παραπλανητικές παρατηρήσεις του Ελληνοκύπριου
εκπροσώπου δεν επιβεβαιώνονται από νομικά
και ιστορικά γεγονότα που
αφορούν το νησί. Στο ίδιο
πνεύμα, καλούμε την ελληνοκυπριακή πλευρά να
διακόψει την εχθρική της
ρητορική και να επιλέξει
τον δρόμο της συμφιλίωσης και της ειρηνικής
συνύπαρξης με τον τουρκοκυπριακό λαό, αξιοποι-

ώντας τη νέα μας πρόταση
με στόχο την εξεύρεση
μιας ελεύθερης διαπραγμάτευσης και αμοιβαία
αποδεκτής συμφωνίας
συνεργασίας στην Κύπρο
με βάση την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές
καθεστώς των δύο κρατών
του νησιού.
Θα ήμουν ευγνώμων αν η
παρούσα επιστολή μπορούσε να διανεμηθεί ως
έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης, στο σημείο 44
της ημερήσιας διάταξης,
και του Συμβουλίου Ασφαλείας.
(Υπογραφή) Μεχμέτ Ντάνα».

Τουρκικές εισβολές 1974 – 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου
Βαθιές οι μαρτυρίες της συνωμοσίας της Βρετανίας
Tης Φανούλας Αργυρού*

στη Τυρρηνική θάλασσα
δυτικά της Ιταλίας, το αεροπλανοφόρο Independence
δυτικά της Κρήτης και τα
USS Inchon και USS Little
Rock στα νερά της Ιταλίας.

Το αεροπλανοφόρο του
Βρετανικού Βασιλικού
Ναυτικού HMS HERMES,
το οποίο στα ανοικτά της
Κερύνειας μετέφερε βρετανούς υπηκόους, μετά τη
πρώτη τουρκική εισβολή,
είχε προειδοποιηθεί για
επιχειρήσεις ανοικτά της
Κύπρου, στις 22:15 της
16ης Ιουλίου 1974! Προτού ακόμα φθάσουν στο
Λονδίνο ο Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος και ο σφαγέας
Ετσεβίτ. Αμφότεροι έφθασαν στις 17 Ιουλίου 1974…
(HMS HERMES with 41
Commando Group
embarked was warned off
for operations in Cyprus
at approximately 2215 16

July 1974…)
Στιγμιότυπο από την μεταφορά των βρετανών
υπηκόων από την Κερύνεια στο Hermes- Evacuees
from Kyrenia and their
baggage coming up on
the aircraft lift of HMS
HERMES
Η χούντα ισχυριζόταν ότι
υπήρξε συμπαιγνία μεταξύ
Λονδίνου και Άγκυρας
Η συμπαιγνία αυτή τεκ-

Η Βρετανία, η υποτιθέμενη
εγγυήτρια δύναμη (!), την
ίδια μέρα διέθετε σταθμευμένα ανοικτά της Κύπρου – το HMS Devonshire
Guided missile destroyer
και το HMS frigate Rhyl και
με 1 ½ μέρας απόσταση,
τα Abdiel, Wilton, Maxton
και Bossington…

μηριώθηκε πλήρως από
τα ήδη αποδεσμευθέντα
βρετανικά έγγραφα, στο
Βρετανικό Εθνικό Αρχείο,
με επισφράγισμα επιβε-

βαίωση/ ομολογία του
τότε Υπ. Εξωτερικών και
Κοινοπολιτείας James
Callaghan, στην Μικτή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή αρχές του 1976, ότι
όντως συμφώνησαν στην
τουρκική εισβολή για αλλαγή του στάτους κβο,
εφόσον το Σύνταγμα του
1960 είχε καταρρεύσει
υιοθετώντας την τουρκική
θέση! Επομένως όταν η
χούντα ισχυριζόταν στις
20 Ιουλίου 1974 ότι υπήρξε
συμπαιγνία μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας είχε

Κύπρο!
H δε Σοβιετική Ένωση
σύμφωνα με βρετανικό έγγραφο παρακολουθήσεων,
μεταξύ 19 Ιουνίου 1974 –
2 Αυγούστου 1974 είχε τον
εξής στόλο στη Μεσόγειο.
“Soviet Navy (All Secret)
– Current Mediterranean
Strength (as of 2 July 74)
Cruisers 2, Destroyers 3,
Escorts/Minesweepers 2,
Amphibians 3, Submarines
13, Elint 1, Depot Ships
5, Oilers 5, Auxiliaries 11,
Total Unites: 49.

δίκαιο, δίχως βέβαια να
ελαφρύνει αυτό τη δική
της θέση στα γεγονότα…
Ο James Callaghan, Από
άρθρο Φ.Α. 30.8.2020 «Ση-

μερινή»
https://simerini.sigmalive.
com/article/2020/8/30/ekleronomia-tes-terezasmei-k ai-ton-gouilsonkalakhan/
Οι πιο κάτω χάρτες είναι
ακόμα μια ισχυρή διαβεβαίωση για την βρετανική
στάση. Βρετανικά πλοία είχαν σχηματίσει τότε κλοιό
πέριξ της Κύπρου όχι για
να σταματήσουν την τουρκική εισβολή αλλά τουναντίον για να εμποδίσουν
οποιαδήποτε ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΥΝΑΜΗ εις βοήθεια της

Κύπρου, για να αφεθεί τότε
η Τουρκία να εκτελέσει το
κακούργημά της. Όπως
είχαν υποσχεθεί σ τον
Τούρκο πρωθυπουργό
Μπ. Ετσεβίτ στις 17 Ιουλίου 1974 στο 10 Downing
Street. ΄Όταν του υποσχέθηκαν να εμποδίσουν
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ προς
την Κύπρο και ο ίδιος να
μην ενοχλήσει τις βρετανικές βάσεις, υπολόγιζαν σε
48 ώρες θα κατόρθωνε το
στόχο του…

Όπως συνέβη και στην
πρώτη εισβολή όταν το
HMS Hermes ειδοποιήθηκε από το βράδυ της 16ης
Ιουλίου 1974 για επιχειρήσεις στην Κύπρο και βρισκόταν απέναντι από τη
βάση Ακρωτηρίου απ΄όπου μετακινήθηκε στα
ανοικτά της Κερύνειας…
Ήθελαν να εκκένωναν του
βρετανούς υπηκόους αλλά
δεν το έκαναν «γιατί θα
κατηγορούνταν από τους
Έλληνες για συνωμοσία»…

Βρετανικά, αμερικανικά
και ρωσικά πλοία στη Με- Περαιτέρω έρευνα της
σόγειο
συγγραφέως στα βρετανικά αρχεία του υπ. Άμυνας,
Οι Ηνωμένες Πολιτείες στις φανερώνει στους πιο κάτω
14.8.1974 διέθεταν πλησί- χάρτες και άλλα πλοία στα
ον της Κύπρου (American ανοικτά της Κύπρου κατά
disposition as at 14.8.1974) τις δύο τουρκικές εισβοτο αεροπλανοφόρο USS λές. Ο βρετανικός στόλος
Forrestal super carrier κρατούσε κυριολεκτικά
σταθμευμένο επ΄αόριστο σε κλοιό ολόκληρη την

Over the past fortnight the
composition of the Soviet
ships in the Mediterranean
has changed considerably.
Both the helicopter
cruises have departed,
the MOSKUA returned
to the Black Sea and the
LENINGRAD moving into
the Southern Atlantic…”
Ενδιαφέρον το γεγονός ότι
τα δύο ελικο-πτεροφόρα
και άλλα πλοία του σοβιετικού στόλου, αποχώρησαν
από τη Μεσόγειο πριν την
πρώτη εισβολή. Ενώ στις
19 Αυγούστου 1974 η κατάσταση είχε ως εξής.
«Cruisers 4, Destroyers 4,
Escorts 6, Minesweepers 2,
συνέχεια στη σελίδα 22
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Δηλώστε Την Ακριβή Επιφάνεια Του Ακινήτου Σας

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων
στην Ελλάδα πρέπει να
έχουν δηλώσει σωστά και
με ακρίβεια όλα τα χαρακτηριστικά των ακινήτων
τους σε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι η εφορία
μέσω της δηλώσεως Ε9,
το Εθνικό Κτηματολόγιο,
αλλά και ο Δήμος στην
περιοχή που βρίσκεται το
ακίνητο. Πολύ συχνά για
διάφορους λόγους, ο Δήμος δεν έχει καταχωρημένο το ακίνητο με τα σωστά
τετραγωνικά της μονοκατοικίας ή του διαμερίσματος. Οι αιτίες είναι πολλές

και συνδέονται
συνήθω ς με
πολεοδομικές
παραβάσεις
των ιδιοκτητών ακινήτων
κατά την ανέγερσή τους
ή κατά την
ανακαίνιση
κα ι ε π έ κ τα σή τους. Είναι
προσφιλές
χόμπι των Ελλήνων να προσ παθούν να
χτίσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από εκείνα που επιτρέπει η άδεια οικοδομής που
έχουν λάβει.
Ιδιαιτέρως κατά τις προηγούμενες δεκαετίες ο
ιδιοκτήτης μίας οικοδομής αρκετά συχνά έχτιζε
παραπάνω τετραγωνικά
από το επιτρεπόμενο και
ακολούθως γινόταν νομιμοποίηση με διάφορες μεθόδους και με διάφορους
νόμους που κατά καιρούς
έχουν ισχύσει και ισχύουν
ακόμα στην Ελλάδα. Άλλες φορές λέγεται νομιμοποίηση ημιυπαιθρίων
χώρων, όπου ένα μπαλκόνι

ουσιαστικά κλείνεται και
μετατρέπεται σε κανονικό
δωμάτιο και άλλες φορές
ονομάζεται τακτοποίηση
ή νομιμοποίηση αυθαιρέτου ή αυθαιρεσιών. Άλλες
πάλι φορές το λένε αλλαγή
χρήσης, όπου το υπόγειο
από βοηθητικός χώρος,
αποθήκη ή λεβητοστάσιο
μετατρέπεται σε κύριο
χώρο κατοικίας.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και σε πολλές άλλες,
το τελικό αποτέλεσμα είναι
ότι η επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος
έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα και είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αναγράφεται σε βασικά νομικά
και πολεοδομικά έγγραφα,
όπως είναι η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας ή η
πολεοδομική άδεια οικοδομής. Η διαφορά μεταξύ
νομικής και πολεοδομικής
καταστάσεως στα χαρτιά και πραγματικότητας
συνήθως δεν ενδιαφέρει
κανέναν και ο ιδιοκτήτης
απολαμβάνει την χρήση
ενός μεγαλυτέρου σε τετραγωνικά ακινήτου από
όσο γράφουν οι τίτλοι και
η άδεια οικοδομής.

Η διαφορά στα τετραγωνικά, όμως, γίνεται αντιληπτή όταν έρθει η ώρα την
μεταβίβασης του ακινήτου, είτε με πώληση, είτε με
γονική παροχή ή δωρεά,
είτε όταν ο ιδιοκτήτης αποβιώσει και οι κληρονόμοι
του προβαίνουν στην διαδικασία της αποδοχής
κληρονομίας. Τότε είναι
υποχρεωτική λίγο πολύ η
μέτρηση του ακινήτου με
σύγχρονες μεθόδους από
έναν πολιτικό μηχανικό,
ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταγράψει την
επιφάνεια του ακινήτου
και τις βασικές διαστάσεις
των μερών του (δωμάτια, εξώστες, στέγαστρα,
πηγάδια, δεξαμενές, αποθήκες, μπάρμπεκιου κλπ).
Εάν προκύπτουν διαφοροποιήσεις από την άδεια
οικοδομής, ακόμα και αν
ένα μπαλόνι είναι δέκα πόντους πλατύτερο από όσο
γράφει η άδεια οικοδομής,
ή αν τα τετραγωνικά κάποιου δωματίου ή άλλου
χώρου είναι παραπάνω
(ή και παρακάτω), η διαφορά πρέπει να δηλωθεί
στις αρχές, να πληρωθούν
κάποια σχετικά λογικά και

όχι μεγάλα πρόστιμα και
να μπορέσει μετά να γίνει η
πώληση, η μεταβίβαση ή η
κληρονομιά του ακινήτου.
Ειδικά για την κληρονομιά,
η δήλωση των αυξημένων τετραγωνικών δεν
είναι τυπικά υποχρεωτική.
Όμως αν οι διαφορές στα
τετραγωνικά ή σε άλλες
διαστάσεις του ακινήτου
δεν εντοπισθούν κατά την
αποδοχή κληρονομίας,
τότε μία μελλοντική πώληση θα συναντήσει το
πρόβλημα και μπορεί να
απαιτηθεί τότε να γυρίσουν πίσω οι κληρονόμοι,
να διορθώσουν την δήλωση φόρου κληρονομίας
και την πράξη αποδοχής
στον συμβολαιογράφο, να
πληρώσουν αναδρομικούς
φόρους και πρόστιμα και
μετά να μπορέσουν να
πουλήσουν ή να δώσουν
σε παιδιά τα κληρονομιαία
ακίνητα.
Τα περισσότερα τετραγωνικά ενός διαμερίσματος
ή μίας κατοικίας πρέπει
να δηλωθούν όχι μόνο
στο Ε9 της εφορίας και να
πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ που
αντιστοιχεί στην διαφορά
των τετραγωνικών κατά

τα τελευταία πέντε χρόνια,
αλλά και στο Κτηματολόγιο και στον Δήμο. Η δήλωση μάλιστα των παραπάνω
τετραγωνικών στον Δήμο
έπρεπε να έχει γίνει έως
30 Ιουνίου 2022 ώστε ο
ιδιοκτήτης να γλυτώσει
σημαντικά πρόστιμα. Δεν
είναι γνωστό μέχρι σήμερα
εάν θα δοθεί παράταση.
Αυτό που πάντως πρέπει
να κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι να
ελέγξουν εάν το ακίνητό
τους έχει δηλωθεί με τα
ίδια, ακριβή και πραγματικά στοιχεία σε όλες τις
υπηρεσίες (Ε9, Κτηματολόγιο, Δήμος). Σ’ αυτήν
την κατεύθυνση οδηγεί
ούτως ή άλλως ο θεσμός
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, την οποία
κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου
πρέπει να δημιουργήσει
με την βοήθεια πολιτικού
μηχανικού.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’
Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Το Τυπογραφείο του ΕΑΜ στην Καλλιθέα και το Τατόι
Της Χριστιάννας Λούπα
www.palmografos.com
Τι κοινό μπορεί να έχει ένα
μνημείο της αριστεράς,
όπως το παράνομο Τυπογραφείο του ΕΑΜ στην
Καλλιθέα, με τα ανάκτορα του Τατοΐου; Μα είναι
προφανές: και τα δύο είναι
κομμάτια της Ιστορίας μας,
που ρημάζουν εγκαταλελειμμένα - θύματα της
κρατικής αβελτηρίας και
των ιδεολογικών αγκυλώσεων ενός κοντόφθαλμου
και μικρόνου λαού.
Το παράνομο Τυπογραφείο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου στήθηκε στις αρχές του 1942,
στο υπόγειο της οδού
Σκρα 31, στην Καλλιθέα,
και λειτούργησε εν κρυπτώ και παραβύστω μέχρι
την απελευθέρωση, το
1944. Ήταν το μεγαλύτερο
παράνομο τυπογραφείο
στην κατεχόμενη Ευρώπη
(1941-1944).
Το οίκημα είναι ένα προσφυγικό σπίτι του 1928, το
οποίο ανήκε στον Βαγγέλη
Μενεμενή, ο οποίος, μαζί
με τον Γιώργο Ελληνούδη – και οι δύο στελέχη
του ΚΚΕ – ξεκίνησαν το
δύσκολο εγχείρημα. Ο
Ελληνούδης σχεδίασε τη
δημιουργία υπογείου μεταξύ των δύο δωματίων
του σπιτιού. Έκοψαν μέρος
από τα πλακάκια, έσκαψαν
και έφτιαξαν το υπόγειο.
Τις αναγκαίες ξυλουργικές
εργασίες για την υπόγεια
κρύπτη τις έκανε ο Χρήστος Τζήμης, επιπλοποιός
από την Καισαριανή, ο
οποίος προς κάλυψη των
παράνομων εργασιών,
εγκαταστάθηκε κι αυτός
εκεί, μαζί με τη σύζυγό
του και τη σύζυγο του Ελληνούδη.
Ο Κώστας Βιδάλης, δη-

μοσιογράφος του Ριζοσπάστη, είχε ήδη βρει το
ηλεκτροκίνητο, όρθιο πιεστήριο, μάρκας «Βικτώρια», κάσες με τυπογραφικά στοιχεία, χαρτί κλπ.,
που ήταν καλυμμένα και
αποθηκευμένα σε ένα υπόστεγο κτιρίου στα Χαυτεία.
Πράγματι, η μεταφορά του
πιεστηρίου και των άλλων υλικών υπήρξε πολύ
ριψοκίνδυνη περιπέτεια.
Βρέθηκε καραγωγέας, με
αμοιβή 500.000 δραχμές,
για να μεταφέρει τη μηχανή και τα εξαρτήματα
«αλευρόμυλου», όπως είπε
στον καραγωγέα ο Ελληνούδης, αλλά χρειάστηκε
και γερανός και τέσσερις
φορτοεκφορτωτές για να
φορτωθεί η «αλευρομηχανή».
Το φορτίο έφθασε στη
Σκρα και τοποθετήθηκε
στο διάδρομο του σπιτιού.
Ο καραγωγέας υποψιασμένος ότι δεν επρόκειτο
για αλευρομηχανή απαίτησε επιπλέον 200.000
δραχμές, για να «ξεχάσει»
αυτή τη μεταφορά. Το σπίτι σφραγίστηκε αρχικά για
προληπτικούς λόγους και
παρακολουθούνταν από
μακριά από τους Ελληνούδη - Μενεμενή σχεδόν
ένα μήνα. Όταν εξέλιπε ο
κίνδυνος, κατεβάστηκαν
στην κατακόμβη τα υλικά
και η μηχανή Ο Μενεμενής μετέτρεψε την ηλεκτροκίνητη «Βικτώρια» σε
ποδοκίνητη και αργότερα
σε χειροκίνητη, ώστε να
γίνει τελείως αθόρυβη.
Το Τυπογραφείο λειτουργούσε σε καθημερινή
βάση και μόνο δύο φορές
χρειάστηκε να διακόψει:
στον βομβαρδισμό του
Ιανουαρίου 1944 και τον
Αύγουστο του ίδιου χρόνου, όταν τραυματίστηκε
σε μπλόκο ο Μενεμενής

και χρειάστηκε να νοσηλευθεί για λίγες μέρες στην
κλινική Σκανδαλάκη.
Στην αρχή τυπώνονταν
μόνο προκηρύξεις και
αντιστασιακά έντυπα, από
τα τέλη, όμως, του Δεκεμβρίου του 1942, άρχισε να
τυπώνεται και η εφημερίδα
“Ελεύθερη Ελλάδα”, το 15ο
φύλλο της οποίας, μάλιστα,
με ημερομηνία, 25.3.1943,
βραβεύτηκε στην έκθεση
του παράνομου Τύπου του
Λονδίνου.
Ο Χρήστος και η Ελένη
Τζήμη, με απαράμιλλο
θάρρος, φόρτωναν το
έντυπο υλικό της ημέρας,
επιμελώς καμουφλαρισμένο, σε μια χειράμαξα με την
επιγραφή “Εκτελούνται μεταφοραί”, και το πήγαιναν
στην οδό Χαροκόπου, από
όπου το παραλάμβαναν
άλλοι, υπεύθυνοι για τη
διανομή. Καθημερινά, και
για πάνω από δύο χρόνια, διένυαν την αρκετά
μεγάλη αυτή απόσταση,
παίζοντας τη ζωή τους
κορόνα- γράμματα. Κανείς
δεν υποπτεύθηκε ποτέ
τίποτα.
Ωστόσο, σήμερα, το ιστορικό αυτό κτίριο βρίσκεται σε άθλια κατάσταση,
καθώς φαίνεται να έχει
εμπλακεί στα γρανάζια
μιας ατέλειωτης γραφειοκρατίας. Και μολονότι, στις
αρχές του περασμένου
έτους, η «Εταιρία Ακινήτων
Δημοσίου» ενημέρωσε το
δήμο Καλλιθέας για την
τροποποίηση της χρήσης
του ακινήτου, ανοίγοντας
το δρόμο για τη δημιουργία Δημοτικού Τόπου
Ιστορικής Μνήμης, τίποτα
απολύτως δεν έχει αλλάξει,
ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ιστορικό
οίκημα. Χορταριασμένη
αυλή, σοβάδες που πέφτουν, τοίχοι ρυπαροί και

μουτζουρωμένοι με συνθήματα, μηχανήματα που
σαπίζουν στο εσωτερικό,
εικόνα αποκαρδιωτική,
φωτογραφία Ελλάδας, καθρέφτης Ελλήνων.
Στον αντίποδα της Ιστορίας, αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στο πάλαι ποτέ (πριν
την πυρκαγιά του περασμένου έτους), ειδυλλιακό
Τατόι, ένα άλλο μνημείο
μείζονος βαρύτητας, αφού
εγκαταλείφθηκε επί δεκαετίες και καταλεηλατήθηκε,
καταρρέει εις τα εξ ων
συνετέθη. Στα ανάκτορα
του Τατοΐου γράφτηκε ένα
μεγάλο κομμάτι της Ιστορίας της Ελλάδας. Αυτό δεν
αλλάζει, αλλά δυστυχώς
ούτε η ελληνική νοοτροπία
αλλάζει.
Η ιστορία του Τατοΐου ξεκίνησε το 1871 με τον βασιλιά Γεώργιο Α’ και τη βασίλισσα Όλγα. Το ανάκτορο
θεμελιώθηκε το 1884 και
συνολικά δημιουργήθηκαν
σαράντα κτίρια, το τελευταίο το 1954. Μετά την
κατάργηση της βασιλείας, η τύχη του βασιλικού
κτήματος, εξαρτήθηκε
από μια πολύχρονη διελκυστίνδα ανάμεσα στην
τέως βασιλική οικογένεια
και το ελληνικό δημόσιο,
το οποίο, παρ’ όλο που
τελικά το συμπεριέλαβε
στην κυριότητά του, αποδείχθηκε (ως συνήθως)
εντελώς απρόθυμο και
ανίκανο όχι μόνο να το
αξιοποιήσει, αλλά και να
το συντηρήσει. Το 2003,
επιτέλους, τα κτίσματα
κρίθηκαν διατηρητέα, ενώ
η παρούσα κυβέρνηση
ανέλαβε να περισώσει και
να αναστηλώσει ό,τι έχει
απομείνει.
Το Τατόι ρημάζει και μαζί
του χάνεται και ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής Ιστορίας και της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς
μας. Μεγάλα γεγονότα
διαδραματίστηκαν στο
καταταλαιπωρημένο αυτό
ανάκτορο, που αρχικά
χρησίμευσε ως θερινή
κατοικία των τότε βασιλέων, από το 1948 και μετά
όμως, έγινε μόνιμη. Εκεί
διαδραματίστηκε η έξωση
του βασιλιά Κωνσταντίνου το 1917, ο θάνατος
του βασιλιά Αλέξανδρου,
ο θάνατος του βασιλιά
Παύλου, οι ιδιαίτερα βαρύνουσες διαβουλεύσεις του
θέρους του 1915, καθώς
και οι συσκέψεις εν όψει
της γερμανικής επίθεσης
τον χειμώνα του 1941 και
εκείνες που ακολούθησαν
την κατάρρευση του μετώπου τον επόμενο τραγικό
Απρίλιο. Τρεις κυβερνήσεις
ορκίσθηκαν στο Τατόι: του
Ελευθερίου Βενιζέλου, τον
Αύγουστο του 1915, του
Δημητρίου Ράλλη, τον Νοέμβριο του 1920, και του
Γεωργίου Παπανδρέου,
τον Φεβρουάριο του 1964.
Επίσης, εδώ φιλοξενήθηκαν διεθνείς προσωπικότητες και αρχηγοί κρατών.
Ύστερα απ’ όλα αυτά αναρωτιέται κανείς, γιατί οι
Γάλλοι δεν άφησαν τις
Βερσαλλίες να ρημάξουν,
οι Ρώσοι τα ανάκτορα των
τσάρων, ή οι Ιταλοί τη Διεθνή Έκθεση του Μουσσολίνι; Μα γιατί αυτοί φαίνεται ότι έχουν απογαλακτιστεί από το παρελθόν
τους, ενώ εμείς, στη χώρα
της φαιδράς πορτοκαλέας,
αδυνατούμε να κόψουμε
τον ομφάλιο λώρο και
ζούμε ακόμα ανάμεσα σε
φαντάσματα, που φαίνεται
ότι κατατρύχουν το παρόν
μας και ροκανίζουν το
μέλλον μας. Η Ιστορία στα
αζήτητα.
Εν κατακλείδι, το παράνομο τυπογραφείο του ΕΑΜ

και το Τατόι είναι όψεις του
ίδιου νομίσματος. Είναι,
δε, γεγονός ότι η αντιμετώπιση της νεότερης
Ιστορίας από ένα μεγάλο
μέρος των Ελλήνων είναι
όχι μόνο συμπλεγματική,
αλλά και φοβική, αποτελώντας εμπόδιο στην υπέρβαση του παρελθόντος και
τροχοπέδη σε κάθε υποψία προόδου και εξέλιξης.
Αναχρονισμοί και παλαιοκομματισμοί, ιδεολογικές
παρωπίδες, εμμονές και
φοβίες, σε συνδυασμό με
ένα οκνηρό, υδροκέφαλο
και αθηροσκληρωμένο
κράτος, όχι μόνο δημιουργούν διανοητική νωθρότητα, αλλά εν τέλει κρατούν
την Ελλάδα σε ομηρία και
τους Έλληνες πνευματικά
κατεσταλμένους.
Με ευθύβολο και ρηξικέλευθο βλέμμα στο μέλλον,
τέλος, ας ρίξουμε μια τολμηρή ματιά στο παρελθόν.
Ήρθε ο καιρός, η Ιστορία
μας, αντί για φυτώριο διχόνοιας, να γίνει επιτέλους
δρομοδείχτης και οδηγός
στο ελπιδοφόρο προσεχές.
Info:
Το τυπογραφείο του ΕΑΜ,
esperos.com
Το παράνομο τυπογραφείο της ΚΕ του ΕΑΜ και
του ΚΚΕ στην Καλλιθέα,
Εθνική Αντίσταση- ΔΣΕ
Ανοίγει ο δρόμος για την
ανάπλαση του παράνομου
τυπογραφείου του ΕΑΜ
στην Καλλιθέα, Kallithea.gr
Φίλοι Κτήματος Τατοΐου
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Τουρκικές εισβολές 1974 – 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου
πυροβολικού της Εθνικής
Φρουράς στην παλαιά
πόλη και αεροπορικών
βομβαρδισμών της τουρκικής αεροπορίας με τη
χρήση βομβών ναπάλμ»
(Πηγή: Έκθεση του ΓΓ του
ΟΗΕ S/11353, 21 July 1974
– Αρχείο Ηνωμένων Εθνών.
)

συνέχεια από τη σελίδα 20

Amphibians 2, Submarines
4, Elint 3, Depot Ships 6,
Oilers 5, Auxiliaries 10, »
Έτσι αφέθηκε η Τουρκία να
εκτελέσει τα δύο συνεχόμενα αιματηρά εγκλήματά
της στην Κύπρο με τις απαγορευμένες βόμβες ναπάλμ, δίχως καμία δύναμη
με τόσα πλοία στην Μεσόγειο να κούνησε δάχτυλο
να την σταματήσει…

21.07.1974 «Η τουρκική
αεροπορία επιτέθηκε στο
λιμάνι της Πάφου, αναφορά για χρήση ναπάλμ».
(Πηγή: Έκθεση του ΓΓ του
ΟΗΕ S/11353/Add.1, 21
July 1974.)

Εκθέσεις ΓΓ του ΟΗΕ Δρ.
KultWaldheim – Ναπάλμ
21 Ιουλίου 1974
«Στην περιοχή Αμμοχώστου… υπήρχαν αναφορές σποραδικών πυροβολισμών και εκείνων του

Ηλίας Σταμπολιάδης,
Τα αίτια ανόδου των αντισυστημικών κομμάτων
της κ.ας Λεπέν και του
κ.ου Μελανσόν στην Γαλλία που συνίστανται στην
αντίθεση των Γάλλων στην
παγκοσμιοποίηση, την εκμετάλλευση των πολιτών
από την οικονομική ελίτ
και την αλλοίωση του πληθυσμού ισχύουν και για
την χώρα μας. Παρά το ότι
τα κοινά σημεία των προγραμματικών δηλώσεων
της κ.ας Λεπέν και του κ.ου
Μελανσόν, προς το συμφέρον του γαλλικού λαού,
είναι περισσότερα από τις
διαφορές τους, εντούτοις
υπάρχει μία σημαντική
διαφορά που δημιουργεί
έντονη αντιπαράθεση και
αυτή είναι η ουσιαστικά
ανύπαρκτη αλλά τεχνητά
και τυπικά υπαρκτή διάκριση δεξιάς και αριστεράς.
Το πρόβλημα με την χώρα
μας είναι ότι τα κόμματα
που συντηρούν την διάκριση αριστεράς-δεξιάς , ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ , οι δορυφόροι τους, ακόμη και το
ΚΚΕ με την αντεθνική και
διεθνιστική στάση του,
είναι, ή, και λειτουργούν
ως συστημικά.
Οι εκτός Βουλής, αν και
έχουν πολλά κοινά σημεία
σύγκλισης όπως, για την

Επίσης στο Αρχείο του ΟΗΕ
υπάρχουν τεκμηριωμένες
εκθέσεις του τότε πρέσβη
της Κύπρου στον ΟΗΕ Ζήνωνα Ρωσσίδη ο οποίος
κατέγραψε σε συνεδρία

Για μία Εθνική Συσπείρωση

σύστημα έχει κατορθώσει
να απαξιώσει τους δεξιούς
αρχηγούς ως φασίστες,
χουντικούς, ναζιστές, πατριδοκάπηλους, λαϊκιστές
και με παράδειγμα τον
Κασιδιάρη να τους έχει
ακόμη και στην φυλακή,
πράγμα που αποτρέπει
και τους υπόλοιπους “δεξιούς” αντισυστημικούς
να συνεργαστούν μαζικά
παρά το γεγονός ότι στα
προγράμματα τους σχεΠρος το παρόν δεν υπάρ- δόν ταυτίζονται.
χουν αναγνωρισμένοι
αντίστοιχοι ηγέτες των Οι “αριστεροί” αντισυαριστερών και δεξιών αντι- στημικοί ευρίσκονται σε
συστημικών πολιτών. Το σύγχυση αφενός από τις
εθνική ανεξαρτησία, την
εθνική οικονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την
εθνική ταυτότητα και το
δημογραφικό, έχουν ακόμη κατάλοιπα της δεξιάςαριστερής αντιπαράθεσης,
στην οποία έχει προστεθεί
και η χουντική-δημοκρατική αντιπαράθεση που
αν και δεν υφίστανται επί
της ουσίας, πρέπει να τις
λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν.

αριστερές ιδεοληψίες περί
έθνους, θρησκείας και οικογένειας και αφετέρου
από την αντίθεση τους
προς την ελεύθερη αγορά,
που εν μέρη εξυπηρετούν
αληθώς ή ψευδώς το ΚΚΕ
και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι αριστεροί, ή, αριστερίζοντες
αντισυστημικοί τείνουν
κυρίως προς την αποχή.
Όπως μπορεί να καταλάβει
ο καθένας, το θέμα δεν
είναι να δημιουργηθεί ένα
αντισυστημικό κίνημα που
θα αναλάβει άμεσα την
εξουσία. Οι κοινωνικές αλλαγές θέλουν μία περίοδο

h o s p i t a l s, to d e s t roy
public and humanitarian
institutions like the
prestigious Armenian
Institute, where the youth
was being educated; the
Institute was the object of
an unreasonable and cruel
«39. Furthermore, there attack that destroyed it
has been resort not only to and razed it to the ground.’
such bombing but also to …»
the use of napalm, causing
untold suffering by slow Ευθύνες Αρχιεπισκόπου
burning to death. What Μακαρίου και Γλαύκου
is striking is that these Κληρίδη
bombs have been used
so casually and with such Αυτών λεχθέντων υπάρa lack of responsibility on χουν και οι τεράστιες ευthe people of Cyprus, the θύνες Μακαρίου/Κληρίδη
victim of aggressive and οι οποίες ενίσχυσαν την
inhuman attacks. While it βρετανική στάση… (Από
was lying prostrate from το βιβλίο της γράφουσας
one aggression, there «Διζωνική vs Δημοκρατία»
came this new attack with 2019 Λεμεσός).
napalm bombs to destroy
του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 22 Ιουλίου 1974
τους τουρκικούς βομβαρδισμούς με βόμβες ναπάλμ
και τις καταστροφικές τους
συνέπειες… Ένα μικρό
απόσπασμα:

ρίσιμοι, ή, πρόθυμοι υπό
τις παρούσες συνθήκες. Σε
αυτό το στάδιο απαιτείται
αγωνιστικό πνεύμα, συνεργασία, πίστη και ελπίδα.
Χρειαζόμαστε οπλαρχηγούς και αγωνιστές με την
έννοια της οργάνωσης και
ενίσχυσης του εθνικού
φρονήματος και όχι ιδεολόγους, ή, φιλοσόφους.
Το ζητούμενο δεν είναι η
εναντίωση μας προς ένα
συγκεκριμένο κόμμα αλλά
η κατάρριψη του συστήματος της παγκοσμιοποίησης, του εθνομηδενισμού
και της εκμετάλλευσης
των πολιτών. Τα πολλαπλά
κινήματα ας ενωθούν σε
δύο το πολύ, ένα για κάθε
κατηγορία αντισυστημικής αντίληψης που θα
εξουδετερώσουν και τους
παραπλανητικούς δορυφόρους του συστήματος.
Το τέλειο είναι ο εχθρός
του καλού και κάθε στάδιο
εξέλιξης απαιτεί διαφορετικά προσόντα. Όπως λέει
και το Ευαγγέλιο, άλλος ο
Αυτό πρέπει να επιδιώξου- σπείρων και άλλος ο θεμε και όχι την κατάρτιση ρίζων. Ίτε παίδες Ελλήνων
μιας τέλειας συμφωνίας νυν υπέρ πάντων ο αγών.
σύγκλισης των ομάδων
και ενός τέλειου προγράμ- (*)Ηλίας Σταμπολιάδης, τ.
ματος διακυβέρνησης. Καθηγητής Πολυτεχνείου
Αυτό θα έλθει σε δεύτερο Κρήτης, Μηχανικός Μεστάδιο όπου θα τολμή- ταλλείων Μεταλλουργός,
σουν να συμμετάσχουν Μέλος του ΙΗΑ
και άνθρωποι με εξειδικευμένες ικανότητες που
σήμερα δεν είναι αναγνωεκκόλαψης και επομένως
κατά την γνώμη μου δεν
υπάρχει ανάγκη τελικής
σύγκλισης των απόψεων
όλων των αντισυστημικών
παρατάξεων ή και των
ομάδων της ίδιας παράταξης δεξιάς ή αριστεράς
αλλά, η δημιουργία ενός
αντισυστημικού ρεύματος που θα επιτύχει την
είσοδο αντισυστημικών
κομμάτων στην Βουλή
ώστε να ανακόψουν αρχικά την συστημική πλειοψηφία, να αποκτήσουν
λόγο πανελλήνιας εμβέλειας, που τώρα δεν έχουν
όντας εκτός Βουλής και
να αναγκάσουν το σύστημα να προσαρμοστεί
στις ανάγκες του λαού ή
να αντικατασταθεί σε ένα
επόμενο στάδιο από το
αντισυστημικό κίνημα που
εν τω μεταξύ θα έχει αποκτήσει κοινοβουλευτική
εμπειρία, ιδεολογική ταυτότητα και ρεαλιστικότερο
πρόγραμμα.

Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
Του Δημητρίου Καραμήτσου*
μέλος του ΙΗΑ
Το μεγαλύτερο πρόβλημα
της χώρας μας είναι το
δημογραφικό, το οποίο
έχει ως αιτίες την υπογεννητικότητα και τη μετανάστευση, με αποτέλεσμα
τη μείωση αλλά και γήρανση του πληθυσμού. Το
2020 είχαμε στην Ελλάδα
μείωση πληθυσμού κατά
50.401 άτομα και δεδομένου ότι πολλές γεννήσεις
αφορούν αλλοδαπούς,
η μείωση του ελληνικού
πληθυσμού και η γήρανσή

του είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σε αντίθεση με την
Ελλάδα οι γειτονικές μας
χώρες εμφανίζουν αύξηση
του πληθυσμού τους και
μεταξύ αυτών πρωτοπορεί
η Τουρκία που δεν έχει τις
καλύτερες των προθέσεων
για την Ελλάδα. Η πολιτεία
οφείλει να αναστρέψει
αυτόν τον δημογραφικό
κατήφορο. Διαφορετικά
μετά από κάποια χρόνια
δεν θα υφίσταται ελληνικό
κράτος.

1. Αστικοποίηση. Πολλοί
συμπατριώτες μας μετακινούνται από χωριά σε
πόλεις, όπου διαμένουν σε
στενόχωρα διαμερίσματα
πολυκατοικιών, οπότε δύσκολα μπορεί να ζήσουν
άνετα με πάνω από ένα
παιδί.

2. Ευδαιμονισμός. Οι Έλληνες έμαθαν τα τελευταία 40
χρόνια στην καλοπέραση.
Με τα περισσότερα παιδιά
νιώθουν ότι θα χειροτεΟι κυριότεροι λόγοι οι ρεύσει η ποιότητα ζωής
οποίοι συμβάλλουν στην τους.
ελάττωση των γεννήσεων
3. Εργασία γυναικών. Οι
είναι:
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Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης:
Τιμή στον ήρωα που στα 19 αγνόησε τον θάνατο για την πατρίδα του

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκη - Μέλος του ΙΗΑ
Ευαγόρας Παλληκαρίδης,
ο Έλληνας επαναστάτης
και ποιητής που γεννήθηκε στην Πάφο στις 26
Φεβρουαρίου 1938 και
απαγχονίστηκε από τους
Άγγλους στην Λευκωσία,
στα 19 του χρόνια, στις 14
Μαρτίου 1957.
Άριστος μαθητής σε όλες
τις τάξεις του Δημοτικού,
ο Ευαγόρας στα 15 του
χρόνια πρωταγωνιστεί σε
διάφορες διαδηλώσεις
κατά των Άγγλων, με την
ευκαιρία της στέψης της
βασίλισσας Ελισάβετ. Την
παραμονή της στέψης (1
Ιουνίου 1953) ο Ευαγόρας
αναρριχάται στον ιστό του
«Ιακώβιου Γυμναστήριου»
όπου κυματίζει η Αγγλική
σημαία, την κατεβάζει και
την σκίζει. Οι μαθητές και
το πλήθος συγκρούονται
με την αστυνομία, η οποία
ενισχύεται από Κύπριους
μουσουλμάνους αλλά τελικά, η Πάφος αποτελεί
το μοναδικό σημείο των
βρετανικών αποικιών στο
οποίο δεν εορτάστηκε η
στέψη.
Στις 17 Νοεμβρίου 1955
ο Ευαγόρας και πολλοί
μαθητές του Γυμνασίου
συγκεντρώθηκαν για μια
διαδήλωση στην οποία

Ψάχνοντας για τη Λευτεριά
θα ΄χω παρέα μόνη
κατάλευκο το χιόνι, βουνά
και ρεματιές.
Τώρα κι αν είναι χειμωνιά,
θα ΄ρθει το καλοκαίρι
Τη Λευτεριά να φέρει σε
πόλεις και χωριά.
Θα πάρω μιαν ανηφοριά
θα πάρω μονοπάτια
να βρω τα σκαλοπάτια που
παν στη Λευτεριά.
Τα σκαλοπάτια θ΄ ανεβώ,
θα μπω σ΄ ενα παλάτι,
οι Άγγλοι διέταξαν αδια- το ξέρω θαν απάτη, δεν
κρίτως πυρ εναντίον των θαν αληθινό.
διαδηλωτών. Ο Ευαγόρας
ήταν μεταξύ των συλλη- Μεσ΄ το παλάτι θα γυρνώ
φθέντων από τους Άγ- ώσπου να βρω τον θρόνο,
γλους και όταν αρνήθηκε βασίλισσα μια μόνο να
τις κατηγορίες, παραπέμ- κάθεται σ΄ αυτό.
φθηκε σε δίκη για τις 6 Δε- Κόρη πανώρια θα της πω,
κεμβρίου 1955. Είχε πάρει άνοιξε τα φτερά σου
όμως την απόφαση του, σε και πάρε με κοντά σου,
ηλικία μόλις 17 χρονών, να μονάχα αυτό ζητώ.
εγκαταλείψει το σχολείο
του και να ενταχθεί στις Γειά σας παλιοί συμμαθηαντάρτικες ομάδες της ταί. Τα τελευταία λόγια τα
ΕΟΚΑ. Την παραμονή της γράφω σήμερα για σας. Κι
δίκης του, ο Ευαγόρας όποιος θελήσει για να βρει
μπαίνει κρυφά στο σχολείο ένα χαμένο αδελφό, ένα
και αφήνει στην έδρα ένα παλιό του φίλο, ας πάρει
σημείωμα:
μιαν ανηφοριά ας πάρει
μονοπάτια να βρει τα σκαΠαλιοί συμμαθηταί,
λοπάτια που παν στη Λευτεριά. Με την ελευθερία
Αυτή την ώρα κάποιος λεί- μαζί, μπορεί να βρει και
πει ανάμεσά σας, κάποιος μένα. Αν ζω, θα μ΄ βρει εκεί.
που φεύγει αναζητώντας Ευαγόρας Παλληκαρίδης
λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που μπορεί να μη Ένα περίπου χρόνο αργότον ξαναδείτε παρά μόνο τερα (18 Δεκεμβρίου 1956)
νεκρό. Μην κλάψετε στον ο Ευαγόρας συνελήφθη
τάφο του. Δεν κάνει να τον από αγγλική περίπολο,
κλαίτε. Λίγα λουλούδια κατηγορήθηκε για κατοχή
του Μαγιού σκορπάτε του και διακίνηση οπλισμού
στον τάφο. Του φτάνει και παραπέμφθηκε σε
αυτό ΜΟΝΑΧΑ.
δίκη στις 25 Φεβρουαρίου 1957. Στην δίκη του
Θα πάρω μιαν ανηφοριά συγκλόνισε για μια ακόμα
θα πάρω μονοπάτια
φορά χωρίς να μασήσει τα
να βρω τα σκαλοπάτια που λόγια του:
παν στη Λευτεριά.
Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγε- Γνωρίζω ότι θα με κρεμάνείς, τη μάνα, τον πατέρα σετε. Ό,τι έκαμα το έκαμα
μεσ΄ τα λαγκάδια πέρα και ως Έλλην Κύπριος όστις
στις βουνοπλαγιές.

ζητεί την Ελευθερίαν του. Αυτόν ακριβώς τον διαΤίποτα άλλο.
χρονικό, 19χρονο ήρωα
θέλησε να τιμήσει ο Δήμος
Μετά την καταδίκη του σε Αγίας Παρασκευής και η
θάνατο από τους Άγγλους «Επιτροπή Πρωτοβουλίδημιουργήθηκε ένα πα- ας για την ανέγερση της
γκόσμιο κύμα διαμαρτυρί- προτομής του Εθνομάρας με στόχο την αποτροπή τυρα Ευαγόρα Παλληκατου θανάτου του αλλά ρίδη», τοποθετώντας την
οι ψυχροί και υπερόπτες προτομή του ήρωα στην
Άγγλοι παρέμειναν ασυ- πλατεία «Εθνομάρτυρα Ευγκίνητοι. Ο Ευαγόρας στην αγόρα Παλληκαρίδη», στη
υπερήφανη πορεία προς συμβολή των οδών Νεατον άδικο θάνατο του, πόλεως και Πατριάρχου
παραδίδει ένα ακόμα συ- Γρηγορίου, (απέναντι από
γκλονιστικό μάθημα θάρ- το Ίδρυμα «Δημόκριτος»),
ρους, πατριωτισμού και στην Αγία Παρασκευή Ατυπερηφάνειας, γράφοντας τικής.
στο τελευταίο του γράμμα
τα εξής:
Η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της προτοΘ΄ ακολουθήσω με θάρρος μής του εθνομάρτυρα
τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να Ευαγόρα Παλληκαρίδη
ναι το τελευταίο μου γράμ- θα πραγματοποιηθεί, με
μα. Μα πάλι δεν πειράζει. ανοικτή πρόσκληση προς
Δεν λυπάμαι για τίποτα. όλους, την Παρασκευή 8
Ας χάσω το κάθε τι. Μια Ιουλίου 2022, στις 7.30μμ.
φορά κανείς πεθαίνει. Θα στην πλατεία που φέρει το
βαδίσω χαρούμενος στην όνομα του.
τελευταία μου κατοικία.
Τι σήμερα τι αύριο; Όλοι Κεντρικός ομιλητής θα
πεθαίνουν μια μέρα. Είναι είναι ο Σεβασμιώτατος
καλό πράγμα να πεθαίνει Μητροπολίτης Πάφου, κ.
κανείς για την Ελλάδα. Ώρα Γεώργιος, με θέμα: «Ο Αγώ7:30. Η πιο όμορφη μέρα νας και η Παρακαταθήκη
της ζωής μου. Η πιο όμορ- του Ευαγόρα Παλληκαρίφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί. δη». Θα χαιρετίσουν ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Βασίλης Ζορμπάς, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής
Πρωτοβουλίας Μανώλης
Μηλιαράκης, ο πρέσβης
της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος,
ο πρόεδρος της ΟΚΟΕ
Γιώργος Συλλούρης, ο
πρόεδρος του κυπριακού
προσφυγικού Σωματείου
«Αδούλωτη Κερύνεια» Ιωάννης Σιεκέρσαββας και
η εγγονή της αδελφής του
Ήρωα, Μαγδαληνή Σταυρινίδη.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αγίας
Παρασκευής και θα ακολουθήσει σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον
Χρήστο Κάλλοου.
Ας προσέλθουμε όλοι να
καταθέσουμε Λίγα λουλούδια του Μαγιού στην
μνήμη του μεγάλου μας
ήρωα, ο οποίος θα παραμείνει αθάνατος, παραδίδοντας διαχρονικά
μαθήματα φιλοπατρίας…

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η ΚΑΡΕΚΛΑ
Σε εξέλιξη η εκστρατεία για
νέο Πρόεδρο στην Κύπρο!
Κόμματο-υποψήφιοι και
«ανεξάρτητοι» ακονίζουν
τη γλώσσα τους για να πείσουν τους πολίτες να τους
εκλέξουν για την ανώτατη
καρέκλα. Εάν οι υποψήφιοι
αποτύχουν να δώσουν διαφανείς απαντήσεις σχετικά
με τον τρόπο επίλυσης
των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει τη χώρα,
δεν αξίζουν τις ψήφους
του λαού!
Ωστόσο, κάποιος θα εκλεγεί ως νέος πρόεδρος για
να «κυβερνήσει» τη χώρα.
Και έτσι ξεκινά η μάχη για
την προεδρική καρέκλα
….
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Όταν μια χώρα αποφασίζει
να εγκαταλείψει το δικαίωμα να κυβερνά το έθνος:
το δικαίωμα να ελέγχει το
δικό της νόμισμα και τα
επιτόκια: το δικαίωμα να
θεσπίζει τους δικούς της
νόμους και να εγκαταλείπει το δικαίωμα να ελέγχει
τα σύνορά της: και όταν

αυτή η χώρα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον
δανεισμό δισεκατομμυρίων για να σώσει ένα
διεφθαρμένο τραπεζικό
σύστημα: κλείνει όλες
τις τράπεζες—πρώτη
στην ιστορία—και σαν
κλέφτης τη νύχτα κλέβει
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών
(Bail-in 2013) χωρίς τη
συγκατάθεσή τους: και
όταν εφαρμόζει ακρωτηριαστική φορολογία
χωρίς κοινωνική συνείδηση: και όταν η ίδια
χώρα κλείνει τα μάτια
στη θεσμική διαφθορά
και διεφθαρμένους αξιωματούχους αντί να επιβάλλει τον νόμο: και όταν
αυτή η χώρα αγνοεί την
κοινωνικής της ευθύνη
και του ευάλωτου τομέα
της κοινωνία: και όταν
αυτή η χώρα αγνοεί τους
αστέγους και την έλλειψη
χαμηλό κόστος στέγης:
και όταν αυτό το κράτος υποστηρίζει κακές
αποφάσεις της ΕΕ-ΝΑΤΟ

(κυρώσεις κατά της Ρωσίας κ.λπ) αντί να προστατεύει τα δικά της συμφέροντα: και όταν αυτή η
χώρα αποτυγχάνει στις
προτεραιότητές της για
επενδύσεις στην στέγαση, εκπαίδευση, δημόσια
υπηρεσία την απασχόληση
και την προστασία του
περιβάλλοντος: όχι μόνο
στερεί και προδίδει μια
ολόκληρη γενιά το μέλλον
της αλλά αυτή η χώρα δεν
έχει μέλλον!

Οι πολίτες απαιτούν καθαρούς υποψηφίους με
καθαρά χέρια, καθαρό
μυαλό και μια καθαρή ηγεσία με ξεκάθαρο όραμα
για το έθνος! Αλλά όπως
πάντα, τα πράγματα στην
Κύπρο πάντα αλλάζουν
και πάντα παραμένουν τα
ίδια! Η εκλογή νέου προέδρου είναι σαν να παίζεις
ρώσικη ρουλέτα και στις
5 Φεβρουαρίου 2023 οι
προεδρικές εκλογές δεν
θα αποτελέσουν εξαίρεση.
Δυστυχώς, οι
πολίτες είναι
παγιδευμένοι
και δεν έχουν
παρά να ελπίζουν για ένα
θαύμα και για
έναν καλύτερο ηγέτη –
ίσως μια μέρα!
Εν τω μεταξύ,
η Αποχή / Λευκή ψήφος θα
γίνει το μεγαλύτερο κόμμα
πάλι στην Κύπρο!

July 21, 2022
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Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα
συνέχεια από τη σελίδα 21
εργαζόμενες γυναίκες περιορίζονται κατά κανόνα
σε ένα ή το πολύ δυο τέκνα, διότι δεν μπορούν να
φροντίσουν περισσότερα,
λόγω των συνθηκών εργασίας τους.

6. Το σημερινό αυξημένο
μορφωτικό επίπεδο των
Ελλήνων σημαίνει ότι τα
ζευγάρια μπορούν να προγραμματίζουν τον αριθμό
των τέκνων που επιθυμούν.

δύο τέκνων. Τα ζευγάρια
έχουν ανασφάλεια, για το
αν θα είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

στιανών ιδίως στη Θράκη
και στις ακριτικές περιοχές
μεταξύ των οποίων και στα
νησιά μας.

9. Η εκκλησία μας ενθαρρύνει την πολυτεκνία. Οι
επιθέσεις στην εκκλησία
μας απομακρύνουν πολλούς από τους κόλπους
της, οπότε όσο λιγότεροι
οι θρησκευόμενοι τόσο
λιγότερες οι γεννήσεις.

Β. Οικονομική ενίσχυση
της εκκλησίας από την
πολιτεία, ώστε να μπορεί
να ενισχύει χριστιανικές
οικογένειες.

7. Με τη φιλελευθεροποίηση των σχέσεων των δυο
φύλων συμβαίνουν πολλές
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες σε μικρές ηλικίες και
εκτρώσεις, μετά τις οποίες Μέτρα για την αύξηση της
κάποτε βλάπτεται η γονι- γεννήσεων από Έλληνες
5. Μεγάλη ηλικία γάμου. μότητα.
πρέπει να ληφθούν το
Λόγω του ότι πολλές γυναίταχύτερο και θεωρώ πως
κες σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή 8. Η κακή ή μέτρια οικο- πρέπει να περιλάβουν:
εργάζονται, παντρεύονται νομική κατάσταση είναι
σε μεγαλύτερες ηλικίες παράγων ανασταλτικός Α. Μέσω της εκκλησίας
για επιπλέον του ενός ή ενίσχυση πολυτέκνων Χριαπό ό,τι στο παρελθόν.
4. Εργάζονται συχνά και οι
γιαγιάδες των οικογενειών,
οπότε δεν μπορούν να συμπαρασταθούν στις κόρες
τους φροντίζοντας τα παιδιά τους όπως παλαιότερα.

Γ. Ίδρυση περισσότερων
παιδικών σταθμών σε κάθε
γειτονιά στις πόλεις και
κωμοπόλεις.
Δ. Περισσότερα ολοήμερα
σχολεία, χωρίς την ανάγκη
μελέτης στο σπίτι.
Ε. Φορολογικές μειώσεις
του φόρου οικογενειών

που έχουν παιδιά. Αυτές
θα μπορούσαν να είναι μείον 10% ή και περισσότερο
για κάθε παιδί που γεννιέται επιπλέον του πρώτου.

γίνονται επενδύσεις, να
βελτιωθεί η οικονομία, να
μειωθεί η μετανάστευση
και η ανεργία, ώστε να
αυξηθούν τα τέκνα ανά
οικογένεια σε άνω των δυο
ανά ζεύγος.

ΣΤ. Φορολογικά κίνητρα
για να επανέλθουν οι ξε- Είναι κρίμα, 200 χρόνια
νιτεμένοι Έλληνες πριν να μετά από την εθνεγερσία
ριζώσουν στο εξωτερικό. του 1821 και τις τόσες πολλές θυσίες που υποβλήΖ. Βελτίωση της οικονομί- θηκαν έκτοτε οι Έλληνες,
ας. Αυτή είναι προϋπόθεση να βλέπουμε αδρανείς το
για να αυξηθούν οι θέσεις φάσμα της εξαφάνισής μας
εργασίες και να μειωθεί από τον πολιτικό χάρτη της
η ανεργία. Για τον σκοπό Ευρώπης.
αυτό απαιτούνται σταθερό φορολογικό σύστημα, (*)Ομότιμος Καθηγητής
ταχεία απόδοσης δικαιο- ΑΠΘ, Συγγραφέας, μέλος
σύνης, σωστή παιδεία και του ΙΗΑ
κοινωνική ηρεμία, για να

DW: Ο αγωγός Nord Stream 1 και το «τρικ» με την τουρμπίνα
Ο γερμανικός τύπος παραχωρεί ευρεία δημοσιότητα
στην απόφαση του Καναδά, παρά το καθεστώς
εμπάργκο, να δώσει άδεια
«χρονικά περιορισμένη
και ανακλητή» στην κατασκευάστρια Siemens για
να παραδώσει μέσω Γερμανίας μια επισκευασμένη
τουρμπίνα φυσικού αερίου, που χρειάζεται η Ρωσία
ώστε να θέσει και πάλι σε
λειτουργία τον αγωγό.
Αυτό αναφέρει σε στην
αποδελτίωση του γερμανικού Τύπου η Deutsche
Welle η οποία και αναφέρει πως το ρωσικό επιχείρημα για τη μείωση των
ροών ήδη από τον Ιούνιο
ήταν ότι όταν παραδοθεί
η τουρμπίνα, θα αποκατασταθεί και η λειτουργία,

κάτι που όμως αμφισβητείται.
Σύμφωνα με την
Handelsblatt „την εξαίρεση από τις κυρώσεις
δικαιολόγησε ο αρμόδιος

Καναδός υπουργός μεταξύ
άλλων με το επιχείρημα
ότι με την ενεργειακή του
πολιτική ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να διχάσει τους
εταίρους”. Ο αρθρογράφος

του Spiegel σημειώνει: “Σε
περίπτωση που η ρωσική
δικαιολογία με την τουρμπίνα είναι προσχηματική,
θα φανεί πολύ σύντομα με
την απόφαση του Καναδά

να κάνει μια εξαίρεση στις στον Καναδά το δείχνει
ρωσικές κυρώσεις για να εύστοχα.
επιτραπούν οι προμήθειες
Στην πραγματικότητα βέκαι πάλι”.
βαια στέλνεται λάθος μήΗ Frankfurter Allgemeine νυμα προς τη Μόσχα, όταν
Zeitung κρίνει ως ορθή η γερμανική κυβέρνηση
την καναδική απόφαση. καταβάλει προσπάθειες
“Ανάμεσα στις επιλογές να επιτύχει εξαίρεση των
δράσης της κυβέρνησης ρωσικών κυρώσεων του
ισχύει ήδη από τώρα αυτό Καναδά για να επιτρέψει
που περιγράφει ο υπουρ- την παράδοση της τουργός Οικονομίας Ρόμπερτ μπίνας.
Χάμπεκ σε περίπτωση
πλήρους διακοπής προ- Όμως, δεδομένων των
μήθειας ρωσικού φυσικού δυσκολιών της Γερμανίας
σε περίπτωση ολοκληαερίου” σημειώνει.
ρωτικού κλεισίματος του
“Σε αυτήν την περίπτωση αγωγού, η προσπάθεια
δεν υπάρχουν σωστές και να αφαιρεθεί από τη Μόλάθος επιλογές, αλλά λίγο σχα ένα πρόσχημα (για να
ή πολύ λάθος επιλογές. Η κλείσει τη στρόφιγγα του
ιστορία της τουρμπίνας αγωγού) είναι ίσως η λιγότης Siemens για τον αγω- τερο λανθασμένη επιλογή”.
γό με τη συντήρησή της

Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των
ΗΠΑ ή ενθύμηση του Θείου θελήματος

;

του Ηλία Σταμπολιάδη*
Η γέννηση ενός ανθρώπου
είναι το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης της γυναικείας
φύσης που την κατοχυρώνει στην τιμητική θέση
της μητέρας στην αγκαλιά
της οποίας κάθε άνθρωπος
νοιώθει ασφαλής, αποκτά
ταυτότητα και αισθάνεται σημαντικός. Η εγκυμοσύνη είναι το στάδιο
ωρίμανσης του εμβρύου
που κατά θαυμαστό τρόπο δημιουργείται από την
ένωση δύο κυττάρων και
αναπτύσσεται ανυπεράσπιστο τρεφόμενο από τον
αίμα της μάνας του.
Η προστασία του εμβρύου
αποτελεί έμφυτη συναίσθηση της μητέρας που με
το βάρος αυτής της κατάστασης και η ίδια χρειάζεται την φροντίδα του πατέρα που συνέβαλε στην
δημιουργία του εμβρύου
το οποίο τελικά ολοκληρώνεται σε πλήρη άνθρωπο.
Αυτή η αλληλεξάρτηση
απαιτεί μία αγαπητική σχέση που δημιουργεί εκ φύσεως η ερωτική έλξη του
άνδρα και της γυναίκας και
τους ενδυναμώσει στην

αντιμετώπιση όλων των
δυσκολιών.
Δυστυχώς τις ημέρες μας
για πολλούς ανθρώπους
ή ερωτική σχέση έχει εκφυλιστεί σε στιγμιαία σεξουαλική απόλαυση με
το πέρας της οποίας κάθε
μέλος παραμένει μόνο και
αδύναμο να φέρει το σωματικό, συναισθηματικό ,
οικονομικό και κοινωνικό
βάρος οποιασδήποτε συνέπειας μιας στιγμιαίας
απόλαυσης που σχεδόν
αποκλειστικά επιβαρύνει

την γυναίκα καθόσον οι
άνδρες έχουν χάσει την
συναίσθηση κάθε φυσικής
σχέσης και κοινωνικής
ευθύνης.
Αυτή η άρνηση αλληλεξάρτησης των εραστών
έχει καλλιεργηθεί από το
πνεύμα δικαιωματισμού ,
που δυστυχώς έχει διεκδικήσει εις βάρος των γυναικών το ίδιο το φεμινιστικό
κίνημα , αντί να υπάρχει
μία κοινωνική απαξίωση
των ανεύθυνων και ασυναίσθητων καιροσκόπων.

Το αίτημα
νομιμοποίησης των
αμβλώσεων, χωρίς
να συντρέχουν λόγοι
κινδύνου
της γυναικός , που
στην ουσία
συνιστούν
φόνο εκ
προμελέτης, αποτελεί πράξη
αντίθετη
προς τους
νόμους της
φύσεως
και κατ΄ επέκταση ενάντια
στο θέλημα του Δημιουργού.
Προφανώς η απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου
των ΗΠΑ για την απαγόρευση των αμβλώσεων
είναι μία φυσική απόφαση
προστασίας ανυπεράσπιστων ανθρώπων την οποία
θα έπρεπε να είχε προτείνει η Χριστιανική Εκκλησία
και τουλάχιστον να βγει να
την υπερασπιστεί.
Δεν εκπλήσσει το γεγονός
ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος

των ΗΠΑ, μιάς κοινωνίας
διαφθοράς όπου το χρήμα
είναι το κριτήριο καταξίωσης των ανθρώπων,
βγήκε και υπερασπίστηκε
τα πλήθη των διαμαρτυρομένων γυναικών που
αντί να ζητήσουν την υπεράσπιση της μητρότητας
και να καταδικάσουν το
κοινωνικό σύστημα που
αδυνατεί να υπερασπιστεί
την ανθρώπινη φύση, διεκδικούν το δικαίωμα να την
θανατώνουν.
Αυτό όμως που εκπλήσσει
εμάς τους Έλληνες είναι
ότι σύσσωμος ο ελληνικός πολιτικός κόσμος, ο
υπεύθυνος για την οικονομική, εθνική, πολιτισμική
και ηθική παρακμή του
έθνους μας, βγήκαν και
κατέκριναν την απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ότι τάχα
περιορίζει τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Παραμελούν
τα δικαιώματα των ανυπεράσπιστων αγέννητων
παιδιών που κύρια αιτία
της καταδίκης τους είναι
συνήθως η ανικανότητα
της μητέρας τους να τα εκθρέψει, ανυπεράσπιστη σε
μία κοινωνία που αδυνατεί

να παρέχει συνθήκες επιβίωσης των μελών της, αν
και όλοι αυτοί οι υποκριτές
κόπτονται για την υπεράσπιση των αδυνάτων.
Ομολογούν ότι το δημογραφικό είναι το κύριο
εθνικό πρόβλημα και αντί
να ενισχύσουν και να ενθαρρύνουν την γέννηση
νέων Ελλήνων προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με την εισαγωγή
λαθρομεταναστών συνηγορούσης της Προέδρου
της Δημοκρατίας υπό τα
σιωπηλά βλέμματα των εκπροσώπων της Εκκλησίας.
Εάν αυτοί αδιαφορούν
που είναι οι οικολόγοι που
ενδιαφέρονται για την πανίδα και την χλωρίδα, που
είναι οι δασολόγοι που μας
κυνηγούν όταν κόψουμε
ένα πεύκο που φύτρωσε
απρόσκλητο στο χωράφι
μας, που είναι οι αντιεμβολιαστές που ανησυχούν για
την αλλαγή στο DNA μας,
ή, οι ενδιαφερόμενοι για
ότι έχει ουρά;
(*)Μεταλλειολόγου, Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, μέλους του ΙΗΑ
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ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ
διατελέσας υπουργός
Παιδείας της Ηγεμονίας
της Βουλγαρίας, κατέληξε
εις το συμπέρασμα, ότι οι
Πομάκοι είναι μάλλον Έλληνες. Εις το συμπέρασμα
αυτό κατέληξε ο Γίρατσεκ
βάσει γλωσσολογικών,
μάλλον, παρά ιστορικών
ερευνών. Έκτοτε η ιστορική έρευνα ξεπέρασε τα
όρια που έθεσε η έρευνα
του Γίρατσεκ.
Τους Πομάκους τους γνωρίζομε όλοι. Οι ανόητοι
κυβερνούν το Κράτος των
Αθηνών και του Κολωνακίου, και αυτό το γνωρίζομε.
Αλλά πρώτα ας μείνομε εις
τους Πομάκους μας. Είναι
πράγματι γεγονός, ότι δεν
υπάρχουν επιστημονικώς
αδιάψευστα στοιχεία περί
της καταγωγής των. Κατά
το δεύτερο ήμισυ του 19ου
αιώνος η Σόφια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό
και ισχυρίσθηκε, ότι οι
Πομάκοι είναι εξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τον
ισχυρισμό αυτόν τον απέρριψαν όμως Βούλγαροι
ιστορικοί όπως ο καθηγητής Στρασιμίρωφ. Προηγουμένως, το 1789, ο Τσέχος καθηγητής Γίρατσεκ,

των αδιάλειπτων βαρβαρικών φύλων εναντίον της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων
και οι Βούλγαροι, οι οποίοι
κατέκτησαν τμήμα της περιοχής των Αγριάνων.
Υπάρχουν βυζαν τινές
ιστορικές πηγές, οι οποίες
ονομάζουν την περιοχή
που κατοικούν και σήμερα οι Πομάκοι «Αχρίδα».
Αυτό είναι φυσικό, εις τα
τέλη της πρώτης χιλιετίας
ολόκληρος η Θράκη και
η σημερινή Βουλγαρία
αποκαλούντο Μακεδονία,
με μακεδονικά τοπωνύμια
Η Μακεδονική Βυζαντινή
Δυναστεία του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ κλπ.
αποκαλείτο Μακεδονική,
αν και καταγόταν από την
Αδριανούπολη. Την εποχή
εκείνη οι Αγριάνες εμφανίζονται εις τις βυζαντινές
ιστορικές πηγές ως Αχρίδαι. Αυτοί οι Αχρίδαι δεν
είναι δυνατόν παρά να
ήσαν οι αρχαίοι Αγριάνες.
Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.

Επιστημονικώς αναμφισβήτητο είναι, ότι εις την
αρχαιότητα ζούσανε εις
την περιοχή που ζούνε σήμερα οι Πομάκοι οι Αγριάνες. Ο βασιλιάς αυτών
Λαγαρός ακολούθησε τον
Μέγα Αλέξανδρο εις την
κατά της Περσίας εκστρατεία του. Οι Αγριάνες, απόγονοι αρχαίων Θρακικών
Φύλων, ήσαν δεινοί «επι
ίππων μαχόμενοι τοξότες»,
εξ ου και προέκυψε η ετυμολογία αυτών Ιππόμαχοι,
εντέλει Πομάκοι. Μετά
τον 4ον αιώνα οι Αγριάνες
εκχριστιανίσθηκαν. Και
αυτό είναι επιστημονικώς
αναμφισβήτητο. Έκτοτε Αυτοί οι Αχρίδαι εξισλαόμως τα ίχνη των Αγριά- μίστηκαν βιαίως μεταξύ
νων χάθηκαν εις την δύνη 1656 και 1661 από τον

Σεχμεντίν Πασά της Φιλιππούπολης. Αυτοί οι εξισλαμισθέντες Αγριάνοι
και οι Αχρίδαι είναι οι σημερινοί Πομάκοι. Και εδώ
δεν υπάρχει άλλη εξήγηση
πολλώ δε μάλλον αφού η
τύχη των είναι μοναδική
εις τα Βαλκάνια: Σέρβοι,
Αλβανοί και Έλληνες υπέστησαν τα ίδια. Εις όλες
αυτές τις περιπτώσεις το
θρησκευτικό συναίσθημα
νίκησε την εθνική συνείδηση. Ίδετε και σήμερα
την Ιταλία. Οι ‘Ελληνες της
Σικελίας και Νοτίου Ιταλίας
έγιναν πρώτα Καθολικοί
και κατόπιν απώλεσαν την
εθνική τους συνείδηση.
Έτσι οι Αγριάνοι-Αχρίδαι
έγιναν μουσουλμάνοι μέχρι που ο Ατατούρκ τους
είπε, όπως εις όλους τους
μουσουλμάνους της Μ.Ασίας και της Ευρώπης, ότι
είναι Τούρκοι. Οι Αγριάνοι-Πομάκοι δεν το απεδέχθησαν απολύτως, όπως
και δεν το απεδέχθησαν
και οι Κούρδοι της Μ. Ασίας. Τους Κούρδους τους
κατασφάζουν οι Τούρκοι
από το 1925. Τους Πομάκους όμως τους προστά-

τευσαν και η Βουλγαρία και
η Ελλάδα.
Και ερχόμαστε τώρα εις
τους επικίνδυνους για το
Έθνος, εις τους ανόητους
του Κράτους του Κολωνακίου: 1ον) Αγνόησαν
την μετατροπή των Μουσουλμάνων εις Τούρκους
από τον Ατατούρκ. 2ον)
Την εποχή του Εμφυλίου
και του Ψυχρού Πολέμου
μετέτρεψαν ολόκληρη
την Ελληνική Θράκη εις
ένα μεγάλο Γκέτο. «Μέσα
σε αυτό εγκαταλειμμένοι
όλοι»: Έλληνες, Πομάκοι
και Μουσουλμάνοι! Σε συνέχεια άρχισαν τις οσφυοκαμψίες έναντι της «φίλης»
Τουρκίας και ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ τους Πομάκους, παρά
τις αντιδράσεις των, να
αποδεχθούν το τουρκικό
εκπαιδευτικό σύστημα.!
Μάλιστα! Αυτοί είναι οι
ανόητοι του Κράτους του
Κολωνακίου, οι επικίνδυνοι εθνοκτόνοι. Ας ψάξουν όπου θέλουν εις τον
κόσμο: Να βρούνε ένα
Εθνικό Κράτος, το οποίον
υποχρέωσε μία μειονότητά
του να αποδεχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μίας

ομόρου χώρας, η οποία
εγείρει απαιτήσεις για την
εθνική καταγωγή της δικής
του μειονότητας!
Αυτά συμβαίνουν μόνον
εις το ανόητο Κράτος του
Κολωνακίου. Θαυμάστε το!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
(www.Γεώργιος Εμ.Δημητράκης.gr)
Υποσημείωση: Η συναισθηματική Nοημοσύνη
οδηγεί εις την Eνσυναίσθηση, και μέσα απο αυτήν
γινόμαστε καλύτεροι, υγιείς ψυχικά και υπεύθυνοι
σκεπτόμενοι άνθρωποι. Η
αγάπη προς την Πατρίδα
είναι πράξη Ελευθερίας.
Ο Συντάκτης κρητικής
(Μαριού Νομού Ρεθύμνης)
και θρακικής καταγωγής,
γεννήθηκε και διαμένει
εις την Ξάνθη/Θράκη, τον
Προμαχώνα της Ελλάδος.
Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και
Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο της Βόννης,
και Ιστορία και Πολιτιστική
Κληρονομιά εις την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας
Διπλωματούχος Ξεναγός
για όλη την Ελληνική Επικράτεια

Η πραγματικότητα της τουρκικής απειλής και η
βολική εξήγηση περί «εσωτερικής κατανάλωσης»
Νίκος Μελέτης
Από το 2014 έως το 2018
στην Τουρκία έγιναν 3
προεδρικές εκλογές,
4 βουλευτικές εκλογές
και 1 δημοψήφισμα, στα
οποία νικητής αναδείχθηκε ο πρόεδρος Ερντογάν
ο οποίος ήδη κυβερνούσε
τη χώρα από το 2002. Στη
διάρκεια της περιόδου από
το 2018 μέχρι και σήμερα
ήταν ίσως η πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια
που η Τουρκία δεν είχε κάποια εκλογική διαδικασία.
Κι όμως στο διάστημα αυτό
η Τουρκία προχώρησε
στη σύλληψη και υλοποίηση του Τουρκολιβυκού
Μνημονίου, θεμελίωσε το
Δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», προχώρησε μονομερώς και αυθαίρετα στη
χάραξη των εξωτερικών
ορίων αυτού που θεωρεί
δική της Υφαλοκρηπίδα
στην Ανατολική Μεσόγειο
και τέλος διαμόρφωσε την
τελευταία ακραία διεκδίκηση της εναντίον της
Ελλάδας συνδέοντας τη
συνέχιση της ελληνικής
κυριαρχίας στα νησιά του
Αιγαίου με την απαίτηση
αφοπλισμού τους.

Τούρκος ηγέτης, όμως δεν
είναι το αποτέλεσμα, αλλά
είναι η αιτία, της ισλαμοεθνικσιτικής στροφής της
Τουρκίας και της προσπάθειας για ανάδειξη της σε
μια «ανεξάρτητη» περιφερειακή δύναμη.
Δυστυχώς, διαχρονικά
όλες οι πολιτικές ηγεσίες
της Ελλάδας υποκύπτουν
στον πειρασμό να αποδίδουν τόσο την επιθετική ρητορική όσο και τις
επιθετικές ενέργειες της
Τουρκίας στην ανάγκη να
κερδηθεί το «εσωτερικό
ακροατήριο», να ερεθιστεί
το εθνικιστικό ένστικτο
των ψηφοφόρων και να
υπάρξει συσπείρωση τους
ενόψει των εκάστοτε εκλογών.

Όλα αυτά προφανώς δεν
έγιναν για προεκλογικούς
σκοπούς ή για να καλυφθούν επικοινωνιακές
ανάγκες του Τ. Ερντογάν
και για εσωτερική κατανάλωση. Ο τουρκικός επεκτατισμός και αναθεωρητισμός εξυπηρετούν
την καλλιέργεια του εθνι- Αυτή είναι πάντοτε μια
κιστικού φρονήματος το βολική και εύκολη θεώρηοποίο έχει ανάγκη ο κάθε ση της Τουρκίας, που δεν

επιβάλει άμεσες αντιδράσεις και σχεδιασμό μακροχρόνιας στρατηγικής
και δικαιολογεί ενίοτε τη
στωικότητα απέναντι στην
τουρκική επιθετικότητα.

ελληνική κυβέρνηση θα
μπορούσε να μπει μπροστά και να βάλει βέτο σε
όλα, ζητώντας να πάρουν
πίσω τις δεσμεύσεις τους
η Σουηδία και η Φιλανδία
και ο πρόεδρος Μπάιντεν
να δηλώσει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις
εντολές της Αθήνας ώστε
ο Τ. Ερντογάν να φύγει με
άδεια χέρια. Με αυτή την
παγίδα όμως οι κυβερνητικοί παράγοντες βρέθηκαν
στον άχαρο ρόλο, αντί να
κάνουν μια ρεαλιστική
αποτύπωση της παρουσίας του Τούρκου προέδρου
στο ΝΑΤΟ, να προσπαθούν
να υποβαθμίσουν όχι μόνο
την παρουσία του Τ. Ερντογάν στη Μαδρίτη, αλλά και
την ουσία και το βάθος
της απειλής εναντίον της
Ελλάδας.

Επίσης, όπως συνέβη και
σ τη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ, το παζάρι του
Ερντογάν που προφανώς
δεν απέδωσε όσα επεδίωκε, αλλά του έδωσε
πάντως όσα μπορούσε να
πάρει, στην Ελλάδα έδωσε
την ευκαιρία για μια αντιπαράθεση εντελώς παραπλανητική. Η αντιπολίτευση ασκώντας κριτική για
τα «κέρδη» του Ερντογάν
έριξε την κυβέρνηση στην
παγίδα, ώστε να απολογείται για τις παραχωρήσεις
που έκαναν οι Σουηδοί και
Φιλανδοί και το ραντεβού
και τις υποσχέσεις που
προσέφερε ο πρόεδρος
Μπάιντεν. Λες και η όποια Μεγαλύτερο λάθος φυ-

χειρηματολογία που τελικά
σικά από την οδηγεί σε εφησυχασμό και
υποτίμηση του επανάπαυση...
αντιπάλου δεν
υπάρχει…
Είναι επίσης σοβαρό λάθος
να αποδίδεται η επιθετική
Ακόμη κι αν ο Τ. ρητορική του Τ. Ερντογάν
Ερντογάν απευ- σε λόγους επικοινωνιαθύνεται και στην κούς, καθώς έτσι αποδυναεσωτερική κοι- μώνεται και η προσπάθεια
νή γνώμη, με της Ελλάδας να πείσει τη
τ ι ς δ η λ ώ σ ε ι ς διεθνή κοινότητα ότι απέτου που εδ ώ ναντι της έχει έναν επικίνκαι μήνες ακού- δυνο αναθεωρητισμό και
γονται σχεδόν όχι απλώς έναν πολιτικό
κ ά θ ε η μ έ ρ α που για να μαγέψει τους
σαν «Πολεμικά ψηφοφόρους του λέει και
Α ν α κ ο ι ν ω θ έ - καμιά κουβέντα παραντα» εναντίον πάνω για την Ελλάδα. Η
της Ελλάδας, κυβέρνηση η οποία δείχνει
δ ε ν σ η μ α ί νει με το πρόγραμμα εξοπλιότι μόλις δει τις σμών που έχει δρομολοδημοσκοπήσεις γήσει ότι αντιλαμβάνεται
να ανεβάζουν τα ποσοστά την τουρκική απειλή, δεν
του ή ακόμη κι αν κερδί- πρέπει να στέλνει αντιφασει τις επόμενες κρίσιμες τικά μηνύματα.
εκλογές, όλα αυτά θα εξαφανισθούν δια μιας.
Όσο κι αν θέλουμε να
αποφεύγουμε τη σκληρή
Η απλή αναζήτηση του πραγματικότητα των ελπως κτίσθηκε η θεωρία ληνοτουρκικών, τόσο αυτή
των «γκρίζων ζωνών» και θα επανέρχεται ως κακός
της «Γαλάζιας Πατρίδας» εφιάλτης.
από το 1974 και μετά θα
μπορούσε να πείσει και Η Τουρκία αποτελεί συτους πλέον δύσπιστους, στημική απειλή για τη
ότι κάθε θεωρία κάθε αμ- χώρα μας και οι κινήσεις,
φισβήτηση που διατυπώ- οι δηλώσεις, οι αναφορές,
νεται εναντίον της χώρας θα πρέπει να αντιμετωπίσε προεκλογική ή μη πε- ζονται υπό αυτό το πρίσμα.
ρίοδο, μένει και πάνω σε
αυτή κτίζει ο επόμενος Διαφορετικά δεν θα είχαμε
πρόεδρος, ο επόμενος παρά να κάνουμε υποΤούρκος πρωθυπουργός. μονή, να ακυρώσουμε τα
εξοπλιστικά και να περιΓια τον λόγο αυτό δεν θα μένουμε ο τουρκικός λαός
πρέπει με τόση ελαφρό- να μας απαλλάξει από τον
τητα να υποτιμάται η επι- Ερντογάν.
θετική τουρκική πολιτική
και πολύ περισσότερο να
επιστρατεύεται αυτή η επι-

26

July 21, 2022

PATRIDES

Γιατί το δολάριο ΗΠΑ θα αντικατασταθεί ως το κυρίαρχο
παγκόσμιο νόμισμα — νωρίτερα από όσο νομίζετε
Μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων μπορεί να έρχεται στα παγκόσμια οικονομικά, γράφει ο Φρανκ Γκιούστα
Και αυτό το είδος μετάβασης δεν είναι πάντα ειρηνικό.

Του Φρανκ Γκιούστα
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης

Λίγο καιρό αφότου ξέσπασαν οι πρώτοι πυροβολισμοί κατά την έναρξη
της εισβολής της Ρωσίας
στην Ουκρανία, η Ρωσία
εξαπέλυσε άλλη μια βολή
από πολλές πλευρές, κατευθείαν στο οικονομικό
τόξο του ΝΑΤΟ.
Πρώτον, και ως αντίδραση στις ακρωτηριαστικές
κυρώσεις και τον αποκλεισμό του από το παγκόσμιο σύστημα μεταφοράς χρημάτων SWIFT
που επέβαλε η Δύση, κινήθηκε γρήγορα για να
προστατεύσει το ρούβλι
αυξάνοντας τα επιτόκια
στο 20 τοις εκατό (στη συνέχεια μειώθηκαν στο 11
τοις εκατό) και επιβάλλοντας ελέγχους κεφαλαίων.
Τότε απαίτησε ότι όλοι
οι «μη φιλικοί» (η Δύση)
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο ρούβλια ή
χρυσό για να αγοράσουν
το πολυπόθητο λάδι της.
Η Ρωσία, η οποία πέρασε
το μεγαλύτερο μέρος της
τελευταίας δεκαετίας για
να απαλλαγεί από τα δολάρια ΗΠΑ που κατείχε και να
αυξήσει τα αποθέματά της
σε χρυσό, προσφέρθηκε
επίσης να αγοράσει χρυσό
(κυρίως από τον τομέα της
εξόρυξης χρυσού) στην
τιμή των 5.000 ρούβλια
ανά γραμμάριο. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ
Πούτιν υποστηρίζει ότι οι
οικονομίες των BRICS εξετάζουν τη δημιουργία ενός
διεθνούς αποθεματικού
νομίσματος χρησιμοποιώντας το καλάθι των δικών
τους νομισμάτων. Τελικά,
άρχισε να κάνει θορύβους
για τη δημιουργία ενός
ρουβλίου με αντιστάθμισμα τον χρυσό. Γιατί έχουν
σημασία αυτές οι κινήσεις;
Η γραφή είναι στον τοίχο
ότι κάποια μορφή αλλαγής είναι επικείμενη και
μια επαναφορά του παγκόσμιου νομισματικού
συστήματος μπορεί ήδη
να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με την Credit
Suisse, αυτή η νέα οικονομική τάξη πραγμάτων θα
περιστρέφεται γύρω από
τα νομίσματα που βασίζονται σε εμπορεύματα.
Αυτά τα νομίσματα που
βασίζονται σε εμπορεύματα θα αποδυναμώσουν
περαιτέρω το σύστημα του
ευρωδολαρίου, το οποίο
θα είναι πολύ πιο αδύναμο
μετά το τέλος του πολέμου
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Ο τρόπος με τον οποίο
εξελίσσονται όλα αυτά
τα, αλλά πράγματα και
ο χρονισμός τους είναι
πέρα από τις ανθρώπινες
ικανότητες πρόβλεψης,
κάτι θα αντικαταστήσει
τελικά το δολάριο ΗΠΑ
ως το μοναδικό κυρίαρχο
παγκόσμιο αποθεματικό
νόμισμα, ίσως νωρίτερα
από ό,τι περιμένει κανείς.
Περιμένω, τουλάχιστον,

ένα νόμισμα «εναλλακτικών συναλλαγών» να αναδυθεί και να ανταγωνιστεί
το δολάριο. Αυτό το νέο
νόμισμα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον
διακανονισμό συναλλαγών μεταξύ εθνών σε αντίθεση με ένα αποθεματικό
νόμισμα που συνήθως
χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες για διαφοροποίηση. Ομολογουμένως,
αυτό είναι σκέτη εικασία
και το τελικό αποτέλεσμα
είναι εικασία του καθενός.
Εάν βρίσκετε την πρόβλεψή μου συγκλονιστική,
σκεφτείτε τα γεγονότα. Για
400 χρόνια, τα παγκόσμια
αποθεματικά νομίσματα
έρχονται και παρέρχονται.
Τα αποθεματικά νομίσματα της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας (για
να αναφέρουμε μερικά)
έχουν συνήθως διάρκεια
ζωής, δίνουν ή παίρνουν,
100 χρόνια. Οι λόγοι για
την κατάρρευση των αποθεματικών νομισμάτων
επαναλαμβάνονται ξανά
και ξανά. Για μια υπέροχη ανάγνωση σχετικά με
αυτό το θέμα, πάρτε ένα
αντίγραφο των «Αρχών
Αντιμετώπισης της Μεταβαλλόμενης Παγκόσμιας Τάξης» του Ray Dalio
ή αν βιάζεστε να βρείτε
χρόνο, αναζητήστε το βίντεό του στο YouTube, το
οποίο το εξηγεί με πολύ
απλούς όρους. Τραγικά,
όταν οι παγκόσμιες δυνάμεις χάνουν το κυρίαρχο
καθεστώς εφεδρείας τους,
συνήθως ακολουθούν αιματηροί πόλεμοι.
Το δολάριο ΗΠΑ απέκτησε
το κυρίαρχο αποθεματικό
του το 1944 με τη συμφωνία του Μπρέτον Γουντς. Τα
βασικά στοιχεία της συμφωνίας μεταξύ 44 χωρών
ήταν ότι το δολάριο θα
ήταν συνδεδεμένο με το
χρυσό και όλα τα νομίσματα των άλλων χωρών θα

συνδέονται με το δολάριο.
Μια υπέροχη ιδέα, αρκεί
οι ΗΠΑ να διατηρούν το
χρυσό τους και να είναι δημοσιονομικά υπεύθυνες.
Αλλά μέχρι το 1971, όλη η
δημοσιονομική πειθαρχία
είχε φύγει από το παράθυρο και ο Πρόεδρος των

πολλά συνεχόμενα χρόνια
και στη συνέχεια να δημοσιεύει αριθμούς που είναι
εκθετικά υψηλότεροι από
προηγούμενες αναφορές.
Τελευταία φορά ανέφεραν
το 2019 σε 1.950 τόνους.
Κανείς δεν πιστεύει ότι
αυτό είναι ακριβές. Θα
μπορούσε εύκολα να είναι
διπλάσιο ή και υψηλότερο.

ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον ουσιαστικά χρεοκοπούσε όταν
αποσύνδεσε το δολάριο
από τον χρυσό.
Αυτή η κίνηση θα ήταν
αμέσως καταστροφική
για τις ΗΠΑ, αν δεν ήταν
η λαμπρή κίνηση για τη
δημιουργία του «πετροδολαρίου». Η σχέση διαμορφώθηκε μεταξύ της
Σαουδικής Αραβίας και
των ΗΠΑ, όπου η πρώτη
θα πουλούσε το πετρέλαιο της με αντάλλαγμα
τα δολάρια που κέρδιζε
να επανεπενδύονταν στην
αγορά του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ μαζί
με υποσχέσεις ασφάλειας.
Για να το θέσω απλά, η
ζήτηση δολαρίων για συναλλαγές σε αυτό που είναι
το μεγαλύτερο εμπόρευμα
στον κόσμο έχει χρησιμεύσει για να στηρίξει το
δολάριο παρά όλες τις
δημοσιονομικές και νομισματικές καταχρήσεις που
του έχουν γίνει.
Ο κόσμος έχει αλλάξει
πολύ από το 1971. Η ανάδειξη της Κίνας ως παγκόσμια οικονομική δύναμη

πεζών έχει χαθεί και τώρα
το τέλος του πειράματος
της παγκοσμιοποίησης, για
να αναφέρουμε μερικές.
Οι παγκόσμιες εμπορικές
σχέσεις εξελίσσονται επίσης. (Το εμπόριο μεταξύ
της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των χωρών BRICS
αυξήθηκε κατά 38 τοις
εκατό φτάνοντας τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια το
πρώτο τρίμηνο του 2022.)
Συνδυάστε αυτές τις αλλαγές με τον συχνό οπλισμό
του δολαρίου ΗΠΑ μέσω
κυρώσεων και του συστήματος SWIFT και μπορείτε
να δείτε γιατί ορισμένες
χώρες αναζητούν απεγνωσμένα εναλλακτικές λύσεις
από τα δολάρια ΗΠΑ. Εν
ολίγοις, το δολάριο ΗΠΑ
μοιάζει σαν ένα νόμισμα
κουτσό. Εξακολουθεί να
κυβερνά, αλλά ο κόσμος
είναι ξεκάθαρα αναπαυτικός για το τι θα ακολουθήσει. Άλλα αποθεματικά νομίσματα, όπως το γιεν και
το ευρώ, έχουν γίνει κακή
ή χειρότερη κατάχρηση
από το δολάριο, επομένως
δεν προσφέρουν πολλές

που συναγωνίζεται τις ΗΠΑ
(και η άνοδος των χωρών
BRIC γενικά), η σπατάλη
της Αμερικής, η δημοσιονομική και νομισματική
της ανευθυνότητα (ειδικά
μετά την κρίση του 2008),
το γεγονός ότι Η αξιοπιστία των κεντρικών τρα-

εναλλακτικές.
Καμία χώρα δεν ανησυχεί
περισσότερο για αυτές
τις αλλαγές από την Κίνα,
ειδικά μετά την έναρξη του
πολέμου στην Ουκρανία.
Ένας χρηματοοικονομικός πόλεμος βρισκόταν
ήδη μεταξύ των ΗΠΑ και

της Κίνας πριν από την
εισβολή της Ρωσίας, και η
Κίνα έχει ζητήσει μια «νέα
διεθνή οικονομική τάξη»
στο παρελθόν. Αλλά με τον
πόλεμο στην Ουκρανία, τα
πράγματα μπορεί πραγματικά να θερμαίνονται. Ο
Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει επικρίνει τη χρήση κυρώσεων, ειδικά όσον
αφορά την εξόπλιση του
δολαρίου και την προειδοποίηση για τις συνέπειές
του στη Δύση. Όσο για το
τι θα αποτελούσε αντικατάσταση του δολαρίου ως
ανώτατου αποθεματικού
νομίσματος; Γνωρίζουμε
ότι το κινεζικό γουάν δεν
είναι ικανό να το αντικαταστήσει από μόνο του, όσο
κι αν η Κίνα προσπάθησε
να αλλάξει τα πράγματα.
Αντιπροσωπεύει μόνο το
δύο τοις εκατό των παγκόσμιων συναλλαγματικών
αποθεμάτων. Αλλά μπορεί
να έχει εναλλακτικές διαδρομές, και μία από αυτές
θα μπορούσε να είναι ένα
νόμισμα «διακανονισμού»
με μερική υποστήριξη
χρυσού.
Η Κίνα χτίζει αθόρυβα τα
αποθέματά της σε χρυσό. Είναι ο μεγαλύτερος
παραγωγός χρυσού στον
κόσμο (12 τοις εκατό της
παγκόσμιας παραγωγής)
και ο μεγαλύτερος εισαγωγέας χρυσού στον κόσμο.
Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή
χρυσού που εξορύσσεται
από την Κίνα. Παρεμπιπτόντως, η κυβέρνηση
ενθαρρύνει επίσης τους
πολίτες της να αγοράζουν χρυσό. Ο εγχώριος
και εισαγόμενος χρυσός
απλώς εξαφανίζεται σε
μια μεγάλη μαύρη τρύπα.
Η Κίνα είναι προσεκτική
στη συσσώρευση χρυσού
και δεν δείχνει το χέρι της,
πιθανώς επειδή δεν θέλει
να εκτιναχθεί η τιμή του
χρυσού. Μόνο η εγχώρια
παραγωγή της ανέρχεται
σε 7.000 τόνους τα τελευταία 20 χρόνια. (Τα επίσημα αποθέματα χρυσού
της Αμερικής ανέρχονται
σε 8.200 τόνους.) Η Κίνα
έχει τη συνήθεια να μην
αναφέρει τα επίσημα αποθέματα χρυσού της για

Πώς θα λειτουργούσε ένα
νόμισμα διακανονισμού με
χρυσό; Όπως μου εξήγησε
πρόσφατα ο οικονομολόγος Jim Rickards, ένα
νόμισμα δεν χρειάζεται
να υποστηρίζεται πλήρως
από χρυσό. Όταν η βρετανική λίρα υποστηρίχθηκε
από χρυσό πριν από έναν
αιώνα, η προσφορά χρήματος M0 (το νόμισμα σε
κυκλοφορία και το χρήμα
που φυλάσσεται στις τράπεζες σε αποθεματικά)
υποστηρίχτηκε σε ποσοστό μόλις 20 τοις εκατό
χρυσού. Και παρόλο που οι
ΗΠΑ διατηρούσαν πάντα
τη χρυσή τους υποστήριξη
του δολαρίου στο 1:1 κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1930, είχαν νομικά
τη δυνατότητα να πέσει
στο 40 τοις εκατό. Με την
προσφορά χρήματος M0
της Κίνας γύρω στα 1,4
τρισεκατομμύρια δολάρια (9 τρισεκατομμύρια
γιουάν) και υποθέτοντας
40 τοις εκατό υποστήριξη
χρυσού, θα έδειχνε την
ανάγκη για χρυσό αξίας
560 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι περίπου
η ίδια ποσότητα χρυσού
που κατέχουν οι ΗΠΑ στα
επίσημα αποθέματά τους
στο 8.200 τόνοι.
Για να έχετε ένα σύστημα
συναλλαγών νομισμάτων
με υποστήριξη χρυσού,
χρειάζεστε μόνο δύο χώρες που χρησιμοποιούν
το σύστημα αρχικά. Δεδομένης της σιωπηρής
υποστήριξης της Κίνας
προς τη Ρωσία έναντι της
Ουκρανίας, της ανάγκης
της για ρωσικό πετρέλαιο
και άλλα εμπορεύματα,
δεν είναι αδιανόητο να
είχε βρει τον χορευτικό της
παρτενέρ. Οι δύο χώρες
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα νόμισμα
συναλλαγών διακανονισμού (διαφορετικό από
ένα αποθεματικό νόμισμα)
εκτός του συστήματος
δολαρίων ΗΠΑ. Θα μπορούσαν να συμφωνήσουν
να συναλλάσσονται σε
βάση «καθαρού διακανονισμού», που σημαίνει
ότι θα διακανονίζουν τις
συναλλαγές τους σε περιοδική βάση, ας πούμε κάθε
τρίμηνο. Πρόσφατα, ένας
αναλυτής από τη ρωσική
τράπεζα VEB.RF πρότεινε
ότι η Ρωσία θα πρέπει να
δημιουργήσει ένα σταθερό νόμισμα με χρυσό υπό
τον τίτλο εργασίας «χρυσό
ρούβλι». Σύμφωνα με την
έρευνά τους, οι δυτικές
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Τα πολλαπλά μηνύματα των γαλλικών εκλογών
σκιαγραφούν μια νέα διεθνή τάξη*
Της Μαρίας Νεγρεπό- εναντίον της παγκόσμιας
ντη-Δελιβάνη**
διακυβέρνησης, της διατήρησης και ενίσχυσης της
Οι γαλλικές εκλογές εμπε- εθνικής ταυτότητας απέδώνουν τάσεις και ανα- ναντι στην μετάλλαξη του
τροπές, που άρχισαν να ευρωπαϊκού πληθυσμού
εμφανίζονται από το ’70, σύμφωνα με τα γνωστά
σε διάφορα σημεία του οράματα του Κούντενχοφ
πλανήτη, αλλά όμως απο- Καλέργη.
κτούν ιδιαίτερη σημασία,
καθώς προέρχονται ήδη Αποτελεί γεγονός ότι σε
από τη χώρα που είναι ολόκληρη την υφήλιο
γνωστή για την πρωτο- διαπιστώνονται έντονες
πορία της σε κοινωνικούς αντιπαραθέσεις, που άραγώνες και διάνοιξη νέων χισαν και συνεχίζονται, σε
οριζόντων.
πείσμα των συστημικών/
παραδοσιακών πολιτικών
Η διερεύνηση του θέματος κομμάτων, που προσπαεμφανίζει πολλές δυσκο- θούν να τις αναχαιτίσουν,
λίες, όχι τόσο εξαιτίας του αλλά και να παραποιήσουν
περιεχομένου του, όσο τους στόχους και το πεεξαιτίας εννοιών, απόψε- ριεχόμενό τους, έχοντας
ων και χαρακτηρισμών, πάντα τη συμπαράσταση
που είναι νέες, που δεν των συστημικών ΜΜΕ.
υπάρχει ικανοποιητικός
ορισμός για αυτές και που Οι γαλλικές εκλογές γέμιπολλές επικράτησαν εκ- σαν την Ευρώπη και την
βιαστικά, ακριβώς για να υφήλιο με εντυπωσιααποπροσανατολίσουν από κά, από πολλές πλευρές,
το πραγματικό περιεχόμε- μηνύματα. Καταρχήν να
νο των εξελίξεων, καθώς υπογραμμίσω τη συντριβή
θεωρούνται απειλητικές των παραδοσιακών κομγια μεγάλο τμήμα της κα- μάτων, στη Γαλλία, που πεθεστηκυίας τάξης.
ριέπεσαν σε ανυποληψία,
εξαιτίας της ανόδου νέων,
Για να κάνω, από την αρχή, τα οποία αποκαλούνται
κατανοητό το τι εννοώ με συλλήβδην λαϊκίστικα,
την αναφορά μου σε δυ- από τα παραδοσιακά. Να
σκολίες, που αντιμετωπίζει σημειώσω ακόμη το επιη αποψινή μου έρευνα, κίνδυνα χαμηλό ποσοστό
επιλέγω τη λέξη-κλειδί, ψηφοφόρων, που προσήλόπως είναι κατεξοχήν ο λα- θε στις κάλπες, και που
ϊκισμός. Αυτή, χρησιμοποι- καταλήγει σε εφιαλτικό
είται σε καθημερινή βάση σκηνικό. Δηλαδή, ο κ. Μακαι θα πρόσθετα και κατά κρόν καλείται να κυβερκόρον τα τελευταία χρόνια, νήσει με ποσοστό οπαδών
στις σύγχρονες οικονομίες, γύρω στο 20%, καθώς οι
με σαφή όμως πρόθεση να αντιφρονούντες, μαζί με
δηλώσει κάτι ανεπιθύμητο, την αποχή που άγγιξε το
κάτι χαμηλού επιπέδου, 53%, φθάνουν το 80%. Το
κάτι το οποίο καταδικά- κυρίαρχο χαρακτηριστικό
ζουμε και στο οποίο δεν των γαλλικών εκλογών
επιθυμούμε να ανήκουμε, είναι η έκφραση οργής,
κάτι που αξίζει την περι- διαμαρτυρίας και δυσαφρόνησή μας, αλλά, όμως, ρέσκειας . Και το κεντρικό
που παραμένει προφανώς μήνυμα των Γάλλων, που
ηθελημένα αδιευκρίνιστο, είναι σαφέστατο, είναι η
γιατί στερείται ικανοποιη- θέλησή τους να μην έχει
ο κ. Μακρόν την απόλυτικού ορισμού.
τη πλειοψηφία. Έτσι, του
Ωστόσο, πριν εισέλθω έδωσαν μόνο 245 έδρες,
στην ανάλυση του κυρίως έναντι των 308 που είχε
θέματος, θα πρέπει να πριν από 5 χρόνια. Έτσι
διευκρινίσω τις βασικές ελέγχει μόνο το 38,6% της
υποθέσεις, των γαλλικών Εθνοσυνέλευσης, και με
εκλογών. Οι εκλογές στη αυτό θα έχει, προφανώς,
Γαλλία δεν είχαν ως αντι- δυσκολίες να κυβερνήσει.
κείμενο, όπως τόσο παραπειστικά εμφανίστηκε, την Και εδώ ανακύπτει πρόαντιπαράθεση δεξιά και βλημα δημοκρατίας, το
αριστερά, που είναι ήδη οποίο πιθανότατα οφείκαι μερικώς πεπερασμένη. λεται στην έλλειψη επιΩστόσο, η διατήρηση της, θυμητών υποψηφίων στο
και ιδιαίτερα η υπογράμμι- δεύτερο γύρο των γαλλιση της ακροδεξιάς μορφής κών εκλογών, γεγονός που
της εξυπηρετεί τις ανάγκες οδήγησε στην τεράστια
της παγκοσμιοποίησης. αποχή. Δηλαδή, οι επιΣτην Ελλάδα υπέστημεν λογές των Γάλλων συραυτήν την μορφή εξαπά- ρικνώθηκαν ουσιαστικά
τησης στην περίοδο του ανάμεσα στον κ. Μακρόν,
ξεπουλήματος της Μακε- εναντίον του οποίου είχε
δονίας, και όχι μόνο, όπου ξεχειλίσει η οργή τους
όσοι ήταν εναντίον της (όπως τουλάχιστον προπροδοτικής συμφωνίας κύπτει από την αποκρυτων Πρεσπών χαρακτηρί- πτογράφηση των εκλογιστηκαν μεταξύ και πολλών κών αποτελεσμάτων), και
στην κα Μαρίν Λεπέν, η
άλλων, ως ακροδεξιοί.
οποία δαιμονοποιήθηκε
Αντιθέτως, οι αντιπαραθέ- για τρίτη εκλογική ανασεις στις γαλλικές εκλογές μέτρηση από τα ΜΜΕ,
ήταν κυρίως αυτές της πα- που την εμφάνιζαν ως
γκοσμιοποίησης εναντίον ακροδεξιά απειλή. Ωστότης αντιπαγκοσμιοποίη- σο, να παρατηρήσω ότι
σης, του κράτους- έθνους εκτός της εχθρότητας της

Μαρίν Λεπέν εναντίον των
λαθρομεταναστών, δεν
κατόρθωσα να επισημάνω
εδάφια του προγράμματός
της, που να απηχούν ακροδεξιές θέσεις.
Αυτή η σαφής έκφραση
αποδοκιμασίας και θυμού
των Γάλλων, εναντίον του
κυβερνώντος κόμματος
(και των λοιπών συστημικών κομμάτων), αναφέρεται στους χειρισμούς του
κ. Μακρόν στην οικονομία,
στην ΕΕ, στο κοινό νόμισμα
κλπ. Οι Γάλλοι δήλωσαν,
έτσι, με τη ψήφο τους ότι
επιθυμούν να ελέγχεται ο
κ. Μακρόν στις αποφάσεις
του, πρώτον από το συνασπισμό του κ. Μελανσόν,
που έλαβε 131 έδρες ή το
31,6%, και δεύτερον από
το δαιμονοποιημένο κόμμα της κας Μαρίν Λεπέν,
που έλαβε 89 έδρες ή το
17,3%.
Εύλογα προκύπτει το ερώτημα, πως θα είχαν εξελιχθεί οι εκλογές στη Γαλλία,
αν δεν είχε δαιμονοποιηθεί
η κα Μαρίν ΛεΠέν;
Τα δύο αυτά κόμματα του
κ. Μελανσόν και της κας
Μαρίν Λεπέν κατατάσσονται αυθαιρέτως στην κατηγορία των λαϊκίστικων,
με την έννοια ότι δεν είναι
συστημικά. Και δεδομένου
ότι τα σημεία των δύο
προγραμμάτων τους, που
συμφωνούν, είναι περισσότερα των διαφορών
τους, το 48,9% των εδρών
που αυτά κατέχουν στην
Εθνοσυνέλευση υπερέχει
περισσότερο από 10%
του αντίστοιχου του κ.
Μακρόν.
Τα πολύ σημαντικά αυτά
μηνύματα των γαλλικών
εκλογών, που περιέχουν
φόβους, ελπίδες, θυμό,
επιθυμία αλλαγών κ.ά.,
είναι σαφές ότι δεν αφορούν μόνο τη Γαλλία, αλλά
επεκτείνονται και στον
μελλοντικό τρόπο διακυβέρνησης της Ευρώπης και
όχι μόνο, αλλά πιθανότατα
και της υφηλίου.
Να υπογραμμίσω, όμως,
ότι η άνοδος αυτών των
νέων κομμάτων, που απορρίπτουν και που απειλούν
με εξαφάνιση τα συστημικά/παραδοσιακά, εξηγεί
τους λόγους, για τους οποίους έχουν γίνει γενικώς
γνωστά ως «λαϊκίστικα
κόμματα».
Το γεγονός ότι η ονομασία
αυτών των νέων πολιτικών
κομμάτων, επικράτησε
διεθνώς μπορεί εύκολα
να στηρίξει την υπόθεση ότι πρόκειται για ένα
είδος «συνομωσίας των
συστημικών ΜΜΕ».Η συνωμοσία αυτή, ως προς
την ονομασία των νέων και
μη συστημικών κομμάτων,
που απλώνεται απανταχού
στην υφήλιο, προβάλλει ως δεδομένα και μη
αμφισβητήσιμα ορισμένα
παράπλευρα ζητήματα,
όπως ανάμεσα και σε άλλα:

σω το μέλλον που αναμένει την ανθρωπότητα, σε
κομμάτων
θα
αφαιρούσε
Πρώτον ότι η Μαρίν Λεπέν είναι ακροδεξιά, σε από τα παραδοσιακά το περίπτωση που αυτά τα
λαϊκίστικα κόμματα επισυνδυασμό και με την λόγο ύπαρξής τους.
κρατήσουν, καθώς και τη
επισήμανση ότι η τυχόν
επικράτησή της θα είναι Μιλώντας για λαϊκισμό φυσιογνωμία που θα έχει
άκρως κατασ τρεπτική και για λαϊκίστικα πολιτικά η νέα διεθνής τάξη.
για τη Γαλλία, χωρίς όμως κόμματα θα πρέπει, πάπεραιτέρω επεξηγήσεις. ντως, να επισημανθούν οι 1.Η γέννηση των νέων
Και εδώ πρόκειται για την δυσκολίες που αντιμετωπί- κομμάτων, που εξηγεί και
εφαρμογή του δόγμα- ζει η προσπάθεια ορισμού τα αποτελέσματα των γαλτος της δαιμονοποίησης τους. Τι είναι δηλαδή λαϊκι- λικών εκλογών
(όπως το αποκάλεσα σε σμός. Οι δυσκολίες αυτές
πρόσφατο δημοσίευμά δεν οφείλονται μόνο στο Θα επικαλεστώ ως πρώτο
μου στο newsbreak της γεγονός ότι τα χαρακτη- και κυρίαρχο αίτιο της
25.05.2022), που συνυπάρ- ριστικά και οι επιδιώξεις γέννησης των λαϊκίστικων
χει με το δόγμα του σοκ αυτών των κομμάτων, ανά κομμάτων, που περικλείει
την υφήλιο, ενδεχομέ- μέσα του και όλα τα μεριτης Ναομί Κλάιν.
νως διαφέρουν σε κάποια κότερα, την παρακμή της
Δεύτερον ότι οι ηγέτες σημεία, αλλά ακόμη και Δύσης, που έφθασε στο
των λαϊκίστικων κομμάτων επειδή δεν είναι διόλου τέλος της, σύμφωνα με τη
είναι αυταρχικοί και μη δη- ξεκάθαρο το περιεχόμενο γνωστή θεωρία του φιλόσοφου Oswald Spengler.
μοκράτες, που ασφαλώς του λαϊκισμού.
Διανύουμε, όπως όλα δείείναι ζήτημα που χρήζει
χνουν το τέλος εποχής
Ενδεικτικά
υπενθυμίζω
έρευνας και συζήτησης.
του δυτικού πολιτισμού,
ότι
ο
όρος
χρησιμοποιείΚυρίως, όμως, χρήζει σύγκρισης με το κατά πόσο ται, κατά περίπτωση, για και των αξιών του, όπως
δημοκρατικοί είναι οι ηγέ- τον Donald Trump στις συνέβη και με όλους τους
τες παραδοσιακών κομμά- ΗΠΑ, τη Μαρίν Λεπέν στη προηγούμενους, που ακοτων. Θα πρέπει, δηλαδή, Γαλλία, τον Recep Tayyip λούθησαν την ίδια προδινα τεθεί το ερώτημα του Erdogan στην Τουρκία, τον αγεγραμμένη διαδρομή.
κατά πόσον υπάρχει δη- Ροντρίγκο Duterte στις Δηλαδή, αναδύονται, μεμοκρατία σε χώρες που Philippines, τον Ορμπάν σουρανούν και πεθαίνουν.
διοικούνται από παρα- στην Ουγγαρία, αλλά και
δοσιακά κόμματα, αλλά τον Πούτιν στη Ρωσία, Ειδικότερα για την περίκαι γιατί αυτά τα κόμματα αλλά και τον Χι Jimping πτωση των ευρωπαϊκών
κρατών, και όλως ιδιαιεγκαταλείπονται το ένα στην Κίνα κ.ο.κ.
τέρως της πατρίδας μας,
μετά το άλλο, από τους
ψηφοφόρους, που προτι- Αυτές οι δυσκολίες γύρω επιβάλλεται να υπογραμμούν λαϊκίστικους ηγέτες. από τον ορισμό και το μιστεί ως καταλυτικής σηΠ.χ. πως δικαιολογείται περιεχόμενο του λαϊκι- μασίας λόγος παρακμής
η τόσο άνετη εκλογή, και σμού παραπέμπουν κατά τους, που ερμηνεύει και
μάλιστα για 5η φορά, του κύριο λόγο στη δυσκολία την παραγκώνιση των πακ. Ορμπάν στην Ουγγαρί- που συναντά η αναζήτηση ραδοσιακών πολιτικών
ικανοποιητικού ορισμού, κομμάτων, ο δημογραφικς
α(και όχι μόνο).
για το τι είναι λαός. Υπάρ- μαρασμός, σε συνδυασμό
Υποστηρίζεται τρίτον, ότι χουν πολυάριθμοι ορισμοί και με τη γήρανση του
οι λαϊκιστές είναι συντηρη- σχετικά με το λαό. Επέλεξα πληθυσμού τους.
τικοί, ενώ οι παραδοσιακές για τις ανάγκες της ομιλίας
κυβερνήσεις είναι προο- μου** τον ορισμό, που δί- Η υπογεννητικότητα υποδευτικές. Και στο σημείο νει ο Cas Mudde και που γραμμίζεται ως το κυβέβαια αυτό είναι απαραί- είναι ο εξής: «η κοινωνία ρίαρχο χαρακτηριστικό
τητο, πέρα από την προπα- είναι χωρισμένη σε δύο, παρακμής από τον Alvin
γάνδα, να προσδιορίσουμε στη διεφθαρμένη ελίτ και Hansen, το γνωστό Αμερικανό οικονομολόγο, που
τι ακριβώς υπεισέρχεται στον καθαρό λαό».
στα μέσα του 19ου αιώνα
στο συντηρητισμό και τι
πρόβλεψε το τέλος της
Με
βάση
αυτό
τον
οριστην προοδευτικότητα.
ανάπτυξης για τη Δύση,
σμό
ο
λαϊκισμός,
εξαιτίας
Και συγκεκριμένα να διεμε την έλευση του σταδίου
προφανώς
της
παγκοσμιρωτηθούμε, με ποια ερμηνευτική βάση προβάλ- οποίησης, εκφράζει την της αέναης στασιμότητας.
λονται ως προοδευτικές, οργή του λαού, διότι στο Θεωρία, που αναβίωσε το
έννοιες, συστήματα, τάσεις διάστημα των τελευταίων 2013 από τον οικονομοκαι καταστάσεις όπως εί- περίπου 4-5 δεκαετιών, λόγο Lawrence Summers,
ναι η παγκοσμιοποίηση, ξεχάστηκε από τους ηγέτες και που βασίστηκε στα
η ανεξέλεγκτη υποδοχή των παραδοσιακών κυβερ- αρνητικά επιτόκια και στον
λαθρομεταναστών, η υπο- νήσεων, που κατηγορού- μηδενικό πληθωρισμό.
βάθμιση της σημασίας της νται ότι φρόντισαν τους Προβλέπεται ότι το ποσοεθνικής κυριαρχίας, το ενι- πλούσιους και πολύ πλού- στό του πληθυσμού της
αίο ευρωπαϊκό νόμισμα, η σιους, αφήνοντας χωρίς Ευρώπης, στον παγκόσμιο,
ομοφυλοφιλία, η απεμπό- προστασία τη μεσαία και το 2050 δεν θα υπερβαίνει
ληση του πατριωτισμού, η τη φτωχότερη τάξη. Έτσι, το 7%, από το 21.7% που
καταδίκη του κράτους-έ- η άνοδος των λαϊκίστικων ήταν το 1950. Θα οδηγηθεί
θνους κλπ., και πως τα αντί- κομμάτων θέτει υπό σοβα- δηλαδή η Ευρώπη στην
θετά τους, εκλαμβάνονται ρή αμφισβήτηση σωρεία «παγκόσμια γωνία». Για
ως δήθεν ανήκοντα στο δεδομένων, μερικά από την Ελλάδα, ειδικότερα, οι
τα οποία θα συζητήσουμε σχετικές προβλέψεις είναι
συντηρητισμό;
απόψε, στην προσπάθεια εφιαλτικές αφού μεταξύ
Πρόκειται για ακραία, να απαντηθούν τα ακόλου- του 2022 και του 2100 ο
πληθυσμός της θα έχει μειαλλά χωρίς βάσεις επίθε- θα ερωτήματα:
ωθεί κατά 45%. Η Ελλάδα
ση των παραδοσιακών
εξάλλου, είναι η πιο γεραΠρώτον,
στο
τι
προκάλεσε
κομμάτων εναντίον των
σμένη χώρα της ΕΕ, καθώς
τη
γέννηση
και
την
άνοδο
αποκαλούμενων λαϊκίστιγια το 2060 προβλέπεται
των
λαϊκίστικων
κομμάκων, που φέρνει μνήμες
ότι η ηλικία του 30% του
κοινών ενδεχομένως ση- των.
συνολικού πληθυσμού της
μείων με τις παλαιότερες
διώξεις των κομμουνιστών Δεύτερον, ποια είναι τα θα υπερβαίνει τα 65, σε
από τους εθνικόφρονες. χαρακτηριστικά αυτών σχέση με το 14% που είναι
Η συσπείρωση των πα- των λαϊκίστικων κομμά- σήμερα. Αν, πράγματι, οι
ραδοσιακών κομμάτων, των και ποιες οι διαφορές πληθυσμιακές εξελίξεις
ανά την υφήλιο, εναντίον τους από τα παραδοσιακά εκλαμβάνονται ως βαρόμετρο παρακμής, η Ελλάδα
των λαϊκίστικων μπορεί να κόμματα.
βρίσκεται στον υψηλότερο
εξηγηθεί από το γεγονός
ότι η τυχόν επικράτησή Και τέλος τρίτον, θα προαυτών των μη συστημικών σπαθήσω να σκιαγραφή- óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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Τα πολλαπλά μηνύματα των γαλλικών εκλογών
σκιαγραφούν μια νέα διεθνή τάξη*
συνέχεια από τη σελίδα 27

βαθμό στην Ευρώπη.
Η γενική, ωστόσο, αυτή
ερμηνεία της παρακμής, με
αιχμή του δόρατος το δημογραφικό μαρασμό της
Δύσης, συμπληρώνεται
και από άλλα συμβάντα και
εξελίξεις, που οδήγησαν
στην εμφάνιση αυτών των
νέων πολιτικών κομμάτων.
α)Πρόκειται πρώτον για
την παγκοσμιοποίηση
Η παγκοσμιοποίηση, είναι
το σύστημα που επιλέχθηκε από την Αμερική, με την
ελπίδα ότι θα αναχαιτίσει
την άνοδο της Ευρώπης
και/ή της Ιαπωνίας, γιατί
πίστευε τότε ότι αυτές
απειλούσαν την πρωτοκαθεδρία της. Η παγκοσμιοποίηση έγινε δεκτή,
πριν 40 περίπου χρόνια,
με άκρατο και γενικευμένο ενθουσιασμό. Όσοι
ολίγοι, μεταξύ των οποίων
και εγώ (παραπέμπω στο
βιβλίο μου «Συνωμοτική
Παγκοσμιοποίηση», που
μεταφράστηκε γαλλικά,
ρουμανικά και ρωσικά),
είχαν εκφράσει φόβους και
δυσμενείς προβλέψεις για
τα αποτελέσματά της θεωρήθηκαν οπισθοδρομικοί,
αμόρφωτοι κ.ά.
Πρόκειται για πάγιους χαρακτηρισμούς, που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση από τα συστημικά
πολιτικά κόμματα, όταν
επιδιώκουν να επιβάλουν
θέσεις επικίνδυνες, και με
περιεχόμενο που συναντά
ισχυρές λαϊκές αντιστάσεις (Βλ. Πρέσπες).
Ωστόσο, είναι πια γενικώς
αποδεκτό, ότι οι φόβοι
εκείνων των ολίγων ήταν
βάσιμοι, δεδομένου ότι
η παγκοσμιοποίηση είχε,
τελικά, ελάχιστους νικητές και ατέλειωτη στρατιά
ηττημένων.
Οι οπαδοί των νέων αυτών
πολιτικών κομμάτων, που
έγιναν γνωστά ως “λαϊκίστικα”, ανήκουν στους
ηττημένους, που είδαν
το βιοτικό τους επίπεδο
να επιδεινώνεται, και που
τώρα στρέφονται με απροκάλυπτο θυμό, εναντίον
της παγκοσμιοποίησης,
εναντίον της υπέρ φιλελευθεροποίησης της οικονομίας, της ανεξέλεγκτης
ελευθερίας του διεθνούς
εμπορίου, των μύθων περί
αυτορυθμιζόμενων αγορών και βέβαια και εναντίον της καθεστηκυίας πολιτικής τάξης, που έδωσε
υποσχέσεις τις οποίες δεν
τήρησε, και που επέβαλε
και υπέθαλψε το σύστημα.
Παρότι η καθεστηκυία
πολιτική τάξη μαίνεται
εναντίον των “λαϊκιστών”,
αποτελεί ωστόσο γεγονός
ότι η παγκοσμιοποίηση
σώρευσε ανείπωτα δεινά,
κυρίως, στο εσωτερικό των
προηγμένων οικονομιών,

όπως ανάμεσα και σε άλλα: δημοκρατία, αλλά απαιτούν μεγαλύτερη αποτε-ροκάνισε τα ατομικά δι- λεσματικότητα. Αντιθέτως
οι πολίτες άνω των 65
καιώματα,
-εξαθλίωσε την εργασία, ετών νοιάζονται για τη
μέσα από την ξέφρενη δημοκρατία.
επιδίωξη μεγαλύτερης
γ)Πρόκειται τρίτον για την
ανταγωνιστικότητας,
-κορύφωσε τις κάθε μορ- ανεξέλεγκτη μετανάστευφής ανισότητες κατανομής ση/λαθρομετανάστευση
του εισοδήματος και του
Η Ευρώπη έχει πλημμυρίπλούτου,
-αποδεκάτισε τη μεσαία σει από λαθρομετανάστες,
και ιδιαίτερα η Ελλάδα.
τάξη,
-υποβάθμισε τη σημασία Αλλά, οι αρμόδιοι, και ανατης θρησκείας, της οικο- φέρομαι στους δικούς μας,
γένειας, της ιστορίας, του δεν ανησυχούν, καθώς
πατριωτισμού, της εθνικής δηλώνουν ότι έχουν τη
κυριαρχίας και ανεξαρτη- λύση στο ακανθώδες δημογραφικό μας πρόβλημα.
σίας.
β)Πρόκειται δεύτερον για Η λύση λέγεται «αντικατην αλλοίωση των αρχών τάσταση». Τελικά, είναι
της δημοκρατίας σε συν- απλό: Πακιστανοί, Αφγανοί
δυασμό με την κορύφωση κλπ, θα αντικαταστήσουν
τον δημογραφικό καταποτων ανισοτήτων.
ντισμό μας. Διαβάστε τη
Οι πρόσφατες εξελίξεις θεωρία του Κούντενχοφ
των ανεξέλεγκτων πια Καλέργη, αν δεν το έχετε
ανισοτήτων στις πλούσι- κάνει ήδη. Πρόκειται για
ες χώρες της Δύσης, που τον πρώτο οραματιστή
έχουν υπερβεί ακόμη και της Πανευρώπης, που
τα ασύλληπτου ύψους το 1925 δημοσίευσε το
επίπεδα των ετών 1910-20, βιβλίο του «Πρακτικός
δικαιώνουν τις απόψεις Ιδεαλισμός», και σε αυτό
του Polanyi. Ο γνωστός προβλέπονται όλα όσα
Ούγγρος οικονομολόγος ζούμε σήμερα. Ασφαλώς,
(και όχι μόνο) συνέδεσε τις δικαιολογούνται υπόνοιες
ανισότητες κατανομής με ότι και με τη βοήθεια αυτής
τη γενίκευση, στις προηγ- της μαζικής μετανάστευμένες οικονομίες, της αντι- σης προετοιμάζεται το
προσωπευτικής δημοκρα- καθεστώς της «Παγκότίας. Συγκεκριμένα, καθώς σμιας Διακυβέρνησης»,
η δημοκρατία απαιτεί ισό- στα πλαίσια της οποίας οι
τητα, υποστηρίζεται ότι οι πληθυσμοί της Ευρώπης
ανισότητες υπονομεύουν δεν θα διαφέρουν μεταξύ
τις αντιπροσωπευτικές τους. Θα έχουν όλοι μεγάδημοκρατίες και αποδυ- λη μύτη και μαύρα μαλλιά,
ναμώνουν τη συναίνεση και θα θυμίζουν τους αργύρω από αυτές. Και τούτο, χαίους Αιγυπτίους. Αλλά,
διότι, η αντιπροσωπευτική και πέρα από την επαδημοκρατία, για να σταθε- λήθευση των οραμάτων
ροποιηθεί, χρειάζεται την του Κούντενχοφ Καλέργη,
απομάκρυνση λαϊκών μα- και πέρα από το γεγονός
ζών, που έχουν ενδεχομέ- ότι η ΕΕ έχει καθιερώσει
νως, απρόβλεπτες παρεμ- βραβείο με το όνομά του,
βάσεις. Είναι ο λόγος για που έχει ήδη απονεμηθεί
τον οποίον ενθαρρύνεται στην κα Angela Merkel
η αποχή μεγάλων τμημά- και στον κ. Herman Van
των του λαού. Το σύστημα Rompuy, δύο από τα “κοτης αντιπροσωπευτικής ρυφαία μέλη» της Λέσχης
δημοκρατίας κινδυνεύει Bildemberg, η υλοποίησή
έτσι να ανατραπεί από τους επιταχύνεται και με
την οργή των περιθωριο- μέτρα και προγράμματα
ποιημένων. Αυτό φαίνεται που αποφασίζονται στις
να συνέβη στις τελευταίες ετήσιες συγκεντρώσεις
εκλογές στη Γαλλία, και όχι του Davos.
μόνο (διότι υπάρχουν ήδη
αρκετά προηγούμενα, όχι δ)Πρόκειται τέλος τέταρωστόσο τόσο επιδραστικά, τον για την οργή των πολιτών του κόσμου εναντίον
όσο της Γαλλίας).
των fake news
Η κυβέρνηση Μακρόν κατηγορείται όχι μόνο από Που συνειδητοποιούν ότι
τον κ. Μελανσόν και τα κι- γίνονται, πολύ συχνά, θύνήματα πέριξ αυτού, αλλά ματα των fake news ή της
και από τους ψηφοφόρους κεκαλυμμένης ανελευθετης κας Μαρίν Λεπέν, που ρίας του Τύπου. Σε αυτόν
σε μεγάλο ποσοστό είναι προσφεύγουν ολοένα συεργάτες και αγρότες, ότι χνότερα οι συστημικές
δηλαδή αδιαφόρησε για τα κυβερνήσεις, προκειμένου
έντονα προβλήματα της να επιβάλουν απόψεις
μεσαίας και της φτωχότε- που πάσχουν από έλλειψη
ρης τάξης και ασχολήθηκε στοιχειώδους αντικειμενιμε αυτά των πλουσίων και κότητας, που στρέφονται
των πολύ πλουσίων. Άφη- εναντίον των λαϊκών ή των
σε, δηλαδή, το λαό χωρίς εθνικών συμφερόντων
και που εμφανίζονται με
φροντίδα.
παραπειστικούς μανδύες,
Να προσθέσω εδώ ότι «ευπρεπισμού», επιλογής
οι νέοι, στις σύγχρονες της δήθεν «καλής πλευπροηγμένες οικονομίες ράς της ιστορίας», του
φαίνεται ότι δεν ενδια- «ανήκομεν εις την Δύσιν»,
φέρονται και πολύ για τη της εκμετάλλευσης κατά

περίπτωση της ανύπαρ- κλίνουν περισσότερο προς
κτης ουσιαστικά διάκρισης τα δεξιά, διότι έχει επικρααριστεράς και δεξιάς κ.ά. τήσει η πεποίθηση ότι η
αριστερά έχει αθετήσει
2. Ποια είναι τα χαρακτηρι- όλες της τις υποσχέσεις.
στικά αυτών νέων πολιτικών κομμάτων;
Οπωσδήποτε, θα πρέπει
να αναγνωριστεί ότι δεν
Στα νέα πολιτικά κόμμα- υπάρχει συγκεκριμένη λατα, που ξεπήδησαν μέσα ϊκίστικη ιδεολογία.
από την αντίδραση εναντίον της καθεστηκυίας Τρίτον, και τα δύο μη συτάξης δόθηκε, όπως ήδη στημικά γαλλικά κόμματα
αναφέρθηκε, το υποκορι- είναι εναντίον του άκραστικό, υποκριτικό και πα- του νεοφιλελευθερισμού
ραπλανητικό επίθετο του και της παγκοσμιοποίησης.
“λαϊκισμού”, με το οποίο
επιμένουν οι παραδοσι- Αυτά υπόσχονται ότι θα
ακοί πολιτικοί να τα προ- βελτιώσουν την κατανομή
σφωνούν. Αυτό, ακριβώς, του εισοδήματος, αυξάνοτο κακότεχνο και χωρίς ντας τον κατώτερο μισθό
περιεχόμενο επίθετο, προ- σε πάνω από 1500Ε το
δίδει το φόβο παραγκω- μήνα, βελτιώνοντας τις
νισμού των παραδοσιακών συντάξεις, επιβάλλοντας
πολιτικών κομμάτων, κα- πιο προοδευτικούς φόθώς και την προσπάθειά ρους, περιορίζοντας τις
τους να υποβαθμίσουν φορολογικές απαλλαγές
τη σημασία των ανερχό- των μεγάλων εταιριών, ενιμενων αντιπάλων τους. σχύοντας την κρατική παΤαυτόχρονα, διαχέεται ρέμβαση στην οικονομία,
συστηματικά η εσφαλμέ- ενθαρρύνοντας το βαθμό
νη εντύπωση, ότι δήθεν αυτάρκειας της οικονομίτο σύνολο των νέων αυ- ας, που αποτελεί επιθυμία
τών πολιτικών κομμάτων του 43% των Γάλλων.
ρέπει προς το φασισμό,
ενώ η πραγματικότητα Παρά τις διαφορές του κ.
είναι αρκετά διαφορετική. Μελανσόν και της κας ΛεΑσφαλώς, ανάμεσά τους, πέν, οι δύο έχουν συστήυπάρχουν ορισμένοι πολι- σει κοινό μέτωπο εναντίον
τικοί σχηματισμοί ή ηγέτες, του κ. Μακρόν.
με τέτοιες απορριπτέες
τάσεις, αλλά το στοιχείο Τέταρτον, ειδικότερα η
που υπερισχύει σε όλους κα Μαρίν Λεπέν, αναμέαυτούς είναι καταρχήν νεται να επικεντρωθεί σε
η εναντίωσή τους στην προσπάθειες βελτίωσης
παγκοσμιοποίηση και η του τρόπου λήψης των
προσπάθεια επαναφοράς αποφάσεων, με στόχο την
βασικών αξιών, που παρα- κατά το δυνατόν ανεξαργκωνίστηκαν από αυτήν.
τητοποίηση της ΕΕ ώστε να
παύσει να είναι φερέφωνο
Μερικοί από τους στόχους των ΗΠΑ.
και τα χαρακτηριστικά των
λαϊκίστικων κομμάτων Αναμένεται, ακόμη, ότι η
είναι τα ακόλουθα:
κα Μαρίν Λεπέν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει
Πρώτον η παραδοσιακή αμφιβολίες, αναφορικά
διάκριση ανάμεσα σε δεξιά με την ορθότητα των μοκαι αριστερά δεν φαίνεται νομερών και συχνά μη
αντικειμενικών επιλογών
πια να ισχύει στη Γαλλία
της ΕΕ, επιδιώκοντας τη
Πράγματι, η πολιτική εικό- δημιουργία εποικοδομητινα του τελευταίου εκλογι- κών συνεργασιών με Κίνα,
κού αποτελέσματος είναι Ρωσία, Αφρική κ.ά..
τρικομματική: το παραδοσιακό κόμμα του κ. Μα- Σε ότι αφορά το ευρώ,
κρόν με τους ψηφοφό- παρότι στο παρελθόν η
ρους να προέρχονται από κα Μαρίν Λεπέν ήταν υπέρ
τις πλουσιότερες περιοχές της εξόδου της Γαλλίας
της Γαλλίας. Το κόμμα της από την Ευρωζώνη, φαίνεκας Λεπέν που συγκε- ται οι σχετικές αντιρρήσεις
ντρώνει εργάτες και αγρό- της να έχουν περιοριστεί,
τες και ο συνασπισμός του και να αρκείται απλώς στην
κ. Μελανσόν, με ψηφο- προσπάθεια επίτευξης
φόρους που προέρχονται βελτιώσεων στη λειτουραπό λαϊκές περιοχές και γία του.
από μερικές μεγαλύτερες
Οπωσδήποτε, αξίζει να
πόλεις της Γαλλίας.
αναφερθεί το αποτέλεσμα
Η ουσιαστική κατάργηση πρόσφατης έρευνας, που
της διάκρισης σε αριστε- δείχνει τη Γαλλία διχοτορής και δεξιάς κατεύθυν- μημένη στα δύο, καθώς
σης πολιτικών κομμάτων το 50% πιστεύει ότι το
οφείλεται στην ύπαρξη κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα
κοινών βασικών στόχων είναι βλαβερό, ενώ το 49%
και στις δυο κατευθύνσεις. τίθεται υπέρ του.
Δηλαδή, πρόκειται κυρίως, για την εξασφάλιση Να σημειωθεί ακόμη ότι
φροντίδας για το λαό, που οι Γάλλοι έχουν εκφραστεί
απουσίαζε, γενικώς, από εναντίον της εμβάθυντα παραδοσιακά κόμματα. σης της ΕΕ, και ότι υπήρξαν κριτικοί εναντίον του
Δεύτερον, ανά την υφήλιο, υπερβολικού αριθμού των
τα λαϊκίστικα κόμματα υπαλλήλων εκεί, που φθά-

νουν τους 45.000.
Αναμένεται ακόμη ότι η κα
Μαρίν Λεπέν θα θέσει επί
τάπητος:
-την αδυναμία της ΕΕ να
δώσει ικανοποιητικές λύσεις στα τρέχοντα ακανθώδη κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα,
-τη συχνή προσφυγή της
ΕΕ στη χρήση δύο μέτρων
και δύο σταθμών για την
αντιμετώπιση παρόμοιων
προβλημάτων,
-την ετερόφωτη και εξαρτημένη πολιτική της ΕΕ
-και πάνω από όλα την αθέτηση όλων των αρχικών
υποσχέσεών της ΕΕ, περί
της εξασφάλισης πλήρους
απασχόλησης, δικαιότερης
κατανομής, εξαφάνισης
των αρχικών διαφορών
επιπέδου ανάπτυξης των
κρατών-μελών και ταχύρρυθμης ανάπτυξης.
Επιπλέον η κα Μαρίν Λεπέν θα επαναφέρει στο
προσκήνιο έναν έντονο
πατριωτισμό, θα ενισχύσει
το κράτος-έθνος και την
εθνική ταυτότητα, και θα
προσπαθήσει να επιβάλλει
το εθνικό συμφέρον πάνω
από το ευρωπαϊκό και το
παγκόσμιο.
Μελανσόν και Μαρίν Λεπέν ελπίζεται ότι θα επιδιώξουν λύσεις και εξελίξεις
στον πόλεμο της Ουκρανίας, που θα είναι λιγότερο
καταστρεπτικές για την
Ευρώπη από αυτές που
τώρα εφαρμόζονται, πιο
ανθρώπινες και πιο υπεύθυνες, προς την πλευρά του τέλους αυτού του
πολέμου και όχι προς τη
διαιώνισή του.
3. Και πως προβλέπεται
ότι θα είναι η νέα διεθνής
τάξη;
Όλα συνηγορούν στο ότι
εκκολάπτεται μια νέα διεθνής τάξη, που δεν έχει
ακόμη λάβει την τελική
της μορφή. Έτσι, δεν είμαι
σε θέση να δώσω μια ολοκληρωμένη μορφή της,
και γι’ αυτό θα αρκεστώ σε
ορισμένες διαπιστώσεις.
Ταυτόχρονα θα βασιστώ
στην υπόθεση ότι οι διαπιστώσεις αυτές δεν θα
μεταβληθούν σημαντικά,
αν δεν προκύψει ο Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Η νέα διεθνής τάξη διαμορφώνεται υπό την επίδραση της επιδημίας του
Covid-19, του πολέμου της
Ουκρανίας, της επανεμφάνισης του πληθωρισμού,
ύστερα από απουσία 40
ετών, της απειλής ύφεσης, αλλά και της απειλής
διάλυσης της Ευρώπης,
εξαιτίας της λήψης σωρείας επικίνδυνα επιπόλαιων
αποφάσεων. Πράγματι, ο
αναμενόμενος πολύ κακός
χειμώνας θα προκαλέσει
δικαιολογημένη οργή των
Ευρωπαίων, και ουδόλως
αποκλείεται να οδηγήσει
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 29

PATRIDES

21 Ιουλίου 2022

29

Τα πολλαπλά μηνύματα των γαλλικών εκλογών
σκιαγραφούν μια νέα διεθνή τάξη*
συνέχεια από τη σελίδα 28 παϊκών χωρών.
στη διάλυση της ΕΕ και της
Αν, όμως, τελικά, ο πόλεΕυρωζώνης.
μος της Ουκρανίας δεν καΣε ότι αφορά τον πόλεμο ταλήξει στον Γ΄ Παγκόσμιο
της Ουκρανίας, πολλές εκ- και αν η Δύση συνετιστεί
φάνσεις του ενθαρρύνουν ώστε να μην ωθήσει τον
την υπόθεση ότι αποτελεί Πούτιν στη χρήση πυρηεισαγωγή στον Γ΄ Παγκό- νικών, σίγουρα θα υποδεσμιο Πόλεμο, ανάμεσα χθούμε στο πολύ προσεχές
στις ΗΠΑ και την Κίνα. Και μέλλον, μια νέα διεθνή
σε αυτή την περίπτωση τάξη με πιθανά χαρακτηεξηγείται το γιατί οι ΗΠΑ ριστικά, τα ακόλουθα:
επιδιώκουν να εξασθενίσουν τη Ρωσία, ώστε να -Η παγκοσμιοποίηση, που
μην είναι δίπλα στην Κίνα ήδη περιορίστηκε, θα δώόταν έρθει ο Γ’ Παγκόσμι- σει τη θέση της σε καθεος. Εξάλλου, οι εκλογές της στώς προστατευτισμού,
Γαλλίας φέρουν σαφώς τη με αυξημένη δόση αυτάρσφραγίδα του πολέμου της κειας. Τα εθνικά σύνορα
Ουκρανίας, με την ανάδει- θα είναι ελεγχόμενα, το
ξη φιλορωσικών πολιτικών ίδιο και η μετανάστευση.
κομμάτων, και πιστεύω Θα ενισχυθεί, έτσι, το κράότι αναμένεται ανάλογη τος-έθνος.
συνέχεια στις προσεχείς -Ο οικονομικός φιλελευθεεκλογές και άλλων ευρω- ρισμός που, σε συνδυασμό

με την παγκοσμιοποίηση,
είχε αρνητικά αποτελέσματα για τους λαούς,
θα υποκατασταθεί από
μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση, από διεύρυνση
του δημόσιου τομέα και
από αύξηση της σημασίας
των υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας.
-Ο καπιταλισμός, φυσικά,
θα επιβιώσει αλλά θα αλλάξει πιθανότατα μορφή,
στην προσπάθειά του να
επανέλθει σε καθεστώς
αξιοκρατίας, όπως πριν
από τη δεκαετία του ’80.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθηθεί, πιθανότατα, αν συνδυαστεί και με
κρατικό καπιταλισμό.
-Η υπερχρέωση των σύγχρονων οικονομιών, που
αποτελεί το δεκανίκι του
χρηματικού καπιταλισμού,
ελπίζεται ότι θα αντιμετωπιστεί με δραστικά μέτρα,

ώστε να μην αποτελεί βραχνά, όπως τώρα.
-Η λήψη μέτρων, για την
αντιμετώπιση των καταστρεπτικών διαστάσεων
της ανεξέλεγκτης ανισότητας κατανομής, θεωρείται
απαραίτητη για την επιβίωση του καπιταλισμού
και τη συνέχιση της ανάπτυξης.
Ωστόσο, όλες οι παραπάνω αναμενόμενες μεταβολές, και προφανώς πολλές
άλλες, που αφορούν τη
Δύση, θα υπαχθούν, όπως
όλα δείχνουν, σε μια συγκλονιστική ανατροπή,
που θα αφορά την παγκόσμια κυριαρχία. Στο
τιμόνι του κόσμου, πολύ
προσεχώς, δεν θα είναι
πια η Αμερική αλλά η Κίνα.
Παράλληλα με τις θετικές μεταβολές αυτής της
ανατροπής, που ελπίζεται

ότι θα είναι η επάνοδος
σε παραδοσιακές αξίες,
οι οποίες ατόνησαν στο
περιβάλλον παρακμής της
Δύσης, απειλείται και η
έλευση ορισμένων σημαντικών μεταβολών με
αρνητικό πρόσημο. Όπως,
ανάμεσα και σε άλλες, ο
περιορισμός των ατομικών
ελευθεριών, η επίσημη
υποχώρηση της δημοκρατίας, σε σύγκριση πάντοτε με τη μορφή της, που
φανταζόμαστε ότι δήθεν
επικρατεί στη Δύση, η γενίκευση και επισημοποίηση
της παρακολούθησης των
πολιτών, η ανοχή της ανελευθερίας του Τύπου κ.ά.
Τελικά, η ανθρωπότητα,
και ειδικότερα η πατρίδα
μας, θα είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη μοίρα
στην προβλεπόμενη νέα
διεθνή τάξη; Η απάντηση

στο ερώτημα αυτό είναι
ιδιαιτέρως δύσκολη, αν
όχι αδύνατη, αν ληφθούν
επιπλέον υπόψη οι εκκολαπτόμενες συγκλονιστικές
μεταβολές, που φέρνει η
επιδημία στη ζωή του πλανήτη μας. Ωστόσο, αναφορικά με την Ελλάδα, αυτό
που θα μπορούσε θερμά
να υποστηριχθεί, είναι η
επείγουσα ήδη ανάγκη να
προσπαθήσει με όλα τα
μέσα να αποκτήσει μια όσο
γίνεται πιο ικανοποιητική
θέση στη νέα παγκόσμια
τάξη, και όχι να παραμένει
εγκλωβισμένη στην απερχόμενη.
(*) Κείμενο ομιλίας στο
ΙΗΑ ΖΟΟΜ FORUM της
Πέμπτης 30 Ιουνίου 2022.
(**)Πρ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γιατί το δολάριο ΗΠΑ θα αντικατασταθεί ως το κυρίαρχο
παγκόσμιο νόμισμα — νωρίτερα από όσο νομίζετε
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χώρες δεν θα έχουν την
ευκαιρία να μπλοκάρουν
τις πράξεις διακανονισμού
που πραγματοποιούνται
σε τέτοιο νόμισμα, καθώς
η συναλλαγματική ισοτιμία
του θα ήταν συνδεδεμένη
με την ισοτιμία χρυσού
στην παγκόσμια αγορά, όχι
με το δολάριο, το ευρώ ή,
εν προκειμένω. , το ίδιο το
ρούβλι fiat.
Αυτή η προσέγγιση θα
απαιτούσε πολύ λιγότερο
χρυσό. Και φυσικά, τα νομίσματα θα μπορούσαν να
υποστηρίζονται από ένα
καλάθι εμπορευμάτων δεν χρειάζεται να είναι
χρυσός. Απλώς ο χρυσός
είναι το μόνο μέταλλο που
κατέχεται σχεδόν παγκοσμίως από τις κεντρικές
τράπεζες. Πρέπει να είναι
κάτι απτό, γι’ αυτό δεν συ-

μπεριλαμβάνω το bitcoin,
το οποίο η Κίνα έχει ήδη
απαγορεύσει και δεν παρείχε στη Ρωσία καμία
απτή οδό διαφυγής για να
αποφύγει τις κυρώσεις.
Αν συνέβαινε αυτό, τι θα
έκανε ο υπόλοιπος κόσμος;
Πρέπει πρώτα να σημειώσω ότι οι κυβερνήσεις
που αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το 80
τοις εκατό του παγκόσμιου
πληθυσμού αποφάσισαν
να καθίσουν στο φράχτη
αντί να καταδικάσουν τη
Ρωσία για τον απρόκλητο
πόλεμό της. Οικονομικά
μεγαθήρια όπως η Ινδία
και η Βραζιλία και μεγάλο
μέρος του παγκόσμιου
Νότου δεν παίρνουν θέση,
πολλοί θέλουν να διατηρήσουν καλές εμπορικές
σχέσεις με τη Ρωσία. Θα
μπορούσε κανείς εύκολα να φανταστεί ένα διεσπαρμένο παγκόσμιο νο-

μισματικό σύστημα όπου
οι αδέσμευτες χώρες θα
μπορούσαν να εμπορεύονται τόσο στο σύστημα
δολαρίων ΗΠΑ όσο και σε
ένα σύστημα Κίνας-Ρωσίας
που υποστηρίζεται από
χρυσό.
Ενώ οι Αμερικανοί καταναλώνουν ψηφιακά νομίσματα, οι παγκόσμιες
κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε ένα ξεφάντωμα
αγοράς χρυσού. Ξεκίνησαν
το 2010 και εξακολουθούν
να αγοράζουν, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τα αποθέματά τους σε δολάρια
ΗΠΑ, τα οποία τώρα έχουν
μειωθεί στο 59 τοις εκατό
των συνολικών αποθεμάτων από 71 τοις εκατό το
2000. Ο φυσικός χρυσός
κινείται από τη δύση προς
την ανατολή. Ταυτόχρονα,
υπάρχουν ενδείξεις ότι
το σύστημα Petrodollar

σπάει. Η Σαουδική Αραβία
κάνει θορύβους σχετικά με
την πώληση πετρελαίου
στην Κίνα σε γιουάν και
τάσσεται με το μέρος της
Ρωσίας για τις προμήθειες πετρελαίου του ΟΠΕΚ,
παρά την έκκληση από
την κυβέρνηση Μπάιντεν
να αυξήσει την παραγωγή.
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι θα υποστηρίξουν
ότι η «κολλητικότητα» του
δολαρίου ΗΠΑ στο παγκόσμιο μας σύστημα θα αποτρέψει την πτώση του από
τη χάρη. Έχω διαπιστώσει
ότι οι περισσότεροι οικονομολόγοι κάνουν λάθος
σχεδόν για τα πάντα. Πρέπει να αναρωτηθεί κανείς
πώς θα αντιδρούσαν οι
ΗΠΑ στο πιθανό αποτέλεσμα που περιγράφω. Υποθέτω ότι θα προσπαθούσε
να αντισταθεί και να το
δυσφημήσει στην αρχή.
Στο τέλος, οι δυνάμεις

της αγοράς ενδέχεται να
μειώσουν δραματικά τον
αριθμό των δολαρίων ΗΠΑ
που χρειάζονται και η αξία
του να μειωθεί ανάλογα.
Φυσικά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιστρέψουν
σε κάποιο είδος κανόνα
χρυσού, αλλά ακόμη και
με χρυσό 20 τοις εκατό
της προσφοράς χρήματος
M0, ο χρυσός θα πρέπει
να ανατιμηθεί στα 7.500
δολάρια η ουγγιά.
Αυτό μπορεί να ακούγεται
περίεργο, αλλά υπενθυμίζουμε ότι το 1933 οι ΗΠΑ
ανέθεσαν στους πολίτες
να πουλήσουν τον χρυσό τους στην κυβέρνηση
στα 20,67 δολάρια η ουγγιά μόνο για να γυρίσουν
και να επαναξιολογήσουν
αμέσως τον χρυσό στα 35
δολάρια. Έκλεψαν τους
πολίτες τους για να υποτιμήσουν ουσιαστικά το

δολάριο κατά 70%.
Αυτού του είδους η κίνηση θα ήταν δύσκολη
για ν κατάποση για τους
Αμερικανούς και για τους
πολιτικούς, δεδομένου ότι
ο κανόνας του χρυσού θα
επέβαλε μια πειθαρχία που
δεν έχουν συνηθίσει τα
τελευταία 50 χρόνια και θα
σήμαινε επίσης την αποδοχή ενός χαμηλότερου
βιοτικού επιπέδου για λίγο.
Τούτου λεχθέντος, μπορεί
να αναγκαστεί το χέρι του
εάν ένα μεγάλο μέρος του
παγκόσμιου πληθυσμού
πάει προς την κατεύθυνση
ενός νομίσματος που υποστηρίζεται από χρυσό. Ό,τι
κι αν συμβεί, ας ελπίσουμε
ότι θα είναι μια ειρηνική
μετάβαση. Γιατί αυτό θα
ήταν πολύ πιο ελκυστικό
από τις βίαιες μεταβάσεις
που έχουμε δει ανά τους
αιώνες.

Το ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η στωική Ελλάς
Κώστας Λάβδας

την προφανή και τόσο
θετική ενίσχυση της Συμμαχίας σε περιφερειακό
και παγκόσμιο επίπεδο θα
πρέπει να προστεθούν οι
κίνδυνοι που προκύπτουν
από την εξελισσόμενη
σύγκρουση στη νοτιοανατολική πτέρυγα.

Τι θα κερδίσει η Συμμαχία
εάν ενισχυθεί η Βορειοανατολική πτέρυγα αλλά καταρρεύσει η Νοτιοανατολική; Αυτό είναι το ερώτημα
που θα πρέπει να τίθεται
με απόλυτη σοβαρότητα
στους φίλους, εταίρους
και συμμάχους. Με κάθε
ευκαιρία και αφορμή.
Ο Κάτων ο Πρεσβύτερος
τελείωνε κάθε λόγο του
στη ρωμαϊκή Σύγκλητο,
ανεξαρτήτως θέματος,
με τη φράση: «και εκτός
αυτού, θεωρώ ότι η Καρχηδόνα πρέπει να καταστραφεί» («Ceterum autem
censeo Carthaginem esse
delendam»). Η Αθήνα
οφείλει να υπενθυμίζει
διαρκώς ότι το ΝΑΤΟ δεν
κινδυνεύει μόνον στα βορειοανατολικά αλλά και

στα νοτιοανατολικά. Η
μερική επιτυχία της τουρκικής διαπραγματευτικής
προσπάθειας με αφορμή
την έναρξη των διαδικα-

σιών διεύρυνσης της συμμαχίας με τη Σουηδία και
τη Φινλανδία αποτελεί
έναν μόνο σταθμό στην
πορεία ουσιαστικής επα-

ναδιαπραγμάτευσης της
θέσης της Τουρκίας στο
δυτικό στρατόπεδο. Μετά
τη Μαδρίτη, στις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν

Η ιδιαίτερη σημερινή συγκυρία ταυτοχρόνως ενισχύει το ΝΑΤΟ και αυξάνει
τις πιθανότητες έκρηξης
στη νοτιοανατολική πτέρυγά του. Έχουμε αναλύσει
τον ρόλο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου ως επιζήμιου για τα ελληνικά
συμφέροντα αλλά και ως
παράγοντα που, παρά τις
διακηρύξεις περί του αντιθέτου, στην πραγματικότητα βραχυκυκλώνει κάθε
προσπάθεια επίτευξης της
ευρωπαϊκής στρατηγικής
αυτονομίας.

Όσο η πολεμική φάση
της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης παραμένει σε
εξέλιξη, η Άγκυρα βλέπει
κυρίως δυνατότητες. Για
την Τουρκία, ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος αποτελεί παράθυρο ευκαιρίας
για την παγίωση του συνολικού «πακέτου Τουρκία» στη Δύση. Η Τουρκία
κλιμακώνει στο πλαίσιο
της ανάδειξης των όρων
παραμονής της στη Δύση
σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία: άρση κυρώσεων,
επανέναρξη εξοπλισμών,
ρόλος στη Συρία, καταδίωξη αντικαθεστωτικών, επιβεβαίωση της εμμονής στη
«Γαλάζια πατρίδα» και των
αντίστοιχων διεκδικήσεων,
όλα αυτά αποτελούν όψεις
του «πακέτου Τουρκία» το
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30
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Τι αποκαλύπτει η Σύνοδος της G20
Του Κώστα Ράπτη
Σε άλλους καιρούς, όχι και
τόσο μακρινούς, η Ομάδα
των Είκοσι έθετε την παγκόσμια ατζέντα. Όμως η
σημερινή της συνεδρίαση
στο Μπαλί, σε επίπεδο
υπουργών Εξωτερικών,
δεν είναι παρά μια δυσάρεστη χορογραφία στους
ρυθμούς της “μουσικής”
που έρχεται από τα πεδία
των μαχών της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι
Λαβρόφ δεν πρόκειται να
παραμείνει μέχρι τέλους,
εφόσον ο ίδιος δεν έχει την
δυνατότητα ουσιαστικών
διμερών επαφών, πέραν
αυτών με τους ομολόγους
του από την Κίνα και την
Τουρκία, ενώ και η ολομελειακή διαδικασία δεν
προβλέπεται να είναι παραγωγική.

Θέματα που άλλοτε κυριαρχούσαν στη συζήτηση
και αναδείκνυαν τη σημασία της πολυμερούς
συνεργασίας μοιάζουν
σαν να έχουν ξεχαστεί,
όταν λ.χ. εν μέσω κλιματικής κρίσης οι πάντες
στρέφονται επειγόντως
στις πιο “βρώμικες” μορφές ενέργειας, όπως ο

Το ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η
στωική Ελλάς
συνέχεια από τη σελίδα 29

οποίο η Δύση καλείται να
αποδεχτεί στο σύνολό του.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια
ευθεία σύγκρουση με την
Ελλάδα αποτελεί για την
Τουρκία δεύτερη επιλογή
σε σχέση με την παγίωση
των διεκδικήσεων χωρίς
σύγκρουση αλλά προτιμητέα επιλογή σε σχέση με
την απώλεια της ευκαιρίας.
Από την άλλη πλευρά, για
το ΝΑΤΟ, ένας ενδο-ΝΑΤΟϊκός πόλεμος μέσα στον
ρωσο-ουκρανικό πόλεμο
θα σημάνει ένα άμεσο,
υπαρξιακό δίλημμα: δυναμική παρέμβαση ή τήρηση
ίσων αποστάσεων; Και οι
δυο επιλογές (όπως και οι
παραλλαγές τους) έχουν
κόστος για το ΝΑΤΟ στην
παρούσα συγκυρία. Σε
κάθε όμως περίπτωση, το
ΝΑΤΟ εξακολουθεί να μην
είναι έτοιμο να απαντήσει
σε αυτό το δίλημμα.
Η τραγωδία που βιώνει η
Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου είναι ένας καταστροφικός πόλεμος που
αναφέρεται ταυτόχρονα
σε δυο συνδεόμενα αλλά
διακριτά επίπεδα. Είναι,
πρώτιστα, η συνέπεια της
εισβολής μιας δύναμης –
της Ρωσίας – σε ένα γειτονικό ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Αυτό είναι το
επίπεδο του διακρατικού
πολέμου. Ενός πολέμου ως
προς τον οποίο (εξ’ απόψεως τόσο αρχής όσο και
συγκυρίας) συντάσσεται
ο καθένας μας ανεπιφύλακτα με τον αμυνόμενο.
Δεν μπορεί να υπάρχει
ουδετερότητα απέναντι
στην περιφρόνηση της
εδαφικής και κυριαρχικής ακεραιότητας ενός
κράτους από τον ισχυρό
γείτονα.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο,
πρόκειται για σύγκρουση
ανάμεσα στα διάδοχα κράτη που προέκυψαν από τη
διάλυση του ομοσπονδιακού αυταρχικού συστήματος της Σοβιετικής Ένωσης. Ενώ η κατάρρευση
της Σοβιετικής ηγεμονίας
το 1989-1990 αποτέλεσε
για τους λαούς της Κεντρικής και Ανατολικής

Ευρώπης μια επανάσταση
ελευθερίας, ανεξαρτησίας
και αυτογνωσίας, ο τρόπος
διάλυσης της Σοβιετικής
Ένωσης ως παραπαίοντως
αυταρχικού μορφώματος
το 1991 δημιούργησε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
κύματα συγκρούσεων που
ακόμη μας επηρεάζουν.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία
δεν θα τελειώσει εύκολα
αν αναμένουμε τις εξελίξεις στο πεδίο αντί της
επιστροφής στη διαπραγμάτευση. Το Κρεμλίνο αποκλείεται να εγκαταλείψει
την ανατολική Ουκρανία.
Όπως εξηγούσε λίγο μετά
την προσάρτηση της Κριμαίας ο George Friedman,
ένας αναλυτής που μπορεί
να μην είναι ακαδημαϊκός
αλλά έχει βαθύτατη και
ειδική σχέση με την αμερικανική οπτική γωνία, η
περαιτέρω προσέγγιση της
Ουκρανίας με τη Δύση θα
ερμηνευόταν οπωσδήποτε ως σοβαρή απειλή για
τη ρωσική εθνική ασφάλεια (George Friedman,
Flashpoints: The Emerging
Crisis in Europe, New York:
Doubleday, 2015, σελ. 118
και 174). Σκοπός μου όταν
αναφέρω την τότε ανάλυση του Friedman δεν
είναι να αντιπαραβάλλω
τον υποτιθέμενα αντικειμενικό τότε εαυτό του με
τον σημερινό στρατευμένο. Άλλωστε οι αναλύσεις
οφείλουν να εξελίσσονται
και να προσπαθούν να
ενσωματώσουν τυχόν παραμέτρους που αγνόησαν.
Όμως αυτό που συμβαίνει
σήμερα είναι η συστηματική παραγνώριση της
πραγματικότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, δυο
αφελείς εμμονές δημιούργησαν περαιτέρ ω
σύγχυση μετά την 24η
Φεβρουαρίου. Η πρώτη:
η καταδίκη της ρωσικής
εισβολής συνεπάγεται την
απόκρουση και των άλλων
αναθεωρητικών εγχειρημάτων. Ανάξιο σοβαρού
αντιλόγου διότι, πρώτον,
προϋποθέτει συναίνεση μεταξύ των κρίσιμων
δρώντων ως προς το τι
πράγματι συνιστά, κάθε
φορά, αναθεωρητισμό και,
δεύτερον, στον πλανήτη τα
κλισέ περισσεύουν όπως
και τα προσχήματα: οι
αναθεωρητικοί δρώντες

είναι πολλοί, οι διεθνείς
αντιδράσεις λίγες και συγκεκριμένες.
Η δεύτερη αφελής εμμονή
επίσης οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα.
Διότι στην πραγματικότητα, η Τουρκία είναι επικίνδυνη όταν είναι ισχυρή
ή/και όταν διαπιστώνει
την ύπαρξη ευκαιριών,
όχι όταν «στριμώχνεται».
Τα φληναφήματα περί
«στριμώγματος», «εκνευρισμού» και τα σχετικά έχουν
πλημμυρίσει τον δημόσιο
λόγο αλλά δεν έχουν καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εξέφρασε τη
νέα αυτοπεποίθηση του
τουρκικού κατεστημένου
στα χρόνια της τουρκικής
οικονομικής ανόδου και
γεωπολιτικού επαναπροσδιορισμού, μετά το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου.
Γι αυτό και επιχείρησα
πρόσφατα να επισημάνω
τις έξι βασικές εννοιολογικές προϋποθέσεις για
την κατανόηση της εξελισσόμενης ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Όμως
η σχεδόν αποκλειστική
επικέντρωση του ΝΑΤΟ
στη βορειοανατολική Ευρώπη μετατρέπει σε απλό
θόρυβο τα τεκταινόμενα
στην Ανατολική Μεσόγειο
αντί να αναγνωρίζει σε
αυτά έναν προειδοποιητικό συναγερμό. Σήμερα
καθίσταται επιτακτική ανάγκη η εντατικοποίηση της
προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση του ΝΑΤΟ
στις συνέπειες της επερχόμενης ενδο-συμμαχικής
σύγκρουσης στη νοτιοανατολική πτέρυγα εξαιτίας
του τουρκικού αναθεωρητισμού. Θα πρέπει να
γίνει σαφές ότι υπάρχουν
όρια στη στωϊκότητα της
Ελλάδας.
* Ο Κώστας Α. Λάβδας
είναι Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και
έχει διατελέσει, μεταξύ
άλλων, Senior Research
Fellow στο London School
of Economics και κάτοχος
της Έδρας Ελληνικών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Fletcher School
of Law and Diplomacy
του Πανεπιστημίου Tufts
στις ΗΠΑ.

άνθρακας και όταν το επισιτιστικό πρόβλημα του
πλανήτη συρρικνώνεται
σε ένα παζάρι τουρκικής
εμπνεύσεως σχετικά με
τους ασφαλείς θαλάσσιους διαδρόμους στη
Μαύρη Θάλασσα.
Η συνάθροιση που αποτελούσε το έμβλημα της
παγκοσμιοποίησης μετατράπηκε σε ένα παιχνίδι
του ποιός αποφεύγει ποιόν – ωστόσο πραγματοποιείται. Δείγμα και αυτό
του ότι η αποπαγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί
ρεαλιστική δυνατότητα.
Οι χώρες της Δύσης ακροβατούσαν ανάμεσα στο να
μποϊκοτάρουν την παρουσία της ρωσικής αντιπροσωπείας και να μην μποϊκοτάρουν συνολικά τη
διοργάνωση. Είναι αυτός
ο δύσκολος στόχος που
έχουν να υλοποιήσουν,
αφότου η προεδρεύουσα
Ινδονησία και η πλειοψηφία των συμμετεχουσών
χωρών δεν συμφώνησαν στην προοπτική να
μην προσκληθεί η Ρωσία.
Η εκπρόσωπος του Λαβρόφ, Μαρία Ζαχάροβα
επιχαίρει, με αριθμητικές
πράξεις του τύπου “είκοσι μείον επτά ισούται με
δεκατρία”.

Όμως για τις χώρες του
Νότου ο πόλεμος στην
Ουκρανία (ή ακριβέστερα,
ο πόλεμος μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας) είναι
μια σύγκρουση που διεξάγεται στους κόλπους του
πλανητικού Βορρά και δεν
μπορεί να γίνει δική τους.
Εξού και αναδεικνύονται
σε ρόλο “αμερόληπτου”
διαιτητή.
Άλλωστε μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε η G20 πρόκειται να συνεδριάσει σε
επίπεδο κορυφής, λίγο
μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί
να έχουν συμβεί πολλά και
η παρουσία του Μπάιντεν
και του Πούτιν γύρω από
το ίδιο τραπέζι να αποτελεί
καλή ευκαιρία για έναν ευρύτερο συμβιβασμό.
Ο ένοικος του Κρεμλίνου
φρόντισε άλλωστε χθες,
απευθυνόμενος στους
επικεφαλής των ρωσικών
κοινοβουλευτικών επιτροπών και κομματικών κοινοβουλευτικών ομάδων,
να εμφανιστεί ως οιονεί
εκπρόσωπος της εκτός
Δύσης ανθρωπότητας.
Θα έπρεπε να έχει γίνει
εξαρχής αντιληπτό, ισχυρίσθηκε, ότι η “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” θα ήταν
μια ήττα της Δύσης, διότι

αποτελεί την αρχή μιας
“ριζικής κατάρρευσης” της
αμερικανοκεντρικής τάξης πραγμάτων, την αρχή
μιας μετάβασης από τον
“φιλελεύθερο-παγκοσμιοποιητικό αμερικανικό
εγωκεντρισμό” προς έναν
πραγματικά πολυπολικό
κόσμο που δεν θα βασίζεται σε “ιδιοτελείς κανόνες
που κάποιος έπλασε για
τις ανάγκες του”, από καθαρή επιδίωξη ηγεμονίας,
ούτε σε υποκριτικά διπλά
μέτρα και σταθμά, αλλά
στο διεθνές δίκαιο και την
αυθεντική κυριαρχία των
εθνών και των πολιτισμών.
Προσέθεσε δε ότι η διαδικασία αυτή “δεν μπορεί
να σταματήσει” και ότι “ο
ρους της ιστορίας είναι
αδυσώπητος”.
Ασφαλώς οι αναδυόμενες
χώρες με ευχαρίστηση
τείνουν το ους σε αυτού
του τύπου την ρητορική.
Πόσω μάλλον που η Δύση
βρίσκεται σε φάση περιχαράκωσης γύρω από τα
κεκτημένα της και έχει
πολύ λιγότερα “καρότα”
από “μαστίγια” να προσφέρει σε τρίτους. Ωστόσο,
η εμπέδωση μιας πολυκεντρικής πραγματικότητας δεν καθοδηγείται από
τις ίδιες – κρίνεται ακόμη
προς το παρόν από την έκβαση της σύγκρουσης στο
εσωτερικό του πλανητικού
Βορρά.

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)
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Βρίσκεται η Ρωσία στο μονοπάτι της νίκης στην Ουκρανία
Κωνσταντίνος Λουκόπου- οικονομικός πόλεμος που
λος
διεξάγει η Δύση απέναντι
στην Ρωσία του Πούτιν
Ο πόλεμος στην Ουκρανία φαίνεται ότι δεν επηρεάζει
που είναι αναντίρρητα η την έκβαση του πολέμου.
μεγαλύτερη μεταπολεμική Οι «πρωτοφανείς κατασύγκρουση στην Ευρώπη στροφικές κυρώσεις» κατά
συμπληρώνει σε δύο εβδο- τον Πρόεδρο Μπάιντεν
μάδες ένα πεντάμηνο. Τα δεν έχουν αποδώσει τα
ρεπορτάζ όμως σχετικά με αναμενόμενα και δυστυαυτόν δεν είναι πλέον στα χώς τα αποτελέσματα τους
πρώτα θέματα των ΜΜΕ έρχονται πίσω σε εμάς ως
και τα σχετικά άρθρα και μπούμερανγκ. Η Ευρώπη
αναλύσεις στον έντυπο και πλήττεται σοβαρά από
ηλεκτρονικό τύπο έχουν την χειρότερη εδώ και 50
μειωθεί αρκετά. Σε καμία χρόνια ενεργειακή κρίση.
περίπτωση δεν μπορεί να
υποστηριχθεί πλέον ότι ο Οι αυξήσεις τιμών στην
Πούτιν στο επιχειρησιακό ενέργεια που συμπαραπεδίο χάνει τον πόλεμο.
σύρουν σχεδόν τα πάντα,
ο διαρκώς αυξανόμενος
Αυτός όμως ο ήδη μα- πληθωρισμός και τα προκρύς πόλεμος βρίσκεται βλήματα στην εφοδιαστιχωρίς αμφιβολία σε μία κή αλυσίδα έχουν αρχίσει
σημαντική καμπή και χα- να κουράζουν τις δυτικές
ρακτηρίζεται από τέσσε- κοινωνίες οι οποίες μέρα κρίσιμα στοιχεία που χρι τώρα είχαν επιδείξει
συνθέτουν μία καθόλου σημαντική αλληλεγγύη
βολική αλήθεια για την ίδια και υποστήριξη προς την
την Ουκρανία αλλά και την δοκιμαζόμενη Ουκρανία.
«Δύση» που την υποστηρί- Το πρόβλημα θα γίνει τεζει και αλλάζουν τα δεδο- ράστιο αν φθάσουμε με
μένα. Πάντως μόνο στις πόλεμο στον χειμώνα.
χολιγουντιανές ταινίες οι
«καλοί» πάντα νικούν τους Στο Ηνωμένο Βασίλειο
… «κακούς» και φυσικά για παραιτήθηκε ο Μπόρις
να μην υπάρχουν απορίες, Τζόνσον θερμός υποστη«καλός» δεν είναι αυτός ρικτής της συνέχισης με
που καταπατά την διεθνή κάθε κόστος του πολέμου
τάξη και νομιμότητα!
μέχρι την επίτευξη της ουκρανικής… νίκης και είναι
Το πρώτο στοιχείο είναι η πλέον υπηρεσιακός ενώ
κατάσταση που διαμορ- στις ΗΠΑ όλοι σκέπτονται
φώνεται στο έδαφος μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για
και τις τελευταίες επιτυχί- το Κογκρέσο.
ες των ρωσικών δυνάμεων στο Λουγκάνσκ όπου Τέλος υπάρχει και ένα τέπλέον κατέχει το 100% ταρτο στοιχείο το οποίο
έκτασης της ομώνυμης μπορεί να ενδιαφέρει πρωπεριφέρειας και στρέφεται τίστως την Ουκρανία και
πλέον προς το Ντόνιετσκ να αξιολογείται από το
με πρώτους αντικειμενι- Κίεβο αλλά θα πρέπει να
κούς σκοπούς τις πόλεις πούμε ότι σε αυτόν τον
Σλαβιάνσκ, και Κραμα- πόλεμο «φθοράς και αντοτόρσκ.
χής» είναι η Ουκρανία που
καταστρέφεται όλο και πεΗ Ρωσία έχει καταλάβει ρισσότερο. Οι ζημιές που
το 23-25% της συνολικής έχουν υποστεί οι υποδομές
επικράτειας της Ουκρανίας της χώρας εκτιμώνται από
και έχει δημιουργήσει έναν την Σχολή Οικονομικών
πλατύ και ασφαλή παρα- Επιστημών του Κιέβου σε
θαλάσσιο διάδρομο που 500 περίπου δις δολάρια
συνδέει την Κριμαία (της με την Ουκρανή Υπουργό
οποίας προσέδωσε βάθος Οικονομικών να την έχει
με την κατάληψη της Χερ- ανεβάσει σε 564 δις. Το
σώνας και της Μελιτούπο- ΑΕΠ μέσα σε αυτούς τους
λης) μέσω Μαριούπολης 5 μήνες έχει μειωθεί κατά
με τον Ντομπάς και από 45% και οι μισές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ενώ οι
εκεί με τη Ρωσία.
Το δεύτερο είναι ότι παρά λοιπές υπολειτουργούν.
τη ρητορική το αρραγές μέτωπο της Δύσης Ποιος εχέφρων άνθρωπος
δεν είναι πλέον και τόσο δεν μπορεί να κατανοήσει
αρραγές! Οι αργές αλλά ότι όλα αυτά τα προανασταθερές επιτυχίες των φερθέντα δεν ευνοούν τον
ρωσικών στρατευμάτων Πούτιν. Ο χρόνος κυλάει
παρακολουθούνται με υπέρ του και ο πόλεμος
μία μάλλον… αμηχανία κατατριβής που διεξάγει
και υπάρχουν διαφορετι- παράλληλα, πλήττει περισκές προσεγγίσεις για τη σότερο την ασθενέστερη
στρατηγική που θα ακο- Ουκρανία. Στο «μονοπάτι»
λουθηθεί προκειμένου να της νίκης λοιπόν κινείται
δημιουργηθούν οι συνθή- η Ρωσία και το ερώτημα
κες για το τέλος της σύ- που τίθεται είναι αν μετά
γκρουσης. Τα αφηγήματα και την κατάληψη της πεαλλάζουν ενώ όχι μόνο ριφέρειας του Ντόνιετσκ
στην Ευρώπη αλλά και σταματήσει και διακηρύξει
στην Αμερική έχουν αυ- νίκη, ή θα κινηθεί δυτικόξηθεί οι φωνές που ζητούν τερα προς Δνείπερο κλείεπαναπροσδιορισμό της νοντας και άλλο το πέταλο
πολιτικής των Κυβερνήσε- που βλέπουμε στον χάρτη.
ων τους.
Ποιος θα τον εμποδίσει;

;

αδύνατον να επιτευχθεί.
Καλύτερα θα λέγαμε όμως
ότι πρέπει να επιδιωχθεί
να μην χάσει πολλά η Ουκρανία και ας χάσει όσο το
δυνατόν περισσότερα η
Ρωσία μετά την οποιαδήποτε πύρρεια νίκης της. Η
συνέχιση των επιχειρήσεων πιθανώς να καταστήσει το Κίεβο ακόμα πιο
αδύναμο σε μελλοντικές
διαπραγματεύσεις.

υποστεί τρομακτικές απώλειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει το
Υπουργείο Άμυνας στο Κίεβο. Αν είναι ακριβή τα στοιχεία για 100-120 νεκρούς
την ημέρα και άλλους 300
ελαφριά η βαριά τραυματίες μπορούμε να πούμε
ότι χάνεται ένα Τάγμα κάθε
3-4 ημέρες. Αμερικανοί
στρατιωτικοί με καλύτερη
πληροφόρηση από εμάς
υποστηρίζουν ότι υπάρχουν Λόχοι των 50-60 ανδρών έναντι των 110-120
που προβλέπονται.
Τα οπλικά συστήματα που
στέλνει η Δύση δεν είναι
στις ποσότητες που απαιτούνται και αργούν να
εισέλθουν στην Ουκρανία
και με το δίκιο τους οι Ουκρανοί διαμαρτύρονται.
Και όταν στο τέλος θα
έλθουν τα οπλικά συστήματα που χρειάζεται ο
ουκρανικός στρατός δεν
θα υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό για να
τα χρησιμοποιήσει στις
επιχειρήσεις.
Αν πατούσαμε το κουμπί
και δημιουργείτο αυτόματα μία σημαντική στρατηγική εφεδρεία άριστα
εκπαιδευμένη και με τα
απαιτούμενα μέσα εξοπλισμένη ίσως να μπορούσε
να επιτύχει επιθετική επιστροφή με ανάκτηση κάποιων εδαφικών κερδών
των Ρώσων. Αυτό όπως
συχνά πυκνά έχω τονίσει
στην σχετική αρθρογραφία μου απαιτεί κάποιους

είναι λάθος και θα έλεγα ανέντιμο για τους Ουκρανούς. Και βέβαια δεν
θέλουμε να κερδίσει μία
δύναμη εισβολής που με
βάση την ισχύ της κάνει ότι
θέλει αλλά αν η Ουκρανία
υποστεί ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική ήττα, θα
οδηγηθεί σε ακόμα πιο
αδύναμη κατάσταση όταν
κάποτε θα έλθει η ώρα των
διαπραγματεύσεων.

μήνες. Μετά τα τραγικά
λάθη των Ρώσων στην
πρώτη φάση, η τακτική
που ακολουθείται πλέον
φαίνεται να αποδίδει και
θα συνεχιστεί. Απομόνωση πεδίου, απαγόρευση
περιοχής, μπαράζ ΠΒ, επιθετική αναγνώριση (μικρές
επιθέσεις για αποκάλυψη
σύνθεσης και διάταξης)
και τελική επίθεση προς
κατάληψη και καταστροφή
Η συνέχιση της δυτικής
του αντιπάλου.
υποστήριξης δεν είναι δεΣ η μ α ν τ ι κ ές α π ώ λ ει ες δομένη. Μετά το φθινόέχουν υποστεί και οι Ρώ- πωρο θα ενταθεί και άλλο
σοι, αλλά είναι σε θέση η ενεργειακή κρίση και
να τις αναπληρώνει ενώ οι οικονομολόγοι προη Ουκρανία έχει μεγάλη βλέπουν ανοδική πορεία
δυσχέρεια. Το ίδιο ισχύ- στον πληθωρισμό. Όσο
ει για την αναπλήρωση παρατείνεται ο πόλεμος
των κυρίων μέσων. Πρέπει αυτός τόσο μεγαλώνει ο
να δούμε στην Δύση την κίνδυνος οριζόντιας κλιμάαλήθεια κατάματα. Δεν κωσης. Από την άλλη πλευυπάρχει με τις υφιστάμενες ρά πάλι κανείς δεν μπορεί
συνθήκες αλλά και αυτές να υπαγορεύσει στο Κίεβο
που προβλέπονται στους τι πρέπει να κάνει.
επόμενους 3-4 μήνες η
δυνατότητα για την Ου- Όμως όπως και να το κάκρανία να ανατρέψει την νουμε εμπλέκεται και το
ροή των γεγονότων στο ΝΑΤΟ και η Αμερική. Η
επιχειρησιακό πεδίο. Και η υπεύθυνη ουκρανική ποκατάσταση στο έδαφος θα λιτική ηγεσία όμως θα πρέκαθορίσει την περαιτέρω πει να σταθμίσει υπεύθυνα
και ενδελεχώς την διαμορπορεία.
φούμενη κατάσταση και
Αυτό έχει γίνει κατανοητό αυτό που όλοι βλέπουμε
τόσο στην Ουάσιγκτον είναι ότι η Ρωσία έχει σε
όσο και στις ευρωπαϊκές επιχειρησιακό επίπεδο το
πρωτεύουσες και αλλά- «πάνω χέρι»!
ζοντας πλέον το αφήγημα
διαφαίνεται και η ανάγκη Αυτό που όλοι επιθυμούμε
αλλαγή πολιτικής. Το να στην Δύση, δηλαδή να
συνεχίζουν κάποιοι να μας μη χάσει η Ουκρανία και
λένε ότι τελικά η Ουκρανία να μην κερδίσει ο Πούτιν
θα κερδίσει το πόλεμο τελικά φαίνεται ότι είναι

Τέλος θα επαναλάβω ότι
ένας πόλεμος φθάνει στο
τέλος του είτε όταν η μία
πλευρά κατορθώσει να
επιβάλει την θέληση στην
άλλη πρώτα στο πεδίο και
μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε όταν
και οι δύο πλευρές επιθυμούν συμβιβασμό από το
να μάχονται καθόσον το
κόστος διαρκώς γίνεται
μεγαλύτερο από οποιεσδήποτε παραχωρήσεις
για να βρεθεί το λεγόμενο
«κοινό έδαφος».
Το ζητούμενο πρώτα απ’
όλα είναι να επιτευχθεί όσο
το δυνατόν πιο σύντομα
μία κατάπαυση του πυρός
που θα σταματήσει την
αιματοχυσία και την καταστροφή. Μία διέξοδος
θα ήταν μία τύπου «Ανακωχή της Κορέας» του
1953 πάνω σε μία εδαφική
γραμμή με αποστρατικοποιημένη ζώνη, ίσως και
με διεθνή δύναμη παρατηρητών και μετά συνομιλίες που θα οδηγούσαν
σε πολιτικό διακανονισμό
χωρίς όμως καμία διεθνή
αναγνώριση των τετελεσμένων.
Σε κάθε περίπτωση όμως η
Ρωσία έστω και αν σταθεροποιήσει τα εδαφικά της
κέρδη θα έχει υποστεί σημαντικό κόστος σε στρατιωτικό, οικονομικό αλλά
και πολιτικό επίπεδο και
για αυτό εξ αρχής έχουμε
αναφερθεί για «πύρρεια
νίκη».
* Ο Αντιστράτηγος ε.α.
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος είναι Γεωστρατηγικός
Αναλυτής και Εκτελεστικός
Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής
Ασφάλειας και Συνεργασίας»

Washington Post: Η ευλογιά των πιθήκων είναι πλέον πανδημία

Είναι ώρα για την παγκόσμια κοινότητα υγείας να
αναγνωρίσει την πραγματικότητα. Η ευλογιά των πιθήκων είναι τώρα πανδημία. Και αν δεν κηρύξουμε
συναγερμό και δράσουμε
γρήγορα για να την καταπολεμήσουμε, κινδυνεύουμε να επαναλάβουμε τα
ίδια λάθη που κάναμε στη
μάχη μας με τον κορονοϊό», τονίζεται σε άρθρο της
αμερικανικής εφημερίδας
«The Washington Post»,
που υπογράφουν ο επιδημιολόγος και συνιδρυτής
του World Health Network
Έρικ Φάιγκλ-Ντινγκ, η γιατρός και πρώην διευθύΤο τρίτο στοιχείο το οποίο To παραπάνω ερώτημα ντρια πολιτικών του γραείναι στενά συνυφασμένο δεν είναι ρητορικό! Οι ου- φείου διακυβερνητικών
με το δεύτερο, είναι ότι ο κρανικές δυνάμεις έχουν ζητημάτων του Λευκού

Οίκου και ο πρόεδρος του
NESCI και συνιδρυτής του
World Health Network,
Γιανίρ Μπαρ-Γιαμ.
Όπως τονίζεται στο άρθρο,
ο ιός της ευλογιάς των
πιθήκων, δεν περιορίζεται
πλέον σε μία ήπειρο ή
εντοπίζεται μόνο σε ταξιδιώτες, αλλά μεταδίδεται
μέσω της κοινότητας σε
δεκάδες χώρες σε όλο τον
κόσμο και εξαπλώνεται
ανεξέλεγκτα με ανησυχητικό ρυθμό. Γεγονός,
ιδιαίτερα επικίνδυνο για
τα ανοσοκατεσταλμένα
άτομα, τις εγκύους και τα
μικρά παιδιά.
Παρά τον αυξανόμενο
αριθμό των κρουσμάτων,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας διατηρεί ακόμα χα-

μηλούς τόνους. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία,
ο ιός της ευλογιάς των
πιθήκων έχει εντοπιστεί
σε περισσότερες από 70
χώρες σε ολόκληρο τον
κόσμο, ενώ τα κρούσματα
έχουν τριπλασιαστεί στην
Ευρώπη τις τελευταίες δύο
εβδομάδες.
Σύμφωνα μάλιστα, με μια
νέα μελέτη, ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταλλάσσεται 12 φορές πιο
γρήγορα από το αναμενόμενο και θα μπορούσε να
οδηγήσει σε 60.000 νέα
κρούσματα την ημέρα
μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του
χρόνου. Άλλα μοντέλα δείχνουν ότι θα μπορούσαμε
να φτάσουμε τα 100.000

κρούσματα παγκοσμίως
τον Αύγουστο και 500.000
έως 1 εκατομμύριο κρούσματα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.
«Πρέπει όλοι να αρνηθούμε να περπατάμε στα τυφλά, επιτρέποντας στο παρόν να γίνει πρόλογος μιας
μεγάλης καταστροφής.
Οι διεθνείς υγειονομικοί
αξιωματούχοι πρέπει να
υποστηρίξουν και να θεσπίσουν μια ενιαία, συνεκτική προσέγγιση για την
καταπολέμηση της ευλογιάς των πιθήκων προτού
φτάσει τις διαστάσεις της
COVID-19. ενεργήσουμε,
με γνώμονα τα διδάγματα
των δύο τελευταίων ετών,
μπορούμε να αποφύγουμε
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