Ο Erin O’Toole μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με την
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο σε μια από τις ημερήσιες ενηαναφορά την περασμένη εβδομάδα ότι τα λείψανα των 215
μερώσεις του κοινού της επαρχίας, για την πορεία της Πανπαιδιών βρέθηκαν κοντά σε ένα πρώην σχολείο διδασκαλίας
δημίας συνοδευόμενος από στενούς του συνεργάτες
αυτοχθόνων παιδιών B.C

Δεν πέρασε η πρόταση της κυΚεμπέκ και Οντάριοβέρνησης
χαλαρώνουν
ειδικούς
περιτου τους
Κεμπέκ
για τροορισμούς για τον covid-19,
εφαρμόζοντας
τα
σχέδια
ποποίηση του συντάγματος της
επαναλειτουργίας. επαρχίας.
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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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Καναδάς: Φαντάσματα
Ο Τρουντό δεσμεύεται να
του παρελθόντος
«διαλύσει» τις ακροδεξιές
ομάδες μετά την επίθεση στην
μουσουλμανική οικογένεια
Η Καναδική Ομοσπονδία
αποτελεί ένα πραγματικό
μοντέλο σύγχρονης και
προοδευτικής κοινωνίας.
Μιας πολυπολιτισμικής και
φιλελεύθερης κοινότητας,
η οποία είναι το σπίτι εκατομμυρίων πολιτών, με
καταγωγή από κάθε γωνιά της γης, διαφορετικού
χρώματος επιδερμίδας,
μητρικής γλώσσας, πολιτιστικών αξιών και θρησκεύματος. Κοινό γνώρισμα
όλων των Καναδών αποτελεί ο σεβασμός τους προς
την ελευθερία, την ισότητα

και τη δημοκρατία.
Ο Καναδάς είναι μια χώρα
ειρηνική που σέβεται και
αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα σε κάθε πολίτη,
ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής, γλωσσικού ιδιώματος, θρησκεύματος και
πολιτικής ιδεολογίας.
Η αχανής αυτή χώρα της
Βόρειας Αμερικής, πολύ
πριν την εμφάνιση των
Ευρωπαίων μεταναστών
και τα χρόνια προτού τις
μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις των χωρών του
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Παθιασμέ νοι
δολοφόνοι…

Ο Καναδάς «αναλαμβάνει περισσότερη δράση για να διαλύσει ακροδεξιές ομάδες μίσους, όπως κάναμε με
το Proud Boys, προσθέτοντάς τους στον κατάλογο τρομοκρατίας του Καναδά», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρης
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τρουντού,
την Τρίτη υποσχέθηκε να
πάρει περισσότερα μέτρα
για την αποσυναρμολόγηση ακροδεξιών ομάδων
μετά από την επίθεση με
μίσος που σκότωσε τέσσερα μέλη μιας μουσουλμανικής οικογένειας στην
πόλη του Λονδίνου, στο
Οντάριο.
«Αυτή ήταν μια τρομοκρατική επίθεση, που
υποκινούταν από μίσος,
στην καρδιά μιας από τις
κοινότητές μας», είπε ο

Τρουντού στη Βουλή των
Κοινοτήτων, αφού τηρήθηκε μια στιγμή σιωπής.
Τα μέλη της οικογένειας,
που σκοτώθηκαν την Κυριακή όταν ένα φορτηγό
πήδηξε στο δρόμο και
πέρασε από επάνω τους,
στοχεύθηκαν σκόπιμα
λόγω της θρησκείας τους,
ανέφερε η καναδική αστυνομία.
«Θα συνεχίσουμε να καταπολεμούμε το μίσος στο
διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης… (συμπεριλαμβανομένης) να αναλάβουμε
περισσότερη δράση για
την αποσυναρμολόγηση ακροδεξιών ομάδων

μίσους, όπως κάναμε με
τα Proud Boys, προσθέτοντάς τα στην λίστα τρόμου
του Καναδά», δήλωσε ο
Trudeau, ο οποίος επρόκειτο να παρευρεθεί. Σε
μια αγρυπνία έξω από το
Μουσουλμανικό Τζαμί του
Λονδίνου για τα θύματα,
αργότερα την Τρίτη.
Η αστυνομία στο Λονδίνο
συνέλαβε τον Nathaniel
Veltman, 20 ετών, σε χώρο
στάθμευσης περίπου τα
τρία δέκατα ενός μιλίου
(500 μέτρα) από το Μουσουλμανικό Τζαμί του Λονδίνου. Φορούσε ένα προστατευτικό ενισχυμένο γιλέκο. Ο Βέλτμαν, που είναι

λευκός, κατηγορήθηκε για
τέσσερις κατηγορίες δολοφονίας πρώτου βαθμού. Οι
αρχές εξετάζουν την πιθανότητα τρομοκρατικών
κατηγοριών.
Η επίθεση ήταν η χειρότερη εναντίον Καναδών
Μουσουλμάνων από τότε
που ένας άντρας πυροβόλησε έξι μέλη ενός τζαμιού
της Πόλης του Κεμπέκ το
2017. Ο δήμαρχος του
Λονδίνου Ed Holder δήλωσε ότι ήταν η χειρότερη
μαζική δολοφονία στην
ιστορία της πόλης του. Τον
Σεπτέμβριο του 2020, ο

συνέχεια στη σελίδα 2

Κοινωνίες, όπως αυτές του
Καναδά, υπερηφανεύονται
για την αλληλοκατανόηση,
τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των
διαφόρων γλωσσικών και
πολιτιστικών κοινοτήτων.
Αυτός είναι και ο λόγος για
τον πόνο που έσπειρε σε
όλους του Καναδούς, ανεξάρτητα από τη γλώσσα,
τη θρησκεία και τις πολιτιστικές τους ρίζες, η άγρια
επίθεση με αυτοκίνητο,
πάνω σε μια οικογένεια
αθώων πολιτών την ώρα
που απολάμβαναν ειρηνικά τον ημερήσιο περίπατό
τους, στο μαγευτικό Λονδί-

νο του Οντάριο.
Είναι μια ιστορία πόνου
και οργής. Πόνου επειδή στοίχισε τη ζωή σε
μια ολόκληρη οικογένεια
και οργής επειδή ο δράστης του στυγερού αυτού
εγκλήματος, το έκανε σαν
αντίδραση στο γεγονός
τα μέλη της οικογένειας
θρησκευτικά ανήκαν στη
Μουσουλμανική θρησκεία.
Το γεγονός και μόνον ότι
ένας πολίτης, χωρίς κανέναν απολύτως ιδιαίτερο
λόγο, αποφασίζει να εκóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2

Όλοι μαζί για μια ενωμένη
Κοινότητα…
Με πραγματικά αισθήματα
ανησυχίας παρακολουθούμε τα γεγονότα και
τις προσπάθειες της επιτροπής σωτηρίας και των
μελών της διοίκησης του
εθνικού μας ιδρύματος στο
Τορόντο, Την ομογενειακή
μας κοινότητα.
Και ενώ αρχικά ο έρανος
έδειξε σημεία ενθαρρυντικά με τη θερμή συμμετοχή των ομογενών και
τις ευγενικές δωρεές τους,
δυστυχώς αυτός ο ενθουσιασμός δεν φαίνεται να

διατηρήθηκε για πολύ καθώς γρήγορα παρουσίασε
κόπωση τα δε ποσά των
δωρεών για τη σωτηρία
του ιδρύματος άρχισαν να
περιορίζονται σημαντικά.
Κάτι παρόμοιο όμως, ειλικρινά θα έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα τόσο για
το ίδρυμα, όσο και για το
δικό μας μέλλον και κυρίως εκείνο των παιδιών μας.
Συμπολίτες, χωρίς το κοινοτικό ίδρυμα, χάνουμε
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2
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“Πατρίδες”

Παθιασμένοι
δολοφόνοι…
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φράσει τα συναισθήματά του, απέναντι
σε μια θρησκευτική ιδεολογία, με έναν
τόσο τρομερό και απάνθρωπο τρόπο,
σπέρνοντας το θάνατο σε ειρηνικούς
περιπατητές συμπεριλαμβανομένων και
μικρών παιδιών, με μοναδική δικαιολογία
την διαφωνία του με τον τρόπο λατρείας
των θείων, υποτιμά και ευτελίζει τόσο την
δημοκρατία, όσο και το συνταγματικό
χάρτη του Καναδά.
Το έγκλημα αυτό γίνεται ιδιαίτερα ειδεχθές, εάν αναλογισθεί κάποιος τους αγώνες που τούτη η φωνή δίνει κατά την διάρκεια των τελευταίων πενήντα χρόνων.

Επί μισό αιώνα τώρα αγωνιζόμαστε
για την αναγνώριση και αποδοχή ίσων
δικαιωμάτων για όλους τους Καναδούς,
ανεξαρτήτως χρώματος επιδερμίδας,
μητρικής γλώσσας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Οφείλουμε δε
να ομολογήσουμε ότι χάρις σε όλους
αυτούς τους αγώνες αισθανόμαστε
σήμερα περήφανοι για την δημιουργία
μιας προοδευτικής και δημοκρατικής,
φιλελεύθερης κοινότητας, όπου όλοι οι
πολίτες αισθανόμαστε περήφανοι και ίσοι
έναντι των νόμων της πολιτείας.
Το εάν κάποιος πολίτης πιστεύει σε κάποια θεοκρατική φιλοσοφία ή όχι, η για
τον τρόπο που εκδηλώνει αυτά του τα αισθήματα, για την κοινωνία μας, αποτελεί
μια ασήμαντη λεπτομέρεια και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να αιτιολογήσει
μια θανατηφόρα επίθεση, όπως τα καταγγελλόμενα γεγονότα στο πανέμορφο και
ειρηνικό Λονδίνο του Οντάριο.
Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα η
επιθεώρηση εκφράζοντας τα πραγματικά αισθήματα της κοινότητας ενώνει τη
φωνή της με τις υπόλοιπες πολιτιστικές,
φωνητικές ή και θρησκευτικές κοινότητες
της χώρας, καταγγέλλοντας το δράστη
αυτής της απάνθρωπης πράξης ως κοινό
εγκληματία και απαιτεί την παραδειγματική τιμωρία του.
Διότι δεν είναι δυνατόν για μια προοδευτική και πολυπολιτισμική κοινότητα,
όπως αυτή του Καναδά, να μπορεί έστω
και να ανεχθεί έστω και ίχνη αισθημάτων
, φθόνου και μίσους εναντίον άλλων, επειδή ανήκουν σε κάποια άλλη διαφορετική
από εμάς ομάδα.
Προσωπικά πιστεύουμε ότι όταν δέχεται
παρόμοια επίθεση και κινδυνεύει ένα
μέλος της κοινωνίας μας χωρίς βοήθεια
ή προστασία, τότε είναι βέβαιο ότι κινδυνεύει ολόκληρη η κοινότητα και το
δημοκρατικό μας πολίτευμα.
Κατά το παρελθόν, η Καναδική ομοσπονδία, είχε την ατυχία να γνωρίσει τάσεις εξτρεμιστικές από πολίτες που δεν πίστευαν
σε αυτήν. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον
οποίο στρατευτήκαμε όλοι στην υπόθεση
του ενός και ενιαίου Καναδά. Ενός Καναδά, φιλελεύθερου και συμπεριληπτικού
όλων των Καναδών, ανεξαρτήτως των
γλωσσικών, των πολιτικών και των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.

κρατική οντότητα, λέγοντας ότι αποτελούσε ενεργή απειλή για την ασφάλεια
μετά την επίθεση του Ιανουαρίου στο
Καπιτώλιο των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.
Αν και η ομάδα δεν έχει σχεδιάσει ποτέ
επίθεση στον Καναδά, αξιωματούχοι
δήλωσαν ότι οι εγχώριες δυνάμεις πληροφοριών έχουν ανησυχήσει όλο και
περισσότερο για αυτό.

“Πατρίδες”

Ο Veltman φαίνεται να είχε κάποια ιστορία εκφράσεως γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας εκπρόσωπος
του καναδικού δικτύου αντι-μίσους, μιας
οργάνωσης που παρακολουθεί ομάδες
μίσους, είπε ότι είναι ασυνήθιστο για έναν
20χρονο άνδρα.

Όλοι μαζί για μια
ενωμένη Κοινότητα…
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όλοι την ταυτότητά μας, τις πολιτιστικές
μας ρίζες, τη γλώσσα και τον πολιτισμό
μας καθώς αδυνατούμε να τα μεταλαμπαδιάσουμε στις νεότερες γενιές, τα
παιδιά μας.
Γνωρίζουμε ότι σύντομα οι περισσότεροι από εμάς θα αρχίσουν τις θερινές
τους διακοπές και θα επιστρέψουν στην
γενέτειρα, τους ευχόμαστε να περάσουν
πολύ καλά, πριν φύγουν ωστόσο, τους
παρακαλούμε να ξανασκεφθούν και τη
σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζει
το κοινοτικό μας ίδρυμα. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα καιρός σωτηρίας, αρκεί να το
θελήσουμε όλοι προσφέροντας έστω και
ένα μικρό ποσόν για τον ιερό αυτό σκοπό.
Σας ευχαριστούμε,
“Πατρίδες”

Ο Τρουντό δεσμεύεται να
«διαλύσει» τις ακροδεξιές
ομάδες μετά την επίθεση στην
μουσουλμανική οικογένεια
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Μοχάμεντ Άσλαμ Ζάφης, ένας μουσουλμάνος, μαχαιρώθηκε έξω από ένα τζαμί
του Τορόντο. Η αστυνομία κατηγόρησε
έναν 34χρονο άνδρα για την δολοφονία.
Τον Φεβρουάριο, ο Καναδάς όρισε την
ακροδεξιά ομάδα Proud Boys ως τρομο-

«Οι μουσουλμάνοι αναρωτιούνται, πόσες περισσότερες ζωές θα πάρει, πόσες
οικογένειες θα κοπούν - θα κοπούν στους δρόμους, πόσες περισσότερες
οικογένειες θα σκοτωθούν πριν κάνουμε
κάτι;” Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του
Νέου Δημοκρατικού Κόμματος Jagmeet
Singh, το πρώτο πρόσωπο από μια εθνική
μειονότητα που ηγήθηκε ενός μεγάλου
καναδικού πολιτικού κόμματος, δήλωσε
στη Βουλή των Κοινοτήτων μετά την
ομιλία του Τρουντού.

Στο 2017 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο μια αντι-Ισλαμική διαδήλωση που
διοργανώθηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, από μια ομάδα που
ονομάζεται Patriots of Canada Against
the Islamization of the West (PEGIDA).
Αντίθετοι διαδηλωτές ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τους διαδηλωτές κατά του
Ισλάμ στην εκδήλωση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ εκείνη την εποχή.
Σε δήλωση που κυκλοφόρησε αργά
τη Δευτέρα, οι συγγενείς των θυμάτων
ανέφεραν ότι ο κατηγορούμενος επιτιθέμενος «επηρεάστηκε από μια ομάδα
με την οποία συσχετίστηκε», αλλά δεν
ταυτοποίησαν την ομάδα ή δεν εξήγησαν
πώς γνώριζαν αυτές τις πληροφορίες.

«Κάποιος έριξε δηλητήριο στο αυτί του»,
είπε ο εκπρόσωπος, ο οποίος ζήτησε να
μην κατονομαστεί. «Ελπίζουμε ότι θα κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες για
να βοηθήσουμε στον προσδιορισμό και
τον εντοπισμό της διαδικτυακής του κατανάλωσης και των μέσων ενημέρωσης».
Τον Απρίλιο, η υπηρεσία πληροφοριών
του Καναδά δήλωσε ότι η πανδημία του
COVID-19 απείλησε να αυξήσει τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας.
«Η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει
αφηγήσεις ξενοφοβικών και άναρχων,
πολλές από τις οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις εκτιμήσεις
της εθνικής ασφάλειας», ανέφερε η Καναδική Υπηρεσία Πληροφοριών Ασφαλείας
(CSIS) την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεσή
της.
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Για δύο ολόκληρες δεκαετίες ο δικτάτορας της
Άγκυρας, έκτιζε με τη φαντασία του το υπόβαθρο
για την αναγέννηση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έφερε και συγκέντρωσε δίπλα του κάθε
διεφθαρμένο άτομο που
διέθετε το πολιτικό κατεστημένο της Τουρκίας,
και με το χρόνο και τις
διάφορες πολιτικές απάτες
κατόρθωσε να θέσει υπό
τον απόλυτο έλεγχό του
ολόκληρο το πολιτικό,
στρατιωτικό και διοικητικό
σύστημα της χώρας.
Στην πραγματικότητα,
κάθε δημοκρατική και φιλελεύθερη φωνή χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη
και οι πόρτες των φυλακών άνοιξαν διάπλατα για
να κλείσουν πίσω τους
το μέλλον και τις ελπίδες
κάθε δημοκρατικού και
προοδευτικού πολίτη, είτε
αυτός ήταν στρατιωτικός,
είτε δικαστικός, είτε πολιτικός και τέλος δημοσιογράφος. Καταλυτικό κλειδί
για την επιτυχία αυτού του
στόχου υπήρξε το “στητό
” πραξικόπημα του 2016,
προκειμένου ο τύραννος
του Βοσπόρου να πάρει
στα χέρια του κάθε εξουσία και να εξοντώσει κάθε
αντιπολιτευτική φωνή.
Στρατιές ολόκληρες ατόμων με φιλελεύθερη σκέψη, οπαδών της ειρήνης,
της συναδέλφωσης των
λαών της περιοχής, των
πλέον φωτεινών πνευμάτων των γραμμάτων, των
επιστημών και της παγκοσμιοποίησης, βρέθηκαν
μέσα σε μια νύχτα στα
μπουντρούμια των κελιών
που η Άγκυρα χρησιμοποιεί ως σωφρονιστικά
ιδρύματα.
Με άλλα λόγια το μέλλον
της Τουρκίας ως προοδευτικού κράτους και λαού,
τέλειωνε στα διεφθαρμένα
χέρια και μυαλά των επιτελικών του δικτάτορα, ο
οποίος καταδίκαζε έτσι
έναν ολόκληρο λαό στη
φτώχια, την ανέχεια και την
απελπισία.
Παράλληλα, το σύστημα άρχισε να απλώνει τα
πλοκάμια του ολόγυρα
στην υφήλιο, στέλνοντας
“ειδικούς επιτηρητές” σε
κάθε μέρος που υπήρχε
Τουρκική κοινότητα, με
τη ρητή εντολή της καταστολής, πάση θυσία, όλων
εκείνων που προσπαθούσαν να διαβάλουν τον πρό-
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Το Τελευταίο «Orien Express»
εδρο και τους μηχανισμούς που εκείνος
προσπαθούσε να
εφαρμόσει.

Του Θωμά Σ. Σάρα
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Το μέτρο, γρήγορα
άρχισε να αποδίδει,
δεδομένου ότι τα
εν εξορία ευρισκόμενα αντιδραστικά
κα ι φ ι λ ε λ ε ύ θ ερ α
πνεύματα, γρήγορα βρέθηκαν κάτω
από το άγρυπνο μάτι
των πρακτόρων της
Άγκυρας, και εν πολύς αντιμετώπιζαν
τον κίνδυνο να πληρώσουν το “ύπατο τίμημα”
για τις ιδέες και τον αγώνα
τους για τη δημοκρατία.
Όταν κάποια χρονική
περίοδο, αντιλήφθηκε ο
πολιτικός παλιάτσος της
Άγκυρας, τα σχέδια που
υπήρχαν για το μέλλον
της “αυτοκρατορίας” του,
ρίχτηκε με όλο του το είναι, αποφασισμένος να
τα σταματήσει πάση θυσία. Κύριο μέσο αυτής του
της πολιτικής υπήρξε το
“μπαχτσίς”, η περίφημη
ανατολίτικη δωροδοκία.
Πολιτικοί παράγοντες της
διεθνούς κοινότητας, αισθάνθηκαν ξαφνικά το
“ζωογόνο” ενδιαφέρον
του Ερντογάν για την φιλία
τους, όσο ακριβή και εάν
ήταν αυτή για τον δόλιο
Τούρκο φορολογούμενο.
Παράλληλα ο τύραννος
της Άγκυρας, ξεπερνώντας κάθε άλλο ταμπού
και ξεχνώντας τις διεθνείς
συμβάσεις και συμμαχίες
του, στράφηκε στον αιώνιο εχθρό και γείτονά του,
προκειμένου να προμηθευτεί το υπερόπλο της
εποχής, πιστεύοντας ότι με
το τρόπο αυτόν παραμένει
άτρωτος και επομένως
αφαιρεί από τους συμμάχους του τη δυνατότητα
να του διαλύσουν την αυτοκρατορία.
Το ίδιο διάστημα, εφάρμοσε μια επιθετική στρατηγική, σ την προσπάθειά του να σιγήσει κάθε
αντιπολιτευόμενη φωνή,
στέλνοντας τις Τουρκικές
ένοπλες μεραρχίες του να
εισβάλουν σε κάθε επικράτεια που μοιραζόταν
σύνορα με την Τουρκία.
Ιράκ, Συρία, Αρμενία, Κύπρος, Μεσόγειος Θάλασσα, υπήρξαν οι μάρτυρες
αυτής του της πολιτικής,
ενώ η Ουάσιγκτον του
Τραμπ, παρακολουθούσε
αδιάφορη, άπαξ και το
όλο θέμα για αυτήν εμφανιζόταν ως “πολύ λεφτό”.
Παράλληλα οι κινήσεις
αυτές του δικτάτορα, δημιούργησαν ένα νέο κύμα
αβεβαιότητας στην ηγεσία
και τα μέλη της βόρειο Ατλαντικής συμμαχίας γνωστής ως ΝΑΤΟ, με το φόβο
ότι η Άγκυρα στρέφεται
πλέον προς τις αντίπαλες
δυνάμεις της συμμαχίας,
τη Ρωσία, τη Κίνα και το
Ιράν.
Η αλήθεια είναι ότι για την
ώρα ο Τούρκος πρόεδρος
κατάφερε να εκμεταλλευτεί τόσο τις εντυπώσεις,
όσο και να επιβληθεί με

μια στρατηγική φόβου
πάνω στους μέχρι προ
τίνος συντρόφους του. Το
ίδιο διάστημα επιδόθηκε
σε προσπάθειες επίδειξης
ισχύος, αρχής γενομένης
με την Αρμενία, μια σύμμαχο χώρα της Ρωσίας,
από την οποία κατόρθωσε
να αποσπάσει μια μεγάλη
εδαφική έκταση, κάτω από
το αδιάφορο βλέμμα του
“μεγάλου αδελφού” και
συμμάχου της Αρμενίας.
Αλλά όμως ο κύριος επιτελικός σχεδιασμός του
πολιτικού στρατηγείου του
Ερντογάν, στρέφεται προς
τη Θράκη και το Ανατολικό
Αιγαίο, τα οποία θεωρεί ότι
αποτελούν φυσική επέκταση των δικών του εδαφών.
Με αυτό το σκεπτικό είναι επόμενο ότι διατηρεί
το βλέμμα του προς την
ακριτική αυτή περιοχή της
γειτονικής του Ελλάδας,
της οποίας η κυβέρνηση
του επέτρεψε να σχηματίσει την εντύπωση ότι
πραγματικά τον φοβάται
και ότι είναι διατεθειμένη
να διαπραγματευτεί μαζί
του τις απαιτήσεις του.
Όπως έχω αναφερθεί σε
προηγούμενη αρθρογραφία μου, ο Τούρκος πρόεδρος γνωρίζει ότι κάτω
από τις σημερινές συνθήκες είναι βέβαιο ότι τόσο η
Ανατολική Θράκη όσο και
μεγάλο τμήμα της επικράτειάς του αντιμετωπίζει τη
πιθανότητα να αποσπαστεί και να μεταφερθεί σε
μια νέα μορφή διοίκησης,
δημιουργώντας έτσι ένα
μεγάλο πλήγμα και ανασφάλεια για το μέλλον
της αυτοκρατορίας των
Οθωμανών, της οποίας οι
τριγμοί γίνονται αισθητοί
καθημερινά και περισσότερο. Αντιλαμβάνεται δε
και ο ίδιος ότι εφ’ όσον δεν
κατορθώσει να συνδέσει
την επικράτειά του με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της αχανούς Τουρκίας
πρόκειται να είναι “γεμάτο
Γκρίζους κύκλους” από
τους υπόδουλους λαούς
που ζητάν την λευτεριά
τους.
Αυτοί είναι και οι λόγοι για
τους οποίους η διπλωματία της Άγκυρας φρόντισε
να αγκαλιάσει τόσο την
κυβέρνηση της Βουλγαρίας και της Αλβανίας, ενώ
το διάστημα αυτό προσπαθεί να προσεταιριστεί
και εκείνην της Βόρειας
Μακεδονίας, μια περιοχή
την οποία διεκδικεί τόσο
η Βουλγαρία, όσο και η
Αλβανία.
Σύμφωνα μάλιστα με τις
πληροφορίες μου, ο Τούρκος πρόεδρος υπόσχεται
στην διοίκηση της μικρής
χώρας της άλλοτε νοτιοσλαβίας, να της παραχωρήσει και τις εκτάσεις της
Ελληνικής Μακεδονίας,
υπό τον όρο της βοήθειας
της προς την Τουρκία, υποσχόμενος την με το τρόπο
αυτόν να πραγματοποιήσει το διαχρονικό όνειρο
του Τίτο, για διαφυγή και
πρόσβαση, προς τις ζεστές
θάλασσες του Θερμαϊκού
κόλπου.
Αυτή είναι μια στρατηγική
η οποία μέχρι στιγμής του-

λάχιστον, έχει αποδειχθεί
ότι αποδίδει. Αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση
της Κύπρου, όπου τελικά
η Άγκυρα όχι μόνον κατέλαβε εδάφη τα οποία
αποδέχθηκε και ολόκληρη η πολιτική ηγεσία της
Αθήνας, αλλά και συνεχίζει
να επεκτείνει τη κατοχική
της πολιτική σε εκτάσεις
τις οποίες σεβάστηκε και
κράτησε σε απομόνωση,
για πενήντα ολόκληρα
χρόνια, ως μη ανήκουσες
σε αυτόν. Ξαφνικά, σήμερα, κάτω από τις εξελίξεις
και τις ευνοϊκές συνθήκες
που έχουν δημιουργήσει
οι πολιτικές που ακολουθεί
για ολόκληρες δεκαετίες,
και χάρις στην ανοχή, την
απροθυμία και αδυναμία
της Αθήνας να προσπαθήσει να τον σταματήσει, καθημερινά προχωρά
στην εφαρμογή και ενός
ακόμα των στρατηγικών
του σχεδίων.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα
να αναφερθώ στο γεγονός
ότι την τελευταία δεκαετία,
έρχονται στο Τορόντο ειδικές επιτροπές Τούρκων
ακαδημαϊκών, πολιτικών
και ανωτάτων υπαλλήλων του δημοσίου, σε μια
προσπάθεια διαφώτισης
του τοπικού οργανισμού
του ΝΑΤΟ και των πανεπιστημίων του Τορόντο,
ενώ παράλληλα το Γενικό
Προξενείο στο Τορόντο
διοργανώνει πολυέξοδες
αποσ τολές γνωριμίας,
στέλνοντας εκατοντάδες
άτομα, παράγοντες της
τοπικής κοινωνίας, να
γνωρίσουν από κοντά τον
“Τουρκικό Παράδεισο”
Και για μεν το Ανατολικό Αιγαίο δημιούργησε
απαιτήσεις στηριζόμενες,
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πάνω στο
διεθνές δίκαιο, το οποίο
είναι, κατά κύριο κανόνα
εθιμικό και το οποίο αλλάζει κατά διαστήματα με
βάση την ιδιοχρησία. Εάν,
μάλιστα, θελήσουμε να
μελετήσουμε τα γεγονότα
του Αιγαίου με τις παρεμβάσεις και τις παρεμβολές
του Τουρκικού στόλου
και των γεωτρύπανων,
αντιλαμβανόμαστε ότι
η Άγκυρα, σίγα, σιγά και
με μεγάλη επιμέλεια και
στρατηγική, ιδιοποιείται
δικαιώματα, που δεν τις
ανήκουν, πάνω στις θάλασσες του Ανατολικού
Αιγαίου, τις οποίες μάλιστα
και κατονόμασε “Γαλάζια
Πατρίδα”, προκειμένου
να γίνει περισσότερο πειστική.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα
να αναφερθώ σε σχετική
συζήτηση που είχα με Καναδό πολιτικό σχετικά με
το “διεθνές δίκαιο”. “Είναι
κυρίως εθιμικό”, μου απάντησε, “βασίζεται δε πάνω
στο τι έχει προηγηθεί του
συγκεκριμένου παρόμοιου γεγονότος. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο
μεταλλάσσεται ανάλογα
με τη διαμόρφωση των
εθιμικών καταστάσεων
που το περιβάλλουν. Εάν
για οποιονδήποτε λόγο κάποιος καταλάβει μια περιοχή, κάτω από οποιεσδή-

ποτε συνθήκες χωρίς την
αντίσταση ή αντίδραση
κανενός και τη διατηρήσει
με κατοχικά στρατεύματα,
με τον καιρό αποκτά εθιμικά δικαιώματα.” Και στο
σημείο αυτό, βρίσκεται
πλέον όλη η ερμηνεία των
πολιτικών και επιχειρησιακών σχεδιασμών της Άγκυρας, το να αποδείξει, με
άλλα λόγια, ότι για χρόνια
ολόκληρα τα πολεμικά της
αεροσκάφη και το πολεμικό της ναυτικό διασχίζουν
ελεύθερα τις θάλασσες και
τους αιθέρες, και επομένως έχει επιβάλει τα δικαιώματα της ως εκείνα “της
Γαλάζιας Πατρίδας”.
Είναι δε βέβαιο ότι το δράμα αυτό έχει σαν αφετηρία
την βραδιά των Ιμίων, όταν
Τούρκοι κομάντος, για
πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία, πάτησαν
το πόδι τους πάνω στις
Ελληνικές βραχονησίδες
των Ιμίων και κατέρριψαν
μάλιστα και ένα ελληνικό
διερευνητικό ελικόπτερο, χωρίς, ωστόσο, καμία
αντίδραση από πλευράς
Αθήνας η οποία απλώς
αρκέστηκε να εκτελέσει
πειθήνια και πιστά τις εντολές που έλαβα από την
ηγεσία του ΝΑΤΟ και την
Ουάσιγκτον. Η σοβαρότητα, ωστόσο εκείνου του
γεγονότος με τα χρόνια
έχει δημιουργήσει δικαιώματα προς όφελος της
Τουρκίας, η οποία μάλιστα
δεν φαίνεται διατεθειμένη
να απεμπολήσει.
Έτσι άρχισε και ο μύθος
της “Γαλάζιας Πατρίδας” ο
οποίος και συνεχίζει ακόμα
και σήμερα να καλλιεργείται, να δυναμώνει, να αναπτύσσεται, να δημιουργεί
νέες πραγματικότητες.
Κάτι παρόμοιο όμως, αποτελεί μια νέα έκφραση του
Διεθνούς Δικαίου, το ότι
δηλαδή η Ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε εκείνο το
βράδι τη δημιουργία “γκρίζων ζωνών” στις ελληνικές
θάλασσες και επιτρέποντας έτσι την δημιουργία
νέου εθιμικού διεθνούς
δικαίου πάνω στα νερά του
Αιγαίου.
Σήμερα η Άγκυρα, είναι
απόλυτος γνώστης των
σφαλμάτων της Αθήνας
καθώς επίσης και της αδυναμίας της να εναντιωθεί
σε οποιαδήποτε κίνηση
της Άγκυρας. Το ίδιο συμβαίνει με τη Κύπρο. Απλά
παρακολουθεί και εκτελεί
τους στρατηγικούς της
σχεδιασμούς, οι οποίοι
στην πραγματικότητα με
την παρέλευση του χρόνου θεμελιώνουν τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις
της. Αυτά δε τα οποία οι
δύο κυβερνήσεις προσπαθούν να περάσουν
στο εκλογικό σώμα των
δικών τους ψηφοφόρων,
απλά αποτελούν πολιτικές
ουτοπίες.
Σύμφωνα δε, με ότι μπορώ
να γνωρίζω, το πολιτικό
κατεστημένο της Τουρκίας δεν σχεδιάζει και δεν
πρόκειται να προχωρήσει
σε οποιαδήποτε αλλαγή
των πολιτικών του σχεδίων. Όσο για το Ανατολικό
Αιγαίο, απέδειξε πλέον

περίτρανα στους διεθνείς
οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα, ότι έχει τη
δυνατότητα και ότι είναι
αποφασισμένη και μπορεί
να προστατεύσει τα συμφέροντά της.
Αυτό, εξ άλλου, αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες
πολιτικές προσπάθειες και
επιδιώξεις της Αθήνας, τη
πάση θυσία, συνάντηση
των δύο ηγετών. Το ερώτημα που δημιουργείται
είναι μάλλον εύλογο, σε
τι πρόκειται να βοηθήσει
κάτω από τις σημερινές
συνθήκες μια παρόμοια
συνάντηση. Η μόνη ερμηνεία που θα μπορούσε
να δοθεί είναι εκείνη του
να πεισθεί το σώμα των
ψηφοφόρων ότι πράγματι
προσπάθησε να ασκήσει
πολιτική πλην όμως τελικά
δεν κατόρθωσε να πετύχει
πολλά, άπαξ και ο γείτονας
παραμένει αδιάλλακτος
και πανούργος.
Τελείως το αντίθετο συμβαίνει με την άλλη πλευρά,
καθώς ο στραγγαλιστής
κάθε φιλελεύθερης φωνής
στην Τουρκία, παρουσιάζεται να έχει τη δυνατότητα να καυχηθεί για το ότι
δεν υπολογίζει κανέναν.
Μετέτρεψε το σύμβολο
της ορθοδοξίας σε Τζαμί,
παρέδωσε τα Βαρόσια στο
Τουρκοκυπριακό κοινό,
το ξένο κεφάλαιο και όχι
μόνον, ύστερα από πενήντα χρόνια κατοχής. Τα
Τουρκικά πολεμικά σκάφη
και αεροπλάνα σκίζουν
καθημερινά τις θάλασσες
και τον αέρα, τελείως ανενόχλητα, αυτό πια και εάν
δεν αποτελεί δημιουργία
εθιμικού δικαίου, μου λέει
ο συνομιλητής μου, ίσως
να έχει δίκαιο.
Τελευταίες πληροφορίες
πάντως μου λένε ότι κάτι
δεν πάει καλά στο βασίλειο
του Ερντογάν, καθώς μια
δυναμική αντιπολίτευση
θέτει καθημερινά και περισσότερες ερωτήσεις και
απαιτεί απαντήσεις. Δύο
διαφορετικά λαϊκά κινήματα, που έχουν κατορθώσει
να ξεφύγουν από τους μηχανισμούς του δικτάτορα,
συνεχίζουν να ωριμάζουν
και γίνονται ποιο δυνατά
με δυνατότητες επιτυχίας.
Είναι δε πλέον βέβαιο ότι
οι μέρες του Σουλτάνου
Ερντογάν και του διεφθαρμένου καθεστώτος που
έχει επιβάλει δεν φαίνεται
να είναι πολλές. Αυτό ίσως
να είναι και το τελευταίο
ταξίδι του τραίνου του
μεσονυχτίου, γνωστού ως
“Orient Express”.
Ο Θωμάς Σάρας, είναι
δημοσιογράφος και εργάζεται τα τελευταία πενήντα χρόνια στο χώρο
της Βόρειας Αμερικής.
Είναι επίσης αρχισυντάκτης της επιθεώρησης
Πατρίδες και πρόεδρος
του εθνικού συμβουλίου
συντακτών του ξενόγλωσσου τύπου του Καναδά.
Το όνομά του συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 19
Καναδών που η Πρεσβεία
της Τουρκίας στο Καναδά
έχει προδιαγράψει και παρακολουθεί.
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Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας πασχίζει να καλύψει το μεγάλο σκάνδαλο των σχολείων των ιθαγενών εθνών του Καναδά
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Σε μια προσπάθεια κατευνασμού της κοινής γνώμης
των Καναδών και κυρίως
των Ιθαγενών της χώρας,
εξ αιτίας του μεγάλου
σκανδάλου που προέκυψε
από την ανακάλυψη των
215 λειψάνων παιδιών σε
πρώην σχολείο για μαθητές που προέρχονταν από
αυτόχθονες κοινότητες,
ο ηγέτης της καθολικής
εκκλησίας Πάπας Φραγκίσκος, προχώρησε σε
μια συνάντηση με δύο
Καναδούς καρδινάλιους
που έχουν έδρα το Βατικανό. Τα σχολεία εκείνα, ως
γνωστόν λειτουργούσαν
κάτω από την διοίκηση της
καθολικής εκκλησίας του
Καναδά.
Ο Πάπας συναντήθηκε

ξεχωριστά με τον Καρδινάλιο Μάικλ Τσέρνι και τον
Καρδινάλιο Μαρκ Ουελλέ,
σύμφωνα με τη καθημερινή ανακοίνωση του Βατικανό τη σχετική με τις συναντήσεις του ποντίφικα.
Ο καρδινάλιος Ουελλέ
συναντιέται με τον Πάπα
κάθε Σάββατο με την ιδιότητά του ως επικεφαλής
του τμήματος του Βατικανού που επιβλέπει τους
επισκόπους.
Ο Τσέρνι, είναι ειδικός αξιωματούχος του Βατικανού υπεύθυνος για τους
μετανάστες και τους πρόσφυγες, από τη θέση αυτή
δεν είναι καθορισμένες οι
συναντήσεις του με τον
Πάπα. Γεννήθηκε στην
Τσεχία και μεγάλωσε με
την οικογένειά του στο
Μόντρεαλ του Κεμπέκ.

Αν και το Βατικανό δεν
ανέφερε γύρω από ποιο
θέμα διεξήχθησαν οι συζητήσεις, δημοσιογραφικές
πληροφορίες αναφέρουν
ότι οι συζητήσεις είχαν
περιστραφεί γύρω από τις
τελευταίες ειδήσεις από
τον Καναδά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πολλοί ήταν οι
Καναδοί που έκαναν έκκληση στον Πάπα να ζητήσει συγνώμη για το ρόλο
των μελών της καθολικής
εκκλησίας στα οικότροφα
σχολεία, τα οποία είχαν
λειτουργήσει μεταξύ των
ετών 1831 και μέχρι το
1996, υπό την υπεύθυνη διοίκηση μιας σειράς
χριστιανικών δογμάτων
που καθόριζε η Καναδική
κυβέρνηση.
Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο

οποίος εξελέγη στη κεφαλή της καθολικής εκκλησίας το 2013, έχει ήδη
ζητήσει συγγνώμη για το
ρόλο της Εκκλησίας κατά
την διάρκεια των χρόνων
της αποικιοκρατίας στην
Κεντρική και Νότια Αμερική, πλην όμως έχει επιλέξει
ως επί το πλείστον να εκφράσει τέτοιες συγγνώμες
κατά την επίσκεψή του
σε χώρες. Μέχρι στιγμής
δεν έχει προγραμματιστεί
παπική επίσκεψη στον
Καναδά.
Επισκεπτόμενος τη Βολιβία το 2015, ο Φραγκίσκος
ζήτησε συγγνώμη για τις
«πολλές σοβαρές αμαρτίες που διαπράχθηκαν
εναντίον των ιθαγενών
της Αμερικής στο όνομα
του Θεού».
Ο Καναδός πρωθυπουργός

Τζάστιν Τρουντό δήλωσε
πρόσφατα ότι η Καθολική
Εκκλησία πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το ρόλο
της στη λειτουργία αυτών
των σχολικών ιδρυμάτων.
Το σχολικό σύστημα οικοτροφείων φιλοξένησε όλο
αυτό το διάστημα περίπου
150.000 παιδιά από τα σπίτια τους. Πολλά από αυτά
υπέστησαν κακοποίηση,
βιασμό και υποσιτισμό,
σε αυτό που η Επιτροπή
Αλήθειας και Συμφιλίωσης
το 2015 ονόμασε «πολιτιστική γενοκτονία».
Διοικούμενα από την κυβέρνηση και τις διάφορες
Χριστιανικές Εκκλησίες,
αυτά τα ιδρύματα είχαν
ως στόχο να αφομοιώσουν
τα παιδιά των αυτόχθονων
πληθυσμών στην καναδική κοινωνία.

Η ανακάλυψη, ωστόσο,
τον περασμένο μήνα των
λειψάνων των 215 παιδιών
στο ειδικό οικότροφο Σχολείο στη Βρετανική Κολούμπια, το οποίο έκλεισε το
1978, έχει ανοίξει παλιές
πληγές και τροφοδοτεί
οργή στον Καναδά για την
έλλειψη πληροφοριών και
λογοδοσίας.
Το 2008, η Καναδική κυβέρνηση ζήτησε επισήμως
συγγνώμη για το σύστημα
και τις δοκιμασίες εκείνων που υπέφεραν από
αυτό. Μιλώντας σχετικά ο
Καναδός πρωθυπουργός
Τζάστιν Τρουντό, δήλωσε πρόσφατα ότι πολλοί
"αναρωτιούνται γιατί η
Καθολική Εκκλησία στον
Καναδά σιωπά και δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινής γνώμης.

Το Δημαρχείο του Τορόντο σας υπενθυμίζει
Προσοχή για ένα ασφαλές Σάββατο-Κύριακο.
Της Μαρίας Βουτσινά
Ο Δήμος του Τορόντο κάνει έκκληση στους κατοίκους να ακολουθούν
όλους τους επαρχιακούς
κανονισμούς, τους κανονισμούς της πόλης και τις
συμβουλές της υπηρεσίας
δημόσιας υγείας το Σαββατοκύριακο για να βοηθήσουν στην προστασία
από την εξάπλωση του
COVID-19. Όλοι οι κάτοικοι
του Τορόντο θα πρέπει
να περιορίσουν τις συγκεντρώσεις, να φορούν
μάσκα, να διατηρούν τη
φυσική απόσταση μένοντας δύο μέτρα μακριά
από τον διπλανό τους και
να εμβολιαστούν κατά του
COVID-19 το συντομότερο
δυνατό.
Υπάρχουν 220 νέα κρούσματα COVID-19 στο Τορόντο σήμερα. Από την
έναρξη της πανδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 167.836 κρούσματα
COVID-19. Υπάρχουν 753
άνθρωποι που νοσηλεύονται. Μέχρι σήμερα, έχουν
σημειωθεί 3.407 θάνατοι
από COVID-19 στο Τορόντο. Συνολικά, 161.272
πολίτες έχουν αναρρώσει.
Μπορείτε να βρείτε δεδομένα της κατάστασης

τους για να περιορίσουν
τις υπαίθριες συγκεντρώσεις σε πέντε ή λιγότερα
άτομα από διαφορετικά
νοικοκυριά, να ασκήσουν
σωματική αποστασιοποίηση και να φορούν μάσκα
όταν δεν είναι δυνατή η
αποστασιοποίηση. Εάν
μια παραλία ή ένα πάρκο
είναι γεμάτα την ώρα που
φτάνεται, συνιστάται να
επιστρέψετέ κάποια άλλη
στιγμή για να αποφευχθεί
ο υπερβολικός συνωστισμός.
Υπεν θυμίζεται επίσης
στους κατοίκους να απορρίπτουν σωστά τα απόβλητα στους κάδους που
παρέχονται ή να τα παίρνουν μαζί τους στο σπίτι,
ώστε όλοι να μπορούν να
απολαύσουν τους εξωτερικούς χώρους του Τορόντο. Υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 κάδοι
απορριμμάτων σε όλη την
πόλη. Οι κάδοι σε πάρκα
που χρησιμοποιούνται σε
μεγάλο βαθμό αδειάζουν
κάθε πρωί και ο δήμος έχει
αυξήσει την εξυπηρέτηση
σε κάδους κατά μήκος
της προκυμαίας. Επιπλέον
υπαλληλικό προσωπικό θα
βρίσκεται επίσης έξω τα
Όλοι οι πολίτες καλούνται πρωινά για να σηκώσει τα
να κάνουν το καθήκον σκουπίδια. Εάν βρείτε κάυπόθεσης στον πίνακα
ελέγχου αναφορών της
Δημόσιας Υγείας του Τορόντο: www.toronto.ca/
home/covid-19/covid19-latest-city-of-torontonews/covid-19-status-ofcases-in-toronto/.
Υπάρχουν περισσότερα
από 1.500 πάρκα, καθώς
και παραλίες στο Τορόντο. Με ζεστό καιρό που
προβλέπεται για κάθε
Σαββατοκύριακο, ο δήμος εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι τα πάρκα και
οι παραλίες παραμένουν
ανοιχτά και προσβάσιμα
στους κατοίκους του Τορόντο που σέβονται τους
κανονισμούς COVID-19 και
θέλουν να απολαμβάνουν
με ασφάλεια τους εξωτερικούς χώρους.
Ο Δήμος θα ανοίξει επίσημα το εποπτευόμενο
πρόγραμμα παραλίας και
στις 10 παραλίες κολύμβησης του Τορόντο αύριο. Οι
ναυαγοσώστες θα είναι σε
υπηρεσία σε αυτές τις παραλίες και θα επιβλέπουν
καθορισμένες περιοχές
κολύμβησης επτά ημέρες
την εβδομάδα, από τις
10:30 π.m έως τις 7:30 μ.μ.

δους σκουπιδιών γεμάτους
ή hotspot απορριμμάτων
μπορείτε να το αναφέρεται με ένα τηλεφώνημα
στο 311.
Σύμφωνα με τον κώδικα
πυρκαγιάς του Οντάριο
η υπαίθρια καύση δεν
επιτρέπεται πουθενά στο
Τορόντο χωρίς άδεια που
εκδίδεται από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του
Τορόντο. Αυτός περιλαμβάνει φωτιές, φωτιές για
ψήσιμο, λάκκους πυρκαγιάς στην αυλή του σπιτιού
σας και τη χρήση τζακιών.
Οι φωτιές, καθώς επίσης
και τα πυροτεχνήματα, δεν
επιτρέπονται στα πάρκα
της πόλης. Επίσης στις παραλίες ή στους δημόσιους
χώρους και αποτελούν
σημαντικό κίνδυνο για το
περιβάλλον, τη δημόσια
ασφάλεια και την ασφάλεια εκείνων που σπεύδουν πρώτοι να ανταποκριθούν για βοήθεια.
Οι χώροι στάθμευσης στο
Marie Curtis, στο Humber
Bay East, στο Humber Bay
West, στο Πάρκο και στην
Παραλία Bluffer και στην
Παραλία Cherry θα είναι
κλειστοί κάθε βράδυ στις
7 μ.μ. και θα ανοίγουν
ξανά το πρωί. Η επιτήρηση

της στάθμευσης θα είναι
παρούσα, θα υπάρχει σήμανση και ρυμούλκηση
όλων των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων.
Οι αξιωματούχοι του νόμου της πόλης θα παρακολουθούν πάρκα και παραλίες, επικεντρώνοντας
το ενδιαφέρον τους σε
περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
μεγάλο όγκο ανθρώπων
και ζητήματα που δημιουργούν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο για την υγεία και
την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων
συγκεντρώσεων και πάρτι.
Η αστυνομία του Τορόντο
θα κληθεί να βοηθήσει σε
παράνομες συγκεντρώσεις
και θα διαλύσει τα πλήθη
καθώς επίσης θα απαγγέλει κατηγορίες, όταν
αυτό είναι απαραίτητο. Οι
αξιωματούχοι του νόμου
εργάζονται σκληρά για
να παρακολουθούν και
να ανταποκρίνονται στις
καταγγελίες, αλλά δεν είναι
ανταποκριτές έκτακτης
ανάγκης.

υγείας και πληροφορίες
σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται
από τους επαρχιακούς
κανονισμούς και τους κανονισμούς της πόλης θα
βρείτε στην διεύθυνση:
https://www.toronto.ca/
home/covid-19/covid19-reopening-recoveryrebuild/covid-19-guidefor-toronto-residents/.
Το Τορόντο είναι το σπίτι
σε περισσότερους από 2,9
εκατομμύρια ανθρώπους
των οποίων η ποικιλομορφία και οι εμπειρίες
καθιστούν αυτή τη μεγάλη πόλη την κορυφαία
οικονομική μηχανή του
Καναδά και μια από τις
πιο ποικίλες και βιώσιμες
πόλεις του κόσμου. Ως η
τέταρτη μεγαλύτερη πόλη
της Βόρειας Αμερικής, το
Τορόντο είναι παγκόσμιος
ηγέτης στην τεχνολογία,
τη χρηματοδότηση, τον
κινηματογράφο, τη μουσική, τον πολιτισμό και την
καινοτομία και βρίσκεται
σταθερά στην κορυφή της
διεθνούς κατάταξης λόγω
των επενδύσεων που υποΌλοι οι πολίτες θα πρέ- στηρίζονται από την κυπει να επανεξετάσουν βέρνηση, τους κατοίκους
τον COVID-19 της πόλης: και τις επιχειρήσεις του.
Οδηγός για τους κατοίκους για οδηγίες δημόσιας

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Κεμπέκ και Οντάριο χαλαρώνουν τους ειδικούς περιορισμούς
για τον covid-19, εφαρμόζοντας τα σχέδια επαναλειτουργίας
.

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Οι ειδικοί περιορισμοί
που έχουν επιβληθεί για
την αντιμετώπιση του
covid-19, άρχισαν να χαλαρώνουν στην γαλλόφωνη
επαρχία του Κεμπέκ από
την περασμένη Δευτέρα, παράλληλα με ανακοινώσεις αξιωματούχων
της επαρχίας του Οντάριο

έγινε γνωστό ότι οι σχεδιασμοί επαναλειτουργίας
της αγοράς της επαρχίας
συντομεύονται λόγω του
ότι οι δείκτες υγείας συνεχίζουν να βελτιώνονται.
Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους της
επαρχίας του Οντάριο τα
μέτρα απο0μόνωσης που
έχουν επιβληθεί θα αρχίσουν να ελαφρόνουν

έναντι των επιχειρήσεων
καθώς επίσης και τις υπαίθριες συγκεντρώσεις, από
αύριο Παρασκευή, ενώ οι
προηγούμενοι προγραμματισμοί προέβλεπαν την
επανεκκίνηση του προγράμματος από τις δέκα
τέσσερις Ιουνίου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι νέοι κανόνες θα επι-

τρέψουν συγκεντρώσεις
προσώπων έως και δέκα
ατόμων, θα επιτραπούν
επίσης τα υπαίθρια δείπνα
καθώς επίσης και υπαίθρια
μαθήματα γυμναστικής
και αθλοπαιδιών, υπηρεσίες κατασκηνώσεων και
υπαίθριες θρησκευτικές
λειτουργίες.
Σύμφωνα με τον πρω-

θυπουργό της επαρχίας
Νταγκ Φορντ, η επαρχία
του Οντάριο παρουσίασε
τη περασμένη Δευτέρα
525 νέα κρούσματα του
ιού και επίσης δέκα πέντε
θανάτους, εξ αιτίας του
μικροβίου. Κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου
ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε του κατοίκους της

επαρχίες για τις τεράστιες
θυσίες στις οποίες υπεβλήθησαν και τόνισε τα μέτρα
που έλαβε η κυβέρνηση
του ώστε να φθάσει σε
αίσιο τέλος η εκστρατεία
των εμβολίων της επαρχίας. Τα αποτελέσματα είναι
ήδη γνωστά δεδομένου
ότι χάρις σε αυτήν η επαρóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 6
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Μετά το Κάμλουπς, η πολιτική συμφιλίωσης
των ιθαγενών δεν θα είναι ποτέ η ίδια
Στη διάρκεια μιας νύχτας, το ερώτημα στο επίκεντρο της συζήτησης για την συμφιλίωση μετατοπίστηκε από το «πόσο μακριά» στο «πόσο σύντομα»
Ααρον Γουέρυ·
Στο τέλος των παρατηρήσεών του κατά τη διάρκεια
της συζήτησης «κρατήστε
μια σημείωση» το βράδυ της Τρίτης σχετικά με
την πιθανή ανακάλυψη
των λειψάνων έως και
215 παιδιών στο έδαφος
ενός πρώην σχολείου αυτοχθόνων στη Βρετανική
Κολομβία, ο Justin Trudeau
αναγνώρισε την περιορισμένη χρησιμότητα των
λέξεων.
“Δεν αρκεί το να λυπάσαι για τις τραγωδίες του
παρελθόντος”, δήλωσε ο
πρωθυπουργός. «Μόνο
με τις ενέργειές μας μπορούμε να επιλέξουμε έναν
καλύτερο δρόμο και αυτό
θα προσπαθήσει πάντα να
κάνει η κυβέρνησή μας».
Όσον αφορά την ανάγκη
δράσης, τουλάχισ τον,
υπάρχει ευρεία συμφωνία.
“Όλοι θρηνούμε την απώλεια αυτών των παιδιών,
αλλά για να τιμήσουμε τη
ζωή τους, πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τα
λόγια για δράση”, δήλωσε
ο ηγέτης του NDP Jagmeet
Singh στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα.
“Θέλω δράση”, δήλωσε ο
ηγέτης του Συντηρητικού
Έριν Ο’Τούλε στη δική του
συνέντευξη τύπου.
Υπάρχουν ακόμη διαφωνίες για το πώς να προχωρήσουμε. Φυσικά, τα ομοσπονδιακά κόμματα έχουν
διαφορετικές απόψεις σχετικά με το εάν οι ενέργειες
των τελευταίων έξι ετών
ώθησαν τους Καναδούς
και τους αυτόχθονες λαούς προς την πραγματική
συμφιλίωση.
Α λ λ ά τα ν έ α α π ό το
Kamloops, και η πολιτική
απάντηση σε αυτό, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει
καμία επιστροφή. Ηθικά
και πολιτικά, το βάρος
της ευθύνης είναι αναμφισβήτητο.
Τα μέσα ενημέρωσης και η
πολιτική προσοχή θα προχωρήσουν, τελικά, αλλά
είναι πιο δύσκολο από

Ο επιζών του ημερήσιου σχολείου αυτοχθόνων, Ray Swan, παρηγορείται από τη σύζυγό του Doreen Bunn τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021. Το ζευγάρι ήρθε στο Νομοθετικό
σώμα της Μανιτόμπα για να θρηνήσει αφού άκουσε μια αναφορά από το B.C. ότι τα
υπολείμματα των 215 παιδιών ενδέχεται να βρίσκονται στην τοποθεσία ενός πρώην
σχολείου αυτοχθόνων στο Kamloops.
αυτής της ευθύνης.
Πριν από έξι μήνες, ο Συντηρητικός ηγέτης πιάστηκε στην κάμερα υπερασπιζόμενος τον αρχικό δηλωμένο σκοπό των σχολείων
αυτοχθόνων παιδιών. Τη
Δευτέρα, παραιτήθηκε και
πάλι από αυτά τα σχόλια
- αλλά επίσης απομακρύνθηκε από την προηγούμενη υποστήριξή του για τα
αγάλματα που τιμήθηκαν
για τον John A. Macdonald
όταν πληροφορήθηκε από
έναν δημοσιογράφο ότι
το δημοτικό συμβούλιο
στο Charlottetown μόλις
ψήφισε για να αφαιρέσει
την ομοιότητα του πρώτου
πρωθυπουργού από δημόσια πλατεία.
Όπως ο Singh, ο O’Toole
κάλεσε την κυβέρνηση του
Justin Trudeau να επιταχύνει τις προσπάθειες διερεύνησης πιθανών τόπων
ταφής και να λογοδοτήσει
για τα παιδιά που πέθαναν
σε σχολεία διδασκαλίας
αυτοχθόνων - κάτι που ζήτησε η Επιτροπή Αλήθειας
και Συμφιλίωσης.
Κατηγόρησε επίσης τον
πρωθυπουργό ότι είναι
περισσότερο για συζήτηση
παρά για δράση. Ο O’Toole
είπε ότι η φιλελεύθερη
κυβέρνηση δεν έχει κά-

βουλές για βραστό νερό,
αλλά 52 παραμένουν - και
κατηγόρησε τον Trudeau
ότι κινείται με “ρυθμό σαλιγκαριού” για να εφαρμόσει
τις συστάσεις της TRC.
Πριν από έξι χρόνια, η
κυβέρνηση του Stephen
Harper δεν δεσμεύτηκε
αμέσως σε καμία από τις
94 προσκλήσεις για δράση
του TRC όταν η επιτροπή
υπέβαλε την ενδιάμεση
έκθεση και τις συστάσεις
της τον Ιούνιο του 2015. Οι
Συντηρητικοί του Harper
δήλωσαν ότι ήθελαν να
περιμένουν να διαβάσουν
την τελική έκθεση, η οποία
παραδόθηκε. μετά τις
εκλογές του έτους.
Αργή πρόοδος
Ο Trudeau υποσχέθηκε
γρήγορα ότι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση θα εφαρμόσει και τις 94 συστάσεις.
Ο πρώην ηγέτης του NDP
Tom Mulcair είπε ότι δεν
ήταν «ρεαλιστικός» υποσχόμενος να τους ακολουθήσει ταυτόχρονα.
Για λόγους δικαιοσύνης,
δεν εφαρμόζονται όλες οι
συστάσεις του TRC στην
ομοσπονδιακή δικαιοδοσία. Και ο Mulcair μπορεί
να ήταν σοφός να συμβουλεύσεικατά των υπερβολι-

Η Stephanie Scott, εκτελεστική διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Αλήθειας και Συμφιλίωσης, συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που ζητούν την προστασία των πρώην
σχολικών τοποθεσιών διδασκαλίας αυτοχθόνων παιδιών, αφού το Tk’emlúps te
Secwépemc First Nation του B.C. ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός χώρου ταφής
στο Kamloops. 8:02
ποτέ να φανταστούμε ότι νει αρκετά για να φέρει κά υποσχόμενων.
οποιαδήποτε κυβέρνηση καθαρό πόσιμο νερό στις Ωστόσο, αυτές οι συστάθα μπορούσε εύκολα να αυτόχθονες κοινότητες σεις μοιάζουν πλέον με
ξεφύγει από την αποφυγή - έχουν αρθεί 107 συμ- επιτακτικά στάδια για τους

πλήρως. Λέει ότι μόλις
οκτώ πληρούσαν αυτό το
πρότυπο πέρυσι.
“Νομίζω ότι η κυβέρνησή
μας έχει κάνει πολλά, αλλά
πρέπει να κάνουμε καλύτερα”, δήλωσε ο Nathaniel
Erskine-Smith, ο ανεξάρτητος φιλελεύθερος βουλευτής, όταν ήταν η σειρά
του να μιλήσει κατά τη
συζήτηση της Τρίτης το
απόγευμα.
Από τις αναφορές του
Kamloops την περασμένη
εβδομάδα, οι βουλευτές
συμφώνησαν να παρακολουθήσουν γρήγορα δύο
κυβερνητικά νομοσχέδια
που ανταποκρίνονται στο
TRC: C-8, το οποίο αλλάζει
τον όρκο υπηκοότητας για
την αναγνώριση των δικαιωμάτων της συνθήκης, και

η κυβέρνηση δικαιολογεί
να υποβάλλει ερωτήσεις
όλη την ώρα τώρα σχετικά με το αν θα πρέπει να
κινείται ταχύτερα ή περισσότερο. Η ανυπομονησία
δικαιολογείται.
Η νέα γραμμή βάσης
Αλλά είναι πολύ δύσκολο
τώρα να φανταστεί κανείς
ότι ο επόμενος πρωθυπουργός (όποιος είναι) θα
αντιμετωπίσει λιγότερη
πίεση για να κάνει περισσότερα. Ίσως είναι σχεδόν
αδύνατο τώρα να πάμε
πίσω. Αυτό που έχουν κάνει οι Φιλελεύθεροι τα τελευταία έξι χρόνια μπορεί
τουλάχιστον να θεωρηθεί
ως η νέα γραμμή βάσης.
Αφού κάλεσε την κυβέρνηση να “επιταχύνει” την
επιδίωξή της για προσκλή-

Ο Erin O’Toole μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με την αναφορά την περασμένη
εβδομάδα ότι τα λείψανα των 215 παιδιών βρέθηκαν κοντά σε ένα πρώην σχολείο
διδασκαλίας αυτοχθόνων παιδιών B.C
πολιτικούς ηγέτες του Κα- το C-5, το οποίο καθιερώ- σεις για δράση της ΤΡΣ, ο
ναδά και για την ίδια τη νει μια εθνική ημέρα για Σινγκ είπε στο Σώμα την
Τρίτη ότι μόνο η “έλλειψη
συμφιλίωση.
χώρα.
Προσφέρουν επίσης έναν Ένα άλλο νομοσχέδιο που πολιτικής βούλησης” εμποτρόπο μέτρησης της προ- βρίσκεται επί του παρό- δίζει την εφαρμογή τους. Ο
όδου - ακόμη και αν απο- ντος στη Βουλή, το C-15, O’Toole είπε ότι οι βουλευδεικνύουν πόσο δύσκολο θα απαιτούσε από την τές οφείλουν στα παιδιά
μπορεί να είναι να αποφα- κυβέρνηση να διασφαλί- που πέθαναν σε σχολεία
σίσουμε πώς πρέπει να αξι- σει ότι οι καναδικοί νόμοι φοίτησης αυτοχθόνων
ολογηθούν τα τελευταία συνάδουν με τη Διακήρυ- παιδιών να «διπλασιάσουν
ξη των Ηνωμένων Εθνών τις προσπάθειές μας σήμεέξι χρόνια.
Όταν οι Φιλελεύθεροι αξι- για τα Δικαιώματα των ρα προς συμφιλίωση και
ολόγησαν το δικό τους ρε- Αυτόχθονων Λαών. Οι συ- θεραπεία».
κόρ το 2019, ανέφεραν ότι ντηρητικοί παραμένουν Αλλά ακόμη και αν αυτοί
έχει σημειωθεί πρόοδος σε αντίθετοι σε αυτήν τη νο- οι ρητορικοί δείκτες δεν
είχαν καθοριστεί αυτήν
πάνω από το 80 τοις εκατό μοθεσία.
από τις 76 προσκλήσεις για “ Τι πρέπει να κάνουμε την εβδομάδα, θα εξακοδράση που αφορούσαν περισσότερο για τη συμφι- λουθούσαν να υπάρχουν
την ομοσπονδιακή κυβέρ- λίωση;” Ο Trudeau ρώτησε εκείνες τα χιλιάδες ζευγάνηση - εννέα λέγεται ότι δυνατά κατά τη διάρκεια ρια παιδικών παπουτσιών
“εφαρμόστηκαν πλήρως”, συνέντευξης Τύπου τη που έχουν τοποθετηθεί
54 χαρακτηρίστηκαν ως Δευτέρα. “Πολύ φοβερό.” σε αυτοσχέδια μνημεία σε
“ καλά σε εξέλιξη “και 13 Στην απάντηση των τεσσά- πόλεις και κωμοπόλεις σε
ήταν στα” αρχικά στάδια ρων λεπτών που ακολού- ολόκληρη τη χώρα.
θησε, ο Trudeau χρησιμο- Πολλοί Καναδοί γνώριζαν
προγραμματισμού “.
Ο συνεχιζόμενος αριθμός ποίησε τη φράση “πρέπει πολύ λίγα πράγματα πριν
από αυτήν την εβδομάδα
των συστάσεων της 94 να” δώδεκα φορές.
της ΚΤΚ διαπιστώνει ότι Ενώ ο Trudeau υπενθύμισε για τον πόνο και τα δεινά
10 έχουν ολοκληρωθεί, 24 στους δημοσιογράφους στο παρελθόν αυτού του
βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτήν την εβδομάδα ότι έθνους, και πώς ενημερώ38 έχουν προτείνει λύσεις πρέπει να αναληφθεί δρά- νει το παρόν. Θα πρέπει να
- ενώ 22 δεν έχουν ακόμη ση σε συνεργασία με τους είναι πολύ πιο δύσκολο να
αυτόχθονες πληθυσμούς, αγνοηθεί τώρα.
αντιμετωπιστεί.
«Πρέπει να κάνουμε καλύτερα»
Ωστόσο, το Ινστιτούτο
Yellowhead, ένα ερευνητικό κέντρο με έδρα το Πρώτο Έθνος που εδρεύει στο
Πανεπιστήμιο Ryerson, πιστεύει ότι η πρόοδος μπορεί να μετρηθεί μόνο από
το πόσες παροτρύνσεις για
δράση έχουν εφαρμοστεί
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Η αναγνώριση του Trudeau για την γενοκτονία των γηγενών
θα μπορούσε να έχει νομικές επιπτώσεις: ειδικοί

OTTAWA - Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau αποδέχεται το πόρισμα μιας
έρευνας ότι ο Καναδάς
διέπραξε γενοκτονία εναντίον των αυτόχθονων ανθρώπων θα μπορούσε να
έχει τεράστιο νομικό αντίκτυπο εάν ένα δικαστήριο
σταθμίσει ποτέ την ευθύνη
της Οτάβα για εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας,
λένε ειδικοί.
Εν μέσω της αυξανόμενης
οργής και της θλίψης για
έναν ανώνυμο τόπο ταφής
σε ένα συνοικιακό σχολείο
στη Βρετανική Κολομβία, ο
Trudeau επανέλαβε αυτήν
την εβδομάδα ότι αποδέχεται το συμπέρασμα της
έρευνας του 2019 για τις
αγνοούμενες και δολοφονηθείσες αυτόχθονες
γυναίκες ότι «αυτό που
συνέβη ισοδυναμεί με γενοκτονία».
«Για να θεραπεύσουμε
πραγματικά αυτές τις πληγές, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε την αλήθεια,
όχι μόνο για τα συνοικιακά
σχολεία, αλλά και για τόσες
πολλές αδικίες τόσο στο
παρελθόν όσο και στο παρόν που αντιμετωπίζουν οι
αυτόχθονες λαοί», είπε την
Πέμπτη.
Ο Bruno Gelinas-Faucher,
καθηγητής νομικής του
Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, δήλωσε ότι εάν
ένα δικαστήριο αποφασίσει κατά πόσο ο Καναδάς
διέπραξε γενοκτονία, θα
εκτιμήσει εάν οι εν λόγω
πράξεις ισοδυναμούν με

γενοκτονία βάσει του διεθνούς δικαίου και θα εξετάσουν εάν η χώρα είναι
υπεύθυνη για αυτές τις
πράξεις.
Η έρευνα των αγνοουμένων και των δολοφονημένων γυναικών κατέληξε σε
μια έκθεση 1.200 σελίδων
όπου αναφερόταν ότι ο
Καναδάς παραβίασε σκόπιμα και συστηματικά τα
ρατσιστικά, τα φυλετικά,
τα ανθρώπινα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων.
Ο Gelinas-Faucher δήλωσε
ότι η έκθεση αποδίδει τις
ενέργειες της γενοκτονίας στην Οττάβα επειδή
διαπράχθηκαν από την
κυβέρνηση ή μέσω της
καθοδήγησης της ή των
οδηγιών της.

“Ένα δικαστήριο θα μπορούσε να πει, σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου,
ότι το κράτος έχει αποδεχθεί την ευθύνη βάσει του
διεθνούς δικαίου για το
έγκλημα της γενοκτονίας”,
είπε.
“Είναι μεγάλη υπόθεση.”
Τα νέα για τον τόπο ΄του
ομαδικού ανώνυμου τάφου, που πιστεύεται ότι
περιέχουν τους σκελετούς 215 παιδιών, στο
Kamloops, BC, έθεσαν
ερωτήματα σχετικά με το
εάν ο Καναδάς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νέες
νομικές συνέπειες, είτε
για την ατομική υπόθεση
είτε για την εκτεταμένη
κακοποίηση και θανάτους

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Κεμπέκ και Οντάριο χαλαρώνουν
τους ειδικούς περιορισμούς για
τον covid-19, εφαρμόζοντας τα
σχέδια επαναλειτουργίας.
συνέχεια από τη σελίδα4
χία ξεκινά την επαναλειτουργία της οικονομία
της νωρίτερα από ότι είχε
αρχικά υπολογισθεί.
Το 72 τις εκατό των ενηλίκων της επαρχίας, έχουν
λάβει ήδη τουλάχιστον
μια δόση από τα εμβόλια,
μέχρι και τη περασμένη
εβδομάδα. Το ποσοστό
αυτό, τόνισε ο πρωθυπουργός είναι αρκετά
πάνω από τους στόχους
που είχαν τεθεί από τους
προγραμματιστές γύρω
στο εξήντα τις εκατό.
Σε άλλες ειδήσεις στο Μόντρεαλ του Κεμπέκ, οι κάτοικοι της πόλης μπόρεσαν
να δειπνήσουν για πρώτη
φορά τους τελευταίους
οκτώ μήνες μέσα στους
εσωτερικούς χώρους των
εστιατορίων, καθώς στις
περισσότερες συνοικίες
της πόλης οι αριθμοί των
κρουσμάτων παρουσίασαν σημαντική μείωση.
Άλλες περιοχές του Κεμπέκ
είδαν τους περιορισμούς

να χαλαρώνουν περαιτέρω
σήμερα, συμπεριλαμβανομένων τριών που βρίσκονται τώρα στο χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού
της επαρχίας, καθώς η
επαρχία ανακοίνωσε 194
νέα κρούσματα COVID-19
και τρεις ακόμη θανάτους
που αποδίδονται στον νέο
κορόνα ϊο.
Στο Νιου Μπρούνσγουικ,
τα νέα ήταν λιγότερο ελπιδοφόρα καθώς η επαρχία
ανακοίνωσε καθυστέρηση
στην επαναλειτουργία,
αφού δεν κατάφερε να
εκπληρώσει τους στόχους
του εμβολιασμού. Αξιωματούχοι υγείας είχαν ως
στόχο να χορηγήσουν
τουλάχιστον μία δόση εμβολίου COVID-19 στο 75
τοις εκατό των επιλέξιμων
κατοίκων μέχρι τα τέλη της
Δευτέρας.
Παρ΄ όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός Μπλέιν Χιγκς δήλωσε ότι μόνο το 70,3 τοις
εκατό όσων δικαιούνται να
λάβουν εμβόλιο το έχουν

κάνει μέχρι το πρωί της
Δευτέρας. Ο Χιγκς ανέφερε
ότι η επαρχία θα χρειαστεί
άλλες τέσσερις ή πέντε
ημέρες για να εκπληρώσει
το στόχο της και να ξεκινήσει την πρώτη φάση του
σχεδίου επαναλειτουργίας
της, προσθέτοντας ότι όλοι
οι περιορισμοί προστασίας
της υγείας θα παραμείνουν
σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί
ο στόχος.
Στη βορεινή επαρχία του
Νούναβουτ, αξιωματούχοι
υγείας ανακοίνωσαν ότι
οι πλήρως εμβολιασμένοι
ταξιδιώτες θα εξαιρεθούν
από την απαίτηση απομόνωσης 14 ημερών της
επικράτειας από τις 14
Ιουνίου.
Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης και να επιδείξουν
απόδειξη εμβολιασμού,
δήλωσε ο επικεφαλής δημόσιας υγείας Δρ Μάικλ
Πάτερσον.

σε περιφερειακά σχολεία.
Η RCMP είπε αυτή την
εβδομάδα ότι έχει ανοίξει ένα αρχείο για τους
τάφους χωρίς σήμανση
στο Kamloops Residential
School, αλλά ότι το
Tk’emlúps te Secwepemc
είναι όπου βρίσκονται οι
κύριοι ερευνητές.
Όσον αφορά μια ευρύτερη
ποινική υπόθεση, η γενοκτονία και τα εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας
είναι παράνομα στο καναδικό σύστημα, αλλά
μια υπόθεση θα πρέπει να
κινηθεί από εισαγγελείς.
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη, Κάτω
Χώρες, μπορεί να εξετάσει υποθέσεις που παραπέμπει το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών ή το ίδιο το κράτος
ή εάν ο εισαγγελέας ξεκινήσει έρευνα.
Μια ομάδα δικηγόρων με
έδρα το Κάλγκαρι ζήτησε
επισήμως από το διεθνές
δικαστήριο να διορίσει
ειδικό εισαγγελέα για να
ερευνήσει την καναδική
κυβέρνηση και το Βατικανό για τα ευρήματα στο
Kamloops.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά
κατώτατα όρια που πρέπει να τηρηθούν προτού
ο εισαγγελέας ξεκινήσει
έρευνα, δήλωσε ο GelinasFaucher.
“ Το δικαστήριο διώκει
μόνο τα πιο φρικτά, τα πιο
σοβαρά εγκλήματα ... Δεν

θα διώξει αξιωματούχους
χαμηλού επιπέδου”, είπε.
“Το δικαστήριο ακολουθεί
μόνο το μεγάλο ψάρι.”
Η επανάληψη του Trudeau
ότι ο Καναδάς διέπραξε
γενοκτονία έρχεται αφού
η Γερμανία παραδέχθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα ότι οι
μαζικές δολοφονίες του
λαού Herero το 1904, που
εξεγέρθηκαν ενάντια στη
γερμανική αποικιοκρατία
στη Ναμίμπια, ήταν γενοκτονία.
Η αποδοχή της Γερμανίας
ήρθε με μια υπόσχεση
ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναπτυξιακής βοήθειας προς τη
νοτιοδυτική Αφρική.
Ο καθηγητής πολιτικών
επιστημών του Πανεπιστημίου Guelph, David
MacDonald, δήλωσε ότι η
Γερμανία αποτελεί εδώ και
καιρό εξαίρεση στην αναγνώριση των ιστορικών
γενοκτονιών της, καθώς
οι κυβερνήσεις σπάνια
αναγνωρίζουν ότι οι χώρες τους έχουν διαπράξει
μαζικές δολοφονίες.
Ωστόσο, το πολιτικό καθεστώς Kaiser διέπραξε τη
γενοκτονία στη Ναμίμπια
και το ναζιστικό καθεστώς
διέπραξε το Ολοκαύτωμα,
γεγονός που διευκολύνει
το σημερινό δημοκρατικό καθεστώς στη Γερμανία να αναγνωρίσει αυτά
τα εγκλήματα, δήλωσε ο
MacDonald.
Εάν ο Καναδάς παραδεχτεί τη γενοκτονία, δεν
είναι απλώς παραδεκτό
ότι κάποια προηγούμενη
και εντελώς διαφορετική
κυβέρνηση διέπραξε γενοκτονία, επεσήμανε.
“Εδώ έχετε μια φιλελεύθερη κυβέρνηση και μια
συντηρητική αντιπολίτευση. Και όλο τον καιρό των
περιφερειακών σχολείων,
είχατε φιλελεύθερες κυβερνήσεις και συντηρητικές αντιπολιτεύσεις ή
συντηρητικές κυβερνήσεις
και φιλελεύθερες αντιπολιτεύσεις”, είπε.
Η καναδική κυβέρνηση
θα παραδεχόταν ότι η γενοκτονία συνέβη από τα
χέρια των ιδρυμάτων που

λειτουργούν ακόμα περισσότερο ή λιγότερο τώρα
όπως έπραξαν πριν, είπε ο
MacDonald.
“Οι παλαιότερες συμπεριφορές των κομμάτων τους,
οι παλαιότερες λειτουργίες
του Κοινοβουλίου τους,
οι παλαιότερες εκδόσεις
του RCMP, οι παλαιότερες
εκδόσεις του Υπουργείου
αυτοχθόνων Υποθέσεων
... διέπραξαν γενοκτονία.”
“Οι στάσεις έχουν αλλάξει
και όλο το προσωπικό
είναι διαφορετικό, αλλά
υπάρχει θεσμική συνέχεια
στον Καναδά, κάτι που δεν
συμβαίνει στη Γερμανία.”
Την Πέμπτη, η Ομοσπονδία Κυρίαρχων Αυτόχθονων Εθνών, η οποία εκπροσωπεί 74 Πρώτα Έθνη
στο Σασκάτσουαν, καλωσόρισε την αναγνώριση
του Τρουντό ότι ο Καναδάς
διέπραξε γενοκτονία.
“Οι ηγέτες μας ονομάζουν
αυτό γενοκτονία εδώ και
δεκαετίες και είναι καιρός
να αναγνωριστούν οι προσπάθειές τους και ο πρωθυπουργός παραδέχεται
ότι αυτό που συνέβη στον
λαό μας δεν ήταν τίποτα
λιγότερο από γενοκτονία”,
δήλωσε σε δήλωσή του ο
αρχηγός του FSIN Μπόμπι
Κάμερον.
“Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος θεραπείας που θα
έρθει και η αναγνώριση
της γενοκτονίας που αντιμετώπισαν οι άνθρωποι
μας είναι μια αρχή. Οι υπηρεσίες ψυχικής και ευεξίας
πρέπει τώρα να γίνουν
απαραίτητες και να ξεκινήσουν αμέσως σε κάθε
κοινότητα των Πρώτων
Εθνών σε ολόκληρο τον
Καναδά.”
Το Πρόγραμμα Υποστήριξης για την Υγεία του
Ινστιτούτου Residential
Schools Resolution έχει
μια ανοιχτή γραμμή για να
βοηθήσει τους επιζώντες
του σχολείου κατοικιών και
τους συγγενείς τους που
υποφέρουν από τραύμα
που επικαλούνται από την
ανάκληση προηγούμενης
κακοποίησης. Ο αριθμός
είναι 1-866-925-4419.
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Θα είναι αυτός ο στόχος των εκπομπών καυσαερίου
που οι Καναδοί μπορούν να λάβουν σοβαρά υπόψη;
Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να είναι σκεπτικιστές - και η ευθύνη θα είναι το κλειδί
Ο Καναδάς δεν δυσκολεύτηκε ποτέ να θέσει
στόχους για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η πρόκληση ήταν
να επιτευχθούν πραγματικά αυτοί οι στόχοι.
Επομένως, θα σας συγχωρούσε που ρίχνετε ένα
σκεπτικιστικό βλέμμα στη
δέσμευση της φιλελεύθερης κυβέρνησης να στοχεύσετε τώρα στη μείωση
των εκπομπών του Καναδά
από 40 έως 45 τοις εκατό
κάτω από τα επίπεδα του
2005 έως το 2030 - μια βαθύτερη περικοπή από τη
μείωση 30 τοις εκατό που
ο Καναδάς υποσχέθηκε να
επιτύχει από το 2015.
Ωστόσο, μετά από 30 χρόνια ανάληψης διεθνών
δεσμεύσεων και αποτυχίας
να ανταποκριθεί σε αυτές,
αυτή η χώρα έχει τώρα
έναν εύλογο δρόμο για να
φτάσει στον προηγούμενο
στόχο.
Η κλιματική αλλαγή είναι
μια πρόκληση που απαιτεί φιλοδοξία. Ορισμένοι
υποστηρίζουν ότι ο Καναδάς πρέπει να επιδιώκει
μια ακόμη πιο απότομη
μείωση των εκπομπών.
Αλλά η φιλοδοξία πρέπει
να συνδυαστεί με δράση
και ευθύνη.
“Έρχομαι από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ήμουν
Διευθύνων Σύμβουλος. Και
αυτό που κάνετε είναι να

FED στη φωτιά
Αλλά ακόμη και το χτύπημα του νέου εύρους στόχων της κυβέρνησης του
Trudeau θα είναι δύσκολο.
Οι ειδικοί του κλίματος το
περιέγραψαν την Πέμπτη
ως «πολύ ψηλή τάξη» και
«μεγάλο ανελκυστήρα».
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πραγματική ανάγκη
ευθύνης αυτή τη φορά.
Η Catherine Abreu, εκτελεστική διευθύντρια του
Κέντρου Δράσης για το
Κλίμα, δήλωσε ότι το πρόβλημα με τους προηγούμενους στόχους ήταν η
έλλειψη ευθύνης.
Λεζάντα: Ένα άτομο περπατά εμπρός από μια τοιχογραφία με θέμα την αλλαγή του “Για μένα, μια τεράστια
απομάκρυνση από όλη
κλίματος την Ημέρα της Γης στο Τορόντο.
δο Κορυφής των ΗΠΑ για
το Κλίμα την Πέμπτη. 1:18
Ο Collins είναι υποστηρικτής εταιρειών που θέτει
αυτό που αποκαλεί «μεγάλους, τριχωτούς, τολμηρούς στόχους».
Ένα μεγάλο μέρος του
επιχειρήματος της κυβέρνησης για τον καθορισμό
ενός νέου στόχου έγκειται
στον ισχυρισμό της ότι έχει
ήδη εκδώσει ένα σχέδιο
που θα οδηγήσει τον Καναδά πέρα από τον παλιό
στόχο του 2030 - και ότι
αυτός ο νέος στόχος έρχεται σε μια στιγμή αυξανόμενων φιλοδοξιών για την
κλιματική πολιτική στον
Καναδά και στο εξωτερικό.
Το 2015, όταν η κυβέρνη-

Μια διαδηλώτρια για το κλίμα της νεολαίας κρατάει
πινακίδα στο κέντρο του Τορόντο.
εκπονήσετε ένα σχέδιο και ση του Justin Trudeau ήρθε
να υλοποιήσετε το σχέδιο στην εξουσία, οι εκπομπές
και στη συνέχεια να θέσετε του Καναδά ήταν σε καλό
νέους στόχους”, δήλωσε ο δρόμο να αυξηθούν κατά
υπουργός Περιβάλλοντος 12% έως το 2030.
Jonathan Wilkinson στο Μέχρι την έναρξη των
CBC News πριν από την εκλογών του 2019, οι προΑνακοίνωση της Πέμπτης. βλέψεις έδειξαν ότι - χάρη
“Και μετά στην αρχή του στις ομοσπονδιακές και
έτους, μερικές φορές δεν επαρχιακές πολιτικές - ο
ξέρετε πλήρως πώς θα Καναδάς ήταν σε καλό
επιτύχετε αυτούς τους δρόμο για τη μείωση των
στόχους, αλλά μέρος της εκπομπών κατά 19% κάτω
άσκησης του στόχου εί- από τα επίπεδα του 2005.
ναι να διασφαλίσετε ότι Τον περασμένο Δεκέμπραγματικά τεντώνετε. βριο, όταν η κυβέρνηση
Εάν έχετε ποτέ Διαβάσει το του Trudeau κυκλοφόβιβλίο του Jim Collins Built ρησε ένα ενημερωμένο
to Last, με αυτόν τον τρόπο σχέδιο που περιλάμβανε
οι επιτυχημένες εταιρεί- μελλοντικές αυξήσεις στην
ες συχνά διευθύνουν τις ομοσπονδιακή τιμή του
επιχειρήσεις τους, γιατί άνθρακα, προέβλεπε ότι
εάν ορίζετε πραγματικά θα μπορούσε να επιτύχει
στόχους που γνωρίζετε ότι μείωση 32% έως το 2030.
μπορούν να επιτύχουν από Με τον προϋπολογισμό
την πρώτη μέρα, πιθανό- αυτής της εβδομάδας, αύτατα δεν πιέζεστε αρκετά. ξησε αυτή την προβολή
Ο Πρωθυπουργός Justin στο 36%.
Trudeau μίλησε στη Σύνο- Οι πολιτικές πρέπει ακό-

μη να εφαρμοστούν και
θα ήταν αφελές να φανταστούμε ότι τα επόμενα εννέα χρόνια θα πάνε
απόλυτα ομαλά. Η χάραξη
μιας διαδρομής είναι ευκολότερη από την παρακολούθηση της διαδρομής.
Αλλά τουλάχιστον είναι
τώρα δυνατό να δούμε ένα
μονοπάτι.
Επιπλέον, το ισόγειο της
καναδικής πολιτικής για το
κλίμα μπορεί να έχει αυξηθεί την περασμένη εβδομάδα όταν ο ηγέτης του
Συντηρητικού Erin O’Toole
υπέβαλε ένα σχέδιο το
οποίο - ενώ συζητείται στις
λεπτομέρειες και ίσως στη
δέσμευσή του - αμφότερα
αποδέχεται τη σοφία της
τιμολόγησης του
άνθρακα και προσφέρει μια ρεαλιστική στρατηγική
να επιτύχει μείωση
εκπομπών 30%.
Δεν είναι αρκετά
φιλόδοξο;
Το γεγονός ότι δεν
υπάρχει ακόμη
σταθερό σχέδιο
για να φτάσει στο
40 ή 45 τοις εκατό δεν είναι μικρή
λεπτομέρεια, αν
και το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί
για κάθε χώρα που
ανακοίνωσε έναν νέο στόχο αυτή την εβδομάδα.
Μπορεί να δικαιολογείται
σκεπτικισμός. Η εγχώρια ή
η διεθνής πολιτική μπορεί
να παίζουν εδώ - αν και η
πολιτική που οδηγεί σε πιο
φιλόδοξη δράση πρέπει να
χαιρετιστεί.
Αλλά υπάρχει μια σαφής
περίπτωση για περισσότερες φιλοδοξίες. Και ένας
τρόπος για να βεβαιωθείτε
ότι ο νέος στόχος δεν είναι
απλώς ένας άλλος μεγάλος
αριθμός γραμμένος σε
ένα κομμάτι χαρτί είναι να
διασφαλίσετε ότι κάποιος
θεωρείται υπεύθυνος για
την επιδίωξή του.
Η κυβέρνηση Trudeau είπε
ότι ο Καναδάς, όπως και
άλλες χώρες, θα πρέπει
να στοχεύει στις καθαρές
μηδενικές εκπομπές έως
το 2050, αλλά υπάρχουν
καλοί λόγοι να κινηθούν
νωρίτερα παρά αργότερα
- τόσο όσον αφορά την
αποφυγή εκπομπών όσο
και τον περιορισμό του κό-

στους ανάληψης δράσης.
Κάποιοι θα πουν ότι ο φιλελεύθερος στόχος δεν είναι
αρκετά μεγάλος, τριχωτός
ή αρκετά τολμηρός. Η κυβέρνηση του Μπάιντεν
υπόσχεται μείωση κατά
50%, αν και οποιαδήποτε
σύγκριση μεταξύ του Καναδά και των Ηνωμένων
Πολιτειών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές
τόσο στην πηγή εκπομπών
όσο και στο κόστος των
μειώσεων, για να μην αναφέρουμε την αυστηρότητα
της τρέχουσας πολιτικής.
Και υπάρχει διαφωνία για
το τι αποτελεί το «δίκαιο
μερίδιο» του Καναδά από
τις μειώσεις εκπομπών που
απαιτούνται για να διατηρηθεί η περαιτέρω υπερθέρμανση του πλανήτη
κοντά στους 1,5 βαθμούς
Κελσίου. Το Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα λέει ότι, με
βάση την κατάσταση του
Καναδά και τις συνθήκες
άλλων χωρών, ένα δίκαιο
μερίδιο θα ήταν 60 τοις
εκατό.
Κρατώντας τα πόδια της

αυτή τη συζήτηση ... είναι
ότι η αποτυχία του Καναδά
στο παρελθόν δεν είναι
απλώς αποτυχία φιλοδοξίας. Είναι αποτυχία της
διακυβέρνησης του κλίματος”, είπε.
“Και γι ‘αυτό η βελτίωση
ή η έγκριση του νομοσχεδίου C-12 [ο καναδικός
νόμος περί υπευθυνότητας
για τις εκπομπές μηδενικών εκπομπών] είναι
τόσο ουσιαστικός, διότι θα
δημιουργήσει αυτήν την
τακτική, επίσημη διαδικασία που όχι μόνο αυτή η
κυβέρνηση, αλλά όλες οι
μελλοντικές κυβερνήσεις

θα πρέπει να ακολουθήσουν για να καθορίσουν
κλιματολογικούς στόχους
και καθορισμένα σχέδια
για την επίτευξή τους. “
Η Abreu σημειώνει ότι το
νομοσχέδιο C-12, η νομοθεσία της κυβέρνησης
για την υπευθυνότητα για
το κλίμα, θα απαιτούσε
από την κυβέρνηση να
εκπονήσει ένα σχέδιο για
την επίτευξη του στόχου
του 2030 εντός έξι μηνών
από την έγκριση του νομοσχεδίου - και μια διαδικασία αναθεώρησης θα
αξιολογούσε την πρόοδο
της χώρας προς αυτόν τον
στόχο.
Η Άμπρεου είπε ότι το νο-

μοσχέδιο πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να απαιτήσει
από την κυβέρνηση να επιτύχει τον στόχο του 2030.
Η κλιματική αλλαγή είναι
μια απειλή που επιβάλλει
μια ηθική επιταγή - και η
πολιτική επιταγή μπορεί να
έχει γίνει πιο επείγουσα τα
τελευταία χρόνια. Όμως, η
δημιουργία κανόνων αναφοράς και υπευθυνότητας
για αυτούς τους στόχους
μπορεί να διασφαλίσει ότι
καμία κυβέρνηση δεν θα
είναι ποτέ ξανά σε θέση να
θέσει έναν στόχο και στη
συνέχεια να τον ξεχάσει.

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
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«Στην πραγματικότητα ο Καναδάς βρίσκεται σε απόλυτο
έλεγχο για την πιθανότητα ενός τρίτου κύματος»: Δρ. Tam.
Η επικεφαλής επιστήμων
της δημόσιας υγείας του
Καναδά δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα
αυστηρά μέτρα δημόσιας
υγείας και η κλιμακωμένη
εκστρατεία εμβολιασμού
έχουν περιορίσει τον εθνικό αριθμό περιπτώσεων
του COVID-19, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εβδομάδων. Πρέπει
δε να τονιστεί ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας, οι
προοπτικές της πανδημίας
βελτιώνονται.
Η Δρ. Τερέζα Ταμ δήλωσε
ότι η κατανομή περίπου
25 εκατομμυρίων δόσεων
εμβολίων έχει οδηγήσει σε
«ισχυρή και σταθερή μείωση» των κρουσμάτων, με
συνολικά λιγότερα από τα
μισά, από ό, τι ήταν κατά τη
διάρκεια της κορύφωσης
του τρίτου κύματος περί
τα μέσα Απριλίου.
Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό περίπου ίσο με το
62 τοις εκατό όλων των
ενηλίκων είχαν λάβει τώρα
τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, και ως εκ τούτου,
«τα πράγματα έχουν πάρει
μια μεγάλη στροφή προς
το καλύτερο».
Κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, δήλωσε η Δρ. Ταμ, λιγότερες
από 3.400 νέες λοιμώξεις
αναφέρθηκαν σε καθημερινό επίπεδο - από εκείνο
των σχεδόν 9.000 νέων
λοιμώξεων που αναφερόταν κάθε μέρα, μόλις πριν
από έξι εβδομάδες.

μόνο τα πιο περιοριστικά
μέτρα δημόσιας υγείας,
όπως είναι οι εντολές για
υποχρεωτική παραμονή
στο σπίτι. Μόλις το 75 τοις
εκατό όλων των ανθρώπων ηλικίας άνω των 12
ετών είχαν μια ευκαιρία
εμβολιασμού και το 20 τοις
εκατό των Καναδών έλαβε
Οι Βρετανοί ηγέτες κρά- μια δεύτερη δόση.
τησαν το Ηνωμένο Βασίλειο σε εθνικό αποκλεισμό Σε αυτό το επίπεδο προγια εβδομάδες μετά τη στασίας, οι Καναδοί μποδραματική μείωση των ρούν να αρχίσουν να συκρουσμάτων COVID-19 γκεντρώνονται σε μικρές
και την κλιμάκωση των εξωτερικές ομάδες, να
ποσοστών εμβολιασμού. δειπνήσουν σε αίθρια εστιΗ χώρα αυτή διατήρησε ατόρια και να απολαύσουν
τα πιο περιοριστικά μέτρα με ασφάλεια υπαίθριες
μέχρι τα ποσοστά των δραστηριότητες, τόνισε.
περιπτώσεων να είναι αρκετές φορές χαμηλότερα Σύμφωνα με την Δρ. Tam,
από ό, τι είναι σήμερα στον οι πρώιμοι δείκτες υποΚαναδά, δήλωσε η Δρ. Ταμ. δηλώνουν ότι μία μόνο
δόση εμβολίου COVID-19
Σύμφωνα με τη Δρ. Ταμ προσφέρει μια ουσιαστική
οι βρετανικοί περιορισμοί προστασία. Έχουν αναστη δημόσια υγεία έχουν φερθεί λίγες περιπτώσεις
αρχίσει να χαλαρώνουν σε άτομα που έχουν λάβει
μόλις πρόσφατα “αργά και τουλάχιστον μία δόση και
προσεκτικά”, τώρα που το λιγότερες μεταξύ εκείνων
70 τοις εκατό των ενηλίκων που έχουν λάβει δύο δότου Ηνωμένου Βασιλεί- σεις, πρόσθεσε.
ου είχαν τουλάχιστον μία
δόση του εμβολίου και το Από τα 20,7 εκατομμύ45 τοις εκατό είναι πλήρως ρια Καναδούς που μέχρι
σήμερα έχουν λάβει τουανοσοποιημένοι.
λάχιστον μία δόση του
Ο Καναδάς δεν βρίσκεται εμβολίου, μόνο 6.817 από
σε καμία περίπτωση κοντά αυτούς είχαν προσβληθεί
σε αυτό το επίπεδο κάλυ- από τον ιό, 14 ημέρες μετά
ψης των αναγκών εμβολί- τον εμβολιασμό. Η Δρ.
ων· μόλις το 5% όλων των Ταμ υποστήριξε τέλος ότι,
Καναδών έχουν λάβει τις για μέγιστη προστασία, οι
δύο απαιτούμενες δόσεις. Καναδοί πρέπει να λάβουν
τη δεύτερη δόση προκειΗ ομιλήτρια επανέλαβε τη μένου να “ενισχύσουν την
σύστασή της ότι οι επαρ- ανοσία τους”.
χίες και οι περιοχές αρχίζουν τώρα να καταργούν
Η Δρ. Ταμ ανέφερε ότι ο
Καναδάς πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα
άλλων δικαιοδοσιών και
να άρει τους περιορισμούς
μόνο με «ελεγχόμενο και
σταδιακό τρόπο» για να
αποφύγει ένα τέταρτο
κύμα.

Της Μαρίας Βουτσινά

Το εθνικό «rT” — η μέτρηση που παρακολουθεί τον
μέσο αριθμό ανθρώπων
στους οποίους ένα μόνο
μολυσμένο άτομο θα μεταδώσει τον ιό — έχει τάσεις
κάτω από το 1 για περισσότερο από ένα μήνα,
πράγμα που σημαίνει ότι
η πανδημία συρρικνώνεται στον Καναδά και ότι
ο COVID-19 είναι “εκτός
σχεδίου ανάπτυξης στις
περιοχές που έχουν πληγεί
περισσότερο”, δήλωσε η
ομιλήτρια.
Ο αριθμός των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν
σοβαρή και κρίσιμη την
ασθένεια μειώνεται επίσης,
μολονότι με βραδύτερο
ρυθμό, ανέφερε.
Ο μέσος αριθμός ασθενών
με COVID-19 που νοσηλεύονται σε καθημερινή
βάση στο νοσοκομείο έχει

μειωθεί κατά 34 τοις εκατό
από την κορύφωση του
Απριλίου. Πλην όμως σε
περιοχές οι οποίες πλήττονται από υψηλά ποσοστά
μόλυνσης — ιδιαίτερα στη
Μανιτόμπα — τα άτομα
που νοσηλεύονται εξακολουθούν να βρίσκονται σε
σημείο κρίσης.

τρός δήλωσε ότι ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
του Καναδά (PHAC) αναμένει ότι το τρίτο κύμα
θα συνεχίσει να μειώνεται
«εφόσον διατηρήσουμε
τα τρέχοντα μέτρα και δεν
αυξήσουμε τα ποσοστά
προσωπικής επαφής σε
ολόκληρη την κοινότητα».

“Οι προσπάθειές μας, μας
έχουν φέρει στην πραγματικότητα στην κορύφωση του τρίτου κύματος σε εθνικό επίπεδο και
οδεύουν προς ένα πολύ
καλύτερο καλοκαίρι, εάν
κατορθώσουμε να παραμείνουμε στην ίδια πορεία», δήλωσε η Δρ. Ταμ.
Είναι πολύ νωρίς για να χαλαρώσουμε, υποστηρίζει η
Δρ. Tam
Επισημαίνοντας τα νέα
ομοσπονδιακά δεδομένα
μοντελοποίησης, η για-

Αν και υπάρχουν νέοι λόγοι
αισιοδοξίας, η ομιλήτρια
προειδοποίησε τις επαρχίες να μην ανοίξουν πολύ
γρήγορα -- ειδικά τους
εσωτερικούς χώρους.
“Αν και αυτή η πρόβλεψη
είναι πολύ ενθαρρυντική,
επιβεβαιώνει ότι τώρα δεν
είναι η ώρα να χαλαρώσουμε τα μέτρα μας. Εάν
χαλαρώσουν τα μέτρα, αυξάνοντας τον αριθμό των
επαφών σε ολόκληρη την
κοινότητα, είναι πιθανή η
επανεμφάνιση”, ανέφερε.

Μυοκαρδίτιδα και εμβόλιο Pfizer: Το μόνο
που δεν χρειάζεται είναι πανικός
στηκαν εντός ενός μήνα
από τον εμβολιασμό, με τα
περισσότερα να συμβαίνουν σχετικά άμεσα μετά
τη δεύτερη δόση (για να
θέσουμε αυτόν τον αριθμό
στο ορθό του πλαίσιο, το
Ισραήλ εμβολίασε πλήρως
περί τα 5 εκατομμύρια
άτομα εκείνη την περίοδο).
Τα περιστατικά συνέβησαν
σε υψηλότερο ποσοστό σε
νεαρούς άνδρες, ενώ σχεδόν όλες οι περιπτώσεις
ήταν ήπιες και επιλύθηκαν
γρήγορα.

Του Max Nisen
Με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες να εμβολιάζουν πλέον
τους εφήβους, η έκθεση
Ισραηλινών επιστημόνων
η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη περί
μιας πιθανής σχέσης μεταξύ του εμβολίου κατά
της Covid-19 το οποίο
έχει αναπτυχθεί από την
Pfizer και τη BioNTech και
σπάνιων περιπτώσεων
καρδιακής φλεγμονής σε
νεαρούς άνδρες είναι κατανοητά ανησυχητική.
Οι γονείς ανησυχούν για
τα παιδιά τους και οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας
πρέπει να αντιμετωπίσουν
το ζήτημα με σοβαρότητα,
χωρίς να προκαλεσουν
υπερβολικό πανικό. Ωστόσο, τα δεδομένα είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα,
σε σημείο που ενδέχεται
στην πραγματικότητα να
μην υπάρχει καμία σύνδεση. Και από όσα γνωρίζουμε, ακόμη και αν υπάρχει
σχέση, δεν φαίνεται να
υπάρχει επικινδυνότητα.

Δεν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι νέοι κίνδυνοι
όπως ο παραπάνω κάνουν την εμφάνισή τους.
Παρ’ όλο που το εμβόλιο
της Pfizer και άλλα εμβολιαστικά σκευάσματα
υποβλήθηκαν σε αυστηρότατες μελέτες προέγκρισης, σπάνια συμβάντα θα
συμβαίνουν νομοτελειακά
όταν επεκτείνει κανείς τη
χρήση εμβολίων από μερικές χιλιάδες άτομα σε
εκατομμύρια ανθρώπους,
ενώ οι μελέτες οι οποίες
Καμία ανάγκη εκτροχια- επεκτείνουν τη χρήση στα
σμού του εμβολιασμού
παιδιά τείνουν να είναι

μικρότερης κλίμακας.
Αυτό που ελπίζουμε ότι
μπορούν ελέγξουν τα ηγετικά στελέχη των τομέων
δημόσιας υγείας ανά τον
κόσμο είναι η αντίδραση
στα παραπάνω. Με προσεκτική και διαφανή επικοινωνία σχετικά με τα επικαιροποιούμενα δεδομένα,
οι τρομακτικοί τίτλοι δεν
είναι καθόλου απαραίτητο
να εκτροχιάσουν τον ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως
τώρα μαζικό εμβολιασμό.
Τα δεδομένα του Ισραήλ

Το Ισραήλ, το οποίο χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον το εμβόλιο PfizerBioNTech, επισήμανε για
πρώτη φορά την συγκεκριμένη παρενέργεια τον
Απρίλιο. Με βάση ευρήματα τα οποία υποβλήθηκαν
στο ισραηλινό Υπουργείο
Υγείας, μια ερευνητική
ομάδα ανέφερε 275 περιπτώσεις καρδιακής φλεγμονής - μια κατάσταση
γνωστή ως μυοκαρδίτιδα
- μεταξύ Δεκεμβρίου και
Μαΐου.

Ενώ η μυοκαρδίτιδα μπορεί να προκαλέσει δύσπνοια, πόνο στο στήθος ή
καρδιακούς πτερυγισμούς,
οι ήπιες περιπτώσεις συχνά απαιτούν μόνο μια
θεραπεία με αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Αφού εξέτασε την έκθεση,
το ισραηλινό Υπουργείο
Υγείας δήλωσε ότι παραμένει πεπεισμένο για το
ευνοϊκό προφίλ κινδύνου-οφέλους του εμβολίου, ανακοινώνοντας την
Τετάρτη ότι θα επεκτείνει
τη χρήση σε άτομα ηλικίας
12 έως 15 ετών. Στις ΗΠΑ,
Από αυτά, τα 148 εμφανί- τα Κέντρα Ελέγχου και

Πρόληψης Νοσημάτων
(CDC) διερευνoύν την ίδια
παρενέργεια τόσο για το
εμβόλιο Pfizer-BioNTech
όσο και για το εμβόλιο
της Moderna, το οποίο
χρησιμοποιεί παρόμοια τεχνολογία - και εν τω μεταξύ
εξακολουθεί να προτείνει
εμβολιασμό για άτομα
ηλικίας 12 ετών και άνω.
Ανάγκη για περισσότερα
στοιχεία
Απαιτούνται ασφαλώς
περισσότερα στοιχεία.
Σύμφωνα με άρθρο στο
περιοδικό Science, η ισραηλινή έκθεση δείχνει ότι
η συχνότητα εμφάνισης
μυοκαρδίτιδας σε εμβολιασμένους νεαρούς άνδρες
είναι πέντε έως 25 φορές
υψηλότερη σε σχέση με το
μέσο ποσοστό.
Τα CDC είναι λιγότερο κατηγορηματικά. Εξετάζουν
μια παρόμοια τάση, ωστόσο από τις 24 Μαΐου, τα
κρούσματα μυοκαρδίτιδας
σε εμβολιασμένα άτομα
είναι υψηλότερα σε αριθμό
σε σχέση με το συνηθισμένο μόνο σε μία από τις δύο
συνέχεια στη σελίδα 10
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Λονδίνο, Πόλη του Κεμπέκ και η
κοινωνική μας πανδημία
τι έχεις κάνει, αλλά εξαιτίας
του ποιος είσαι. είσαι διαφορετικός από το ποιοι
είναι και καταλαμβάνεις το
έδαφος που θέλουν για τον
εαυτό τους. “

μάδα, είναι καιρός η
χώρα μας να εξετάσει την ευπάθεια των
πληθυσμών της.

Γκλεν Πήηρσον
Παραμένουμε μια πόλη
σοκαρισμένη και απογοητευμένη. Για το Λονδίνο,
του Οντάριο, το να είναι
το κέντρο παγκόσμιας
προσοχής για τον σκόπιμο
φόνο μιας μουσουλμανικής οικογένειας είναι η
αιτία της αγωνίας. Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau,
δήμαρχος και πρώην βουλευτής του Συντηρητικού Ed Holder, και άλλοι
αξιωματούχοι ήρθαν χθες
εδώ για να μοιραστούν
μια εκδήλωση κοινοτικής
αγρυπνίας. Για μια πόλη
με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στη
χώρα, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μια αιτία
για βαθιή προβληματισμό.
Ενώ ο κόσμος έχει απασχοληθεί με μια πανδημία που
φαίνεται να έχει επηρεάσει
τα πάντα, οι περισσότεροι
έχουν ξεχάσει ότι η άνοδος
των εγκλημάτων μίσους
εναντίον των μουσουλμάνων έχει αυξηθεί. Σε όλο
τον κόσμο, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί αισθάνονται υπό επίθεση.

Θυμόμαστε τη σφαγή του τζαμιού της
Πόλης του Κεμπέκ
τον Ιανουάριο του
2017 και το εθνικό
πένθος που προέκυψε. Οι Καναδοί συχνά
βλέπουν τραγωδίες
όπως αυτή, ή αυτή
σ το Λονδίνο, ω ς
περιστασιακά γεγονότα,
αλλά η πραγματικότητα
είναι πολύ διαφορετική,
όπως θα μας πει οποιοσδήποτε μουσουλμάνος
του Καναδά.

Οι στατιστικές του Καναδά
μας είχαν ήδη προειδοποιήσει ότι τα εγκλήματα
μίσους εναντίον μουσουλμάνων σε αυτήν τη χώρα
αυξήθηκαν 253 τοις εκατό
μεταξύ 2012 και 2015 μόλις σε τρία χρόνια. Ο
αριθμός των εγκλημάτων
μίσους αυξήθηκε γενικά
κατά 50% το 2017. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν οι
μουσουλμανικοί, εβραϊκοί
και μαύροι πληθυσμοί, και
οι αυξήσεις ήταν κυρίως
στο Οντάριο και το Κεμπέκ.
Η χώρα περιέχει αδιάκοπα
φυλετικά προβλήματα,
καθοδηγούμενα από τους
προμηθευτές μίσους, αλλά
πηγαίνει βαθύτερα στις
κοινότητές μας. Έχει γίνει
ένα περίπλοκο πολιτικό
πρόβλημα που οι πολιτικοί
δεν έχουν ακόμη λύσει.
Τι κάνουμε με έρευνες
όπως η δημοσκόπηση του
Radio Canada του 2017
Αλλά με τα γεγονότα στο που ανακάλυψε ότι το 74%
Λονδίνο αυτήν την εβδο- των ερωτηθέντων ζήτησαν δοκιμή αξιών σε μου-

σουλμάνους μετανάστες;
Και τι γίνεται με το 23 τοις
εκατό που τάχθηκε υπέρ
της πλήρους απαγόρευσης
της μουσουλμανικής μετανάστευσης;
Όπως και με την Αμερική, υπήρχε η τάση να πιστεύουμε ότι ο εθνικισμός
θα μειωνόταν μετά την
απώλεια του Ντόναλντ
Τραμπ στις πρόσφατες
εκλογές. Αυτό δεν συμβαίνει. Το μίσος κατά των
μουσουλμάνων ή κατά
των μεταναστών ταξιδεύει
γρήγορα στο Διαδίκτυο,
βρίσκοντας έτοιμη υποστήριξη για παρότρυνση
για δράση. Και αυτός είναι
ένας πολιτικός εφιάλτης.
Οι κυβερνήσεις και στις
δύο πλευρές των συνόρων
δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τα κοινωνικά δίκτυα που
αρνούνται να αναλάβουν
την ευθύνη για την έλλειψη
παρακολούθησης ή μομ-

φής. Η υπεράσπισή τους
της ελευθερίας του λόγου
αποδεικνύεται ως εντολή
για ρητορική μίσους.
Σε όλη την Ευρώπη, την
Αμερική και την Ασία, τα
εγκλήματα μίσους αυξάνονται και τα διορθωτικά
μέτρα αποδείχθηκαν κυρίως αναποτελεσματικά.
Ως Καναδοί, παρακολουθούμε τα δράματα που
ξεδιπλώνονται σε όλο τον
κόσμο και περιστασιακά
ανακουφίζουμε τον εαυτό
μας ότι η χώρα μας είναι
πέρα από την εμβέλεια
τέτοιων κακών. Στη συνέχεια έρχονται οι επιθέσεις
της Πόλης του Κεμπέκ και
του Λονδίνου, και τις καταγράφουμε ως τρομερές
αλλά όχι καθημερινές εκδηλώσεις. Διαβάζουμε τα
άβολα στατιστικά στοιχεία
και τις αστυνομικές αναφορές και συνειδητοποιούμε
ότι ο Καναδάς πηγαίνει
προς τη λάθος κατεύθυν-

ση για όλες τις ειρηνικές
διαβεβαιώσεις μας σχετικά
με εγκλήματα μίσους και
μισαλλοδοξία. Μόνο τότε
αναγνωρίζουμε ότι έχουμε
ένα σοβαρό πρόβλημα
του οποίου η λύση πρέπει
να ξεπεράσει τα πολιτικά
βρωμίδια.
Τα εγκλήματα μίσους μιλούν για ένα διαφορετικό
επίπεδο ανθρωπότητας, το
οποίο κρίνει ένα άτομο για
το ποιοι είναι και όχι για το
τι έκαναν. Επιβεβαιώνουν
ότι δεν έχετε θέση σε αυτήν τη χώρα και δεν ανήκετε λόγω της φυλής σας,
της χώρας καταγωγής, της
πίστης ή του χρώματος του
δέρματος. Τα εγκλήματα
μίσους όπως αυτά είναι η
ίδια η αντίθεση αυτού που
υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει αυτή η χώρα στην
παγκόσμια σκηνή. Όπως
το έθεσε η Bangamabiki
Habyrimana:
«Σε μισούν όχι εξαιτίας του

Υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει σε αυτήν τη
χώρα, σημαντική και ουσιαστική δουλειά. Πρέπει να
γίνει όχι μόνο στα νομοθετικά μας σώματα, αλλά στις
γειτονιές και τους θεσμούς
μας, στα σπίτια μας και στα
κεφάλια μας. Το Λονδίνο,
Οντάριο, βρίσκεται στη διαδικασία προβληματισμού
σχετικά με το αν οι πολίτες του και η κυβέρνησή
τους είναι έτοιμοι για μια
τέτοια τεράστια ευθύνη.
Κάθε κοινότητα σε αυτήν
τη χώρα πρέπει να προετοιμαστεί για παρόμοια
κατορθώματα. Πρόκειται
για μια κοινωνική πανδημία που θα υπερπηδήσει
το Covid-19, και η τύχη και
η φήμη αυτής της χώρας
θα παραμείνουν ισορροπημένες.
Ο Glen Pearson ήταν επαγγελματίας επαγγελματίας
πυροσβέστης και ήταν
πρώην βουλευτής του νοτιοδυτικού Οντάριο. Αυτός
και η σύζυγός του υιοθέτησαν τρία παιδιά από το Νότιο Σουδάν και διαμένουν
στο Λονδίνο, Οντάριο.
Διετέλεσε συν-διευθυντής
της London Food Bank για
35 χρόνια. Γράφει τακτικά
για το London Free Press
και μοιράζεται επίσης τις
απόψεις του σε ένα blog
με τίτλο «Το Παράλληλο
Κοινοβούλιο». Ακολουθήστε τον στο twitter @
GlenPearson.

Οι κλήσεις αυξάνονται για την λήψη δεύτερης δόσης του εμβολίου
για το COVID-19 ταχύτερα εν μέσω ανησυχιών για τις μεταλλάξεις
Του Ι. Σαραϊδάρη
Οι εμπειρογνώμονες των
εμβολίων και οι ειδικοί σε
μολυσματικές ασθένειες
παροτρύνουν τις επαρχίες
να κινηθούν γρηγορότερα ώστε να αρχίσουν να
διοχετεύουν τις δεύτερες
δόσεις στον Καναδά, ειδικά στους ηλικιωμένους και
στα άτομα με καταστάση
υγείας υψηλού κινδύνου.
“Πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε”, δήλωσε ο
Δρ David Naylor, συμπρόεδρος της εθνικής ομάδας
ανοσίας, σε συνέντευξή
του σε μεγάλο καναδικό
πρακτορείο ειδήσεων.
“Νομίζω ότι υπάρχουν
επιτακτικοί λόγοι για να
επιταχύνουμε τις δεύτερες
δόσεις.”
Σχεδόν 20,5 εκατομμύρια
Καναδοί έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη τους
δόση από την Πέμπτη,
αλλά λιγότερα από δύο
εκατομμύρια από αυτούς
έχουν εμβολιαστεί πλήρως
και με τις δύο απαιτούμενες δόσεις
Ο Καναδάς καθυστέρησε

τις δεύτερες δόσεις έως και
16 εβδομάδες τον Μάρτιο,
μετά από συμβουλή της
Εθνικής Συμβουλευτικής
Επιτροπής Ανοσοποίησης,
επειδή η προμήθεια εμβολίων ήταν τόσο σπάνια.
Η στρατηγική λειτούργησε
σε ένα σημείο, με περισσότερους από τους μισούς
Καναδούς να έχουν τώρα
τουλάχιστον μια δόση, και
στοιχεία από το Ηνωμένο
Βασίλειο ότι η καθυστέρηση των Pfizer-BioNTech και
Oxford-AstraZeneca κατά
12 εβδομάδες παρήγαγε
ισχυρότερες ανοσολογικές
αντιδράσεις στο τέλος.

Ενώ οι περισσότερες επαρχίες θέτουν τους δικούς
τους δείκτες εμβολίων
για να ανοίξουν ξανά την
οικονομία, η επικεφαλής
υπεύθυνη δημόσιας υγείας
Dr. Theresa Tam θέλει το
ένα πέμπτο των επιλέξιμων Καναδών να έχουν
και τις δύο δόσεις και το
75% να έχει τουλάχιστον
μία, προτού οι επαρχίες
εξετάσουν τη χαλάρωση
των περιορισμών για τις
υπαίθριες δραστηριότητες
τους.
Ο Καναδάς είναι πιθανό να
φτάσει στο 75 τοις εκατό
με μία δόση έως τις 21

Ιουνίου, αλλά το
ένα πέμπτο με δύο
δόσεις είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί.
Ο Καναδάς θα πρέπει να τριπλασιάσει τον αριθμό των
δεύτερων δόσεων που δίνει κάθε
μέρα, αμέσως, για
να φτάσει εκεί μέχρι την Ημέρα του
Καναδά.
Οι δεύτερες δόσεις
αυξάνονται αργά.
Ακόμη και πριν από μια
εβδομάδα, λιγότεροι από
έναν στους 10 καναδούς
έλαβαν μια δεύτερη δόση.
Τις τελευταίες δύο ημέρες
έχουνι ξεπεράσει το 15%.
Αλλά δεν είναι αρκετά γρήγορο για μερικούς.
Ο Naylor ανέφερε μια νέα
μελέτη από τη Δημόσια
Υγεία της Αγγλίας αυτή
την εβδομάδα, η οποία
έδειξε ότι δύο δόσεις του
Pfizer-BioNTech ή OxfordAstraZeneca ήταν δύο ή
τρεις φορές πιο αποτελεσματικές από μία μόνο
δόση στην πρόληψη μιας
συμπτωματικής λοίμωξης

δεύτερων δόσεων για ηλικιωμένους και για άτομα
με οποιαδήποτε σημαντική μορφή προβλήματος
του ανοσοποιητικού συ στήματος”, είπε.
Αρκετοί γιατροί στο Τορόντο επαναλαμβάνουν αυτό
το συναίσθημα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του
ιατρού εντατικής θεραπείΟ Naylor είπε επίσης ότι οι ας, Δρ. Michael Warner
ηλικιωμένοι που περίμεναν το μεγαλύτερο χρο- “Τα εμβόλια είναι απονικό διάστημα για τη δεύ- τελεσματικά, αλλά ένα
τερη δόση τους, οι οποίοι εμβόλιο δεν είναι αρκετά
ήταν οι πιο προσεκτικοί καλό για ηλικιωμένους /
για τις δραστηριότητές ευάλωτους”, έγραψε στο
τους και προειδοποίησαν Twitter. “Ο καλύτερος τρόότι το ανοσοποιητικό τους πος για να διατηρήσουμε
σύστημα δεν είναι τόσο τη θετική μας πορεία και
ισχυρό μετά από μία μόνο να ελαχιστοποιήσουμε
δόση, αξίζουν επίσης να τον αντίκτυπο αυτής της
επιταχύνουν τα δεύτερα παραλλαγής στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης
ραντεβού τους.
“Νομίζω ότι από την άπο- είναι ο πλήρης εμβολιαψη του μετριασμού του σμός ατόμων που κινδυκινδύνου, καθώς και της νεύουν το συντομότερο
συμπόνιας, θα ήταν καλό δυνατόν.”
να συνεχίσουμε με την
προετοιμασία αυτών των συνέχεια στη σελίδα 10
του COVID-19 από δύο
κοινές παραλλαγές, Β. 1.1.7
και Β. 1.617.2.
Είπε ότι δεν υπάρχουν
ακόμη δεδομένα που να
δείχνουν πως οι άρρωστοι
είχαν μολυνθεί αν μολύνθηκαν μετά από τη μία
δόση, κάτι που θα κάνει
τη διαφορά στο πόσο ενοχλητικά είναι τα νέα στον
Καναδά.
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Μυοκαρδίτιδα και εμβόλιο Pfizer: Το μόνο
που δεν χρειάζεται είναι πανικός
συνέχεια από τη σελίδα 8
βασικές βάσεις δεδομένων
ασφαλείας.
Με τις δεύτερες δόσεις
Pfizer να έρχονται τον επόμενο μήνα για πολλούς νέους Αμερικανούς, τα CDC
πρέπει να παρακολουθούν
στενά τις παρενέργειες και
να ενημερώνουν το κοινό.
Εν τω μεταξύ, η πλήρης
δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ερευνών στο
Ισραήλ και περισσότερα
δεδομένα από άλλες χώ-

ρες θα συνέβαλαν πολύ
στην αξιολόγηση του εάν
υπάρχει αιτιώδης σχέση
μεταξύ εμβολίου και της
συγκεκριμένης παρενέργειας.
Οι παρενέργειες σε νεαρά άτομα αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς
οι άνθρωποι αυτοί έχουν
μικρότερο κίνδυνο κακής
εξέλιξης εάν νοσήσουν
από Covid-19. Ωστόσο,
δεδομένων των πλεονεκτημάτων του ευρέος εμβολιασμού στη συγκράτη-

παρακολούθηση και καθοδήγηση προς τους γιατρούς και τους παρόχους
υπηρεσιών υγείας, ώστε
να ενημερώνουν τους νεότερους ανθρώπους και
τους κηδεμόνες τους για τα
συμπτώματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούν,
ακόμη και αν οι κίνδυνοι
Ενημέρωση ίσον ασφάλεια είναι μεσαίου επιπέδου.
Σε τελική ανάλυση, μια
αποδεδειγμένη σχέση Ναι, αυτό μπορεί να τροή μια αύξηση των περι- μάξει μερικούς γονείς και
πτώσεων μυοκαρδίτιδας πιθανούς λήπτες του εμβοθα απαιτούσε πιο ενεργή λίου. Αλλά είναι καλύτερο
ση χαμηλά των συνολικών
κρουσμάτων και των πιθανών μακροπρόθεσμων
επιπτώσεων της λοίμωξης,
θα πρέπει ο πήχης να τεθεί
πολύ ψηλά ώστε να μην
καταλήξουμε πρόωρα ή
λαθεμένα σε περιορισμό
των εμβολιασμών.

από το να τους αφήνουμε
να εκπλήσσονται από συμπτώματα που μπορεί να
είναι τρομακτικά εάν δεν
υπάρχει η αναγκαία γνώση
και πλαίσιο. Επιπλέον, η
ενεργός παρακολούθηση
θα μπορούσε να βοηθήσει
στον προσδιορισμό του
εάν υπάρχει ένα υποσύνολο ατόμων τα οποία
διατρέχουν κίνδυνο σοβαρότερης φλεγμονής και
να επικαιροποιήσει την
έρευνα για το εάν δόσεις
από διαφορετικά εμβόλια

ή διαφορετικά απόσταση
μεταξύ των δόσεων του
ίδιου εμβολίου θα μπορούσε να μετριάσει την
παρενέργεια.
Η έκθεση της Τρίτης δεν θα
είναι η τελευταία ειδοποίηση για μια νέα παρενέργεια
ενός εμβολίου. Η ορθή
απόκριση σε αυτήν θα βοηθήσει στην οικοδόμηση
της απαραίτητης εμπιστοσύνης, καθώς η παγκόσμια
εμβολιαστική εκστρατεία
συνεχίζεται.

Οι κλήσεις αυξάνονται για την λήψη δεύτερης δόσης του εμβολίου
για το COVID-19 ταχύτερα εν μέσω ανησυχιών για τις μεταλλάξεις

συνέχεια από τη σελίδα 9
Ο Warner είπε ότι αυτή
τη στιγμή φροντίζει έναν
άντρα και μια σύζυγο, και
οι δύο στα 80 τους, που
είχαν την πρώτη δόση
Pfizer-BioNTech, αλλά δεν
είχαν προγραμματιστεί να
λάβουν τη δεύτερη δόση
τους για περισσότερο από
ένα μήνα από τώρα.

Η κίνηση για τη χορήγηση
δεύτερων δόσεων γίνεται
αργά. Η Βρετανική Κολομβία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θέλει να μειώσει
την αναμονή δεύτερης

δόσης από 16 εβδομάδες τους νωρίτερα από τις 7 εβδομάδα.
σε οκτώ.
Ιουνίου.
Καθώς οι επαρχίες δεν
Η Manitoba κάνει τώρα Η ειδική ομάδα για το εμ- προσφέρουν πλέον το
κράτηση για δεύτερες λή- βόλιο του Οντάριο συνα- εμβόλιο για τις πρώτες
ψεις για άτομα που εμ- ντήθηκε την Τετάρτη για δόσεις λόγω του δυνηβολιάστηκαν την πρώτη να συζητήσει τη στρατηγι- τικού κινδύνου σπάνιας
φορά πριν τουλάχιστον κή δεύτερης δόσης αυτής διαταραχής πήξης του αίεννέα εβδομάδες.
ματος, χιλιάδες δόσεις του
της επαρχίας.
Οι περισσότερες επαρ- AstraZeneca κινδυνεύουν
Το Κεμπέκ ελπίζει να ανα- χίες επιτρέπουν επίσης να λήξουν τη Δευτέρα.
κοινώσει ένα πρόγραμμα τις πρώτες δόσεις του Αυτό περιλαμβάνει τουλάδεύτερης δόσης την επό- AstraZeneca στους πρώ- χιστον 45.000 στο Οντάριο
μενη εβδομάδα με σχέδια τους παραλήπτες του, και 7.000 στη Μανιτόμπα.
που θα επιτρέψουν στους σε μεγάλο βαθμό καθώς Το Οντάριο προσπαθούσε
ανθρώπους να αρχίσουν προσπαθούν να χρησιμο- να πάρει τις δόσεις από
να επαναπρογραμματί- ποιήσουν τις δόσεις που καταψύκτες αποθήκευσης
ζουν τη δεύτερη δόση λήγουν ήδη την επόμενη στα φαρμακεία, αλλά είπε

ότι ένας έλεγχος διασφάλισης ποιότητας καθυστέρησε ελαφρώς αυτήν τη
διανομή.
Η υπουργός Υγείας Patty
Hajdu έγραψε στους επαρχιακούς και εδαφικούς
ομολόγους της την Τετάρτη ζητώντας τους να
δώσουν τις δόσεις που δεν
μπορούν να χρησιμοποιήσουν πριν λήξουν για να
χρησιμοποιηθούν σε μια
επαρχία που μπορεί.

μάδα πριν από τη λήξη
τους τη Δευτέρα, αλλά
ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δεν μπορούσαν να
πουν ποιο ήταν το σχέδιο
να προσπαθήσουν να τις
χρησιμοποιήσουν τις επόμενες μέρες.

Η στρατηγός Krista Brodie,
υπεύθυνηγια την εφοδιαστική του Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας του Καναδά, δήλωσε ότι οι δόσεις
θα καταστραφούν εάν δεν
Η Newfoundland έστειλε μπορούν να χρησιμοποιη1.400 δόσεις πίσω στην θούν.
Οτάβα αυτήν την εβδο-

Η κυβέρνηση του Οντάριο θα επαναφέρει το νομοθετικό σώμα
για να επικαλεστεί τη ρήτρα σχετικά με δικαστική απόφαση
Απόδοση Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη /CBC
Η κυβέρνηση του Οντάριο
αναφέρει ότι θα συνεδριάσει εκ νέου το νομοθετικό σώμα την Πέμπτη
προκειμένου να εισαγάγει
νομοθεσία η οποία θα της
επιτρέψει να επικαλεστεί
τη ρήτρα παρέκκλισης του
Συνταγματικού χάρτη για
να ασχοληθεί με δικαστική
απόφαση σχετική με το
νόμο χρηματοδότησης
εκλογών από τρίτους.
Την Τρίτη, το Ανώτερο
Δικαστήριο του Οντάριο
απέρριψε το Νόμο Περί
Εκλογικών Οικονομικών,
ο οποίος κατατέθηκε από
την επαρχία νωρίτερα με
το νέο έτος, ο οποίος θα
περιόριζε τις δαπάνες τρίτων εκτός εκλογικού έτους.
Ο δικαστής Έντουαρντ
Μόργκαν αποφάνθηκε
ότι αρκετά τμήματα του
νόμου παραβιάζουν τα
δικαιώματα που ορίζονται
στον Καναδικό Χάρτη Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
και δεν έχουν «καμία δύναμη ή αποτέλεσμα».
Ο Πολ Καλάντρα, αρχηγός
της Κυβερνητικής πλειοψηφίας της Βουλής του
Οντάριο, ανέφερε σε δήλωσή του την Τετάρτη ότι
η κυβέρνηση θα ανακαλέσει το νομοθετικό σώμα
για να ασχοληθεί με την
απόφαση. Εκπρόσωπος
του Calandra επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα
χρησιμοποιήσει τη ρήτρα

παρέκκλισης για να θεσπίσει τις διατάξεις που
απορρίφθηκαν από το
δικαστήριο.
“Μετά την απόφαση του
Ανώτερου Δικαστηρίου
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση θα
ανακαλέσει αύριο το Νομοθετικό Σώμα και θα εισαγάγει νομοθεσία για την
προστασία των ατομικών
δικαιωμάτων των ψηφοφόρων του Οντάριο και
την προστασία των εκλογών μας από υπερ-PACs
αμερικανικού τύπου [επιτροπές πολιτικής δράσης]
και την πολιτική επιρροή
του μεγάλου χρήματος”,
ανέφερε ο Καλάντρα σε
δήλωσή του.
“Η απόφαση του δικαστηρίου νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα σημαίνει
ότι μερικές πλούσιες ελίτ,
εταιρείες και ομάδες ειδικών συμφερόντων που
λειτουργούν μέσω αμερικανικού τύπου σούπερ
PACs θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν και

να ελέγχουν τις εκλογές
μας με απεριόριστα χρήματα, χωρίς κανόνες, χωρίς αποκάλυψη και χωρίς
λογοδοσία”.
Το Οντάριο χρησιμοποιεί
«πυρηνική συνταγματική
επιλογή», λέει η CCLA
Ωστόσο, η Καναδική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (CCLA), ανέφερε σε
δελτίο Τύπου μετά την
ανακοίνωση ότι η χρήση
της ρήτρας παρέκκλισης
αποτελεί εξαιρετική κατάχρηση εξουσίας.
“Δεδομένου του θέματος
του νόμου και του αντικτύπου του στις επόμενες επαρχιακές εκλογές,
πρόκειται για μια ιδιοτελή
κατάχρηση αυτής της εξαιρετικής εξουσίας”, ανέφερε
ο Μάικλ Μπράιαντ, εκτελεστικός διευθυντής του
CCLA, στην ανακοίνωση.
«Κανένας πρωθυπουργός
του Οντάριο δεν επικαλέστηκε ποτέ αυτή την
πυρηνική συνταγματική
επιλογή, μέχρις ότου αυτός, ο οποίος έχει ένα απε-

ρίσκεπτο συνταγματικό
ξέσπασμα κάθε φορά που
ένα δικαστήριο τολμά να
επιβάλει τα συνταγματικά
δικαιώματα των κατοίκων
του Οντάριο — πρώτα με
τις εκλογές του Τορόντο,
το 2018 και τώρα με τις
επαρχιακές εκλογές του
Οντάριο», πρόσθεσε.
“Η αλλαγή των εκλογικών
κανόνων υπέρ μιας νυν
κυβέρνησης είναι αντισυνταγματική και αντιδημοκρατική. Ο πιο συνταγματικός, λιγότερο πολιτικός,
τρόπος διαφωνίας με δικαστική απόφαση θα ήταν
να επιδιώξει αναστολή και
να ασκήσει έφεση, κάτι
που συνέβη την τελευταία
φορά που ο Πρωθυπουργός απείλησε τη ρήτρα που
παρ’ όλα αυτά”.
Ο Μπράιαντ πρόσθεσε
ότι η ρήτρα που παρ’ όλα
αυτά προοριζόταν να είναι
μια “δημοκρατική βαλβίδα
ασφαλείας”, όχι μια “θρασύτατη αρπαγή εξουσίας”
για να κάνουν τους εκλογικούς κανόνες να ευνοούν

την κυβέρνηση.
Η ρήτρα δίνει στους επαρχιακούς νομοθέτες ή στο
Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να παρακάμψουν
ορισμένα τμήματα του
χάρτη για πενταετή θητεία.
Το NDP αναφέρει ότι το
Οντάριο καταπατά τα δικαιώματα παράκαμψης
της απόφασης
Η Αρχηγός του NDP Αντρέα
Χόρβαθ δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταπατά τα δικαιώματα παράκαμψης
της δικαστικής απόφασης
σε προσπάθεια να φιμώσει
τους επικριτές της.
“Αυτό είναι τρομακτικό
αυτό που κάνει”, δήλωσε
ο Χόρβαθ σε δημοσιογράφους σε μια βιαστικά
οργανωμένη συνέντευξη
Τύπου την Τετάρτη στο
Queen’s Park. “Θα πολεμήσουμε, αλλά θα είναι
δύσκολο να βγάλουμε την
κυβέρνηση από αυτή την
πίστα”.
Η Χορβαρτ είπε ότι είναι
“επαίσχυντο” το γεγονός
ότι ο Ford ανησυχεί για τη
δημοτικότητά του σε μια
εποχή που οι κάτοικοι του
Οντάριο παραπαίουν από
μια επίθεση με φορτηγό
στο Λονδίνο, ont., που
σκότωσε τέσσερα μέλη
μιας μουσουλμανικής οικογένειας. Οι άνθρωποι
εξακολουθούν επίσης να
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την είδηση της
ανακάλυψης των λειψάνων 215 παιδιών στο έδαφος ενός πρώην σχολείου

κατοικιών στο Kamloops,
B.C., πρόσθεσε.
“Αυτός ο πρωθυπουργός
έχει κάνει λάθος στις προτεραιότητές του”, ανέφερε.
“Ο Νταγκ Φορντ θέλει να
συντρίψει τους επικριτές
του.”
Τα συνδικάτα υποστήριξαν ότι οι αλλαγές στο
νόμο θα περιορίσουν την
ελευθερία του λόγου
Στην απόφαση, ο δικαστής
Μόργκαν αποφάνθηκε ότι
δεν ήταν απαραίτητο να
τροποποιηθεί ο νόμος περί
εκλογικών οικονομικών
για να παραταθεί η περιορισμένη προεκλογική
περίοδος δαπανών σε 12
μήνες.
Η κυβέρνηση είχε διπλασιάσει την περιορισμένη
προεκλογική περίοδο δαπανών σε 12 μήνες, αλλά
διατήρησε το όριο των
600.000 δολαρίων στις
δαπάνες πολιτικής διαφήμισης τρίτων.
Τα εκπαιδευτικά συνδικάτα είχαν υποστηρίξει ότι
η αλλαγή θα περιορίσει
την ελευθερία του λόγου
τους εν όψει των εκλογών,
οι οποία έχουν προγραμματιστεί για τον προσεχή
Ιούνιο.
Ο γενικός εισαγγελέας είχε
υποστηρίξει ότι οι αλλαγές
ήταν απαραίτητες για την
προστασία των δημοκρατικών εκλογών από εξωτερικές επιρροές.
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Ο πρωθυπουργός του Οντάριο σκέφτεται να ανοίξει πάλι
νωρίτερα τα καταστήματα, αλλά επιβεβαιώνει ότι τα σχολεία
θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τον Σεπτέμβριο
Του Ι. Σαραϊδάρη
Τορόντο - Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ντουγκ
Φορντ ανακοίνωσε ότι
τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για την με
παρουσία μάθηση για το
υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους, αλλά αναφέρει
ότι η επαρχία ενδέχεται να
μπορέσει να εισέλθει στο
Βήμα 1 του σχεδίου επαναλειτουργίας της νωρίτερα
από το αναμενόμενο.
Ο Ford έκανε την ανακοίνωση μαζί με τον υπουργό
Παιδείας Stephen Lecce
στο Queen’s Park την Τετάρτη μετά από μια συνάντηση με το υπουργικό
συμβούλιο.
Η απόφαση έρχεται σε
αντίθεση με την προηγούμενη υπόσχεση της
επαρχιακής κυβέρνησης
να ανοίξει ξανά τις αίθουσες διδασκαλίας πριν από
τα καταστήματα, τα οποία
αρχικά είχε προγραμματισθεί να ξεκινήσουν στις
14 Ιουνίου.
Ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά δεν θα το κάνω,
και επαναλαμβάνω, δεν
θα αναλάβω περιττούς
κινδύνους με τα παιδιά μας
αυτή τη στιγμή “, δήλωσε ο
Ford την Τετάρτη.
Ο Φορντ είπε ότι περιμένει
συμβουλές από τον Υπεύθυνο Ιατρικής Υγείας Δρ
Ντέιβιντ Ουίλιαμς για το αν
η επαρχία μπορεί να προωθήσει την ημερομηνία του

Βήματος 1.
“Κάνουμε ό, τι μπορεί να
κάνει μια επαρχία”, δήλωσε ο Φορντ. “Καθώς τα
πράγματα προχωρούν,
ενδέχεται να μπορέσουμε
να εισέλθουμε στο Βήμα 1
με ασφάλεια νωρίτερα από
τις 14 Ιουνίου. Γνωρίζω
ότι είναι πολύ σημαντικό
για τους ανθρώπους στο
Οντάριο να φτάσουν στο
πρώτο βήμα για να πάνε,
στο δεύτερο βήμα μόλις είναι ασφαλές να το κάνουν.”
Το βήμα 1 θα επέτρεπε την
αύξηση των ορίων συγκέντρωσης σε εξωτερικούς
χώρους σε 10 άτομα, το
άνοιγμα των αιθουσών και
το μη απαραίτητο κατάστημα λιανικής να ανοίξει
ξανά με χωρητικότητα
15%.
Ακολουθεί μια πλήρης
ανακεφαλαίωση του τι θα

επιτρέπεται όταν το Οντάριο φτάσει στο Βήμα 1.
Ο Ford δεν είπε πότε θα
ληφθεί η τελική απόφαση
για την ημερομηνία ανοίγματος.
Μια πηγή δήλωσε στο CTV
News Τορόντο νωρίτερα
την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ford περιμένει
ακόμη να δει εάν το μεγάλο Σαββατοκύριακο της
Ημέρας της Βικτώριας θα
οδηγήσει σε «αύξηση των
περιπτώσεων» αυτό το
Σαββατοκύριακο, ή εάν η
επαρχία θα συνεχίσει να
βλέπει μείωση της μετάδοσης μετά την πρόσφατη
τάση.
ΟΙ μεταλλάξεις είναι περισσότερο επικίνδυνες για τα
παιδιά, είπε ο Φορντ
Ο Φορντ είπε ότι η απόφασή του να παραμείνει κλει-

στό το σχολείο οφείλεται
εν μέρει στις παραλλαγές
COVID-19, οι οποίες έχουν
ήδη εισέλθει στην επαρχία.
Είπε ότι οι παραλλαγές
μπορούν να κάνουν «τους
νεότερους ανθρώπους
πολύ άρρωστους» και δεν
είναι το είδος του κινδύνου
που είναι διατεθειμένος να
αναλάβει.
“Γνωρίζουμε ότι η ινδική
παραλλαγή είναι εδώ έχει κρατηθεί - νομίζω
ότι θα ήταν ανεύθυνο να
βάζουμε δύο εκατομμύρια
παιδιά στην τάξη για οκτώ
ώρες την ημέρα”, δήλωσε
ο Ford.
Ο Ford είπε ότι καταλαβαίνει ότι τα παιδιά θα χάσουν πολύτιμες εμπειρίες,
οπότε ζήτησε από όλες
τις σχολικές επιτροπές να
επιτρέψουν τελετές αποφοίτησης σε εξωτερικούς

χώρους για όλα τα επίπεδα, όχι μόνο μαθητές στις
τάξεις των8 και 12.
“Θα πρέπει να είναι για
όλους τους μαθητές, γιατί
ξέρουμε ότι πρέπει να
κάνουμε όσο το δυνατόν
περισσότερο για να κάνουμε τους ανθρώπους έξω να
απολαύσουν το καλοκαίρι,
να απολαύσουν τον καλό
καιρό”, είπε.
Ο Λέτσε είπε ότι η διατήρηση κλειστών σχολείων
έως τον Σεπτέμβριο θα
εξασφαλίσει μια ασφαλέστερη επιστροφή στην
προσωπική μάθηση. Είπε
επίσης ότι στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους
επιλέξιμους μαθητές θα
προσφερθούν σε όλους
οι δύο δόσεις του εμβολίου για το COVID-19 πριν
συνεχιστεί η προσωπική
μάθηση.
“Το επίκεντρό μας θα συνεχίσει να είναι μια σταθερή, φυσιολογική, ασφαλής
επιστροφή στην μάθηση
στην τάξη τον Σεπτέμβριο”, δήλωσε ο Λέτσε.
Η ηγέτης του NDP Andrea
Horwath κατηγόρησε την
Τετάρτη το Ford ότι δεν
ήθελε να ξοδέψει τα χρήματα για να κάνει τα σχολεία ασφαλή.
“Οι γονείς και τα παιδιά
αγωνίζονται”, είπε. “Αυτή
η κυβέρνηση πρέπει να
πραγματοποιήσει τις επενδύσεις, ώστε τα σχολεία να
μπορούν να ανοίξουν ξανά
με ασφάλεια.”

Η Ομοσπονδία Δημοτικών Εκπαιδευτικών του
Οντάριο (ETFO) επέκρινε
την απόφαση του Ford να
παραμείνουν τα σχολεία
κλειστά.
“Η κυβέρνηση του Ford
έκανε με συνέπεια τους
μαθητές και τις οικογένειες
να σκέφτονται”, ανέφερε
μια δήλωση του ETFO.
“Πρέπει να σταματήσουν
να υπονομεύουν τη δημόσια εκπαίδευση και να την
κάνουν προτεραιότητα.
Προχωρώντας προς τα
εμπρός, κάθε λεπτό πρέπει
να αφιερώνεται στην προετοιμασία για μια ασφαλή
και υγιή επιστροφή στην
προσωπική μάθηση το
φθινόπωρο και οι διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά
με τα επικαιροποιημένα
πρωτόκολλα πρέπει να
ξεκινήσουν αμέσως.”
Η παραμονή των σχολείων
κλειστών έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του επικεφαλής ιατρικού ιατρού
της επαρχίας, Δρ David
Williams.
“Η θέση μου ήταν πάντα,
όπως ο πίνακας μέτρων
για τη δημόσια υγεία και οι
ιατροί μας, που πιστεύουν
ότι τα σχολεία θα πρέπει
να είναι τα τελευταία που
θα κλείσουν και τα πρώτα
που θα ανοίξουν”, δήλωσε
ο Ουίλιαμς σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη
εβδομάδα.

Οι Συντηρητικοί του Doug Ford καθώς βρίσκονται στο
τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές είναι ευάλωτοι
Απόδοση Ι. Σ. Σαραϊδάρης
Παρά την πτώση της υπο
στήριξης προς το κόμμα
των Συντηρητικών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί του Οντάριο
εξακολουθούν να έχουν
το προβάδισμα απέναντι
σε μια διχασμένη αντιπολίτευση
Με έναν ακόμη χρόνο πριν
από τις επαρχιακές εκλογές του Οντάριο του 2022,
οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί του Πρωθυπουργού
Ντάγκ Φορντ εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα στις κάλπες.
Όμως, η πτώση της υποστήριξης έβαλε το κόμμα
σε ευάλωτη θέση - κάτι
που θα μπορούσε να γίνει πιο επικίνδυνο εάν η
αρνητική ψήφος για τον
Ford ψήφος συγκεντρωθεί
γύρω από ένα συγκεκριμένο κόμμα.
Ο σταθερός εκλογικός νόμος του Οντάριο ορίζει την
ημερομηνία της επόμενης
ψηφοφορίας για τις 2 Ιουνίου 2022. Οι Συντηρητικοί
θα πρέπει να είναι ευγνώμονες που δεν έχουν να
αντιμετωπίσουν το εκλογικό σώμα νωρίτερα.
Οι τρεις δημοσκοπήσεις

Τρεις δημοσκοπήσεις του Μαΐου απέδωσαν στους Προοδευτικούς Συντηρητικούς
του Ντάγκ Φορντ κατά μέσο όρο οκτώ πόντους έναντι των Φιλελευθέρων του Οντάρο, αλλά παρατηρήθηκε μείωση της υποστήριξης σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές.
που πραγματοποιήθηκαν
τον περασμένο μήνα υποδηλώνουν ότι η υποστήριξη για τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς έχει
μειωθεί.
Οι έρευνες της Léger για
την Postmedia, Mainstreet
Research και Campaign
Research που διεξήχθησαν
σε διαφορετικές χρονικές
στιγμές κατά τη διάρκεια

του Μαΐου, δείχνουν όλες
ένα παρόμοιο πολιτικό
τοπίο στο Οντάριο.
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί πρωτοστάτησαν και
στις τρεις δημοσκοπήσεις
με υποστήριξη μεταξύ
του 33 και 36 τοις εκατό,
σε σύγκριση με 26 έως
27 τοις εκατό για τους
Φιλελεύθερους, 25 και 28
τοις εκατό για τους Νέους

Δημοκρατικούς και μεταξύ
έξι και εννέα τοις εκατό για
τους Πράσινους.
Κατά μέσο όρο, αυτό δίνει
στους Συντηρητικούς το
προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι
των Φιλελευθέρων και
των Νέων Δημοκρατών, οι
οποίοι ουσιαστικά έχουν
ισοψηφία.
Οι Συντηρητικοί του Ford

προηγήθηκαν τουNDP με
περιθώριο επτά ποσοστιαίων μονάδων στις επαρχιακές εκλογές του 2018,
οπότε με την πρώτη ματιά
φαίνεται ότι η κατάσταση
δεν έχει επιδεινωθεί από
τότε.
Φιλελεύθεροι επάνω, το
NDP κάτω
Ωστόσο, αυτές οι τρεις
δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι η υποστήριξη
των Συντηρητικών έχει
μειωθεί κατά έξι βαθμούς
από το 2018, με τους Φιλελεύθερους να έχουν
κερδίσει επτά βαθμούς
και το NDP να έχει χάσει
περισσότερους από οκτώ.
Οι Πράσινοι έχουν περίπου
τρεις βαθμούς.
Η πτωτική τάση για τους
Προοδευτικούς Συντηρητικούς σε συνδυασμό
με την εναλλαγή μεταξύ
των Φιλελευθέρων και του
NDP, δεν αποτελεί καλό
σημείο για την κατεστημένη κυβέρνηση. Όπως έδειξαν οι εκλογές του 2018,
οι ανεξάρτητοι ψήφοι θα
μπορούσαν να κινηθούν
γρήγορα προς την κατεύθυνση ενός κόμματος
Ωστόσο, η διάσπαση μεταξύ των Φιλελευθέρων
και του NDP θα λειτουργούσε προς όφελος των

Συντηρητικών εάν διεξαχθούν σήμερα εκλογές,
δίνοντάς τους την ευκαιρία
να κερδίσουν τις περισσότερες έδρες και πιθανώς
μια άλλη πλειοψηφική κυβέρνηση.
Οι τρεις δημοσκοπήσεις
έχουν κάποιες παραλλαγές
σε περιφερειακό επίπεδο,
αλλά δείχνουν σε γενικές
γραμμές ότι οι Συντηρητικοί και οι Φιλελεύθεροι
βρίσκονται σε μια ουδέτερη ισοψηφία στην εκλογικά αποφασιστική περιοχή
του Τορόντο, με τις έδρες
στο Τορόντο να αμφισβητούνται κυρίως από τους
Φιλελεύθερους και το NDP.
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί φαίνεται να έχουν το
πλεονέκτημα στο νοτιοδυτικό και ανατολικό Οντάριο και συναγωνίζονται με
τους Νέους Δημοκράτες
στο Βόρειο Οντάριο. Η
περιοχή Χάμιλτον-Νιαγάρα πρόκειται να είναι ένας
τριμελής διαγωνισμός.
Συγκεντρώστε τα όλα και
φαίνεται ότι οι Συντηρητικοί θα μπορούσαν να
ενώσουν την πλειοψηφία
της κυβέρνησης από την
αγροτική βάση των εδρών
τους σε συνδυασμό με αρκετές νίκες σε μικρότερα
συνέχεια στη σελίδα 12
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Οι Συντηρητικοί του Doug Ford καθώς βρίσκονται στο
τελευταίο έτος πριν από τις εκλογές είναι ευάλωτοι
συνέχεια από τη σελίδα11

τική άποψη.
Οι Φιλελεύθεροι εξακολουθούν να έχουν κάποιες
εμφανείς αδυναμίες στην
υποστήριξή τους εκτός
των αστικών περιοχών ιδιαίτερα στο νοτιοδυτικό
Οντάριο, όπου η ψήφος
του κόμματος έχει μειωθεί
κατά τις τελευταίες εκλογές. Στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, οι δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν
ότι οι Φιλελεύθεροι έχουν
ακόμη κάποια δουλειά για
να καταπολεμήσουν το
NDP στον αστικό πυρήνα
και τους Συντηρητικούς
στα προάστια.

αστικά κέντρα και το GTA.
Έχοντας κερδίσει 76 θέσεις
το 2018 - 13 περισσότερες
από όσες χρειάζονταν για
την πλειοψηφία - οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί
μπορούν να αντέξουν μερικές απώλειες.
Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί έχουν μια φθίνουσα ροπή.
Το πρόβλημα για τους
Συντηρητικούς, ωστόσο,
είναι ότι η γραμμή τάσης
δεν κατευθύνεται προς τη
σωστή κατεύθυνση.
Και οι τρεις δημοσκοπήσεις έδειξαν πτώση της
υποστήριξης για τους Συντηρητικούς σε σύγκριση
με έρευνες που διεξήχθησαν νωρίτερα μέσα στο
έτος - πτώση 10 μονάδων
από τον Φεβρουάριο σύμφωνα με την Mainstreet,
τέσσερις βαθμοί από τον
Μάρτιο σύμφωνα με την
Léger και πέντε βαθμοί
από τον Απρίλιο σύμφωνα
με την Campaign.
Η δημοτικότητα του Ford
δεν βοηθά τα πράγματα,
αν και η Léger διαπίστωσε
ότι η προσωπική βαθμο-

Κάτω από την ηγεσία του Doug Ford, οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί του Οντάριο
κέρδισαν την πλειοψηφική κυβέρνηση στις επαρχιακές εκλογές του 2018, με τους
Νέους Δημοκράτες του Οντάριο να σχηματίζουν την επίσημη αντιπολίτευση.
ακόμα πιο ανταγωνιστικό
από ό, τι ήταν στον εκλογικό αγώνα του 2018. Το
κόμμα διατήρησε μεγάλο
μέρος της υποστήριξής
του στις περιοχές όπου
σημείωσε σημαντική επιτυχία στις τελευταίες εκλο-

Μια διχασμένη αντιπολίτευση - αλλά για πόσο
καιρό;
Εκτός αν οι Προοδευτικοί
Συντηρητικοί γυρίσουν
τα πράγματα, οι επόμενες
εκλογές θα καταλήξουν
στο κατά πόσον οι ψήφοι

Οντάριο και αλλού στον
Καναδά.
Είναι σαφές ότι οι ψηφοφόροι στα αριστερά των
Συντηρητικών είναι αυτοί
που είναι πιο πιθανό να
ταλαντεύονται από το ένα
κόμμα στο άλλο. Σύμφωνα
με την Léger, η πλειοψηφία
των Φιλελευθέρων, του
NDP και των Πράσινων
ψηφοφόρων λένε ότι είναι πιθανό να αλλάξουν
γνώμη. Είναι επίσης πιο
πιθανό να απαριθμήσουν
ένα από αυτά τα μέρη ως
τη δεύτερη επιλογή τους,
παρά τους Συντηρητικούς.
Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων για τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς,
αντιθέτως, υποστηρίζει
ότι η επιλογή τους είναι
οριστική.
Το να υπάρχει μια σταθερή βάση υποστήριξης
δεν είναι κακό για τους

από περισσότερα από 12
χρόνια, οι αριθμοί της θα
μπορούσαν να μην είναι
πολύ καλύτεροι.
Ο Del Duca δεν κάνει θετική εντύπωση
Ο Ντελ Ντούκα χρειάζεται τις βαθμολογίες του

Σχεδόν τα δύο πέμπτα των κατοίκων του Οντάριο λένε ότι δεν είναι εξοικειωμένοι
με τον ηγέτη των Φιλελευθέρων του Οντάριο Στίβεν Ντελ Ντούκα, σύμφωνα με
πρόσφατη δημοσκόπηση Léger / Postmedia.
Το NDP του Οντάριο υπό την Andrea Horwath έχει λιγότερη υποστήριξη σήμερα απαντούν σε ερωτήσεις
από ό, τι το βράδυ των εκλογών το 2018, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις. πολιτικών δημοσκοπή(Νομοθετική Συνέλευση του Οντάριο)
σεων, οι οποίοι τείνουν
λογία του πρωθυπουργού γές, όπως το Τορόντο και για να βελτιωθεί. Η Léger να γνωρίζουν πολιτικά
- στο 38% - είναι υψηλό- τα νοτιοδυτικά. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι το 38 τοις περισσότερο από τον ευτερη ακόμη και από την το NDP είναι πιθανό να εκατό των κατοίκων του ρύτερο πληθυσμό.
υποστήριξη για το κόμμα αντιμετωπίσει έναν αυ- Οντάριο δηλώνουν ότι είτε Μεταξύ εκείνων που είχαν
του. Όμως αυτοί οι αριθ- στηρότερο ανταγωνισμό δεν τον γνωρίζουν είτε δεν άποψη, οι αριθμοί του Del
μοί έχουν μειωθεί εδώ και από τους Φιλελεύθερους το γνωρίζουν αρκετά για Duca δεν ήταν μεγάλοι: 19
αρκετό καιρό μετά από τα στο Τορόντο από ό, τι την να σχηματίσουν γνώμη - τοις εκατό είπε στην Léger
ότι είχε ευνοϊκή γνώμη για
πρώιμα υψηλά επίπεδα τελευταία φορά.
και αυτό προέρχεται από
στην διάρκεια της πανδη- Θα μπορούσαν να χρησι- μια έρευνα ανθρώπων που τον Del Duca, σε σύγκριση
με το 39% που είχε αρνημίας της δημοφιλίας του μοποιήσουν καλύτερους
Ford .
Η αντιμετώπιση της πανδημίας φαίνεται να οδηγεί αυτή την πτώση στην
υποστήριξη. Η Léger διαπίστωσε ότι η έγκριση του
χειρισμού των Συντηρητικών για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια και την οικονομία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας έχει μειωθεί
απότομα από τον Μάρτιο,
πριν από την έναρξη του
τρίτου κύματος.
Οι Νέοι δημοκράτες κόλλησαν πίσω
Δεν είναι καλό σημάδι για
το NDP το ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί
τα πρόσφατα δεινά των
Συντηρητικών. Οι Νέοι Δημοκράτες έχουν λιγότερη
υποστήριξη σήμερα από ό,
τι στις τελευταίες εκλογές.
Ωστόσο, το NDP φαίνεται

αριθμούς υπό την αρχηγία
του NDP Andrea Horwath,
της οποίας η βαθμολογία
ευνοϊκότητας είναι περίπου ισοδύναμη με του
Ford (αν και λιγότεροι κάτοικοι του Οντάριο έχουν
μια δυσμενή γνώμη για
αυτήν από ό, τι έχουν με
τον Πρωθυπουργό).
Η αναγνώριση του ονόματός της είναι υψηλή, κάτι
που μπορεί να της δώσει
ένα πλεονέκτημα έναντι
του ηγέτη των Φιλελευθέρων Στίβεν Ντελ Ντούκα.
Ωστόσο, είναι ηγέτης του
NDP του Οντάριο από το
2009, καθιστώντας την
μακροβιότερη ομοσπονδιακή ή επαρχιακή ηγεσία
ενός κόμματος που κάθεται επί του παρόντος σε
οποιοδήποτε νομοθετικό
σώμα στον Καναδά. Μετά

εναντίον του Συντηρητικού κόμματος θα πάνε
πίσω στους Φιλελεύθερους ή στο NDP.
Η πρόκληση για τους Πράσινους,, που βρίσκονται
λίγο πιο επάνω στις δημοσκοπήσεις από το 2018, θα
είναι να αποφευχθεί η αποφυγή της ψήφου τους από
τα άλλα κεντροαριστερά
κόμματα, όπως συνέβη
συχνά στις εκλογές στο

Συντηρητικούς του Ford.
Είναι ακόμα μπροστά στις
Δημοσκοπήσεις. Αλλά το
να κολλήσουν στα μέσα
της χαμηλής δεκαετίας του
‘30 στην επαρχιακή υποστήριξη - που ήταν εκεί
όπου έχασαν τις εκλογές
2003, 2007, 2011 και 2014
- τους θέτει σε κίνδυνο να
μείνουν πίσω όταν ένα από
τα άλλα κόμματα πάρει τη
δράση του μαζί .

Αμερικανικά funds φεύγουν από Τουρκία: “Η Καλιφόρνια δεν συνεργάζεται με γενοκτονικά καθεστώτα”

Ράπισμα στον Ερντογάν:
Αμερικανικά funds αποφασίζουν “Αποεπένδυση από
την Τουρκία”
Η πρ ό σ φ α τ η τ η λ ε δ ι άσκεψη του Τούρκου
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν με Αμερικανούς
επενδυτές συνέπεσε με
την απόφαση δύο συνταξιοδοτικών funds με έδρα
την Καλιφόρνια να αποσυρθούν από επενδύσεις
με έδρα την Τουρκία, όπως
υποστήριξε ο Τούρκος
αρθρογράφος Kerim Ülker
στην εφημερίδα Dünya,
σύμφωνα με το ahvalnews.

com.
Η τραγική ειρωνεία (για
τον Τούρκο πρόεδρο) είναι πως, ενώ η Πολιτειακή
Γερουσία της Καλιφόρνιας
έδινε ομόφωνα το “πράσινο φως” στο νομοσχέδιο
με τίτλο “Αποεπένδυση
από την Τουρκία” την Πέμπτη, ο Ερντογάν συμμετείχε σε βιντεοκλήση με
διευθύνοντες συμβούλους
από περίπου 20 μεγάλες
εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων
των Pepsi Co., Cargill και
Honeywell, σύμφωνα με
τον Ülker.

Στη συνάντηση ο Ερντογάν συζήτησε τρέχοντα
θέματα που σχετίζονται
με την Τουρκία με τους
διευθύνοντες συμβούλους
και προσπάθησε να τους
ενθαρρύνει για να έρθουν
περισσότερες επενδύσεις
στην Τουρκία. Επίσης,
μεταξύ των ζητημάτων
που συζητήθηκαν ήταν η
πρόσφατη αναγνώριση
της Αρμενικής Γενοκτονίας από τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για τα
γεγονότα του 1915, την
οποία η Τουρκία απορρίπτει κάθετα.

σιαστές της Καλιφόρνιας
ψήφισαν ομόφωνα υπέρ
του νομοσχεδίου, το οποίο
θα επιτρέψει στα συνταξιοδοτικά funds CalPERS
και CalSTRS να επιλέξουν
επενδύσεις που δεν σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε
τρόπο με την Τουρκία,
μετέδωσε η ειδησεογραφική ιστοσελίδα California
Globe. Τα δύο ταμεία που
προσφέρουν συνταξιοδοτικά πακέτα στους δημόσιους υπαλλήλους και
τους δασκάλους της αμερικανικής πολιτείας, διαχειρίζονται συνδυαστικά
Εν τω μεταξύ, οι γερου- συνέχεια στη σελίδα 14
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Η Οτάβα αυξάνει το πρόστιμο σε 5.000 $ για τους εισερχόμενους
ταξιδιώτες που αρνούνται να απομονωθούν σε ένα ξενοδοχείο
Η συμβουλευτική επιτροπή είπε την περασμένη εβδομάδα, ότι το σύστημα καραντίνας ξενοδοχείων είναι ελαττωματικό

Απόδοση Ι. Σ. Σαραϊδάρης

Σε όλους τους επιβάτες
που εισέρχονται στον Καναδά, και οι οποίοι αρνούνται να απομονωθούν σε
ένα καθορισμένο ξενοδοχείο, θα επιβληθεί σύντομα
πρόστιμο 5.000 $.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι,
από την Παρασκευή, σε
όλους τους διεθνείς αεροπορικούς επιβάτες που
αρνούνται να κάνουν τις
απαιτούμενες δοκιμές του
COVID-19 ή που αρνούνται
να κάνουν check in σε ένα
ξενοδοχείο καραντίνας θα
μπορούσε να τους επιβληθεί πρόστιμο 5.000 $ και
για κάθε παράβαση - αύξηση $ 2.000 από το τρέχον
πρόστιμο .
Στις 22 Φεβρουαρίου, η
κυβέρνηση δήλωσε ότι οι
επιβάτες που εισέρχονται
στον Καναδά πρέπει να

Δύο ταξιδιώτες απεικονίζονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson στις 23 Φεβρουαρίου. Οι επιβάτες που προσγειώνονται στον Καναδά που αρνούνται να καραντίνα σε
ένα ξενοδοχείο ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμο 5.000 $ από την Παρασκευή.
πρόστιμο έως και 3.000 $.
Μεταξύ 14 Απριλίου και 24
Μαΐου, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε περισσότερους
από 1.000 ταξιδιώτες που

του COVID-19 πριν από
την επιβίβαση ή σε αυτό
που απαιτείται κατά την
άφιξη στο αεροδρόμιο,
σύμφωνα με η κυβέρνηση.

Snowbird Allan Prout στο Puerto Vallarta, Μεξικό. Ο Προυτ αρνήθηκε να ακολουθήσει την διαδικασία καραντίνας σε ένα ξενοδοχείο αφού επέστρεψε στον Καναδά
και λέει ότι δεν έχει λάβει ακόμη πρόστιμο.
κάνουν ένα τεστ COVID-19 αρνήθηκαν να πάνε σε Οι άλλες κριτικές της επικατά την άφιξή τους και να ένα ξενοδοχείο καραντί- τροπής για την απαίτηση
περάσουν έως και τρεις νας και περισσότερα από καραντίνας του ξενοδοημέρες από την 14-ημέρα 400 πρόστιμα επειδή δεν χείου περιελάμβαναν ότι
καραντίνα τους σε ένα συμμετείχαν στη δοκιμή είναι δαπανηρό τόσο για
εγκεκριμένο από την κυβέρνηση ξενοδοχείο για
να περιμένουν τα αποτελέσματα των δοκιμών
τους. Οι επιβάτες πρέπει
να πληρώσουν το λογαρια- Απόδοση Ι. Σαραϊδάρη
σμό για τη διαμονή τους, η
οποία μπορεί να κοστίσει Μόσχα - Η Ρωσία στόχευσε
τη Δευτέρα εννέα Καναέως και 2.000 $.
Οι ταξιδιώτες πρέπει επί- δούς αξιωματούχους με
σης να παρέχουν από- κυρώσεις σε αντίποινα με
δειξη αρνητικής δοκιμής τις κυρώσεις που επέβαλε
COVID-19 για να εισέλθουν ο Καναδάς εναντίον Ρώσων αξιωματούχων που
στον Καναδά.
κατηγορούνται για συμΗ αύξηση του πρόστιμου μετοχή στη φυλάκιση του
ακολουθεί μια έκθεση της Ρώσου ηγέτη της αντιπολίκυβερνητικής συμβου- τευσης Αλεξέι Ναβάλι.
λευτικής επιτροπής που Το ρωσικό υπουργείο Εξωεκδόθηκε την περασμένη τερικών δήλωσε ότι οι
εβδομάδα, η οποία ανέφε- Καναδοί αξιωματούχοι θέσεων, την Marci Surkes,
ρε ότι η Οτάβα πρέπει να που τους απαγορεύθηκε διευθύντρια πολιτικής για
απορρίψει την απαίτηση επ ‘αόριστον η είσοδος τον πρωθυπουργό του
καραντίνας του ξενοδοχεί- στη Ρωσία περιλαμβά- Καναδά Justin Trudeau
ου και αντί να αφήσει τους νουν τον David Lametti, και την Jody Thomas, αναανθρώπους να κανονίσουν τον υπουργό Δικαιοσύνης πληρώτρια υπουργό της
του Καναδά και τη γενική
τη δική τους καραντίνα.
εθνικής υπηρεσίας αμύΗ επιτροπή είπε ότι η κα- εισαγγελέα, Brenda Lucki, νης. Επίσης, στις ρωσικές
ραντίνα του ξενοδοχεί- την καναδική αστυνομική κυρώσεις συμπεριλήφθηου είναι ελαττωματική επίτροπο και Anne Kelly, καν ο υπολοχαγός Mike
για διάφορους λόγους, την επίτροπο της Διορ- Rouleau των καναδικών
συμπεριλαμβανομένου θωτικής Υπηρεσίας της ενόπλων δυνάμεων και ο
ότι ορισμένοι ταξιδιώτες χώρας.
Πρύτανης Ναύαρχος Scott
επιλέγουν να παρακάμ- Οι ρ ω σικές κυρ ώσεις Bishop, επικεφαλής της
ψουν τους κανόνες και στοχεύουν επίσης τον διοίκησης στρατιωτικών
να πληρώσουν το τρέχον Dominic LeBlanc, υπουρ- πληροφοριών και ο Brian
γό διακυβερνητικών υπο-

την κυβέρνηση όσο και για
τους ταξιδιώτες, σε αντίθεση με τους χερσαίους
κανόνες που δεν αναγκάζουν τις διεθνείς αφίξεις να
μείνουν σε ένα ξενοδοχείο,
και ότι η τριήμερη διαμονή
στο ξενοδοχείο δεν ». t
ταιριάζει με τη συνιστώμενη περίοδο επώασης του
COVID-19.
Την Πέμπτη, το ομοσπονδιακό Συντηρητικό Κόμμα
καταδίκασε την κυβέρνηση για αύξηση του χρηματικού ποσού αντί να
ακυρώσει το πρόγραμμα
καραντίνας ξενοδοχείων
ως απάντηση στην έκθεση
της επιτροπής.
“Αντί να αυξήσουν το πρόστιμο για τους Καναδούς
που αρνούνται να συμμετάσχουν στην επισφαλή
απομόνωση του ξενοδοχείου, οι Φιλελεύθεροι του
Trudeau πρέπει να ακούσουν την επιστήμη και να
απορρίψουν αμέσως το
καταστροφικό πρόγραμμά τους”, δήλωσε σε μια
δήλωση η βουλευτής του
Κάλγκαρι Michelle Rempel

Garner, επικριτής για την
υγεία των Συντηρητικών. .
«Απλά πηγαίνεις απευθείας
στο σπίτι»
Οι τρέχοντες περιορισμοί
σε καραντίνα ξενοδοχείων
πρόκειται να λήξουν στις
21 Ιουνίου, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη πει
εάν θα ακολουθήσει τις
συμβουλές της συμβουλευτικής επιτροπής και θα
απορρίψει την απαίτηση.
“Αυτή η έκθεση μας παρέχει έναν χάρτη πορείας,
αν θέλετε, για τα επόμενα βήματα που μπορούμε να εξετάσουμε καθώς
αρχίζουμε να βλέπουμε
αυξημένη προστασία των
Καναδών μέσω του εμβολιασμού και της μείωσης
του COVID-19”, δήλωσε
η υπουργός Υγείας Patty
Hajdu σε συνέντευξη Τύπου Την προηγούμενη
εβδομάδα.
Εν τω μεταξύ, το αυξημένο
πρόστιμο ενδέχεται να
μην αποτρέψει ορισμένους ανθρώπους από την
παραβίαση των κανόνων
καραντίνας του ξενοδοχείου, ανάλογα με την αποφασιστικότητά τους ή το πού
προσγειώνονται.
Ο Kent Saunders - ένας
διπλός πολίτης Καναδά-ΗΠΑ που ζει στο Λας Βέγκας
- πέταξε στο Βανκούβερ
τον Απρίλιο και είπε ότι
ενημέρωσε έναν αξιωματούχο υγείας στο αεροδρόμιο που κατευθυνόταν
απευθείας στο μέρος ενός
φίλου για καραντίνα.
Ο αξιωματούχος του εξέδωσε ένα πρόστιμο για
3.450 $ (3.000 $ συν πρόσθετα τέλη). Ο Saunders
είπε στην CBC News ότι
δεν έχει καμία πρόθεση
να πληρώσει το πρόστιμο.

“Λαμβάνεις 3.450 $ από
μένα; Ονειρεύεσαι”, είπε.
Επίσης, δεν υπάρχει καμία
ένδειξη ακόμη από την
Οττάβα ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε διεθνείς
ταξιδιώτες που προσγειώνονται στο Κάλγκαρι.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι διεθνείς πτήσεις
προς τον Καναδά μπορούν
να προσγειωθούν μόνο
σε αεροδρόμια στο Βανκούβερ, το Κάλγκαρυ, το
Τορόντο και το Μόντρεαλ.
Τον περασμένο μήνα, η
αστυνομία του Κάλγκαρι είπε στην CBC News
ότι επειδή η Αλμπέρτα
δεν υιοθέτησε ποτέ τον
ομοσπονδιακό νόμο περί
παραβίασης - ο οποίος
επιτρέπει στην αστυνομία
να εισάγει άτομα για ομοσπονδιακά αδικήματα - η
αστυνομία του Κάλγκαρι
μπορεί να ερευνήσει μόνο
ένα άτομο που αρνήθηκε να καραντίνα σε ένα
ξενοδοχείο εάν κάποιος
ξεκινήσει καταγγελία.
Ο Allan Prout του Yorkton,
Sask, ο οποίος πέταξε στο
Κάλγκαρι από το Puerto
Vallarta στις 26 Απριλίου,
είπε ότι αρνήθηκε να καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο
και δεν έχει ακόμη λάβει
πρόστιμο.
«Είμαι πολύ χαρούμενος»,
είπε. “Εννοώ, θα ήμουν
καταστροφικός αν μου
επιβληθεί πρόστιμο.”
Ο Prout είπε ότι αρνήθηκε
να κάνει check-in σε ένα
ξενοδοχείο καραντίνας,
επειδή ένιωθε ότι θα ήταν
πιο ασφαλής σε καραντίνα
στο σπίτι από ένα πολυάσχολο ξενοδοχείο.
“Απλά πηγαίνεις απευθείας
στο σπίτι, κάνε την καραντίνα σου.”

Η Ρωσία στόχευσε 9 καναδούς αξιωματούχους με κυρώσεις

Brennan. αναπληρωτής
αστυνομικός επίτροπος.
Η ρωσική απαγόρευση ταξιδιού για τους Καναδούς
αξιωματούχους ακολουθεί παρόμοιες κυρώσεις
που είχαν επιβληθεί προηγουμένως από τη Μόσχα
εναντίον Αμερικανών και
Ευρωπαίων αξιωματούχων
ως απάντηση στους περιορισμούς τους εναντίον
Ρώσων αξιωματούχων.
Ο Ναβάλι, ο πιο αποφασιστικός πολιτικός εχθρός
του Ρώσου Προέδρου Βλα-

ντιμίρ Πούτιν, συνελήφθη
τον Ιανουάριο μετά την
επιστροφή του από τη
Γερμανία, όπου πέρασε
πέντε μήνες για να ανακάμψει όταν δέχθηκε έναν
δηλητηριώδη παράγοντα
των νεύρων για το οποίο
συμβάν κατηγόρησε το
Κρεμλίνο - κατηγορίες που
απορρίπτουν οι Ρώσοι
αξιωματούχοι. Ευρωπαϊκά
εργαστήρια επιβεβαίωσαν
ότι ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε.
Τον Φεβρουάριο, ο
Navalny τιμωρήθηκε με
ποινή φυλάκισης 2 1/2
ετών με την κατηγορία ότι
παραβίασε τους όρους της
ποινής που είχε ανασταλεί
ενώ ήταν στη Γερμανία. Η
ποινή προήλθε από καταδίκη υπεξαίρεσης του
2014, την οποία η Navalny
καταδίκασε ως έχουσα
πολιτικά κίνητρα.
Η Ρωσία απέρριψε τις επικρίσεις των ΗΠΑ και της
ΕΕ για τη φυλάκιση του
Ναβάλνι και κατήγγειλε τις
διαδηλώσεις που απαιτού-

σαν την απελευθέρωσή
του ως ανάμιξη στις εσωτερικές της υποθέσεις.
Οι εντάσεις για το Ναβάλνι
επιδείνωσαν περαιτέρω
τις σχέσεις της Ρωσίας με
τη Δύση, οι οποίες βυθίστηκαν στα χαμηλότερα
επίπεδα μετά τον Ψυχρό
Πόλεμο για την προσάρτηση της Ρωσίας από την
Κριμαία της Ουκρανίας το
2014, και τις κατηγορίες
της Μόσχας για παρέμβαση των Δυτικών στις
εκλογές και επιθέσεις πειρατείας.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα
δήλωσε σε μια δήλωση ότι
η Μόσχα παραμένει ανοιχτή για «την ανάπτυξη των
δεσμών μας με βάση τον
αμοιβαίο σεβασμό και με
έμφαση στη συνεργασία
σε τομείς όπως τα ζητήματα της Αρκτικής, οι σχέσεις
μεταξύ περιοχών και οι επιχειρηματικοί δεσμοί όπου
τα συμφέροντά μας αντικειμενικά συγκλίνουν. “
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Αμερικανικά funds φεύγουν από Τουρκία: “Η Καλιφόρνια
δεν συνεργάζεται με γενοκτονικά καθεστώτα”
Τουρκία και να στείλει ένα
επενδύσεις 650 δισ. δολ., μήνυμα ότι η Καλιφόρνια
στηρίζει τους Αρμένιους,
σύμφωνα με τον Ülker.
σχολίασε η California
Το νομοσχέδιο “Αποε- Globe.
πένδυση από την Τουρκία”, που παρουσιάστηκε Το νομοσχέδιο “θα επιαπό τους γερουσιαστές βάλει τις πολύ αναγκαίες
Anthony Portantino και οικονομικές συνέπειες σε
Scott Wilk, έχει στόχο να ένα καθεστώς που συνεχίασκήσει περισσότερη ζει να αρνείται την Αρμενιοικονομική πίεση στην κή Γενοκτονία”, ανέφερε ο
συνέχεια από τη σελίδα 12

σβητούμενη περιοχή του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με
Ο μεγάλος αρμενο-αμερι- μεγάλη υποστήριξη από
κανικός πληθυσμός στην την Τουρκία, πρόσθεσε ο
πολιτεία, που σε ορισμέ- γερουσιαστής.
νες πόλεις προσεγγίζει το
40%, έχει “ξαναζήσει το “Πιστεύω ότι η αποεπένδιαγενεακό τραύμα της γε- δυση από την Τουρκία
νοκτονίας” όταν τον Οκτώ- στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα
βριο το Αζερμπαϊτζάν ξε- στον κόσμο ότι η Καλιφόρκίνησε μια επίθεση για νια δεν συνεργάζεται με
να κατακτήσει την αμφι- γενοκτονικά καθεστώτα
Portantino.

και χώρες με ιστορικό παραβιάσεων πολιτικών και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το νομοσχέδιο είναι σύμφωνο με τις βασικές μας
ανθρωπιστικές αρχές”,
επεσήμανε ο ίδιος γερουσιαστής.

βέρνηση αναγνωρίσει την
επαίσχυντη ιστορία της”,
δήλωσε από την πλευρά
του ο Wilk.
Η CalPERS από μόνη της
έχει επενδύσεις αξίας 200
εκατομμυρίων δολαρίων
στην Τουρκία.

Η Καλιφόρνια θα σταθεί
δίπλα στους Αρμένιους capital.gr
“έως ότου η τουρκική κυ-

Το ηλεκτρικό supercar 2.000 ίππων από
την Κροατία που κοστίζει 2 εκατ. ευρώ!

Νίκος Λουπάκης

δημιουργία εξαιρετικής
κατανομής βάρους εμπρός
/ πίσω (48/52).

Με το όνομα μιας τοπικής θαλάσσιας καταιγίδας
της Αδριατικής (Nevera)
η μικρή, αλλά δυναμική
και εξειδικευμένη στην
ηλεκτροκίνηση κροατική
εταιρία Rimac Automobili
λανσάρει ένα νέο, πλήρως
ηλεκτρικό υπερ-αυτοκίνητο, εφοδιασμένο με 4
ηλεκτροκινητήρες που
αποδίδουν ισχύ 1914 hp
και ροπή 2360 Nm, κατεβάζοντας τα 0-100 km/h
σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Η τιμή του; Δύο
εκατομμύρια ευρώ…
Όταν γίνεται λόγος για
σχεδόν 2.000 ίππους δεν
είναι παράλογο να περιμένεις επιδόσεις όπως τα
0-100 km/h σε μόλις 1,87
δευτερόλεπτα. Γεγονός
είναι πάντως ότι σε πιάνει
δέος ακούγοντας για 0-300
km/h σε… 9,3 δεύτερα
– όσα δηλαδή χρειάζεται
ένα σχετικά σβέλτο συμβατικό αυτοκίνητο για τα
συνήθη 0-100 km/h! Ενώ
η μέγιστη ταχύτητα που
μπορεί να αναπτύξει το
κατασκευασμένο από ανθρακονήματα Nevera είναι
412 km/h.
Εξίσου εντυπωσιακή είναι
και η τυποποιημένη αυτονομία των 550 χιλιομέτρων
(η οποία όμως δεν θα είναι
αυτή ο οδηγός του Nevera
θελήσει να κινηθεί έστω
και με τη μισή από την τελική ταχύτητα του αυτοκινήτου), όπως εντυπωσιακή
είναι και η δυνατότητα
ταχείας φόρτισης DC 500
kW, που επιτρέπει σε 19
λεπτά την ανάκτηση του
80% της χωρητικότητας
της μπαταρίας.

Και ένας προπονητής τεχνητής νοημοσύνης

Μετά την παράθεση των
παραπάνω χαρακτηριστικών η τιμή των 2,0 εκατομμυρίων ευρώ, αρχίζει να δείχνει… λογική.
Πάντως με δεδομένο ότι
η παραγωγή του αυτοκινήτου θα περιοριστεί
σε 150 μονάδες, καθεμία
από τις οποίες υπέγραψε
προσωπικά ο ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της
Rimac Automobili Mate
Rimac, οι ενδιαφερόμενοι
λάτρεις του αυτοκινήτου
που έχουν τη δυνατότητα
να διαθέσουν ένα τέτοιο
ποσό χάριν της οδηγικής
απόλαυσης, θα πρέπει να
σπεύσουν.
Μια ιστορία επιτυχίας από

την Κροατία

κόσμο. Στους πελάτες της
Rimac περιλαμβάνονται
οι Aston Martin, Porsche,
Pininfarina, Hyundai, Kia,
Koenigsegg, Renault,
Cupra κλπ. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξή της εταιρείας
της επέτρεψε να ανακοινώσει πρόσφατα τα σχέδιά
της για νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 200.000
m2, το Rimac Campus στα
περίχωρα του Ζάγκρεμπ,
που θα κοστίσουν 200
εκατομμύρια ευρώ, και θα
αποτελέσουν χώρο εργασίας για 2.500 υπαλλήλους.

Ο ιδρυτής της εταιρίας,
Mate Rimac, υλοποίησε
το πρώτο του ηλεκτρικό
project όταν μετέτρεψε
μια BMW 330 E30 του 1984
σε ηλεκτρική, σε ηλικία
20 ετών. στο γκαράζ του
σπιτιού του, το 2008. Ενώ
το 2009 ίδρυσε τη Rimac
Automobili που μόλις 11
χρόνια αργότερα, γιόρτασε την πρόσληψη του
1000ου υπαλλήλου της.
Σήμερα, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα ηλεκτροκίνησης και μπαταρίας υψηλής απόδοσης Η ηλεκτροκίνηση στα όριά
για πολλούς από τους της
μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον Το Nevera είναι η έκδοση
παραγωγής του πρωτότυπου Rimac C_Two, το
οποίο είχε αποκαλύφθεί
στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης το
2018. Με βάρος μικρότερο
από 200 κιλά και ενσωματώνοντας 2200 φύλλα
από ίνες άνθρακα και 222
ένθετα αλουμινίου, το τύπου monocoque αμάξωμα
εντάσσει την μπαταρία
του αυτοκινήτου για να
σχηματίσει μια συμπαγή
αλλά απίστευτα ισχυρή
κατασκευή με στρεπτική ακαμψία 70.000 Nm/
μοίρα.
Το κλειδί για την εξαιρετική απόδοση του Nevera
είναι βέβαια το ηλεκτρικό
σύστημα κίνησης. Τέσ-

σερις κινητήρες μόνιμου
μαγνήτη κινούν από έναν
τροχό του Nevera ο καθένας. Η συνολική ισχύς των
1914 hp που αναφέραμε
προηγουμένως είναι τριπλάσια από την ισχύ ενός
supercar με συμβατικό
κινητήρα.
Η υδρόψυκτη μπαταρία
σε σχήμα «Η» αποτελείται
από 6.960 στοιχεία (κυψέλες) και διαθέτει χωρητικότητα 120 kWh. Πρόκειται για μπαταρία λιθίου /
μαγγανίου / νικελίου που
σχεδιάστηκε από το μηδέν
από τη Rimac, έχει δυνατότητα παραγωγής 1,4
MW ισχύος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος του
«πυρήνα» του αυτοκινήτου, προσθέτοντας 37%
στη δομική ακαμψία του
αμαξώματος. Η τοποθέτησή της χαμηλά, στο πάτωμα του Nevera συμβάλλει
σε ένα εξαιρετικά χαμηλό κέντρο βάρους, ενώ
παράλληλα βοηθά στη

Για να επιτρέψει, τώρα,
στους τυχερούς οδηγούς
που θα αποκτήσουν το
Nevera να πάρουν από
αυτό τη μέγιστη απόδοση, αλλά και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν
περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην οδήγηση, η
Rimac επιστράτευσε την
τεχνητή νοημοσύνη [AI
(Artificial Intelligence)],
δημιουργώντας ένα σύστημα που η ίδια ονομάζει
Driver Coach και θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ως… personal trainer
ή προσωπικό προπονητή/
εκπαιδευτή.
Το Driver Coach έχει τη
δυνατότητα να αξιολογεί
την απόδοση και παρέχει
οδηγίες στον οδηγό για τη
βελτίωση των επιδόσεών
του στην πίστα. Κάτι που
επιτυγχάνεται χάρη σε 12
αισθητήρες υπερήχων, 13
κάμερες, 6 ραντάρ και το
πιο πρόσφατο λειτουργικό
σύστημα NVIDIA Pegasus.
Το σύστημα καταγράφει
επιλεγμένες πίστες αγώνων σε πραγματικό χρόνο,
προσφέροντας σαφή και
ακριβή οπτικοακουστική καθοδήγηση, ώστε οι
οδηγοί να τελειοποιούν τις
«γραμμές» τους, τα σημεία
πέδησης και επιτάχυνσης
και τις αλλαγές κατεύθυνσης.
Το Nevera θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο μέσω
του παγκόσμιου δικτύου
αντιπροσώπων της Rimac,
σε πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου
σε όλη την Ευρώπη, τη
Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή και την
Ασία.
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Ο Καναδάς ανακοινώνει δύο νέες μεθόδους απόκτησης
μόνιμης εγκατάστασης για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ
Του Γιάννη Σαραϊδάρη
Ο υπουργός Μετανάστευσης Μάρκο Μεντιτσίνο
λέει ότι ο Καναδάς προσφέρει δύο νέους δρόμους
για μόνιμη κατοικία για κατοίκους του Χονγκ Κονγκ
που εργάζονται εδώ ή είναι
πρόσφατοι απόφοιτοι που
ζουν ήδη στη χώρα.
“Με νέους του Χονγκ
Κονγκ να έχουν τον νου
τους στο εξωτερικό”, λέει
ο Μεντιτσίνο σε δήλωση.
“Θέλουμε να επιλέξουν τον
Καναδά.”
Λέει ότι η πορεία μετανάστευσης κατοίκων του
Χονγκ Κονγκ στον Καναδά είναι μια ιστορική
πρωτοβουλία, με σκοπό
να προσελκύσει ταλαντούχους υποψηφίους που θα
οδηγήσουν την οικονομία
της χώρας προς τα εμπρός,
ειδικά καθώς ο Καναδάς
προετοιμάζεται να ανοίξει
ξανά μετά την πανδημία
COVID-19.
“Οι ειδικευμένοι κάτοικοι
του Χονγκ Κονγκ θα έχουν
μια μοναδική ευκαιρία
να αναπτύξουν τόσο τη
σταδιοδρομία τους όσο
και να επιταχύνουν την
ανάρρωσή μας”, λέει.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναφέρει ότι «ανησυχεί
βαθιά» για την επιβολή
του νόμου περί εθνικής
ασφάλειας από την Κίνα
και την «επιδεινούμενη»
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο

Χονγκ Κονγκ, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται
δίπλα-δίπλα στον λαό του
Χονγκ Κονγκ.
Τον Ιούνιο του 2020, η Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού
Λαϊκού Κογκρέσου της
Κίνας ψήφισε τον Νόμο
περί Εθνικής Ασφάλειας
για το Χονγκ Κονγκ. Ο νόμος δίνει στην Κίνα εξουσίες να διαμορφώνει τη
ζωή στο Χονγκ Κονγκ και
ποινικοποιεί κάθε πράξη
απόσχισης, ανατροπής,
τρομοκρατίας και συμπαιγνίας με ξένες δυνάμεις.
Οι επικριτές λένε ότι παραβιάζει την ελευθερία του
λόγου, ενώ η Κίνα επιμένει
ότι επιστρέφει τη σταθερότητα στο Χονγκ Κονγκ.

Η Υπηρεσία Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών του Ύπατου
Αρμοστή προειδοποίησε
επανειλημμένα για αδικήματα όπως η ανατροπή βάσει του νόμου περί εθνικής
ασφάλειας είναι «ασαφή
και υπερβολικά ευρεία,
διευκολύνοντας την καταχρηστική ή αυθαίρετη
εφαρμογή».
Τον Ιανουάριο αφότου συνελήφθησαν περισσότερα
από 50 άτομα βάσει του
νέου νόμου, η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του
ΟΗΕ Λίζ Θρόσελ είπε,
“Καλούμε τις αρχές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις
τους σύμφωνα με το (Διε-

θνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα) και να αποφύγουν
τη χρήση του νόμου περί
εθνικής ασφάλειας για την
καταστολή των δικαιωμάτων στην ελευθερία της
έκφρασης, της ειρηνικής
συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι. “
Η καναδική κυβέρνηση
έχει κάνει δηλώσεις που
εκφράζουν ανησυχίες για
τις συλλήψεις ακτιβιστών
υπέρ της δημοκρατίας
και την «επιδείνωση» του
εκλογικού συστήματος
στο Χονγκ Κονγκ.
Ο Μεντιτσίνο λέει ότι η
προσθήκη νέων τρόπων
για μόνιμη κατοικία για
τους κατοίκους του Χονγκ

Κονγκ θα “εμβαθύνει τους
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ
του Καναδά και του λαού
του Χονγκ Κονγκ.”
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για να
βοηθήσει τους κατοίκους
του Χονγκ Κονγκ να έρθουν στον Καναδά τον
Νοέμβριο και η πρώτη
ροή άνοιξε για αιτήσεις
τον Φεβρουάριο. Η πρώτη ροή εστιάζεται στο να
επιτρέπεται στους επιλέξιμους κατοίκους του Χονγκ
Κονγκ να εργάζονται στον
Καναδά μέσω μιας τριετούς άδειας ανοιχτής εργασίας και να υποβάλλουν
αίτηση για μόνιμη διαμονή
πιο γρήγορα.
Για να είναι επιλέξιμοι για
τις νέες διαδρομές μόνιμης
διαμονής, οι αιτούντες
πρέπει να έχουν έγκυρο
καθεστώς προσωρινού
κατοίκου.
Πρέπει επίσης να πληρούν
τις καθορισμένες απαιτήσεις γλώσσας, εκπαίδευσης και εργασίας και
πρέπει να βρίσκονται στον
Καναδά κατά την υποβολή
της αίτησής τους και όταν
χορηγείται η μόνιμη διαμονή τους.
Η πρώτη από τις νέες ροές
αφορά τους υποψηφίους
που έχουν αποκτήσει
πτυχίο, δίπλωμα ή πτυχίο
πτυχίου σε ένα μεταδευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό
ίδρυμα στον Καναδά τα
τελευταία τρία χρόνια.

Πρέπει να έχουν κάνει
τουλάχιστον το 50% του
προγράμματος τους ενώ
βρίσκονται στον Καναδά.
Το δεύτερο αφορά τους
υποψηφίους που έχουν
τουλάχισ τον ένα έτος
πλήρους απασχόλησης ή
1.560 ώρες μερικής απασχόλησης στον Καναδά τα
τελευταία τρία χρόνια, και
πρέπει να κατέχουν πτυχίο,
δίπλωμα ή πτυχίο από μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό
ίδρυμα εντός ή εκτός του
Καναδά τα τελευταία πέντε
χρόνια.
Αυτά τα νέα μονοπάτια
είναι παρόμοια με τη νέα
πορεία προς μόνιμη κατοικία για περισσότερους
από 90.000 βασικούς προσωρινούς εργαζόμενους
και διεθνείς πτυχιούχους
που ανακοινώθηκαν τον
Απρίλιο.
Ο Alexander Cohen, γραμματέας του υπουργού μετανάστευσης, δήλωσε σε
μια δήλωση: “Όσον αφορά
τα άτομα που έχουν ήδη
υποβάλει αίτηση για το
μονοπάτι” TR to PR “, μπορούν να έχουν δύο αιτήσεις ταυτόχρονα.” Ωστόσο,
δεν επιβεβαίωσε ποιος
τρόπος μπορεί να είναι πιο
γρήγορος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υποψήφιοι εξακολουθούν να υπόκεινται
στις απαιτήσεις τακτικής
αίτησης μετανάστευσης,
ελέγχου και παραδεκτού
του Καναδά.

Τα Αναδρομικά Συνταξιούχων Δηλώνονται Στην Εφορία

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
Το Φθινόπωρο του
2020 η ελληνική κυβέρνηση συμμορφώθκε με

τις αποφάσεις
του ανωτάτου
διοικητικού
δικασ τηρίου
της Ελλάδος,
δ η λα δ ή το υ
Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) και κατέβαλε στους
συνταξιούχους
αρκετά από τα
οφειλόμενα
αναφρομικά
από περικοπές συντάξεων. Τους κατέβαλε δηλαδή
χρηματικά ποσά από συντάξεις που παρανόμως
είχαν περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί
είναι οι ομογενείς που ζουν
εκτός Ελλάδος, αλλά ει-

σπράττουν σύνταξη στην
Πατρίδα. Τα αναδρομικά
που εισέπραξαν στο τέλος
του 2020 πρέπει να δηλωθούν τώρα ως εισόδημα
στα φορολογικά έτη 2015
και 2016. Αυτό θα έχει ως
συνέπεια το εισόδημα των
ετών εκείνων, που έχει ήδη
φορολογηθεί, να αναμορφωθεί, δηλαδή να αυξηθεί,
αφού θα προστεθεί ως
εισόδημα και το ποσό των
αναδρομικών που έχει
εισπράξει ο κάθε συνταξιούχος, με αποτέλεσμα
να επιβληθεί πρόσθετος
φόρος που θα πρέπει να
πληρωθεί.
Κατά την ελληνική φορολογική αρχή (ΑΑΔΕ), τα
ποσά που καταβλήθηκαν
τον Οκτώβριο του 2020

ως αναδρομικά σε συνταξιούχους, ήταν περικοπές
συντάξεων του 2015 και
2016 και καταβλήθηκαν
στους δικαιούχους χωρίς να φορολογηθούν. Τα
ποσά αυτά χαρακτηρίζονται «αναδρομικά κύριας
σύνταξης που φορολογούνται στο έτος όπου ανάγονται». Οι συνταξιούχοι
που εισέπραξαν τα αναδρομικά το 2020 πρέπει να
υποβάλουν, τώρα το 2021,
τροποποιητικές δηλώσεις
για τα φορολογικά έτη
2015 και 2016 και να επιβληθούν τα αναλογούντα
ποσά φόρου εισοδήματος
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Αποτέλεσμα θα είναι
τα αναδρομικά ποσά να

φορολογηθούν με συντελεστές 22% έως 42% της
κλίμακας φόρου. Τα αναδρομικά αυτά είναι πρόσθετο εισόδημα, το οποιό
θα προστεθεί στο εισόδημα των συνταξιούχων που
είχαν δηλώσει το 2015 και
το 2016, πράγμα που μπορεί να έχει ως συνάπεια και
την μετάβαση σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα
για τον συνταξιούχο, ώστε
η συνολική φορολόγηση
να φθάσει έως και το 55%.
Μπορεί θεωρητικά να
είναι σωστό να επιβληθεί
πρόσθετος φόρος για πρόσθετη σύνταξη που έλαβε
ένας συνταξιούχος. Ωστόσο, είναι δυσάρεστο για
τους συναξιούχους να παρουσιάζεται τώρα μία νέα

φορολογική υποχρέωσή
τους. Ενώ δηλαδή το 2020
δικαιώθηκαν και έλαβαν το
πρόσθετο εισόδημα που
αδίκως τους είχε περικοπεί, τώρα αναγκάζονται να
υποστούν μία επιβάρυνση,
αφού όχι μόνο πρέπει να
αναθέσουν σε λογιστή
την δήλωση των αναδρομικών με τροποποιητικές
φορολογικές δηλώσεις
παρελθόντων ετών, αλλά
και να πληρώσουν πρόσθετο φόρο.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

Financial Times: Πάνω από το 60% των προϊόντων της Nestle είναι «ανθυγιεινά»
Στη παραδοχή ότι πάνω
από το 60% των προϊόντων της δεν πληρούν ένα
«αναγνωρισμένο όριο της
υγείας» και ότι «ορισμένες από τις κατηγορίες
προϊόντων δε θα είναι
ποτέ «υγιεινά» προχώρησε ο κολοσσός τροφίμων
Nestle, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας
Financial Times.
Η FT επικαλείται μια παρουσίαση που κυκλοφόρησε μεταξύ κορυφαίων
στελεχών φέτος η οποία

λέει ότι μόνο το 37% των
τροφίμων και ποτών της
Nestlé από έσοδα, εξαιρουμένων των προϊόντων
όπως η τροφή για κατοικίδια και η εξειδικευμένη
ιατρική διατροφή, επιτυγχάνουν βαθμολογία άνω
του 3,5 στο πλαίσιο του
συστήματος αξιολόγησης της Αυστραλίας. Το εν
λόγω σύστημα βαθμολογεί
τρόφιμα έως πέντε αστέρια και χρησιμοποιείται
στην έρευνα από διεθνείς
ομάδες όπως το Ίδρυμα
Πρόσβασης στη Διατρο-

φή.
διατροφής της Nestlé δεν
Στο συνολικό φάσμα τρο- κατάφερε να καλύψει αυτό
φίμων και ποτών, περίπου το όριο, αναφέρεται στην
το 70% των προϊόντων παρουσίαση, σύμφωνα

πάντα με τους FT, μαζί
με το 96% των ποτών –
εξαιρουμένου του καθαρού καφέ – και το 99%
της ζαχαροπλαστικής και
παγωτού της Nestlé. Το
νερό και τα γαλακτοκομικά προϊόντα σημείωσαν
καλύτερη βαθμολογία, με
το 82% των νερών και το
60% των γαλακτοκομικών
να πληρούν το όριο.
Τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τη βρεφική
φόρμουλα, την τροφή για
κατοικίδια, τον καφέ και

το τμήμα της επιστήμης
της υγείας, το οποίο κάνει τρόφιμα για άτομα με
συγκεκριμένες ιατρικές
παθήσεις.
Τα ευρήματα έρχονται τη
στιγμή που οι κατασκευαστές τροφίμων αντιμετωπίζουν μια παγκόσμια πίεση για την καταπολέμηση
της παχυσαρκίας και την
προώθηση της υγιεινής
διατροφής.
NESTLE
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Η «κορεκτίλα» τρώει τα αρχαία
ελληνικά από τα ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα

ο αρχαίος ελληνικός πο- Εδώ και χρόνια γίνεται συλιτισμός προέρχεται από ζήτηση για το μέλλον των
κλασικών σπουδών και
Γίνεται να σπουδάσει κα- εκείνη την ήπειρο.
όλοι συμφωνούν πως δεν
νείς αγγλική, γαλλική, γερμανική ή όποια άλλη φι- Οι πρόγονοί μας ήρθαν είναι και πολύ ασφαλές.
λολογία χωρίς να γνωρίζει προφανώς από την Ασία Και όντως δεν ήταν, λόγω
τη γλώσσα; Δεν γίνεται. Η (ούτε και αυτός είναι λόγος του ότι η «αγορά» δεν τρεγλώσσα, εκτός από το να να αποκληθεί ασιατικός). λαινόταν γι’ αυτές. Αλλά,
σε φέρνει σε επαφή χωρίς Οποιαδήποτε παρόμοια το τελειωτικό χτύπημα το
διαμεσολάβηση με το αντι- αντιμετώπιση του ιδεολο- δίνουν οι ιδεοληψίες και οι
κείμενο των σπουδών, έχει γικού αυτού ζητήματος, στρεβλές αντιλήψεις.
πολλαπλές χρησιμότητες. οδηγεί σε ιστορικές παραΚι όμως, η αρχαία Ελλάδα
χαράξεις.
και η αρχαία Ρώμη αποΚι όμως, το Πανεπιστήμιο
του Πρίνστον εξοβελίζει Νεοφανή κινήματα και τα τελούν το θεμέλιο του
τα αρχαία ελληνικά και τα δύο, σε μια Αμερική που δυτικού πολιτισμού. Μέχρι
λατινικά από το πρόγραμ- διολισθαίνει ολοένα και πε- τώρα είχαν κακοπάθει από
μά του, καθώς δύο αρνη- ρισσότερο σε λαϊκισμούς την ακροδεξιά, η οποία
τές (κατ’ ουσίαν) αυτών και θεωρίες συνωμοσίας, «αγκάλιαζε» τη «δύναμη»,
των γλωσσών, τις διώκουν θα ισχυροποιηθούν ακό- την πολεμική βεβαίως, τη
ως φέρουσες «συστημικό μα περισσότερο με αυτή «δόξα» και ελάχιστα έως
ρατσισμό». Είναι η γνω- την άνευ προηγουμένου καθόλου τα επιτεύγματα
στους τομείς της Δημοστή φυλή των Politically απόφαση.
κρατίας, της Φιλοσοφίας,
correct, συνεπικουρούμενη δυστυχώς από όσους Ταυτοχρόνως, το «κίνημα» της Τέχνης, της Φιλολογίαντιτίθενται στον «ρατσι- της «ήσσονος προσπάθει- ας, της Επιστήμης.
σμό των λευκών».
ας», που το έχουμε κι εμείς
στην Ελλάδα, τα συναντά Οι ειδικοί ανά τον κόσμο
Το Politically correct είναι και τα μετατρέπει σε ένα έχουν απαντήσει σε όλα
αυτά, όμως, οι θεωρίες συένα βαθιά συντηρητικό εκρηκτικό μείγμα.
νωμοσίας αποδείχθηκαν
κίνημα, που γνωρίζει δόξες
στις ΗΠΑ και εξαπλώνεται Εν προκειμένω, στο Πρίν- πιο ελκυστικές…
ραγδαία. Υποτίθεται πως στον, του οποίου το τμήσέβεται και αναδεικνύει τα μα κλασικών σπουδών Έτσι, κατά την εισβολή Ρεανθρώπινα δικαιώματα.
του οποίου «διερευνά την πουμπλικανών στο Καπιιστορία, τη γλώσσα, τη τώλιο, κάποιοι κρατούσαν
Στην πραγματικότητα, λογοτεχνία και τη σκέψη σημαίες με το σύνθημα
αφήνει λεκέδες σε όποια της αρχαίας Ελλάδας και «Μολών λαβέ» (άντε να
έκφραση, τάση, στάση, της Ρώμης» σύμφωνα με καταλάβει ο μέσος Αμεριιστορία, δημιουργία, δεν τον ιστότοπό του, οι διε- κανός τι σημαίνει, και μάσυμφωνεί με το δικό του ρευνήσεις εφεξής θα είναι λιστα γραμμένο ως Molon
ιδεολογικό πρίσμα. Δεν δυνατό να γίνονται χωρίς labe) ενώ άλλοι φορούσαν
πάει πολύς καιρός που γνώση της γλώσσας του αρχαία ελληνικά κράνη!
ακόμη και τον Όμηρο πρωτοτύπου.
«Με φοιτητές που μπορεί
έβγαλαν σεξιστή οι οπαδοί
του, πετώντας την Οδύσ- Σε φοιτητές που έχουν να μην έχουν σπουδάσει
σεια εκτός σχολικού προ- επιλέξει αυτό ως ιδιαίτερο κλασική φιλολογία στο
γράμματος στα γυμνάσια αντικείμενο των σπου- γυμνάσιο και να μην είχαν
κάποιων πολιτειών. Ζήτη- δών τους, προπτυχιακών προηγούμενη γνώση των
μα χρόνου να έρθει και στη ή μεταπτυχιακών, όχι γενι- ελληνικών και των λατιΓηραιά μας Ηπειρο και να κώς σε φοιτώντες, δεν θα νικών, πιστεύουμε ότι θα
αρχίσει να διαλύει αξίες και ζητείται πλέον απόδειξη έχουμε μια πιο ζωντανή
σταθερές.
επαρκούς γνώσης των δύο πνευματική κοινότητα»,
λέει το Πρίνστον, που έχει
γλωσσών.
τις κλασικές σπουδές στο
Το κίνημα όσων αντιτίθενται τον ρατσισμό των Τα μαθήματα θα γίνονται πρόγραμμά του από το
λευκών το πρωτοσυναντή- από μετάφραση. Βεβαίως, 1869.
σαμε ως φαινόμενο όταν όποιος θέλει, μπορεί να
Αμερικανός καθηγητής τις σπουδάσει. Αλλά αυτό Ο δυτικός ευρωπαικός
Πανεπιστημίου μίλησε για δεν θα αποτελεί προϋπό- πολιτιμσός και τα κείμα
της αρχαίας διανόησης
την «Μαύρη Αθηνά» με θεση για τη φοίτηση.
καταγωγή από την Αφρική.
Απάντησε η Μαίρη Λέφκο- Τα κινήματα που προα- Σύμφωνα με τη φιλόλογο
βιτς, όμως η ανάλυση της ναφέραμε και η «ήσσον Σοφία Ζερδελή, «ο δυτικός
πραγματικότητας με αυτό προσπάθεια» έρχονται να Ευρωπαϊκός πολιτισµός
τον τρόπο συνεχίστηκε.
συναντήσουν τη γλώσσα στηρίζεται στην πραγµατης «αγοράς», οπότε καθί- τικότητα στα σπουδαία
Βεβαίως και η καταγωγή σταται σαφέστερο πως η κείµενα της αρχαίας ελτου Homo sapiens- sapiens αφαίρεση της ύλης ήρθε ληνικής διανόησης (φιλοσοφίας, επιστήµης, λογοείναι από την Αφρική, όμως για να μείνει.
τεχνίας, θεάτρου). Αυτό
αυτό δεν συνεπάγεται πως
Αγγελική Κώττη

εξηγεί το γεγονός ότι οι
περισσότερες από τις βασικές έννοιες – λέξεις/κλειδιά, όχι µόνο στη διεθνή
επιστηµονική ορολογία,
αλλά και στην καθηµερινή
επικοινωνία, είναι ελληνικές: «σύστηµα, θεωρία,
µέθοδος, υπόθεση, κατηγορία, τεχνολογία, θέατρο,
ιστορία, ποίηση, µουσική,
διαλεκτική κ.α.».
Η μη υποχρεωτική γνώση της ελληνικής και της
λατινικής μειώνει και τον
ευρωπαϊκό πολιτισμό, καθώς κατανοείται σε βάθος η ιστορία μέσω της
ανάγνωσης των αρχαίων
ιστοριογράφων χωρίς τα
λάθη που γίνονται κατά
τη μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά στις άλλες
απλούστερες ευρωπαϊκές
γλώσσες.
Ακόμη, γίνεται εισαγωγή
στην ευρωπαϊκή ιστορία,
καθώς τα αρχαία ελληνικά
κείμενα που αναφέρονται
στην αρχαία ελληνική ιστορία και τέχνη, αποτελούν
με τη σειρά τους την εισαγωγή στην δυτική τέχνη
και τον δυτικό πολιτισμό.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Αν δεν διαβάσεις την κομψή και υπέροχη γλώσσα
του Θουκυδίδη στο πρωτότυπο, αν δεν έχεις γνώση
της γλώσσας του Ηράκλειτου, του Πλάτωνα και της
Σαπφούς, ποια γνώση του
πολιτισμού τους θα αποκτήσεις;
Το all alone ή το lonely
μπορεί να αντικαταστή-

σει το «μόνα» (μόνη) της μώσει τις σχετικές έδρες
ποιήτριας; (εγώ δε μόνα σε μεγάλα Πανεπιστήμια.
Τρίτον, να συμπράξει με
καθεύδω).
την Ιταλία αλλά και με την
Ποιος θα καταλάβει, φερ’ Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε
ειπείν γιατί λέγονται Φι- να αντιστρέψει το κλίμα.
λοκλέων και Βδελυκλέων
οι πρωταγωνιστές στους Από εμάς εξαρτάται σε
«Σφήκες» του Αριστοφάνη μεγάλο βαθμό. Οι εκτός
αν αγνοεί τη λέξη «βδέ- τόπου, εκτός χρόνου και
καθ’ υπερβολήν ιδεοληψίλυγμα»;
ες, έφτασαν στον πυρήνα
Η Ελλάδα, η οποία διδά- της ύπαρξης του δυτικού
σκει στα σχολεία της την πολιτισμού, στον οποίο, ας
αρχαία ελληνική με τον μη ξεχνάμε, εντάσσονται
χειρότερο δυνατό τρόπο, ο Διαφωτισμός και η Αναπρώτον, θα πρέπει να ανα- γέννηση. Αν απαλείψουμε
θεωρήσει επειγόντως τη κάτι, για να το κάνουν κάμέθοδο διδασκαλίας της. ποιοι πιο εύκολο, ή να το
προσαρμόσουν στις δικές
Ταυτοχρόνως, θα έπρεπε τους πολιτικές, κινδυνεύνα είχε ήδη φροντίσει με ουμε να ποδοπατηθούν
διάφορους τρόπους (λέγε όλα.
με: χορηγίες) να ενδυνα-
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Remdesivir: Το «μυστικό όπλο» στη μάχη κατά του
covid «έρχεται» και στην παιδιατρική
Η ρεμδεσιβίρη είναι μέχρι
σήμερα το μόνο εγκεκριμένο και διαθέσιμο φάρμακο για ασθενείς covid.
Με εξαιρετικά αποτελέσματα και μεγάλη κλινική
εμπειρία διαμορφώνει το
«οχυρό» των ιατρών. Κλινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, οδηγούν
σύντομα στην αποδέσμευσή του και σε ανήλικους,
διευρύνοντας το φάσμα
της θεραπείας σε ολόκληρο τον πληθυσμό.
Η κατα πολ έμησ η της
covid-19, δεν είναι μόνο
υπόθεση εμβολιασμού.
Είναι σαφέστατα και υπόθεση των φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπισή της. Και στο
πλαίσιο αυτό, συντελείται
μια ιδιαίτερα σημαντική
πρόοδος, καθώς το αντι-ιικό φάρμακο ρεμδεσιβίρη,
κατά του κορωνοϊού, αποδεικνύεται ασφαλές και
αποτελεσματικό στα παιδιά με βαριά νόσο, όπως
και στους ενήλικες. Η εξέλιξη, που πλέον τεκμηριώνεται από μεγάλες ιατρικές
μελέτες, ανοίγει το δρόμο
για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και
τη δραστική μείωση των
επιπτώσεων στις μικρές
ηλικίες του πληθυσμού.
Η
ρεμδεσιβίρη
(Remdesivir), που παράγεται από την Gilead
Sciences, μειώνει τον χρόνο νοσηλείας των ενηλίκων ασθενών με Covid-19.
Δεν έχει, όμως, ακόμη
εγκριθεί για παιδιά κάτω
των 12 ετών. Κάτι που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
πρόκειται σύντομα να αλλάξει, διευρύνοντας τους
ορίζοντες θεραπείας, με
ένα φάρμακο ιδιαίτερα
εγνωσμένης και αποδεδειγμένης αξίας, όπως καταγράφεται στην πράξη,
όχι μόνο από τις κλινικές
μελέτες, αλλά και από την
εμπειρία των γιατρών που
το χρησιμοποιούν καθημερινά.
Πέρυσι το Μάρτιο η φαρμακευτική εταιρεία άρχισε
να δέχεται αιτήματα γιατρών από όλον τον κόσμο
για κατ’ εξαίρεση χρήση
του φαρμάκου σε παιδιά
που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρή
λοίμωξη λόγω Covid-19.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας, με τη χρήση της
ρεμδεσιβίρης σε παιδιά,
παρουσιάστηκαν σε μια
νέα μελέτη, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει έως
τώρα, από το περιοδικό
“Pediatrics”, της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.
Η μελέτη έδειξε ότι η
ρεμδεσιβίρη έγινε καλά
ανεκτή από τα παιδιά, με
σχετικά λίγες περιπτώσεις
σοβαρών παρενεργειών
(στο 16% των ασθενών),
οι περισσότερες εκ των
οποίων σχετίζονταν με
την ίδια την Covid-19 και
τα υποκείμενα νοσήματα
των παιδιών, και όχι με το
φάρμακο.

Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την έναρξη της
δεκαήμερης θεραπείας,
το 88% των παιδιών είχε
πλέον μειωμένη ανάγκη
για οξυγόνο, το 83% είχε
ανακάμψει, ενώ το 73%
τελικά είχε πάρει εξιτήριο.
Μεταξύ των ασθενών που
είχαν χρειαστεί διασωλήνωση, το 90% είχε αποσωληνωθεί, το 80% είχε
ανακάμψει και το 67% είχε
βγει από το νοσοκομείο
μέσα στο διάστημα των
28 ημερών από την έναρξη
της νοσηλείας.
Τώρα, μία δεύτερη τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη κλινική δοκιμή σε
παιδιά βρίσκεται σε εξέλιξη για να επιβεβαιώσει
τα οφέλη του φαρμάκου.
Η μελέτη CARAVAN που
βρίσκεται σε εξέλιξη στις
ΗΠΑ και την Ευρώπη,
στην οποία συμμετέχουν
βρέφη, παιδιά και έφηβοι
διαφόρων ηλικιών από
0 ημερών μέχρι 18 ετών,
έχει σκοπό να διερευνήσει το προφίλ ασφάλειας
του φαρμάκου σε αυτές
τις ηλικίες και τις συγκεντρώσεις του φαρμάκου
με το δοσολογικό σχήμα
που χρησιμοποιείται. Παράλληλα θα μελετηθεί και
η κλινική αποτελεσματικότητα στις διαφορετικές
πληθυσμιακές ομάδες.
Στο πρόσφατο συνέδριο
CROI 2021 ανακοινώθηκαν
δεδομένα από 27 ασθενείς
(28 ημερών έως 18 ετών).
Δεν υπήρξαν εμφανείς
ανεπιθύμητες ενέργειες
που να σχετίζονται ειδικά
με τη ρεμδεσιβίρη. Μεταξύ
των ασθενών αυτών που
έλαβαν ρεμδεσιβίρη, το
70% παρουσίασε κλινική
βελτίωση.
Τι είναι, όμως και πως
λειτουργεί η ρεμδεσιβίρη;
Το Remdesivir είναι ένα
ένα νουκλεοτιδικό ανάλογο, που αναπτύχθηκε
από την Gilead Sciences,
βασισμένο έρευνες της
εταιρείας που κράτησαν
σε περισσότερο από μια
δεκαετία. Διαμορφώνει μία
θεραπεία η οποία στοχεύει
άμεσα τον ιό που προκαλεί
την covid-19, καθώς αναστέλλει την εξαρτώμενη
από SARS-CoV-2 RNA πολυμεράση RNA, ένα ένζυμο απαραίτητο για τον
ιικό πολλαπλασιασμό του
SARS-CoV-2.
Τo Remdesivir είναι επί
του παρόντος το μόνο
εγκεκριμένο αντι-ιικό από
τον EMA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκου) και την
FDA (την αρμόδια Αρχή
των ΗΠΑ για τα φάρμακα)
για τη θεραπεία νοσηλευομένων ασθενών με
COVID-19 (από τον Ιούλιο
και Οκτώβριο αντίστοιχα
του 2020). Είναι επίσης
εγκεκριμένο για τη θεραπεία των ασθενών με
πνευμονία COVID-19 που
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και έχουν ανάγκη
χορήγησης οξυγόνου είτε
σε χαμηλή είτε σε υψηλή
παροχή (ασθενείς με σο-

βαρή νόσο COVID-19 αλλά
όχι σε διασωληνωμένους
ασθενείς).
Οι λεγόμενοι παιδιατρικοί
ασθενείς (δηλαδή, άτομα
ηλικίας κάτω των 12 ετών
και με σωματικό βάρος
κάτω των 40 κιλών) δεν
βρίσκονται εντός της θεραπευτικής ένδειξης του
φαρμάκου, καθώς η χρήση
του, δεν είχε πιστοποιηθεί
από τις μελέτες. Σύμφωνα
με τους ειδικούς της παιδιατρικής, η νοσηρότητα
και η θνητότητα στα παιδιά
διαφέρουν από εκείνες
του ενήλικου πληθυσμού.
Σε περίπτωση όμως που
παραστεί ανάγκη νοσηλείας, μπορεί να εμφανίζουν
παρόμοια πορεία νόσου.
Από τη δημοσίευση των
αποτελεσμάτων του προγράμματος χρήσης του
Remdesivir, διαπιστώθηκαν αποτελέσματα που
πλέον πιστοποιούν την
ασφάλεια της χρήσης του
φαρμάκου και στον παιδιατρικό πληθυσμό. Και
ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα συμπεράσματα,
αφορά το ότι το φάρμακο
έδειξε προφίλ αποτελεσματικότητας παρόμοιο με
εκείνο της κλινικής χρήσης
του φαρμάκου στους ενήλικες.
Πως προχώρησαν κλινικές μελέτες και εγκρίσεις
Γυρνώντας το χρόνο πίσω,
στον Απρίλιο του 2020,
η πρώτη απόδειξη της
κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του
Remdesivir στη θεραπεία
ασθενών με σοβαρή νόσο
COVID-19 προέκυψε από
την ανεξάρτητη μελέτη
ACTT-1 του NIH (Εθνικό
Ίδρυμα Υγείας, ΗΠΑ) /
NIAID. Στα αποτελέσματα
της μελέτης αυτής το RDV
έδειξε 29% ταχύτερο ρυθμό ανάρρωσης, μεγαλύτερη πιθανότητα κλινικής
βελτίωσης και μειωμένη
πιθανότητα επιδείνωσης
της νόσου. Η μελέτη αυτή
ήταν η πρώτη επίσημη
απόδειξη της έννοιας
της αντι-ιικής θεραπείας
στην αντιμετώπιση της
COVID-19, μιας και το υπό
έρευνα φάρμακο ανέστειλε τον πολλαπλασιασμό
του ιού. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εν μέσω
του πρώτου κύματος της
πανδημίας, σε μελέτες φάσης 3 της Gilead Sciences
αναδείχθηκε παρόμοια
αποτελεσματικότητα.
Το Remdesivir γρήγορα
έλαβε άδεια με διαδικασία
επείγοντος (emergency
use authorization) κατά
σειρά από τον FDA και την

ΕΜΑ. Έχει επίσημη έγκριση
από τον Ιούλιο 2020 από
την ΕΜΑ και Οκτώβριο
2020 από την FDA. Επίσης συμπεριελήφθη σε
εθνικές και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για
τη θεραπεία COVID-19 για
νοσηλευόμενους ασθενείς
σε συνδυασμό ή όχι με
άλλες πειραματικές θεραπείες που στόχευαν στην
αντιμετώπιση της ανοσολογικής αντίδρασης του
ανθρώπινου οργανισμού
στην ιική μόλυνση.
Η καθημερινή κλινική
πρακτική και η ιατρική
εμπειρία
Στην Ελλάδα, το Remdesivir
συστήνεται και από το
θεραπευτικό αλγόριθμο
που εφαρμόζεται στα νοσοκομεία αναφοράς. Στην
καθημερινή πρακτική και
σύμφωνα με τον ελληνικό
αλγόριθμο, η ρεμδεσιβίρη
συγχορηγείται με δεξαμεθαζόνη για την αντιμετώπιση ασθενών που έχουν
ανάγκη χορήγησης οξυγόνου και η κλινική εμπειρία
που αποκτήθηκε από το
περασμένο καλοκαίρι είναι
πλέον μεγάλη και αντίστοιχα εντυπωσιακή ως προς
τα αποτελέσματά της.
Ιατροί πρώτης γραμμής
από νοσοκομεία αναφοράς, αλλά και πανεπιστημιακοί, έχουν αναφερθεί στα
θετικά αποτελέσματα της
χρήσης του Remdesivir, σε
δημόσιες δηλώσεις τους,
σημειώνοντας πως πρόκειται για φάρμακο που
βοηθά στην καλή εξέλιξη
της πορείας των ασθενών,
ειδικά με την έγκαιρη χορήγησή του.
Ως το μόνο φάρμακο που
έχει λάβει έγκριση για τη
θεραπεία των ασθενών με
Covid-19, για τους Έλληνες
ιατρούς είναι και το μοναδικό αντι-ιικό που έχουν
μέχρι στιγμής στη φαρέτρα τους. Και όπως οι ίδιοι
επιβεβαιώνουν πρόκειται
για ένα φάρμακο ασφαλές,
χωρίς παρενέργειες που
έχουν λάβει ήδη και στην
Ελλάδα οι περισσότεροι
(χιλιάδες σήμερα) από
τους ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία.
Για το επόμενο διάστημα,
η επικείμενη αποδέσμευσή του και για παιδιατρική χρήση, θα διευρύνει
το εύρος αντιμετώπισης
περιστατικών covid-19
που απαιτούν νοσηλεία σε
ολόκληρο τον πληθυσμό,
προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες
και προοπτικές πλήρους
θεραπείας.

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

BRITISH COLUMBIA
BUSINESS DIRECTORY
Appliance Service

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

_____________________-

Restaurants

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

Dimitrios Arsoniadis

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

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

_____________________

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

__________________

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

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

Pegasus Pizza
Pick-up & Delivery
106-221Ioco Rd., Port Moody Bc
Tel: 604-461-3000
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Τι δείχνουν οι αποκαλύψεις του μαφιόζου Πεκέρ
για τη φύση του καθεστώτος Ερντογάν
Του Κώστα Ράπτη

και επίδοξος διάδοχος
του Ερντογάν. Πρόκειται
για το μόνο “αυτόφωτο”
πρόσωπο στην τουρκική
κυβέρνηση, με δικά του
βάση εξουσίας, γεγονός
που δεν επιτρέπει στον
Ερντογάν να το ελέγξει
πλήρως, ούτε και να τον
παραμερίσει.

Με “έναν τρίποδα και ένα
βίντεο”, σύμφωνα με την
αγαπημένη έκφραση του
ιδίου, ο 49χρονος Τούρκος
αρχιμαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος φέρεται να
έχει καταφύγει στο Ντουμπάι, εξακολουθεί να σφυροκοπά τους κρατούντες
στη γείτονα.
Τα οκτώ συνολικά βίντεο
τα οποία έχει αναρτήσει στο κανάλι του στο
YouTube μετρούν αθροιστικά πάνω από 67 εκατομμύρια θεάσεις – με το
τελευταίο να εμφανίζεται
στις 30 Μαΐου και να προχωρά τις αποκαλύψεις εις
βάρος του κυβερνώντος
κόμματος ένα βήμα παραπέρα, καθώς ο Πεκέρ
ισχυρίζεται ότι υπό την
κάλυψη φορτίων ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους
Τουρκομάνους της Συρίας,
της οποίας την αποστολή
οργάνωσε ο ίδιος το 2015,
η τουρκική παραστρατιωτική οργάνωση Sadat
απέστειλε οπλισμό στην
Τζάμπατ Αλ Νούσρα, θυγατρική της Αλ Κάιντα.
Η οργάνωση Sadat, η
οποία έπαιξε ρόλο στην
καταστολή του αποτυχημένου πραξικοπήματος
του 2016, αποκαλείται και
“παράλληλος στρατός του
Ερντογάν” και έχει ιδρυθεί από τον διατελέσαντα
και προεδρικό σύμβουλο,
Αντάν Τανριβερντί.

Επιπλέον, ο Πεκέρ κάνει
λόγο για την πολιτικο-επιχειρηματική “ιεραρχία”
από την οποία περνούσε
κάθε έγκριση για διεξαγωγή παράνομου εμπορίου,
όγκου μερικών δισεκατομμυρίων, ανάμεσα στην
Τουρκία και την ανταρτοκρατούμεη βόρεια Συρία.

την αντιπαράθεση.

Προσωπική βεντέτα ή κάτι
βαθύτερο;
Άγνωστο είναι επίσης αν
αυτό που παρακολουθούμε είναι απλώς μια προσωπική βεντέτα ή έχει
βαθύτερα χαρακτηριστικά
– που να αφορούν ενδεχομένως και την επιθυμία
της Ουάσιγκτον να επαΦυσικά, ουδείς είναι σε ναφέρει στο άρμα της την
θέση να διασταυρώσει Τουρκία, ιδεωδώς με πατους ισχυρισμούς του Πε- ραγκωνισμό του Ερντογάν.
κέρ. Ωστόσο, ο παντουρκιστικών πεποιθήσεων Υπενθυμίζεται ότι ο Πεκέρ
αρχιμαφιόζος, ο οποίος άρχισε τις αποκαλύψεις
από κρατούμενος για σύ- του ανακαλώντας γεγονόσταση εγκληματικής ορ- τα της δεκαετίας του ‘90
γάνωσης βρέθηκε μετά το οπότε το “βαθύ κράτος”,
2016 να είναι “ευυπόλη- με συμμετοχή και του ιδίου
πτος επιχειρηματίας” και και υπό την καθοδήγηση
ευνοούμενος της εξουσίας του τότε υπουργού Εσωμέχει πέρσι, οπότε αναγκά- τερικών Μεχμέτ Αγάρ,
στηκε να εγκαταλείψει την φέρεται να προχώρησε
Τουρκία, φέρεται αποφα- στη δολοφονία ενός επιχεισισμένος να κλιμακώσει ρηματία και ενός Τουρκο-

κύπριου δημοσιογράφου.
Επιλέον, ο Πεκέρ ισχυρίστηκε ότι ο Αγάρ εξακολουθεί να είναι και σήμερα
το πρόσωπο-κλειδί σε ποικίλες σκοτεινές υποθέσεις
και ότι ο γιος του, βουλευτής του κυβερνώντος
κόμματος, εμπλέκεται,
όπως και ο γιος του μέχρι
πρότινος πρωθυπουργού
Μπιναλί Γιλντιρίμ, στο
“άνοιγμα” νέων διαδρόμων λαθρεμπορίας ναρκωτικών μέσω Λατινικής
Αμερικής και κατεχόμενης
Κύπρου.

Όπως πάντως επισημαίνει,
μιλώντας στο Ahval News,
ο πολιτικός επιστήμονας
και καθηγητής στην Τσεχία, Γκιοκχάν Μπατζίκ, ο
εκάστοτε υπουργός Εσωτερικών είναι ακριβώς ο
“κόμβος” συνάντησης του
“τυπικού” και του “άτυπου”
τομέα της εξουσίας, που
συνυπάρχουν από τότε
που ιδρύθηκε η Τουρκική Δημοκρατία. Στην παρούσα φάση, μάλιστα, η
τουρκική ελίτ αισθάνεται
ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν επαρκούν για την
επιβίωσή της και για αυτό
καταφεύγει όλο και συχνότερα στους “άτυπους”,
πρόσθεσε.

Ωστόσο, μιλώντας επίσης
στο Ahval News ο Τούρκος ερευνητής στη Γερμανία Γεκτάν Τουρκγιλμάζ
υποστηρίζει ότι η τωρινή
Το μένος του Πεκέρ συ- κατάσταση ξεπερνά οτιγκεντρώνει κατεξοχήν ο δήποτε γνωρίζουμε από
άλλοτε προστάτης του, το παρελθόν.
Μεχμέτ Σοϊλού, υπουργός
Εσωτερικών, μέγας αντα- Η σχέση κράτους και μαφίγωνιστής του προεδρικού ας στην Τουρκία, υποστηγαμπρού Μπεράτ Αλμπα- ρίζει, άνθισε κατά τη διάρϊράκ, φίλος των συμπο- κεια του Ψυχρού Πολέμου,
λιτευόμενων εθνικιστών στο όνομα της “κομμου-

νιστικής απειλής”, με τη
διαμόρφωση μηχανισμών
τύπου Gladio, όπως συνέβη και στην Ιταλία ή την
Ελλάδα. Κατόπιν, η “κουρδική απειλή” έδωσε νέα
μορφή στη σχέση αυτή,
Ωστόσο, η διάρρηξη της
συμμαχίας του Ερντογάν
με τους Γκιουλενιστές και
η αλληλοκατεδάφιση των
θεσμών μετά το 2016 οδήγησε σε έλλειψη κατάλληλων κρατικών στελεχών
και στην επικράτηση ενός
κλίματος παράνοιας, καθώς ο “εσωτερικός εχθρός”
προερχόταν για πρώτη
φορά από το σουνιτικό
στρατόπεδο και θα μπορούσε να είναι πανταχού
παρών. Το κενό αυτό κάλυψε το οργανωμένο έγκλημα όσο ποτέ πριν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
αυτή η μετάλλαξη της
εξουσίας στην Τουρκία
δεν αφορά μόνο την εσωτερική σκηνή, αλλά και τη
διεθνή συμπεριφορά. Οι
μέθοδοι της μαφίας προβάλλουν πλέον ως ένας
τρόπος άσκησης πολιτικής, τον οποίο η γειτονική
χώρα φιλοδοξεί να κατοχυρώσει για τον εαυτό
της. Και μόνο οι απαγωγές
Γκιουλενιστών αντιπάλων
του Ερντογάν από χώρες
του εξωτερικού ή η μεταφορά παραστρατιωτικών
στα μέτωπα στα οποία η
Τουρκία επιθυμεί να παρεμβληθεί (λ.χ. Λιβύη, Καύκασο) το εικονογραφούν
αυτό χαρακτηριστικά.

Γιατί το δημογραφικό αποτελεί «βόμβα»
στα θεμέλια της Κίνας
Γιάννης Μαντζίκος
Για την Κινεζική ηγεσία η
οποία φιλοδοξεί να πάρει
τα οικονομικά σκήπτρα
από τις ΗΠΑ το δημογραφικό ζήτημα εξελίσσεται
σε ένα σοβαρό και απειλητικό πρόβλημα, ανάλογο
με αυτό που ανέστειλε
πριν τρεις δεκαετίες τη «ξέφρενη» πορεία της Ιαπωνίας προς την οικονομική
πρωτοκαθεδρία.
Η Κίνα ανακοίνωσε τη
Δευτέρα, 31 Μαΐου, ότι
τα παντρεμένα ζευγάρια
μπορούν να αποκτήσουν
έως και τρία παιδιά μια
αλλαγή η οποία εγκρίθηκε
κατά τη διάρκεια συνάντησης του πολιτικού γραφείου του ΚΚ Κίνας υπό την
προεδρία του Προέδρου
Σι Τζινπίνγκ, ανέφερε το
επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

γυναίκα για το 2020, κάτι
που παραπέμπει σε γηρασμένες κοινωνίες όπως η
Ιαπωνία και η Ιταλία.

σχεδιασμό, έως τις δημοσιονομικές δαπάνες, ενώ
αποκαλύπτονται δημόσια
μόνο αφού όλοι οι τομείς
της κυβέρνησης έχουν
ομοφωνία σε σχέση με
αυτά. Και ένας πληθυσμός
που «γερνάει» δεν είναι
καθόλου «καλά μαντάτα»
για μια βιομηχανική δύναμη έντασης εργασίας σαν
την Κίνα.

Οι εκτιμήσεις ήθελαν την
ιαπωνική οικονομία να
ξεπερνάει σε μέγεθος την
αμερικανική στο εγγύς
μέλλον, για να αναδειχθεί
στη μεγαλύτερη στον κόσμο, κάτι που εν τέλει δεν
κατάφερε ποτέ λόγω του
Στις αρχές Μαΐου, η απο- δημογραφικού προβλή- Πριν από μερικά χρόνια,
γραφή της Κίνας έδειξε ότι ματος και των μεγάλων οι κινεζικές αρχές άρχισαν
ο πληθυσμός αυξήθηκε με επιπέδων χρέους.
να ανατρέπουν την επί
τον πιο αργό ρυθμό κατά
δεκαετίες «πολιτική για
την τελευταία δεκαετία Τα πληθυσμιακά μεγέθη ένα παιδί» και να επιτρέαπό αυτή του 1950, σε της Κίνας, είναι ένα εξαι- πουν στους ανθρώπους να
1,41 δισεκατομμύρια. Τα ρετικά ευαίσθητο θέμα, έχουν δύο παιδιά. Όταν το
δεδομένα έδειξαν επίσης καθώς καθορίζουν σχεδόν 2016 επιτράπηκε το δεύτεένα ποσοστό γονιμότη- τα πάντα, από τις πολιτι- ρο παιδί ανά οικογένεια, οι
τας μόλις 1,3 παιδιών ανά κές για τον οικογενειακό γεννήσεις αυξήθηκαν προ-

νήσεων δεν αλλάζει πρα- ο προϋπολογισμός για την
κτικά πολλά πράγματα, παιδεία ήταν περίπου 4%.
καθώς δεν συνοδεύεται με
γενναία κίνητρα.
Βλέποντας την εν εξελίξει
γήρανση του πληθυσμού
Εκτιμήσεις αναφέρουν και τις προσδοκώμενες ελπως το μέσο παιδί κοστίζει λείψεις σε εργατικό δυνασυνολικά 191.000 γιουάν μικό, το κινέζικο καθεστώς
για να ανατραφεί στα πρώ- προχώρησε σε περαιτέρω
τα χρόνια της ζωής του, με ενέργειες. Ανάμεσα σε
τα παιδιά στις πόλεις να άλλες, η αύξηση του ορίου
κοστίζουν 273.200 γιουάν συνταξιοδότησης, ως τμήκαι τα παιδιά στις επαρχίες μα του 14ου πενταετούς
143.400 γιουάν. Αυτά τα πλάνου, το οποίο στοχεύει
νούμερα ισχύουν σε μια να μετατοπίσει το έτος
χώρα, όπου 600 εκατ. άν- χορήγησης σύνταξης για
σωρινά, όμως η τάση δεν θρωποι είναι υποχρεωμέ- άνδρες και γυναίκες στα 65
διατηρήθηκε καθώς άλλοι νοι να ζουν με 1000 γιουάν χρόνια, από 60 και 55 ετών
παράγοντες, όπως το οικο- τον μήνα.
αντίστοιχα.
νομικό κόστος, το υψηλό
κόστος της στέγης αλλά Εξάλλου, όπως αναφέρει Παρόλα αυτά, αναλυτές
και οι δαπανηρές σπουδές ανάλυση του Reuters, οι τονίζουν ότι ούτε αυτή η
έδρασαν ανασταλτικά για κυβερνητικές δαπάνες τις προσέγγιση θα λύσει το
οποίες είχε υποσχεθεί η πρόβλημα κυρίως γιατί
τα ζευγάρια.
κυβέρνηση της χώρας πριν θα μειωθεί ο αριθμός των
Παράλληλα ρόλο παίζει την άρση του περιορισμού «παππούδων» που θα είναι
και το γεγονός ότι στην του «ενός παιδιού» δε θε- σε θέση να «κρατούν» τα
οικονομική παραγωγή με- ωρούνται και οι πλέον παιδιά για όσο εργάζονται
τέχουν πλέον ενεργά και οι γενναιόδωρες.
και οι δύο γονείς τους.
γυναίκες οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις προτι- Συγκεκριμένα, οι δαπά- Όπως χαρακτηριστικά δήμούν την καριέρα από την νες για την υγειονομική λωσαν διεθνείς αναλυτές,
τεκνοποίηση, σύμφωνα με περίθαλψη είναι σταθε- το θέμα είναι εξαιρετικά
ρά «μίζερες», φτάνοντας πιεστικό, επισημαίνοντας
το περιοδικό Economist.
στο 3% του ΑΕΠ το 2018, ότι «όλοι γνωρίζουν το
Την ίδια ώρα ειδικοί ανα- σύμφωνα με στοιχεία της πρόβλημα και ότι κάτι
φέρουν ότι η ανακοίνωση Παγκόσμιας Τράπεζας – πρέπει να κάνει το Πεκίνο»,
του Πεκίνου για την άρση στο μισό του παγκόσμιου ωστόσο το θέμα παραμέτου περιορισμού των γεν- μέσου όρου. Την ίδια ώρα, νει το τι θα κάνει.
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Τουρισμός, η αυτοκαταδίκη μας

Χρήστος Γιανναράς
Κάποτε οι Ελληνες, «αεί
παίδες», είχαμε θυμώσει
πολύ που, με εντολή των
Βρυξελλών, χιλιάδες ελαιόδεντρα (εφιαλτικός αριθμός) ξεριζώνονταν από την
ελληνική γη. Οι Ευρωπαίοι,
συνδιαχειριστές και συγκυρίαρχοι πια της γης
μας, εξηγούσαν ότι πρόκειται για «συντονισμό»
και «προγραμματισμό»
της παραγωγής του ελαιόλαδου στην Ε.Ε. Δεν μας
ήρθαν ποτέ πληροφορίες
ή εικόνες από ανάλογες
μανιασμένες δενδροκτονίες σε άλλες, μεσογειακές
χώρες-μέλη της Ε.Ε.
Ανάλογο έγκλημα υποστήκαμε με τη, διατεταγμένη
και πάλι, καταστροφή των
ψαροκάικων στις ελληνικές θάλασσες. Σπάνιας
ομορφιάς και δεμένα με
τη ζωή μας των Ελλήνων
ξύλινα σκαριά, κόπηκαν
κομμάτια, για να ικανοποιηθεί ο «σχεδιασμός»
της μεσογειακής αλιείας

χείων είναι αλλοδαποί. Ο
εφοδιασμός τους σε τρόφιμα και χρειώδη, εισάγεται.
Ακόμα και τα μικρά, στρογγυλά ψωμάκια για το πρωινό έρχονται, κατεψυγμένη
ζύμη, από την Κίνα! Το ίδιο
και οι πολυδιαφημιζόμενες
«ελληνικές σπεσιαλιτέ» –
ναι, ο περιώνυμος «ελληνικός» μουσακάς φτάνει,
από τους μανδαρίνους των στα προσφιλέστερα από
Βρυξελλών.
τους τουρίστες νησιά, με
πτήσεις από την Κίνα!
Από τότε κιόλας (πόσα
χρόνια τώρα;), με την τρα- Οι μικρομαγαζάτορες τουγωδία της ελιάς και του ριστικών ειδών, σε φημιψαροκάικου, άρχισε να κυ- σμένο για το πλήθος των
κλοφορεί, σαν μουλλωχτή επισκεπτών του νησί, επιαγανάκτηση στο μυαλό χείρησαν κάποτε στατιστικαι στη γλώσσα των Ελλή- κή καταγραφή της αγορανων, η «διάγνωση»: «Μας στικής συμπεριφοράς των
δέχθηκαν στην Ε.Ε. μόνο αλλοδαπών: Οι μετρήσεις
για γκαρσόνια και λακέδες κατέδειξαν ότι τα χρήματα
των διακοπών τους: Να που ξοδεύει ο τουρίστας
σηκώνουμε τις βαλίτσες για να ψωνίσει ενθύμια –
τους, να τους σερβίρουμε δωράκια από την Ελλάδα,
τα διεθνή φαγητά και ποτά είναι, κατά μέσον όρο, 12
τους, να τους χορεύουμε ευρώ! Οπότε, αυτονόητα,
ολίγο “συρτάκι” για την το ασήμαντο κέρδος τους
πλήξη τους». Και η διάγνω- οι μικρομαγαζάτορες το
ση επαληθεύεται, σήμερα αναζήτησαν στη φτηνιάριπια, προκλητικά.
κη και ακαλαίσθητη μαζική
παραγωγή ευτέλειας από
Η πιο οδυνηρή πρόκλη- την ασιατική φτώχεια, που
ση είναι (με απολύτως τροφοδοτεί και τους τουδική μας ευθύνη) ότι ο ρίστες σε Ρώμη, Παρίσι,
πολυδιαφημιζόμενος σαν Λονδίνο – όπου της γης
πολύφερνος τουρισμός ενεσκήπτει σαν λοιμική
αποφέρει μάλλον ασήμα- ο «βιομηχανοποιημένος
ντα ή μηδενικά οφέλη για τουρισμός».
την Ελλάδα: Η συντριπτική Το μοιραία μεταπρατικό,
πλειονότητα του έμμισθου δηλαδή καταθλιπτικά εθεπροσωπικού των ξενοδο-

λόδουλο ελληνώνυμο κρατίδιο, δεν είχε (δεν θέλησε
να έχει) ενεργό αντίσταση
στον «απόλυτο προορισμό» (praedestinatio) που
του καθόρισε η Δύση. Νομίσαμε ότι ο «τουρισμός»
ήταν η μαγική λύση εύκολου πλουτισμού μας. Μας
χαρίστηκε μια χώρα προνομιακής φυσικής ομορφιάς, απίστευτο δώρο.
Και η «ιθύνουσα τάξη»
στο ευρωλιγούρικο Ελλαδιστάν ανάθεσε στον
λαό – υποτακτικούς της
τον ρόλο του προαγωγού, μαστροπού, έμπορα
σωμάτων και ψυχών. Να
πουληθεί κάθε κληροδοτημένη αρχοντιά στον
υπόκοσμο των εργολάβων
της «ανάπτυξης»: Να καταστρέψει η πολυκατοικία τη
λειτουργία της οικογένειας
και της γειτονιάς, να έχει
προτεραιότητα η ατομική
ευκολία και όχι οι σχέσεις
κοινωνίας, όχι η λογική και
πανάρχαιη αυτοδιαχείριση
των κοινοτήτων.
Το σχολείο απαίτησαν να
γίνει χρηστικό, η γνώση
«εφόδιο», η άμιλλα και η
αριστεία κίνδυνος για την
ισοπεδωτική ομοιοτροπία,
για τον κρετινισμό της χρησιμοθηρικής φροντιστηριοποίησης της παιδείας. Το
γεγονός ότι το βασικότερο
εθνικό μας εισόδημα έγινε
ο τουρισμός, βεβαιώνει
την κρίσιμη επιλογή μας

να είμαστε ένας λαός που
επέλεξε για βιοπορισμό
τη μαστροπεία, το αυτοξεπούλημα, όχι τη δημιουργική ετερότητα. Με
αποτέλεσμα (ένα, ανάμεσα σε αναρίθμητα άλλα):
ο σημερινός Ελληνας να
ντρέπεται που είναι Ελληνας, ενώ ο Τούρκος να
είναι περήφανος που είναι
Τούρκος.
Είναι θαυμαστή η μεθοδικότητα που εξαφάνισε («ανεπαισθήτως») την
ελληνικότητα ως ζωντανή και ενεργό πρόταση
πολιτισμού: Καταλύθηκε,
μέσα σε μια βραδιά, από
μια χούφτα απαίδευτους
υπανθρώπους (θα επέμενα στον χαρακτηρισμό)
η συνέχεια της ζωής μιας
γλώσσας που λειτούργησε
τρεις χιλιάδες χρόνια, ως
πανανθρώπινο κλέος και
καύχημα. Είχε προηγηθεί
η μεθοδική εξαφάνιση
της αυτοδιαχειριζόμενης
κοινότητας στη δήθεν
«ελεύθερη» Ελλάδα. Και
ακόμα πιο πριν, ο ριζικός εκπροτεσταντισμός
της Εκκλησίας σε Μωριά,
Ρούμελη και νησιά, με τον
μετασχηματισμό της σε
«επικρατούσα (κρατική)
θρησκεία»!
Αυτές οι τρεις εγγυήσεις
αφελληνισμού των Ελλήνων τηρήθηκαν και τηρούνται με θρησκευτική ευλά-

βεια, επί σαράντα χρόνια
τώρα (τουλάχιστον). Η
διαδικασία του αφελληνισμού δεν είναι δύσκολη,
έχει την ακαταμάχητη δυναμική του πρωτείου της
κατανόησης, της γνώσης
ως ατομικά κατεχόμενης
βεβαιότητας. Δύσκολη
(απροκαθόριστη) είναι η
γνώση που γεννιέται «ανεπαισθήτως» από την εμπειρία, όπως γεννιέται η ζωή
από ένα ελάχιστο σπέρμα
θαμμένο στο χώμα. «Ως
εάν άνθρωπος βάλη τον
σπόρον επί της γης, και καθεύδη και εγείρητε, νύχτα
και ημέραν, και ο σπόρος
βλαστάνη και μηκύνηται
ως ουκ οίδεν αυτός, αυτομάτη γαρ η γη καρποφορεί» (Μάρκ. 4, 26-29).
Αν υπάρξει ποτέ αναβίωση
του Ελληνισμού, θα προκύψει, όχι με κηρύγματα,
προπαγάνδα, σπουδή της
γλώσσας, μίμηση θεσμών
του παρελθόντος – τίποτε
από αυτά. Θα γεννηθεί και
πάλι η ελληνική ετερότητα, μόνο και αν καταστεί
κοινή ανάγκη. Γι’ αυτό και
η διαπίστωση δεν συνιστά
πρόβλεψη ή αναμενόμενη
νομοτέλεια. Ολα τα πολύτιμα γεννιώνται (το είπαμε),
όπως το φυτό από τον
σπόρο. Και στη λεγόμενη,
ακόμα, Ελλάδα σήμερα,
σπέρνονται μόνο ζιζάνια,
όχι σπόροι. Παντού.

Γενοκτονία των Ποντίων: Προσδοκίες για ευρύτερη
αναγνώριση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις
Θεοδόσης Κυριακίδης
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η μνήμη έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε
ένα καίριο χαρακτηριστικό
της ανθρώπινης ταυτότητας και δραστηριότητας.
Όπως σημειώνει ο Ζακ Λε
Γκοφ μάλιστα η μνήμη και
η αναζήτηση της ταυτότητας «συνιστά μιαν από τις
θεμελιώδεις δραστηριότητες των ατόμων και των
κοινωνιών του σήμερα»1.
Το ζήτημα της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου
πέρασε από διάφορες φάσεις στην Ελλάδα.
Με πολύ κόπο οι πρόσφυγες και αργότερα οι
προσφυγικές οργανώσεις
κατάφεραν να το αναδείξουν τόσο ιστοριογραφικά όσο και στη δημόσια
σφαίρα. Μετά την μεταπολίτευση οι συνθήκες
υπήρξαν ευνοϊκές για την
ανάπτυξη του καθώς από
τη μια πλευρά οι πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς απέκτησαν κοινωνική
καταξίωση και οικονομική
ευμάρεια, ενώ από την
άλλη μετά τη δικτατορία
άρχισε να δημιουργείται
σ ταδιακά κατάλληλος
κοινωνικός και πολιτικός
παρεμβατικός χώρος για
μαζική συμμετοχή λαϊκών
στρωμάτων στη δημόσια
σφαίρα.

τοια ζητήματα οι συλλογικές οργανώσεις έθεσαν
αρχικά το ζήτημα με έναν
πρωτόγονο τρόπο και
αντίστοιχες υπήρξαν οι
αντιδράσεις. Χρειάστηκε
να περάσουν αρκετά χρόνια, συστηματική ερευνητική εργασία, κατάλληλος
ακτιβισμός ώστε να αρχίσουν να εμφανίζονται
αποτελέσματα σε αυτόν
τον αγώνα για την αναγνώριση του εγκλήματος από
τη διεθνή κοινότητα. Το
Ψήφισμα της Ένωσης Ακαδημαϊκών για τις Γενοκτονίες το 2007 (International
Association of Genocide
Scholars, IAGS) και η σταδιακή ιστοριογραφική
στροφή προς την κατανόΆπειρες όπως ήταν σε τέ- ηση της Γενοκτονίας που

πραγματοποίησαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί
ως μια ενιαία προσπάθεια
εξολόθρευσης όλων των
χριστιανικών πληθυσμών
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθορίζεται ως ένα
σημείο καμπής τόσο στο
ζήτημα της ιστοριογραφίας όσο και στο ζήτημα της
διεθνούς αναγνώρισης.
Η φετινή ηχηρή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον αμερικανό
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν
προκαλεί σχεδόν αντανακλαστικά την σκέψη για
το μέλλον αντίστοιχα της
περίπτωσης των Ελλήνων
του Πόντου αλλά και των
υπολοίπων Ελλήνων της
Μικράς Ασίας και της Αν.

Είναι γεγονός πως οι ποντιακές οργανώσεις, με
όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχουν ωριμάσει
και αντιλαμβάνονται ότι
για την επιτυχία του συγκεκριμένου σκοπού, της
διεθνούς δηλαδή αναγνώρισης της Γενοκτονίας, χρειάζεται σύμπραξη
ερευνητικών και ακτιβιστικών κέντρων, καθώς και
πολιτική βούληση. Αυτή η
τελευταία, η πολιτική βούληση και η κατανόηση ότι
η ένταξη του ζητήματος
στην ατζέντα των διμερών
αλλά και διεθνών σχέσεων
της Ελλάδας συνιστά μια
ανάγκη, θα δώσει ίσως στο
μέλλον ουσιαστικότερα
Θράκης. Θα τύχει άραγε αποτελέσματα.
παρόμοιας αναγνώρισης;
Κλείνοντας, αξίζει να σηΑρχικά πρέπει να υπο- μειωθεί ότι υπήρξαν τα
γραμμίσουμε ότι οι ορ- τελευταία χρόνια θετικές
γανώσεις της αρμενικής εξελίξεις στον επιστημοδιασποράς επιδίδονται νικό τομέα καθώς με την
συστηματικά σε αυτόν τον δημιουργία της Έδρας Ποαγώνα για πάνω μια πε- ντιακών Σπουδών στο Αριντηκονταετία. Παράλληλα στοτέλειο Πανεπιστήμιο
εκατομμυριούχοι Αρμένιοι Θεσσαλονίκης το 2017 και
έχουν χρηματοδοτήσει στη συνέχεια το 2019 του
συστηματικά αρμενικές Κέντρου Ποντιακών Ερευέδρες Σπουδών (με έμφα- νών δόθηκε η δυνατότητα
ση στη Γενοκτονία) στα κα- να εντατικοποιηθεί η έρευλύτερα πανεπιστήμια του να γύρω από το ζήτημα
κόσμου και ιδιαίτερα στις και να αναπτυχθούν διάΗ.Π.Α. Επιπλέον, έμπειρες φορες διεθνείς συνεργαακτιβιστικές οργανώσεις σίες. Παράλληλα έχει ήδη
ασκούν συστηματικά τις συγκεντρωθεί σημαντικό
απαραίτητες πολιτικές πι- αρχειακό υλικό και έχει
έσεις.
δημιουργηθεί μια καλή βι-

βλιοθήκη διαθέσιμη στους
φοιτητές, ερευνητές και
ειδικούς επιστήμονες.
Το γεγονός όμως ότι η
συγκεκριμένη Έδρα δεν
προήλθε από πολιτική
βούληση, αλλά από ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς
και το γεγονός ότι με τη
συγκεκριμένη μορφή καθίσταται αδύνατη η υποστήριξη μεταπτυχιακών και
διδακτορικών διατριβών
δεν αίρει τον προβληματισμό για το μέλλον των
συγκεκριμένων ερευνών.
Μια κρατική πρωτοβουλία δημιουργίας αντίστοιχων εδρών, οι οποίες θα
μπορούν να αναθέτουν
και να αναλαμβάνουν την
εποπτεία διδακτορικών
διατριβών κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία.
Ωστόσο κανείς δεν μπορεί
να αρνηθεί ότι τόσο πολιτικά, όσο και επιστημονικά
το ζήτημα έχει ωριμάσει
σε σημαντικό βαθμό με
συνέπεια να θεωρούμε
ότι σύντομα στο μέλλον
θα προκύψουν σημαντικά
αποτελέσματα.
*O Θεοδόσης Κυριακίδης
είναι Δρ. Ιστορίας, Επιστ.
Συνεργάτης Έδρας Ποντιακών Σπουδών Α.Π.Θ
Παραπομπές
1. Ζακ Λε Γκοφ, Ιστορία και
Μνήμη, Αθήνα 1998, 143.
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Οδοιπορικό στον Πόντο
συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος
του Κωνσταντίνου Φωτιάδη
Η οθωμανική κατοχή
Με την άλωση της Πόλης
το 1453 και της Τραπεζούντας το 1461 αρχίζει και
για τον ποντιακό ελληνισμό η σκληρή οθωμανική
κυριαρχία. Το παλάτι των
Κομνηνών μετατράπηκε
σε στρατώνα γενιτσάρων,
όπου οκτακόσιοι νέοι έγιναν γενίτσαροι και ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού μεταφέρθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Η μητρόπολη των Κομνηνών, η
Παναγία η Χρυσοκέφαλος,
έγινε τζαμί, ενώ πολλοί
Έλληνες των πλούσιων
παραλιακών πόλεων και
των χωριών πήραν τον
δρόμο της εξόδου και της
προσφυγιάς. Άλλοι μετοίκησαν στα παράλια
της μεσημβρινής και της
νότιας Ρωσίας, άλλοι στις
παραδουνάβιες περιοχές
και άλλοι στις απάτητες
βουνοκορφές του εσωτερικού Πόντου, κτίζοντας
καινούργια ελληνικά χωριά
και πόλεις, οι οποίες έγιναν
νέα πολιτισμικά κέντρα και
δέχονταν φιλόξενα κάθε
καταδιωγμένο Έλληνα.
Οι πρωτεργάτες της Επανάστασης του 1821, οι
αδελφοί Αλέξανδρος και
Δημήτριος Υψηλάντης,
ήταν Ποντιόπουλα της
διασποράς. Οι εσωτερικές
και οι εξωτερικές μετοικεσίες μπορεί να αλλοίωσαν
την πληθυσμιακή κοινωνική και οικονομική δομή
της ελληνικής κοινωνίας,
αλλά δεν μπόρεσαν να την
τραυματίσουν θανάσιμα,
γιατί τα μόνιμα όπλα του
ελληνισμού, η θρησκεία,
η γλώσσα και η μακραίωνη ελληνική πολιτιστική
παράδοση, αντιστάθηκαν
στην οσμανική βία.
Ωστόσο, πολλοί από εκείνους που έμειναν στα μέρη

κογένεια έχει και μια ιδιαίτερη τραγική ιστορία. Η τυραννία των σατράπηδων, ο
θρησκευτικός φανατισμός
των μουσουλμάνων, οι
πιέσεις και οι διωγμοί των
ντερεμπέηδων, τα συνεχή
βασανιστήρια λύγιζαν το
ανθρώπινο ηθικό και οδηγούσαν στην εξωμοσία.
Όσοι αντιστάθηκαν, οι
νεομάρτυρες που μαρτύρησαν δημόσια στο όνομα
του χριστιανισμού αποκηρύσσοντας τον ισλαμισμό,
οι κλέφτες και οι αντάρτες,
τα παλικάρια του Πόντου
που κατέφυγαν στις δυσπρόσιτες , έγιναν ηρωικά
πρότυπα.
Τους πρώτους αιώνες της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν εκδιώχθηκαν μόνο
οι Έλληνες του Πόντου,
αλλά κινδύνευσε πολλές
φορές σοβαρά και ο πολιτισμός τους: Το 1764 η
Κερασούντα, εξαιτίας του
εμφυλίου πολέμου των
μικρών τυραννίσκων, καταστράφηκε ολοσχερώς.
Την ίδια τύχη είχε και η
κωμόπολη Κόραλλα το
1811, ενώ η Τραπεζούντα
συρρικνωνόταν από την
πείνα και την εξαθλίωση.
Η στυγνή βία και η τυραννία των σουλτάνων και
των τοπαρχών ανάγκαζε
συνέχεια τις περισσότερες
ελληνικές οικογένειες να
μετακινούνται προς τα

Η συστηματική εκμετάλλευση των μεταλλείων
είχε αρχίσει στις αρχές
του 16ου αιώνα. Οι Έλληνες μεταλλωρύχοι είχαν
αποκτήσει μια σχεδόν μονοπωλιακή θέση σε όλους
τους τομείς των ορυχείων.
Γι’ αυτόν τον λόγο έγιναν
αναντικατάστατοι στην
αυτοκρατορία και η Πύλη
αναγνώρισε αμέσως τη
σημασία που είχαν τα ορυχεία αργύρου, μολύβδου
και χρυσού στην ποντιακή
ενδοχώρα. Οι σουλτάνοι,
που χρειάζονταν χρήματα
για τη συνέχιση των κατακτητικών τους πολέμων,
έθεσαν όλα τα ορυχεία και
μεταλλουργεία υπό την
εποπτεία τους. Πρώτος ο
Μουράτ Α΄ (1574-1595)
κρατικοποίησε τις στοές
και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εξασθενίζοντας
έτσι οικονομικά και πολιτικά τη δύναμη των τοπικών
τυραννίσκων, η αλαζονεία
και η απληστία των οποίων
απέβαινε εις βάρος της
ζωής, της προσωπικής
ελευθερίας και της περιουσίας των καταφρονεμένων
ραγιάδων. Τα προνόμια
που δόθηκαν στους μεταλλωρύχους οδήγησαν
πολλούς χριστιανούς στις
ποντιακές κοινότητες των
ορυχείων, ενώ ανάλογα
προνόμια είχαν επίσης
όσοι δούλευαν στα ναυ-

τους αναγκάστηκαν κάτω
από τις μεσαιωνικές πιέσεις των Οθωμανών ν’
αλλαξοπιστήσουν για να
σώσουν τη ζωή, την τιμή
και τις περιουσίες τους
και για ν’ απαλλαγούν από
την απάνθρωπη συμπεριφορά τους. Είναι αδύνατο
να περιγράψει κανείς τις
συνθήκες που βρίσκονταν
χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι
αλλαξοπίστησαν: κάθε
χωριό, κάθε πόλη, κάθε οι-

βουνά του Πόντου.
Από τις αρχές του 17ου
αιώνα ο ελληνισμός του
Πόντου άρχισε να ξαναριζώνει στον τόπο του,
να ξαναβρίσκει τον εαυτό του και να χρησιμοποιεί το πνεύμα και τις
ικανότητές του. Τη θέση
των Ελλήνων ενίσχυσαν
πολύ τα μοναστήρια και
τα μεταλλεία του Πόντου,
που ήταν γνωστά από την
πρώιμη βυζαντινή εποχή.

πηγεία.
Στη μακραίωνη περίοδο
της δουλείας μπόρεσε μια
μεγάλη κατηγορία χριστιανών να αντισταθεί στο καρκίνωμα των εξισλαμισμών.
Ήταν οι Κρυπτοχριστιανοί
ή Κλωστοί ή Κρυφοί ή
Γυριστοί ή Τενεσούρηδες.
Ήταν οι λαθρόβιοι χριστιανοί που αναγκάστηκαν να
δεχτούν, εξωτερικά μόνο,
τον ισλαμισμό, διατηρώντας στα βάθη της ψυχής

τους τη χριστιανική πίστη
και, όπου οι συνθήκες το
επέτρεπαν, την ελληνική
γλώσσα. Μ’ αυτό το θανάσιμο παιχνίδι έμειναν
πιστοί στην ορθοδοξία και
την εθνική τους ταυτότητα.
Το μεγαλύτερο μέρος των
κρυπτοχριστιανών έζησε
και ζει ακόμη στον Πόντο,
ενώ σε μικρότερη κλίμακα
το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού παρατηρήθηκε επίσης στην Αλβανία,
την Κύπρο, την Κρήτη, την
Κωνσταντινούπολη, την
Καππαδοκία και τα νησιά
του Αιγαίου.
Σήμερα φαίνεται ασύλληπτο πώς μπόρεσαν οι
Έλληνες αυτοί να διατηρήσουν από γενιά σε γενιά κρυφό το μυστικό της
χριστιανικής τους πίστης,
όταν ξέρουμε πως το Κοράνι καταδικάζει ρητά
τους αποστάτες με ταπεινωτικό θάνατο. Τα μεγάλα
μοναστήρια του Πόντου
κατείχαν ξεχωριστή θέση
στην υποστήριξη των κρυπτοχριστιανών και των
νεομαρτύρων. Χάρη στη
διπλωματία τους έσωσαν
πολλές φορές ηθικά, πνευματικά, εθνικά και σωματικά τους καταδιωκόμενους
χριστιανούς.
Η άνθιση του Πόντου
Το φαινόμενο της αποκρυφίας, που συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, αποκαλύφθηκε
για πρώτη φορά επίσημα
το 1856. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου, εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του
σουλτανικού διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν, που
υποσχόταν θρησκευτική
και πολιτική ελευθερία σε
όλους τους υπηκόους της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συγκεντρώθηκαν
τον Μάρτιο του 1857 στη
μονή της Θεοσκεπάστου
και εκεί ορκίστηκαν να
αγωνιστούν μέχρι την τελική νίκη, αψηφώντας την
εξορία, τον θάνατο και τ’
άλλα βασανιστήρια με τα
οποία τους εκβίαζαν οι
οθωμανικές αρχές. Η αντιπροσωπευτική επιτροπή,
που ορίστηκε από τους
κρυπτοχριστιανούς, με
επιστολή της προς τις πρεσβείες των Μ. Δυνάμεων,
προς το Πατριαρχείο και
προς την Υψηλή Πύλη πέτυχε να αναγνωριστούν οι
πρώτοι κρυπτοχριστιανοί
ως χριστιανοί.
Το 1856, η επιτόπια έρευνα
που έγινε στην περιοχή του
Πόντου για την καταγραφή

των κρυφών χριστιανών
είχε ως αποτέλεσμα μια
έκθεση η οποία σήμερα
βρίσκεται στα αρχεία του
Φόρεϊν Όφις και βεβαιώνει τον μεγάλο αριθμό
των κρυπτοχριστιανών
κατοίκων. Παρά τη διακοπή της έρευνας από τις
οθωμανικές αρχές, από
τον φόβο του εκχριστιανισμού και εξελληνισμού της
περιοχής, οι κάτοικοι πολλών περιοχών (Κρώμνης,
Ματσούκας, Σουρμένων,
Σάντας, Ιμέρας) σήκωσαν
τη σημαία της εθνικοθρησκευτικής επανάστασης.
Το 1857, οι επιτροπές που
δημιουργήθηκαν κατέγραψαν 30.000 κρυφούς χριστιανούς, ενώ ολόκληρα
χωριά, το ένα μετά το άλλο,
αποκάλυπταν το μυστικό
τους. Η πρώτη αυτή διπλωματική νίκη του 1857,
στην οποία συμμετείχαν
ενεργά και οι αντιπρόσωποι των Μ. Δυνάμεων, προκάλεσε ένα νέο εχθρικό και
αντιδραστικό κλίμα προς
τους χριστιανούς, όπως
περιγράφουν και οι εκθέσεις των υποπροξένων
Τραπεζούντας, Κυπριώτη
και Συναδινού, προς το
υπουργείο Εξωτερικών της
Ελλάδας και προς τον μητροπολίτη Τραπεζούντας
Κωνστάντιο.
Οι οθωμανικές αρχές,
μπροστά στον κίνδυνο
του εκχριστιανισμού και
εξελληνισμού ολόκληρου
του Πόντου, μηχανεύτηκαν διάφορους τρόπους
κατασ τολής, όπως τη
στρατολόγηση όλων όσοι
αναγνωρίστηκαν ως χριστιανοί. Η στρατολόγηση
όμως των κρυπτοχριστιανών, οι οποίοι αποκαλούνταν αρνησίθρησκοι από
τους Τούρκους, σήμαινε
σίγουρο θάνατο στα οθωμανικά στρατόπεδα. Γι’
αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι κρυπτοχριστιανοί
αναγκάστηκαν να φύγουν
στην ομόθρησκη Ρωσία.
Στα αρχεία του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας στη Μόσχα υπάρχουν πολλές εκθέσεις που
αναφέρονται στο δράμα
των κρυπτοχριστιανών. Το
1910, η νεοτουρκική βουλή αναγκάστηκε να αναγνωρίσει μια μεγάλη κατηγορία κρυπτοχριστιανών
ως γνήσιους χριστιανούς.
Οι περισσότεροι όμως από
αυτούς ήταν άτυχοι, γιατί
εγκλωβίστηκαν στην ανατολίτικη γραφειοκρατία.
Σύμφωνα με τις εκθέσεις
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και του
υπουργείου Εξωτερικών
της Ελλάδας, το 1914 επίσημα καταγραμμένοι ήταν
43.000 κρυπτοχριστιανοί.
Το δυσοίωνο κλίμα για
τους υπόδουλους Έλληνες άρχισε σταδιακά να
υποχωρεί μετά την παραχώρηση των ειδικών
προνομίων, γνωστών στην
παγκόσμια ιστορία με τους
νομικούς όρους Χάτι Σερίφ
(1839) και Χάτι Χουμαγιούν (1856).
Η θεωρητική ισονομία και
η θρησκευτική ελευθερία,
μαζί με την ανάπτυξη του
εμπορίου και της οικο -

νομίας, οδήγησαν στην
αύξηση του ποντιακού
πληθυσμού, την καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας και την ανάπτυξη της
νεοελληνικής συνείδησης.
Ο ποντιακός ελληνισμός
εγκατέλειψε τα κρησφύγετά του και κατέβηκε
στις παραλιακές περιοχές,
όπου έκτισε καινούργια
χωριά, εκκλησίες και σχολεία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πήρε ξανά
στα χέρια του το εμπόριο
ολόκληρου του Εύξεινου
Πόντου και της ενδοχώρας, ενώ η Τραπεζούντα
ξαναβρήκε τις παλιές της
δόξες. Το μέλλον της περιοχής προβλεπόταν ευοίωνο, χάρη στην εύφορη χώρα με την πλούσια
βλάστηση, τις απέραντες
δασικές εκτάσεις με έλατα,
πλατάνια, πεύκα και άλλα
δέντρα που κάλυπταν τις
περιοχές της Σινώπης, της
Τρίπολης, της Κερασούντας, της Τραπεζούντας
και των Σουρμένων. Στην
Κερασούντα είχαν ιδρυθεί
εργοστάσια ατμοπριόνων
για την παραγωγή ξυλείας
από έλατα.
Η γεωργική οικονομία στηριζόταν κυρίως στο σιτάρι,
το καλαμπόκι, το κριθάρι,
τα όσπρια, τα πορτοκάλια,
τα γεώμηλα και τα εξαίρετα καπνά, ιδιαίτερα των
περιοχών της Αμισού και
της Πάφρας. Τα τυροκομικά προϊόντα του Πόντου
ήταν και είναι επίσης δημοφιλή στις αγορές της Κωνσταντινούπολης και των
άλλων μεγαλουπόλεων.
Προς βορρά η οροσειρά
Παρυάδρου, πλούσια σε
μεταλλευτικά κοιτάσματα, έδωσε τη δυνατότητα
δημιουργίας μεταλλείων
αργύρου, χαλκού και μολύβδου στις περιφέρειες
της Αργυρούπολης και
της Τρίπολης. Εξίσου αναπτυγμένη ήταν η βιοτεχνία
στον χώρο της χρυσοχοΐας, της σιδηρουργίας και
της χαλκουργίας, καθώς
επίσης και η βιομηχανία
της ναυπηγικής. Η κύρια
πλουτοπαραγωγική πηγή
στα παράλια του Εύξεινου
Πόντου ήταν το διαμετακομιστικό εμπόριο, με
κυριότερα λιμάνια την Αμισό, την Τραπεζούντα, την
Κερασούντα, την Οδησσό,
τη Βραΐλα, το Νοβοροσίσκ
και τη Σεβαστούπολη.
Η Τραπεζούντα μέχρι το
1869 έλεγχε το 40% του
εμπορίου της Περσίας,
και το διαμετακομιστικό
εμπόριο απέφερε περίπου
200.000.000 φράγκα κέρδος τον χρόνο.
Οι Έλληνες διέθεταν εμπορικά υποκαταστήματα και
πρακτορεία μεταφορών
στη Ρωσία, την Περσία,
την Κωνσταντινούπολη, τη
Μασσαλία, την Αγγλία και
σε άλλες μεγάλες πόλεις
της Ευρώπης. Για μεγάλο
διάστημα και μετά το 1883
τέσσερις μεγάλοι ελληνικοί
τραπεζικοί και εμπορικοί
οίκοι της Τραπεζούντας
έλεγχαν μαζί με το υποκατάστημα της Τράπεζας
Αθηνών σχεδόν όλη την
συνέχεια στη σελίδα 22
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Οδοιπορικό στον Πόντο
συνέχεια από τη σελίδα 21
οικονομία του ανατολικού
Πόντου. Ανάλογη ήταν η
οικονομική κίνηση των
Ελλήνων και στις άλλες
πόλεις του Πόντου: Από
το εμπορικό λιμάνι της
Αμισού εξάγονταν μεγάλες
ποσότητες εξαιρετικού καπνού και άλλων εγχώριων
προϊόντων, ενώ το 1869
στην Αμισό, από τις 214
επιχειρήσεις της πόλης οι
156 ανήκαν στους Έλληνες. Στην Κερασούντα οι
εφοπλιστικοί και εμπορικοί
οίκοι των Κωνσταντινίδη,
Κακουλίδη, Σούρμελη και
Πισσάνη καταξιώθηκαν
στα μεγάλα εμπορικά κέντρα του Εύξεινου Πόντου,
αλλά και της Ευρώπης.
Η οικονομική άνθιση του
ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου
Πόντου είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική και
καλλιτεχνική αναγέννηση. Οι εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού κόσμου
πρόσφεραν γενναιόδωρα
ένα σεβαστό ποσό από
τα κέρδη τους υπέρ των
θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων και αξιόλογοι
επιστήμονες στέλνονταν
για ειδίκευση σε διάφορα
πανεπιστήμια της Ευρώπης, για να μεταφέρουν
στην πατρίδα τους τις νέες
επιστημονικές μεθόδους
διδασκαλίας.
Το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας, που είχε ιδρύσει το 1682 ο μεγάλος Τραπεζούντιος δάσκαλος του
Γένους Σεβαστός Κυμινήτης και λειτούργησε παρά
τις αντιξοότητες μέχρι το
1922, έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην πνευματική
και ηθική ανάπλαση των
Ελληνοποντίων και στην
ανάπτυξη της εθνικής τους
συνείδησης.
Στις αρχές του 20ού αιώνα
δεν υπήρχε ποντιακό χωριό χωρίς δικό του σχολείο
και δική του εκκλησία.
Σύμφωνα με τη στατιστική
του Πανάρετου, το 1913
στις επαρχίες των έξι μητροπόλεων του Πόντου
κατοικούσαν 697.000 Έλληνες, ενώ το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με τον Γ. Λαμψίδη, λειτουργούσαν 1.890
εκκλησίες, 22 μοναστήρια,
1.647 παρεκκλήσια και
1.401 σχολεία με 85.890
μαθητές!
Το ελληνικό τυπογραφείο
που στήθηκε το 1880 στην
Τραπεζούντα συνέβαλε
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και στην προετοιμασία ενός αγωνιστικού
κλίματος για την αντικατάσταση του οθωμανικού καθεστώτος από ένα
ελεύθερο και δημοκρατικό
πολίτευμα. Ο ελληνοκεντρικός προσανατολισμός
του κλίματος αυτού είχε ως
πρωτεργάτες την πρωτοεμφανιζόμενη αστική τάξη
και επιβεβαιώνεται από
συγκεκριμένα γεγονότα
που μαρτυρούν την πατριωτική δράση της. Από τον
ρωσο-οθωμανικό πόλεμο
του 1828-1829, μέχρι και
την κρητική εξέγερση του
1866-67, οι Έλληνες του

Πόντου ήταν παρόντες.
Ο 20ός αιώνας βρίσκει τον
ελληνισμό του Πόντου με
θεαματικό προβάδισμα
συγκριτικά με τις άλλες
εθνότητες της ευρύτερης
περιοχής στον οικονομικό
και τον πνευματικό τομέα.
Ωστόσο, η πολιτική εξόντωσης των Ελλήνων από
τις νεοτουρκικές κυβερνήσεις με τα οικονομικά,
εκπαιδευτικά, στρατιωτικά
και θρησκευτικά μέτρα
που επέβαλαν στις χριστιανικές εθνότητες, σε
αντιδιαστολή με τις δηλώσεις του προέδρου των
Η.Π.Α. Γ. Ουίλσον για την
αυτοδιάθεση των λαών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οδήγησαν κυρίως τους
Πόντιους της διασποράς
στη μεγάλη απόφαση να
αγωνιστούν για τη δημιουργία μιας αυτόνομης
Ποντιακής Δημοκρατίας.
Οι Έλληνες της διασποράς
ήταν πρωτεργάτες στους
αγώνες για τη δημιουργία
μιας αυτόνομης ποντιακής δημοκρατίας με βασικούς εκπροσώπους τούς
Κ. Κωνσταντινίδη από τη
Μασσαλία, Β. Ιωαννίδη και
Θ. Θεοφυλάκτου από το
Βατούμ, Ι. Πασσαλίδη από
το Σοχούμ, Λ. Ιωαννίδη και
Φ. Κτενίδη από το Κρασνοντάρ. Από τους Έλληνες
του ιστορικού Πόντου ξεχωρίζουν οι δύο σεβάσμιες
μορφές της Εκκλησίας,
ο μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος και ο
μητροπολίτης Αμάσειας
Γερμανός Καραβαγγέλης.
Η καταστροφή
Λίγες μέρες πριν από τη
ρώσικη κατοχή της Πόλης,
τον Απρίλιο του 1916, έγινε
η παράδοση της Τραπεζούντας από τον Τούρκο
Βαλή Μεχμέτ Τζεμάλ Αζμή
μπέη στον μητροπολίτη
Χρύσανθο, ο οποίος, λόγω
της συνετούς πολιτικής του
απέναντι στους μουσουλμάνους της περιοχής, έγινε
δεκτός από τους Ρώσους,
αλλά και από τους προξενικούς εκπροσώπους των

άλλων κρατών, ως ηγέτης
στην ευαίσθητη περιοχή,
όπου το αίμα των αθώων
Αρμενίων και Ελλήνων
ήταν ακόμη νωπό. Η δίχρονη προεδρία του ήταν
ένα αληθινό διάλειμμα
δημοκρατίας και αρμονικής συμβίωσης χριστιανών
και μουσουλμάνων. Τον
Φεβρουάριο του 1918 η
κατάσταση είχε αλλάξει
ριζικά, όταν, ύστερα από
την επικράτηση των μπολσεβίκων το 1917, ο ρώσικος στρατός εγκατέλειψε
την Τραπεζούντα και η
περιοχή ξαναπέρασε στην
κατοχή των Νεότουρκων.
Στις δύσκολες εκείνες στιγμές, χιλιάδες Έλληνες του
ανατολικού Πόντου και
του Καρς, για να γλιτώσουν
από τη γενοκτονική πολιτική των Νεότουρκων πήραν
τον δρόμο της φυγής προς
την εμφυλιοκρατούμενη
Ρωσία. Ο ξεριζωμός των
Ελλήνων ευαισθητοποίησε
τους Έλληνες της Ρωσίας, οι οποίοι ήδη από το
Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο,
τον Ιούλιο του 1917, στο
Ταϊγάνιο, αποφάσισαν την
εκλογή Κεντρικού Συμβουλίου για τη δημιουργία
ανεξάρτητου ποντιακού
κράτους, με προσωρινή
έδρα την πόλη Ροστόβ. Για
πρώτη φορά οι Πόντιοι της
διασποράς οργανώθηκαν
σε όλες τις μεγάλες πόλεις
της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο)
καθώς επίσης και στις πόλεις του εξωτερικού.
Στην Ευρώπη, πρωτεργάτης του αγώνα ήταν
ο Κ. Κωνσταντινίδης, ο
οποίος από τη Μασσαλία
με διαδοχικά υπομνήματα ενημέρωνε τις συμμαχικές δυνάμεις για την
τραγική κατάσταση που
επικρατούσε στον Πόντο.
Ο ίδιος επίσης τύπωσε
και κυκλοφόρησε χάρτη
που όριζε τα σύνορα της
προτεινόμενης Ποντιακής
Δημοκρατίας. Η ρώσικη
επανάσταση ξεσήκωσε
τους Έλληνες του Πόντου
για τον δικό τους εθνικό
αγώνα, ενώ στο πρώτο

παγκόσμιο Παμποντιακό
Συνέδριο, που οργανώθηκε στη Μασσαλία τον Φεβρουάριο του 1918, ο ίδιος
ο Κ. Κωνσταντινίδης, με
τηλεγράφημα που έστειλε
στον Λ. Τρότσκι, ζήτησε
επίσημα την υποστήριξη
της Σοβιετικής Ρωσίας.
Στο Συνέδριο Ειρήνης
όμως στο Παρίσι, που άρχισε τον Δεκέμβριο του
1918, ο Ελ. Βενιζέλος πιέστηκε από τις συμμαχικές
δυνάμεις και δεν συμπεριέλαβε τον Πόντο στον
φάκελο των ελληνικών
διεκδικήσεων και, παρά τις
έντονες διαμαρτυρίες των
Ελλήνων του Πόντου, συμφώνησε να παραχωρηθεί η
περιοχή στην υπό ίδρυση
Αρμενική Δημοκρατία. Τον
Απρίλιο του 1919, ο μητροπολίτης Τραπεζούντας
Χρύσανθος επισκέφθηκε
τον Ελ. Βενιζέλο στο Παρίσι
και ο πρωθυπουργός, μετά
την αναλυτική ενημέρωση,
παραδέχτηκε ότι διαπραγματεύτηκε λαθεμένα το
ποντιακό ζήτημα. Παράλληλα με τον παμποντιακό αγώνα των Ελλήνων
της Ρωσίας, ο Χρύσανθος
επισκέφθηκε το Εριβάν
και διαπραγματεύτηκε με
τους Αρμένιους, καθώς
επίσης και με τους μουσουλμάνους του Πόντου,
μια μορφή συνομοσπονδίας. Ωστόσο, η καχυποψία
και των δύο πλευρών έγινε
αιτία να χαθεί πολύτιμος
χρόνος, ο οποίος λειτούργησε αρνητικά, εξαιτίας
των γρήγορων πολιτικών
εξελίξεων. Το πολιτικό γεγονός που λειτούργησε ως
ταφόπετρα του ποντιακού
ζητήματος ήταν η κεμαλομπολσεβικική συνθήκη
φιλίας και συνεργασίας
που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 1921. Ο αδύναμος
Κεμάλ πασάς, ενισχυμένος
από τον Λένιν οικονομικά,
στρατιωτικά και ηθικά,
συνέχισε το γενοκτονικό
του έργο και ταυτόχρονα
εμφανίστηκε στη Συνδιάσκεψη του Λονδίνου με
παράλογες απαιτήσεις,
που, λόγω των νέων πολι-

τικών εξελίξεων, δεν απορρίφθηκαν από τις νικήτριες
συμμαχικές μας δυνάμεις.
Παρά το αρνητικό κλίμα
που δημιουργήθηκε, ο
ποντιακός ελληνισμός δεν
πτοήθηκε. Στις 10 Μαρτίου
1921 ο μητροπολίτης Αμασείας Γερμανός πρότεινε
στον υπουργό Εξωτερικών
Μπαλτατζή συνεργασία με
τους Κούρδους και τους
Αρμένιους για να χτυπηθεί
το κίνημα του Κεμάλ. Η
κυβέρνηση του Γούναρη,
απομονωμένη και από
τους συμμάχους, δεν πήρε
καμία πρωτοβουλία, ενώ
οι Πόντιοι, απογοητευμένοι, με πρωτοβουλία του
Γερμανού Καραβαγγέλη,
διοργάνωσαν δύο συνέδρια, στην Κωνσταντινούπολη στις 17 Αυγούστου
1921 και στην Αθήνα στις
4 Σεπτεμβρίου. Συγχρόνως
κατήγγελλαν την αδράνεια
των συμμαχικών δυνάμεων και της ελληνικής
κυβέρνησης στο σχεδιασμένο πρόγραμμα αφανισμού όλων των Ποντίων. Η
τελευταία προσπάθεια ποντοαρμενικής συνεργασίας άρχισε καθυστερημένα
στις αρχές του 1922, όταν
πια τα συμφέροντα των
Μεγάλων Δυνάμεων είχαν
αλλάξει πλευρά. Εκμεταλλευόμενος την ευκαιριακή
συγκυρία, ο Κεμάλ πασάς,
με τη φανερή υποστήριξη των μπολσεβίκων, της
Ιταλίας, της Γαλλίας και τη
σιωπηρή σύμπραξη της
Αγγλίας, άρχισε την αντεπίθεση,που έφερε και την
κατάρρευση του μετώπου.
Η ελληνική Σμύρνη δεν
υπήρχε πλέον, και το τέλος
της ελληνικής Μ. Ασίας
σφραγίστηκε με τη θυσία
του ελληνικού Πόντου.
Η Ποντιακή Δημοκρατία
έμεινε ένα όνειρο, ενώ η
καταδίκη σε θάνατο από
την κεμαλική κυβέρνηση
όλων των πρωτεργατών
του αγώνα σφράγισε την
εθνική συμφορά του ποντιακού ελληνισμού, η
οποία συνδέεται με τη
γενικότερη τύχη του ελληνισμού της Μ. Ασίας. Αυτή

την περίοδο της γενοκτονίας, αλλά και νωρίτερα,
ένας δεύτερος ποντιακός
ελληνισμός ζούσε και μεγαλουργούσε στη Ρωσία.
Περισσότεροι από 500.000
Πόντιοι κατοικούσαν στη
Ρωσία, ενώ το 1918, με
τις ομαδικές μετοικεσίες
των καταδιωγμένων Ποντίων, ιδιαίτερα μετά την
αποχώρηση των ρωσικών
στρατευμάτων, ξεπέρασαν
τους 750.000.
Πέρα από τις πρώτες ομαδικές εγκαταστάσεις των
αρχαίων Ελλήνων σε όλη
τη Μαύρη Θάλασσα, ο
Καύκασος, η Γεωργία, η
νότια Ρωσία, η μεσημβρινή
Ρωσία, οι παραδουνάβιες
περιοχές και οι βουλγαρικές ακτές του Εύξεινου
Πόντου έγιναν σε όλη τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας το καταφύγιο των
Ελληνοπαίδων. Φτάνει να
δει κανείς τη χρονολογική
σειρά των αναγκαστικών
μετακινήσεων, για να καταλάβει ότι ο ελληνισμός
του Πόντου κατέφευγε
στη φιλόξενη ομόθρησκη
Ρωσία κάθε φορά που
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εθνικής επιβίωσης. Σήμερα υπολογίζεται
ότι στην πρώην Σοβιετική
Ένωση ζουν ακόμη περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Πόντιοι, οι οποίοι
διατηρούν, στον βαθμό
που δεν επεμβαίνουν οι
αρχές των ανεξάρτητων
Δημοκρατιών της Κοινοπολιτείας, τις πατροπαράδοτες ελληνοποντιακές
τους παραδόσεις.
Στον ιστορικό Πόντο, το
τέλος της ιστορίας και του
πολιτισμού των Ποντίων
ήταν εξαιρετικά τραγικό
και σταμάτησε βίαια με την
απάνθρωπη, αναγκαστική
ανταλλαγή των πληθυσμών που όρισε η Συνθήκη της Λωζάννης το 1923.
Είναι γνωστή η γενοκτονία του αρμενικού λαού
το 1915 από τους Νεότουρκους, αλλά δεν είναι
γνωστή η γενοκτονία των
Ελλήνων του Πόντου, που
είχε τις ίδιες αναλογίες
ποσοτικά και ηθικά με τη
γενοκτονία των Αρμενίων,
την περίοδο 1916-1923.
Από τους 697.000 Πόντιους που ζούσαν το 1913
στον Πόντο, περισσότεροι
από 353.000, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο από το
50%, βρήκαν οικτρό θάνατο μέχρι το 1923 από τους
Νεότουρκους και τους
κεμαλικούς στις πόλεις και
τα χωριά, στις εξορίες και
τις φυλακές, στα τάγματα
εργασίας, τα λεγόμενα
«αμελέ ταμπουρού», που
ήταν τάγματα θανάτου.
Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή του Εύξεινου
Πόντου επιδεινώθηκε όταν
ο ελληνικός στρατός, στις
15 Μαΐου 1919, κατέλαβε
τη Σμύρνη και ένα μέρος
της ενδοχώρας. Ο ίδιος
ο Κεμάλ, στις 19 Μαΐου
1919, οργάνωσε τη δεύτερη φάση των διωγμών,
όταν αποβιβάσθηκε στη
Σαμψούντα. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης στις 24
Ιουλίου 1923 ορίστηκε ως
συνέχεια στη σελίδα 24
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Ο Ερντογάν και ο κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ευρώπης
Του Γιώργου Καραμπελιά
από το liberal.gr

νταν την απάλειψη κάθε
αναφοράς στην γαλλική
ιστορία, με το πρόσχημα
ότι είναι αποικιοκρατική,
έστρωσαν το χαλί στο εξτρεμιστικό ισλάμ για να
επεκταθεί στην Ευρώπη.
Αυτά τα ρεύματα, που κυριάρχησαν στην Αριστερά
και στους Πρασίνους τις
προηγούμενες δεκαετίες,
συναντήθηκαν με τους
ιδεολογικούς διαμορφωτές της παγκοσμιοποίησης,
όπως ο Σόρος που ονειρεύεται έναν «μεικτό κόσμο»
χωρίς εθνικές ταυτότητες,
αποκοίμισαν την Ευρώπη
μπροστά στον υπαρκτό
κίνδυνο του εξτρεμιστικού
και χωριστικού ισλάμ.

Η πρόσφατη επίθεση του
Ερντογάν κατά της Ευρώπης, στέλνει ένα ηχηρό
μήνυμα στην υπνώττουσα
Ευρώπη και δείχνει τι θα
πρέπει να περιμένουμε την
επόμενη περίοδο από την
Τουρκία.
Ο Ερντογάν σε ομιλία
που πραγματοποίησε την
Τετάρτη 12 Μαΐου στην
κρατική τηλεόραση της
Τουρκίας ήταν πιο ωμός
και απροκάλυπτος από
ποτέ. «Στην Ευρώπη ζουν
6 εκατομμύρια Τούρκοι και
35 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι (σσ. δεν είναι πάνω
από 20-25 εκατ. οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη)
και η Ευρώπη σήμερα για
τα αδέλφια μας μετατρέπεται σε ανοιχτή φυλακή.
Το σημείο που βρισκόμαστε η κατάσταση είναι
τρομακτική. Είναι σοβαρή
απειλή ασφάλειας για τους
Μουσουλμάνους που ζουν
στην Ευρώπη».
Παράλληλα επιτέθηκε για
άλλη μια φορά κατά του
Μακρόν και της Γαλλίας για
το νομοσχέδιο που ετοιμάζει κατά της εξάπλωσης
του εξτρεμιστικού ισλάμ:
«αυτό το νομοσχέδιο θα
είναι η γκιλοτίνα στη Γαλλική Δημοκρατία».
Μίλησε δε για ταχέως αναπτυσσόμενο αντιισλαμικό
κύμα: «Η εχθρότητα εναντίον του Ισλάμ είναι επικίνδυνη, όπως ο κορωνοϊός και εξαπλώνεται μέσα
στην Ευρώπη με μεγάλη
ταχύτητα. Το λέω ξεκάθαρα, δεν έχει καμία διαφορά
το σημερινό κλίμα που δημιουργείται εναντίον των
Μουσουλμάνων με το περιβάλλον μίσους που είχε
δημιουργηθεί εναντίον
των Εβραίων πριν από τον
Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο».
Και αυτά από τον εκπρόσωπο μιας χώρας που «γενοκτόνησε» τους Αρμένιους τους Πόντιους, του
Μικρασιάτες, και σήμερα
συνεχίζει εναντίον των

Κούρδων. Μιας χώρας που
είχε πάρει τα εύσημα από
τον Χίτλερ και αποτέλεσε
το πρότυπό του για το
Ολοκαύτωμα των Εβραίων!
Η στιγμή δε που επέλεξε γι’
αυτήν την ολομέτωπη επίθεση, συνδέεται άμεσα και
με την ανάφλεξη μεταξύ Ισραηλινών – Παλαιστινίων,
την οποία υποδαυλίζουν
εν πολλοίς οι τουρκικές
μυστικές υπηρεσίες, ώστε
να εμφανιστεί ο Ερντογάν
ως ο μοναδικός εκπρόσωπος του ισλαμικού κόσμου
που υπερασπίζεται σθεναρά την παλαιστινιακή
υπόθεση.
Η Γαλλία ανησυχεί
Η Γαλλία συνταράσσεται
τις τελευταίες εβδομάδες
εξαιτίας των δύο επιστολών των στρατιωτικών, 20
αποστράτων στρατηγών
η πρώτη και 1500 εν ενέργεια αξιωματικών η δεύτερη. Κινήσεις που δεν έχουν
προηγούμενο στην πολιτική ζωή της Γαλλίας, μιας
και δεν είναι συνηθισμένο
ο στρατός να παρεμβαίνει
στα πολιτικά ζητήματα. (Οι
Γάλλοι εξάλλου αποκαλούν «La Grande Muette»,
την Μεγάλη Σιωπηλή, τον
στρατό τους)

Γάλλοι αξιωματικοί προειδοποιούν ότι η Γαλλία
κινδυνεύει από εμφύλιο
πόλεμο. Στην δεύτερη
επιστολή, που βρήκε τεράστια απήχηση, μιας και
συγκέντρωσε μέσα σε μερικές ώρες περισσότερες
από 150.000 υπογραφές
συμπαράστασης, επισημαίνεται η εγκατάλειψη
των προαστίων, η άνοδος
της βίας, η έξαρση των
ισλαμιστικών κινημάτων
και η ύπαρξη θρησκευτικών κοινοτήτων «που είναι
γεμάτες μίσος, σαρκασμό
και περιφρόνηση για τη
Γαλλία»
Οι Γάλλοι στρατιωτικοί
καταγράφουν μια υπό διαμόρφωση πραγματικότητα, όπου το γαλλικό
έθνος έχει πάψει πλέον να
είναι ενιαίο και υπάρχουν
πληθυσμιακές ομάδες σε
συνοικίες, περιοχές, ακόμα
και πόλεις ολόκληρες, οι
οποίες τίθενται σταδιακώς
«εκτός της κρατικής κυριαρχίας». Επισημαίνουν και
αυτοί τον φόβο, που έχει
εκφραστεί ακόμα και από
τον Μακρόν, για ενδεχόμενο αποσχιστικό κίνημα,
καθώς στο εσωτερικό της
Γαλλίας διαμορφώνονται
οι όροι μιας δυαδικής
εξουσίας, έστω και σε
μικροκλίμακα.

διαπερνά την Ευρώπη από
άκρη σε άκρη, –γιατί ανάλογα φαινόμενα καταγράφονται και σε χώρες όπως
η Μ. Βρετανία, το Βέλγιο,
η Σουηδία, η Δανία κ.ά.
ακόμα και υπό σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις–, είναι η αναγνώριση
μιας πραγματικότητας που
απειλεί την ιστορική συνέχεια της Ευρώπης. Είναι
η συνειδητοποίηση του
κινδύνου της ισλαμοποίησης του «δυτικού άκρου
της Ασίας», δηλαδή της
Ευρώπης.
Τα ισχυρά μουσουλμανικά
μεταναστευτικά κύματα
τόσο από την Ασία, όσο και
από την Αφρική, η οποία
άλλωστε ισλαμοποιήθηκε
σε μεγάλη έκταση τις περασμένες δεκαετίες, τα οποία
εγκαθίστανται μαζικά τις
τελευταίες δεκαετίες στην
Ευρώπη και η προοπτική
χρησιμοποίησης τους από
την Τουρκία, προκαλούν
πια τρόμο στην Ευρώπη.
Η Ευρώπη αφυπνίζεται;

Η ιδεολογική κυριαρχία
των «αντι-ισλαμοφοβικών» ρευμάτων τα προηγούμενα χρόνια που ανακήρυσσαν ως «ισλαμοφοβία» κάθε πολιτική ενίσχυσης της εθνικής συνοχής·
που δικαιολογούσαν την
Σε αυτές τις επιστολές οι Ο υποδόριος φόβος που χρήση μπούργκας ή δέχο-

Πάντως μια σειρά εξελίξεων καταδεικνύουν ότι η
Ευρώπη αρχίζει να βγαίνει
από την χειμέρια νάρκη
της. Στην Ισπανία αυτού
του τύπου η Αριστερά που
κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια μέσω των
Ποδέμος και του αρχηγού
τους, του Πάμπλο Ιγγλέσιας γνώρισε την προηγούμενη εβδομάδα μια άνευ
προηγουμένου ήττα. Ο
Ιγγλέσιας που έριξε και το
προσωπικό του βάρος για
να διασωθεί το κόμμα του
στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης, αναγκάστηκε να αποχωρήσει
από την πολιτική, έχοντας
συγκεντρώσει μόλις το 7%
των ψήφων.

πανεθνικό πολιτικό φορέα
με τον χαρακτηριστικό τίτλο Más Pais («Περισσότερη
Χώρα»).
Στην Γερμανία, οι νέοι Πράσινοι της Αναλένα Μπέρμποκ δεν έχουν πια σχέση
με τους Πράσινους του
Κον Μπεντίντ και του Φίσερ που πρωτοστατούσαν
στους βομβαρδισμούς της
Σερβίας και στον φιλοτουρκισμό. Ζητούν να επιβληθεί καθολικό εμπάργκο
όπλων στην Τουρκία, και
να μην παραδοθούν και τα
γερμανικά υποβρύχια, ένα
θέμα που αφορά άμεσα
και την Ελλάδα. Επιπλέον
εισηγούνται σκληρά πολιτικά και οικονομικά μέτρα
κατά της νεοθωμανικής
Τουρκίας, καταγγέλλουν
την επεκτατική πολιτική
της και σχεδόν καθημερινά κορυφαία στελέχη
της όπως ο τουρκικής καταγωγής (αλλά Αλεβίτης)
Τζεμ Οζντεμίρ ξιφουλκούν
εναντίον του καθεστώτος
Ερντογάν.
Η Ευρώπη λοιπόν αλλάζει.
Αναγνωρίζει σταδιακώς
ότι υπάρχει ανάγκη για
κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Αντιλαμβάνεται ότι στο
όνομα του πολυπολιτισμού διαλύονται οι κοινωνίες και γίνεται όντως
πιθανός ένας εμφύλιος
πόλεμος της μιας ή της
άλλης μορφής. Αντιλαμβάνεται ότι ο Ερντογάν δεν
είναι μόνο γεωπολιτικός
κίνδυνος, αλλά είναι ένας
παράγοντας που μέσω του
Ισλάμ θέλει να παρεμβαίνει και στο εσωτερικό των
ευρωπαϊκών κρατών όπως
βγήκε να το υπογραμμίσει
ανοικτά με τις πρόσφατες
δηλώσεις του.
Και το θετικό είναι ότι
οι αντιδράσεις κατά της
Τουρκίας δεν περιορίζονται, όπως πριν μερικά
χρόνια, σε ορισμένα κόμματα της άκρας δεξιάς
αλλά αυτή η πολιτική γενικεύεται σε όλο το πολιτικό φάσμα. Άραγε το
αντιλαμβάνεται και ο…
Νότης Μηταράκης;

Και εάν έπεσε άπλετο το
φως της δημοσιότητας
στο πολύ υψηλό ποσοστό
(44%), της υποψήφιας του
Λαϊκού Κόμματος, Ισαμπέλ
Αγιούσο, δεν προσέχθηκε
τουλάχιστον στην Ελλάδα ένα άλλο σημαντικό
μήνυμα αυτών των εκλογών. Πράγματι ο πρώην
υπαρχηγός του Ιγγλέσιας
στους Ποδέμος, ο Ίνιγο
Ερεχόν με τον συνδυασμό
Más Madrid (Περισσότερη Μαδρίτη) με 17%
των ψήφων κατέλαβε τη
δεύτερη θέση, πάνω από
Σοσιαλιστές οι οποίοι έχασαν επίσης το 10% της
εκλογικής τους δύναμης.
Μάλιστα ο Ερεχόν έχει δημιουργήσει ήδη έναν νέο Γιώργος Καραμπελιάς

Γιατί εχθρεύονται τα αρχαία ελληνικά;
Τάκης Θεοδωρόπουλος
Καταργείται η διδασκαλία
των λατινικών και των αρχαίων ελληνικών. Πού; Στο
τμήμα κλασικών σπουδών
του Πρίνστον. Γιατί; Πρώτον για να προσελκύσουν
περισσότερους φοιτητές,
άρα λιγότερες περικοπές στη χρηματοδότηση.
Δεύτερον και κυριότερον:
επειδή τα αρχαία ελληνικά
και τα λατινικά θεωρούνται
εργαλεία του «συστημικού
ρατσισμού». Στις δοτικές
και στις αφαιρετικές τους
στηρίχθηκε το οικοδόμημα της υπεροχής του
Δυτικού Πολιτισμού και η
αποικιοκρατία του 19ου
και του 20ού αιώνα. Με
δυο λόγια οι απόφοιτοι
κλασικών σπουδών δεν

θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ούτε μια φράση
από τον Πλάτωνα ή τον Κικέρωνα στη γλώσσα τους.
Θα μου πείτε υπάρχουν
οι μεταφράσεις. Σωστό.
Αφού υπάρχουν οι αξονικές, τότε για ποιο λόγο
οι φοιτητές της ιατρικής
να μαθαίνουν ανατομία;
Το περασμένο Σάββατο η
«Κ» δημοσίευσε επιστολή

στην οποία ο κ. Μιχάλης
Μόσχος εξέθετε την περίπτωση του Παντίλα Περάλτα. Γιος μεταναστών από
τη Δομινικανή Δημοκρατία
κατάφερε να γίνει επιφανής καθηγητής κλασικών
σπουδών στο Πρίνστον.
Τώρα πρωτοστατεί κι αυτός στην κατάργηση της
διδασκαλίας των κλασικών
γλωσσών με τα γνωστά

επιχειρήματα περί ρατσι- γέννηση και μέσω αυτών
σμού και σύνδεσής τους με με τη Ρώμη και την Ελλάδα,
που έδωσαν το περίγραμτην αποικιοκρατία.
μα του πολιτισμού μας. Αν
Δεν έχουμε να κάνουμε με εξορισθούν από τη γενική
νευρική κρίση της συγκυ- παιδεία, αν εγκλεισθούν
ρίας. Εχουμε να κάνουμε ως αντικείμενο μελέτης
με ένα φαινόμενο το οποίο στα εργαστήρια κάποιων
έχει ρίζες μέσα στον χρό- ειδικών, ο Ευρωπαίος ή
νο, μια πολιτισμική κατά- ο Αμερικανός του 21ου
θλιψη η οποία ταλαιπωρεί αιώνα δεν θα μπορεί να
τη Δύση δεκαετίες τώρα. αντιληφθεί τι τον συνδέΚινητήρια δύναμή της τα ει με τον 15ο αιώνα και
συμπλέγματα ενοχής που τον Ραφαήλο, πολλώ μάλέχουν καθηλώσει τον ψυ- λον με τον πολιτισμό που
χισμό του πολιτισμού μας. έφτιαξε την Ακρόπολη. Η
Και του προκαλούν αυ- μόνη περίοδος που στην
τοκτονικές τάσεις. Διότι Ευρώπη είχε διακοπεί η
στην πραγματικότητα περί επικοινωνία με την κλααυτοκτονίας πρόκειται. σική αρχαιότητα ήταν οι
Τα αρχαία ελληνικά και «Σκοτεινοί Αιώνες» που
τα λατινικά συνδέουν τη μεσολάβησαν ανάμεσα
σημερινή Ευρώπη με τον στην Πτώση της Ρωμαϊκής
Διαφωτισμό και την Ανα- Αυτοκρατορίας και στον
Μεσαίωνα.

Με αφορμή την «υπόθεση
Dior» που μας διασκέδασε
κάπως από την πλήξη των
στατιστικών του κορωνοϊού, κάποιοι υποστήριξαν
ότι η Ακρόπολη δεν χρειάζεται διαφήμιση. Φοβάμαι ότι δεν μπορούν να
διαβάσουν τα σημεία των
καιρών. Σήμερα κυριαρχεί
ο πολιτισμικός νεοπλουτισμός, διότι απ’ αυτόν
πάσχουν όσοι δεν αναγνωρίζουν την αξία του
αρχαίου πλούτου.
Η αρχαία ελληνική υπόθεση χρειάζεται «διαφήμιση». Οσο η Δύση περιορίζει την αξία του κλασικού
κόσμου, τόσο η Ελλάδα
οφείλει να την αναδεικνύει.
Το οφείλει στην Ευρώπη.
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Οδοιπορικό στον Πόντο
συνέχεια από τη σελίδα 22

σύνορο μεταξύ Τουρκίας
και Ελλάδας ο ποταμός
Έβρος και η συρρίκνωση
του έθνους μέσα στα όρια
του κράτους επισημοποιήθηκε με τη σύμβαση περί
ανταλλαγής πληθυσμών, η
οποία είχε υπογραφεί στη
Λωζάννη στις 30 Ιανουαρίου 1923.
Ωστόσο, η συντριπτική
πλειοψηφία των Ελλήνων
προσφύγων είχε ήδη εγκαταλείψει την περιοχή πριν
τη σύμβαση, ενώ πολλοί
κατέφυγαν στις παραλιακές πόλεις για να επιβιβασθούν σε πλοία για την
Ελλάδα. Συνολικά ο παρευξείνιος ελληνισμός εξοντώθηκε κατά την περίοδο
1914-1924 ή ακολούθησε
τον δρόμο της διασποράς
προς την Ευρώπη, την Αμερική και την Περσία (Ιράν),
τη Σοβιετική Ένωση και
την Ελλάδα. Τα αρχεία των
υπουργείων Εξωτερικών
της Ευρώπης και της Αμερικής, καθώς επίσης και οι
εκθέσεις άλλων διεθνών
οργανισμών, είναι ακόμη και σήμερα ζωντανοί
μάρτυρες κατηγορίας των
εγκλημάτων που συστηματικά διαπράχθηκαν από
τις τουρκικές κυβερνήσεις
εις βάρος των Ελλήνων του
Πόντου.
Η εθνική συμφορά του
1922 είχε ως συνέπεια το
ξερίζωμα του ελληνισμού
της Μ. Ασίας. Περισσότεροι από 1.300.000 Έλληνες
αναγκάστηκαν να εκπατριστούν βίαια, εγκαταλείποντας τους προσφιλείς
νεκρούς, μαζί με τις περιουσίες τους και τον πολιτισμό της τρισχιλιόχρονης
δημιουργικής παρουσίας
τους εκεί.
Ο ξεριζωμός και η αποκατάσταση
Η μικρασιατική καταστροφή ξανάφερε στο προσκήνιο την ταραγμένη εσωτερική πολιτική κατάσταση.
Η ανικανότητα των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων ανάγκασε τον στρατηγό Πλαστήρα ν’ αναλάβει
την εξουσία, να εκθρονίσει
τον βασιλιά Κωνσταντίνο
και να κινητοποιήσει όλες
τις κρατικές υπηρεσίες για
την επίλυση των προσφυγικών προβλημάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία του
προσφυγικού πληθυσμού,
638.252 άτομα, δηλαδή
ένα ποσοστό 53%, εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία,
αρχικά στις περιοχές που
εγκατέλειψαν οι ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι.
Τα κύρια προβλήματα που
αντιμετώπισε το κράτος
την πρώτη αυτή περίοδο
της προσφυγιάς ήταν η
επισκευή των εγκαταλειφθέντων οικισμών από
τους τουρκικούς και βουλγαρικούς πληθυσμούς, η
ανέγερση νέων οικιών και
οικισμών, η κατασκευή
συγκοινωνιακών έργων, η
διανομή γεωργικών κλήρων στους πρόσφυγες γεωργούς και ο εφοδιασμός
τους με τα στοιχειώδη
εργαλεία και τους γεωργικούς σπόρους για την

καλλιέργεια των κτημάτων.
Η ελληνική κυβέρνηση,
για να συνεχίσει το έργο
της αποκατάστασης των
προσφύγων Ποντίων, ζήτησε τη μεσολάβηση της
Κοινωνίας των Εθνών, η
οποία ενέκρινε τη δανειοδότηση. Θετικό ρόλο
έπαιξε η περίφημη Έκθεση του Nάνσεν, ώστε
στο τέλος του 1924, μετά
από επίμονες διαπραγματεύσεις και αυστηρές
δεσμεύσεις, υπογράφηκε
το δάνειο ανάμεσα στην
ελληνική κυβέρνηση και
την Τράπεζα της Αγγλίας,
με ονομαστικό κεφάλαιο
12.300.000 λίρες Αγγλίας.
Η Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων), με
την άρτια διοικητική, οικονομική και τεχνική της οργάνωση μπόρεσε να προχωρήσει στην εφαρμογή
του προγράμματος αποκατάστασης των προσφύγων.
Στην επιτυχία του προγράμματος συνετέλεσαν
και οι ίδιοι οι πρόσφυγες,
με την εργατικότητα, την
ικανότητα, την τιμιότητα
και την πείρα που διέθεταν
στον οικονομικό και πολιτισμικό χώρο. Τα 2/3 των
εξόδων της Ε.Α.Π. δαπανήθηκαν στη Μακεδονία,
με αποτέλεσμα ν’ αλλάξει
ριζικά η περιοχή σε τέτοιο
βαθμό ώστε, σύμφωνα με
τις δηλώσεις του αντιπροέδρου της Τζον Κάμπελ, το
1930 δυσκολευόταν κανείς
να αναγνωρίσει τον έρημο
τόπο του 1923.
Η γεωργία, η κτηνοτροφία,
η σηροτροφία και η αλιεία
αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα
από τους πρόσφυγες, με
αποτέλεσμα την ευρύτερη
ανάπτυξη της αγροτικής
οικονομίας. Η κοινωνική
πολιτική του Βενιζέλου
βοήθησε οριστικά στη
μόνιμη εγκατάσταση των
αγροτικών πληθυσμών,
ενώ διάφορα προνομιακά
μέτρα, που λειτούργησαν προσωρινά για τους
πρόσφυγες των παραμεθόριων περιοχών, συνέβαλαν αποφασιστικά στην
επάνδρωση των ακριτικών
χωριών. Οι πρόσφυγες
έγιναν για μία ακόμη φορά
άγρυπνοι φρουροί των
συνόρων.
Παράλληλα με τη μερική αποκατάσταση των
αγροτικών πληθυσμών,
οι ελληνικές κυβερνήσεις
προσπάθησαν να λύσουν,
έστω και προσωρινά, τα
πολύπλοκα προβλήματα
των αστικών προσφυγικών πληθυσμών. Το κράτος έριξε το βάρος στη
λύση του στεγαστικού
προβλήματος, ενώ η Ε.Α.Π.
δαπάνησε 2.422.961 λίρες
Αγγλίας για τη στέγαση
165.000 περίπου αστών
προσφύγων. Το 50% του
αστικού πληθυσμού συγκεντρώθηκε στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη.
Η συμπεριφορά πολλών
γηγενών Ελλήνων απέναντι στους πρόσφυγες
ήταν αρνητική, όπως καταγράφουν αρκετές πηγές.
Παρ’ όλες τις δυσκολίες, οι
πρόσφυγες δεν λιποψύχησαν, αλλά επιστράτευσαν
όλους τους μηχανισμούς

επιβίωσης που απέκτησαν
κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους με τους Οθωμανούς. Στην κατηγορία
αυτή βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεκάδες
χιλιάδες πλούσιοι Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι,
χωρίς κρατική βοήθεια,
χάρη στις επενδύσεις που
είχαν στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, έλυσαν μόνοι
τα προβλήματά τους.
Ωστόσο, η οδύσσεια του
παρευξείνιου ελληνισμού
δεν σταματά στη μικρασιατική καταστροφή. Συνεχίστηκε αμέσως μετά
τον εμφύλιο πόλεμο της
Ρωσίας, κατά τον οποίο
χάθηκαν άδικα δεκάδες
χιλιάδες Έλληνες. Κατά
την περίοδο των σταλινικών διώξεων 1937-1939,
περίπου 20.000 Έλληνες
εκδιώχθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση προς την
Ελλάδα, πέρα από τα δεκάδες χιλιάδες θύματα στους
τόπους των εκτοπίσεων,
στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Κιργισία,
τις στέπες και στις άλλες
αφιλόξενες περιοχές της
Σοβιετικής Ένωσης. Άλλοι
13.500 πήραν επίσης τον
δρόμο της προσφυγιάς
το 1965.
Το προσφυγικό ζήτημα
επιδεινώθηκε ξανά τον
Μάρτιο του 1988, όταν
οι σοβιετικές αρχές άνοιξαν τα σύνορα για τους
λαούς των Σοσιαλιστικών
Δημοκρατιών και δημιουργήθηκε αναγκαστικά
ένα μεγάλο κύμα νέων
προσφύγων Ελλήνων από
τη Ρωσία προς την Ελλάδα,
που ξεπέρασε σήμερα τις
180.000.
Η ελληνική πολιτεία ήταν
και πάλι απροετοίμαστη
για την ενσωμάτωση των
νέων Ποντίων προσφύγων
στους κόλπους της. Είναι
γεγονός ότι από το 1923
κανένα άλλο προσφυγικό
κύμα δεν είχε τέτοιο μέγεθος ώστε να αναγκάσει το
ελληνικό κράτος να ασκήσει εκ νέου μια πολιτική
υποδοχής και αποκατάστασης των προσφύγων.
Η εγκατάστασή τους έγινε
κυρίως στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη. Τον Δεκέμβριο του 1990 ιδρύθηκε το
Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής

και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών
Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.).
Η αδυναμία της πολιτείας
στο πρόβλημα της αποκατάστασης των νεοπροσφύγων οδήγησε ειδικά
τα προσφυγικά σωματεία
να απαιτήσουν την ίδρυση μικρών οικισμών στη
Θράκη και τη δημιουργία μιας παραδοσιακής
ποντιακής πόλης με το
όνομα «Ρωμανία», για να
εγκατασταθούν αρκετοί
νεοπρόσφυγες Πόντιοι
στις ακριτικές θέσεις της
Βόρειας Ελλάδας.
Ο προσφυγικός πληθυσμός στη δεκαετία 19221932 πρόσφερε στο ελληνικό κράτος την επίλυση
του δημογραφικού προβλήματος, την ανάπτυξη
της γεωργίας, της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας, του
εμπορίου, της ναυτιλίας,
και επιπλέον προώθησε
τη δημιουργία ενός νέου
ελληνικού πνεύματος από
τη σύζευξη του μικρασιατικού με το ελλαδικό. Οι
τίμιοι και δημοκρατικοί
αγώνες των αγροτών, των
εργατών και των αστών
συνέβαλαν αποφασιστικά
στον εκσυγχρονισμό της
κοινωνικής και της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα.
Οι κοινωνικοί αγώνες των
προσφύγων για μια δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος έγιναν
αιτία για τη δημιουργία
νέων πολιτικών σχηματισμών και κομμάτων.
Πάνω απ’ όλα, ο προσφυγικός ελληνισμός ευρύτερα
διακρίθηκε και διακρίνεται για τη βαθιά του
αγάπη στις τέχνες και τα
γράμματα. Η αναπτυγμένη πνευματική υποδομή
των περισσότερων προσφύγων, οι οποίοι διακρίνονταν ιδιαίτερα για τη
γλωσσομάθεια και την πολυμάθειά τους, συνέβαλε
αποφασιστικά στη γρήγορη προσαρμογή τους στο
ελλαδικό κλίμα, αλλά και
στην ουσιαστική προσφορά τους στην πολιτιστική
πρόοδο ολόκληρης της
Ελλάδας. Συγκεκριμένα,
στη λογοτεχνία, η γενιά
του ‘30 άντλησε θεματικά
ερεθίσματα από τη ζωή και
τα έθιμα των προσφύγων,

ενώ τα εξαιρετικά ακριτικά
και ιστορικά τραγούδια
του Πόντου, τα θρησκευτικά τραγούδια της Καππαδοκίας, τα ρεμπέτικα
της Ιωνίας, πλούτισαν και
ανανέωσαν με τον βυζαντινό τόνο και χρώμα τους
την ελλαδίτικη μουσική. Οι
πολεμικοί ποντιακοί χοροί,
οι πολιτιστικοί σύλλογοι,
τα προσφυγικά σωματεία,
τα βιβλία, οι εφημερίδες
και τα περιοδικά τους
αποτελούν μέχρι σήμερα
σημαντικό τμήμα της πολιτισμικής κληρονομιάς του
παρευξείνιου ελληνισμού.
Η ελληνοχριστιανική παράδοση διαφυλάχθηκε
τόσο από τους πρόσφυγες
του 1922, αλλά και από
τις επόμενες γενιές μέχρι
και σήμερα τόσο στον
ελλαδικό χώρο όσο και
στο εξωτερικό. Τα θρησκευτικά σύμβολα και
τα ιστορικά μοναστήρια
(Παναγία Σουμελά, Άγιος
Γεώργιος Περιστερεώτας,
Άγιος Ιωάννης Βαζελώνας,
Θεόδωρος Γαβράς, Παναγία Γουμερά, Άγιος Βασίλειος Λαγκαδά), τα οποία
ανιστόρησαν σε διάφορα
βουνά της Μακεδονίας,
σηματοδότησαν και σηματοδοτούν μέχρι σήμερα
τους Έλληνες πρόσφυγες
του Εύξεινου Πόντου.
Ο σύγχρονος παρευξείνιος
ελληνισμός (ελληνόφωνος,
τουρκόφωνος και ρωσόφωνος) αγωνίζεται για τη
διατήρηση της εθνικής
συνείδησης, του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού,
της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, αλλά και
για το συνταίριασμα των
ευρύτερων πολιτισμικών
στοιχείων που μεταφέρει.
Η μαζική εισροή ενίσχυσε
τις προσφυγικές κοινότητες της Ελλάδας και της
Ρωσίας, με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίκτυο μεταφοράς
ανθρώπων, αγαθών, ιδεών,
ανάμεσα στους ελληνικούς
και τους ρώσικους πόλους
της ποντιακής διασποράς.
Η Θεσσαλονίκη παραμένει
το κύριο κέντρο συγκέντρωσης και οργάνωσης
των παγκόσμιων παμποντιακών και παμμικρασιατικών συνεδρίων, καθώς
η Μακεδονία και η Θράκη

συνιστούν την κύρια γεωγραφική ζώνη εγκατάστασης των προσφύγων στην
Ελλάδα.
Ωστόσο, σήμερα θεωρούμε ότι στα πλαίσια της ειρηνικής συμβίωσης λαών
και εθνοτήτων, ο Καύκασος, η Κριμαία και ολόκληρη η Μαύρη Θάλασσα
θα φτωχύνουν χωρίς την
παρουσία του ελληνισμού,
ο οποίος άλλωστε ενισχύει
τη συνεργασία και τη φιλία
ανάμεσα στον ελληνικό
λαό και τους λαούς της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Η Ελλάδα οφείλει να ενισχύσει στον οικονομικό
και εκπαιδευτικό τομέα
τον παρευξείνιο ελληνισμό, ο οποίος ήδη ανασυγκροτείται στις περιοχές
της Μαριούπολης και του
Ντονέσκ της Ουκρανίας,
όπως και σε πολλές αστικές και αγροτικές περιοχές
της Ρωσίας.
Η συλλογική ζωή των Ελλήνων στις περιοχές αυτές,
όπως επίσης και των νεοπροσφύγων στην Ελλάδα,
προσανατολίζεται προς
την πολιτιστική αναγέννηση με τη γλώσσα, τη
θρησκεία, τη μουσική,
τους χορούς, αλλά και την
καλλιέργεια της εθνικής
μνήμης.
* Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής
Φλώρινας Πρόεδρος Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας
Διαβάστε και τα άλλα κείμενα του αφιερώματος του
Άρδην (τ. 75) για “Πόντος, η
γενοκτονία και το ελληνικό
δίλημμα”:
Ο Πόντος, η γενοκτονία και
το ελληνικό δίλημμα, του
Γιώργου Καραμπελιά
Η Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου (1916-1922)
και τα μηνύματα που εκπέμπει, του Αντώνη Παυλίδη
Ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι: Μια σύγχρονη φωνή
από τον Πόντο
Η πολιτισμική και πολιτική
ανάπτυξη των Ποντίων
στην πρώην ΕΣΣΔ
Σχετικά Πρόσφατα άρθρα
Κωνσταντίνος Φωτιάδης

Άπλωσε, δάσκαλε, «την της αγάπης σαγήνην»

Γράφει ο Δημήτριος Νατσιός, Μέλος του ΙΗΑ
«Εσύ που πήρες την απόφαση να γίνεις δάσκαλος,
έτσι κι έτσι έχεις δώσει, ως
τώρα, πολλές εξετάσεις.
Θυμήσου, προτού ν’ αρχίσεις την δουλειά σου, να
κάμεις και μια τελευταία
εξέταση, όχι μπροστά σε
επιτροπές και καθηγητές,
παρά μονάχος, ολομόναχος με τον εαυτό σου.
Ρίξε μια ματιά στην ψυχή
σου και κοίταξε: Καίει εκεί

μέσα άσβηστη κι ασάλευτη η λαχτάρα για τον
άνθρωπο; Τότε πάει καλά
κι ευλογημένη η απόφασή
σου. Αν όμως βρεις πως
όλος ο πόθος σου είναι
πότε να ελευθερωθείς απ’
αυτόν και συλλογίζεσαι
μόνον πως και πότε θα
πλουτίσεις, τότε άλλαξε
το ταχύτερο απόφαση, εν
όσο είσαι ακόμη νέος, γιατί
βρίσκεσαι σε στραβό δρόμο. Ό,τι ελπίζεις, δεν θα
σου το φέρει το επάγγελμά
σου. Κι ο ίδιος το βλέπεις, η
Πολιτεία δεν είναι γενναία
στους μισθούς της... Αν
όμως η ψυχή σου μοιάζει
κάπως με την ψυχή της
Μάνας, που κι όταν το
γεννήσει το παιδί εξακολουθεί, με την αδιάκοπη

τρεμούλα και λαχτάρα,
ολοένα να το δημιουργεί
και να το φτιάχνει, τότε να
είσαι βέβαιος, πως δεν θα
γκρεμισθείς από τα ύψη,
που ανέβασες τον εαυτό
σου με την απόφασή σου
να γίνεις δάσκαλος και τη
ζωή σου θα περάσεις ανθρωπινά... Σαν την ψυχή
της Μάνας πρέπει κι η δική
σου ψυχή να είναι υπό
αδιάκοπη λαχτάρα φλογισμένη. Τότε πήγαινε με
θάρρος μπροστά, αλλιώς
γύρισε πίσω, επειδή η ζωή
σου θα είναι πάντα δυστυχισμένη». Το ωραίο και
ρομαντικό αυτό κείμενο
ανήκει στον φιλόλογο και
κριτικό Γιάννη Αποστολάκη και γράφτηκε πριν από
80 περίπου χρόνια.

Πανελλήνιες εξετάσεις σε
λίγες ημέρες. Ο Γολγοθάς
των παιδιών και των οικογένειών τους τελειώνει.
Συζητούσα πρόσφατα με
έναν υποψήφιο, κατασταλαγμένο παιδί, που επιθυμεί να ακολουθήσει το
διδασκαλικό επάγγελμα.
Του είπα όσα τόσα χρόνια
έμαθα και διδάχτηκα.
Το επάγγελμα του δασκάλου έχει όμως μια υψοποιό
ιδιαιτερότητα. Προϋποθέτει ένα προσόν, το οποίο
δεν ανιχνεύεται στις εξετάσεις: η αγάπη προς το
παιδί, «η ασάλευτη και
άσβηστη λαχτάρα για τον
άνθρωπο», όπως σημείωνε
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Γιατί οι προοδευτικές δυνάμεις της χώρας δεν
διαδηλώνουν ποτέ κατά της Τουρκίας;
αλλά και οι ισλαμιστικές
παραστρατιωτικές οργανώσεις τους ενάντια στους
Κούρδους της Συρίας, ενάντια στου Αρμένιους στο
Αζερμπαϊτζάν, στη Λιβύη
και αλλού.

Του Δημοσθένη Γκαβέα
από την huffingtonpost.gr
Πόλεμο στον πόλεμο των
αφεντικών, ήταν ένα από
τα συνθήματα που φώναζε
μια μερίδα ατόμων η οποία
είχε συγκεντρωθεί έξω από
την ισραηλινή πρεσβεία
διαμαρτυρόμενη για τις
δραματικές εξελίξεις στη
Μέση Ανατολή. Είναι αντιληπτό το αντιπολεμικό
μήνυμα αν και πιστεύω
όχι τόσο ταιριαστό για την
πολυπλοκότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Και εάν αυτά τα μέρη τους
πέφτουν πολύ μακρυά,
τότε πάλι δεν είδα κανέναν τους να διαδηλώνει
για την Κύπρο.

Σίγουρα φώναξαν και άλλα
συνθήματα και τις προσεχείς ημέρες θα ακουστούν
τα ίδια που ακούγονται τόν που έχει γονατίσει απ΄
χρόνια τώρα σε ανάλογες ότι με τον ισχυρό. Δεν είναι
κινητοποιήσεις, υπέρ των απαραίτητα κακό αυτό.
Παλαιστινίων.
Επιστροφή στο δίκαιο των
Οι Έλληνες έχουν μια εν- Παλαιστινίων. Πράγματι
στικτώδη παρόρμηση για είναι θύματα. Θύματα μιας
την υποστήριξη του αδύ- διεθνούς πολιτικής, θύμαναμου, του αδικημένου.
τα που τους εκμεταλλεύτηκε για χρόνια ο Αραβικός
Μπορεί να είναι χριστιανι- κόσμος, ακόμη οι ίδιοι οι
κό κατάλοιπο, μπορεί να πολιτικοί τους. Θύματα
έχει σχέση με τη δική μας όλων αυτών είναι και τα
πορεία στο χρόνο. Διαχρο- παιδιά που γεννιούνται σε
νικά νιώθουμε και εμείς αυτή την παραμελημένη
θύματα και αδικημένοι. από τους ισχυρούς γωνιά
Νιώθουμε εγγύτερα σε αυ- της Γης.

Άρα, σωστά ακούγονται
όλες αυτές οι φωνές που
ζητούν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Παλαιστινιακού ζητήματος.
Σωστά υποστηρίζουν τον
πατριωτισμό των Παλαιστινίων όλες εκείνες οι
προοδευτικές δυνάμεις,
οι οποίες, ορθά απαιτούν
από την διεθνή κοινότητα
και την Ε.Ε. το δικαίωμα της
ύπαρξης του Παλαιστινιακού έθνους, το δικαίωμα
στο να έχουν πλέον οι
Παλαιστίνιοι τη δική τους

Δεν είδα κανέναν να διαδηλώνει για το γεγονός
ότι ένα ευρωπαϊκό κράτος
βρίσκεται υπό τουρκική
κατοχή με τουρκικό κατοχικό στρατό και την ίδια
στιγμή η Τουρκία έχει το
κρατική υπόσταση, την θράσος να ζητάει αποστρατικοποίηση των ελληδική τους πατρίδα.
νικών νησιών.
Ομως, μου κάνει εντύπωση
ότι καμία από αυτές τις Δεν είδα κανένα να διαδηπροοδευτικές δυνάμεις λώνει για τον μεθοδευμένο
στην Ελλάδα δεν διαδήλω- από την Άγκυρα εποικισμό
σε για τον τουρκικό νεοο- της κατεχόμενης Κύπρου.
θωμανικό επεκτατισμό και
τις προκλήσεις στο Αιγαίο, Σημειώνεται ότι το Διεθνές
τις απειλές του Ερντογάν Δίκαιο εν γένει και το Καταστατικό του Διεθνούς
ενάντια στη χώρα μας.
Ποινικού Δικαστηρίου
Δεν είδα κανέναν να δια- συγκεκριμένα, ορίζει ως
δηλώνει για τις σφαγές που έγκλημα κατά της ανθρωπραγματοποιούν οι τουρ- πότητας τον εποικισμό
κικές ένοπλες δυνάμεις, που περιλαμβάνει τη με-

ταφορά από την κατοχική
δύναμη υπηκόων της στο
έδαφος της υπό κατοχή
χώρας.
Η Τουρκία έχει εκτοπίσει βίαια τον γηγενή πληθυσμό στο υπό κατοχή
έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στο οποίο
έχει μεταφέρει πληθυσμό
από την Τουρκία (περίπου
120 χιλιάδες) και έχει αναδιανείμει την περιουσίες
των νόμιμων ιδιοκτητών.
Αντίθετα είδα πως με περισσή ευκολία και με εμμονική διάθεση μπορούν
να κολλήσουν την ταμπέλα
του εθνικιστή σε εκείνους
που εάν ζούσαν σε άλλη
χώρα και διεκδικούσαν το
αυτονόητο θα διαδήλωναν
υπέρ τους.
Και επειδή πολλοί από
αυτούς τους φίλους συγκινούνται με τον Τσε Γκεβάρα διερωτώμαι πως θα
τον αποκαλούσαν εάν τον
άκουγαν τον Δεκέμβριο
του 1964 στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να λέει
την περίφημη φράση του
«Patria o Muerte, πατρίδα
ή θάνατoς» (Πατρίδα ή
θάνατος).

Ο εκτροχιασμός του Σουλτάνου και τα συνεχή
«καψώνια» από τον Τζ.Μπάιντεν
Νίκος Μελέτης
«Φορτηγό με λυμένα φρένα σε κατηφόρα», θυμίζει η
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, καθώς ο τούρκος ηγέτης αδιαφορώντας πλέον
για όλα, δεν μπορεί να
αντισταθεί στον πειρασμό
να διεκδικήσει αυτό που
θεωρεί ότι είναι ο «προορισμός» του, η ηγεσία
του μουσουλμανικού και
αραβικού κόσμου.
Η πορεία αυτή έχει χαραχθεί εδώ και καιρό και
αποτελεί ίσως την μοναδική διέξοδο για τον τούρκο ηγέτη ο οποίος όπως
όλοι οι αυταρχικοί ηγέτες
της Μέσης Ανατολής δεν
μπορεί να φαντασθεί τον
εαυτό του στην αντιπολίτευση ή στην… σύνταξη.
Έτσι μετά το αφήγημα
της «νέας Τουρκίας» που
θα… εγκαινιάσει ο ίδιος το
2023 στα 100 χρόνια από
την ίδρυση του τουρκικού
κράτους, ο Τ.Ερντογάν
αντιλαμβάνεται ότι πρέπει
να πείσει τον τουρκικό λαό
είτε με το καλό είτε όχι, ότι
ο ηγέτης του είναι πάνω
από ψήφους, πάνω από
εκλογές πάνω από ιδεολογίες γιατί έχει προορισμό
να ηγηθεί της Ummah..
Η κλιμάκωση της έντασης
στη Γάζα, για την οποία
η ευθύνη βαραίνει την
Χαμάς αλλά δυστυχώς για
μια ακόμη φορά βρέθηκαν
να αλληλοϋποστηρίζονται
τελικά οι ακραίοι και των
δυο πλευρών ,που χωρίς
την σύγκρουση χάνουν
τον λόγο ύπαρξης τους,
φαντάζει σαν η μεγάλη ευ-

καιρία για τον κ.Ερντογάν
για να αναδείξει αυτόν τον
ρόλο που διεκδικεί.
Όμως όλο και περισσότερο
απευθύνεται με αυτή τη
ρητορική και αυτό το όραμα, όχι στους κοσμικούς
ψηφοφόρους της Τουρκίας, ούτε στους μετριοπαθείς μουσουλμάνους
της ευρύτερης περιοχής.
Το αντι- ισραηλινό μένος,
που φυσικά εκλαμβάνεται
από το ακροατήριο του, ως
καθαρός αντισημιτισμός,
απευθύνεται σε μουσουλμάνους από την Νοτιοανατολική Ασία, μέχρι τη Μ.
Ανατολή, την Αφρική, την
Ευρώπη αλλά και την ίδια
την Αμερική. Και το σύνθημα «Να απελευθερώσουμε
την Ιερουσαλήμ», «Τιμωρία
στους Ισραηλινούς που
σκοτώνουν μικρά παιδιά»
και η ταυτόχρονη στήριξη
με κάθε τρόπο της Χαμάς
διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα
από αυτό που θέλει να
παρουσιάσει.
Και τελικά τόσο ο ίδιος
όσο και η Τουρκία μετατρέπεται στον καταλύτη
που ριζοσπαστικοποιεί το

μουσουλμανικό στοιχείο
οριζοντίως πέραν των κρατικών συνόρων, κάτι που
τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο όχι μόνο για τους
γείτονες του, ούτε μόνο για
τις άλλες μουσουλμανικές
και αραβικές χώρες. Αλλά
γίνεται επικίνδυνος και για
την Δύση, καθώς δείχνει
ότι αδίστακτα εργαλειοποιεί πότε τους πρόσφυγες, πότε το Ισλάμ ,για την
επιδίωξη όχι μόνο εθνικών
αλλά κυρίως προσωπικών
στόχων.
Ο κ.Ερντογάν σε αυτό τον
«κατήφορο» δεν αντιλαμβάνεται πλέον ότι δεν είναι όλοι διατεθειμένοι και
πρόθυμοι να αποδεχθούν
το πλαίσιο που θέλει να
επιβάλει η Τουρκία.
Σε λίγες εβδομάδες μόνο,
είναι η Ευρώπη που ανησυχεί για την πορεία που έχει
πάρει η τουρκική ηγεσία,
είναι οι αραβικές χώρες
και οι χώρες του Κόλπου
που αντιμετωπίζουν με
εξαιρετική δυσπιστία και
εχθρότητα τον Τ.Ερντογάν,
είναι ακόμη και το Ιράν
που έχει αντιληφθεί την
αναξιοπιστία του τούρκου

προέδρου.
Και κυρίως είναι η Ουάσιγκτον που στέλνει καθημερινά το μήνυμα ότι το ανατολίτικο παζάρι που με ευκολία έκανε ο κ.Ερντογάν
άλλοτε με τον Μ.Ομπάμα
αλλά ακόμη περισσότερο
με τον Ντ.Τραμπ δεν θα
έχει πια θέση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
Την μια ημέρα ο Ερντογάν
κατηγόρησε τον Μπάιντεν
ότι βάφει τα χέρια του με
αίμα επειδή δεν συντάχθηκε με τις επιλογές του ίδιου
εναντίον του Ισραήλ. Την
επομένη ημέρα όμως, στις
18 Μαΐου, οι Αμερικανοί
του έστειλαν δυο ηχηρά
μηνύματα.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε ευθέως τον Ερντογάν για αντισημιτισμό με
ότι σημαίνει αυτό στην
ορολογία της αμερικανικής γραφειοκρατίας . Αλλά
η πιο επώδυνη αντίδραση
ήταν η αποστολή στην Βορειοανατολική Συρία ,στις
περιοχές που ελέγχουν οι
Κούρδοι του YPG (αυτούς
που η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες) υψηλόβαθμης
αμερικανικής αποστολής.
Μάλιστα με ανάρτηση του
στο twitter o Mazloum
Abdi γενικός Διοικητής
των Δυνάμεων του SDF
αποκάλυψε την επίσκεψη
αναφέροντας χαρακτηριστικά :
«Μια εποικοδομητική συνάντηση με μια υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπεία
από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Βοηθό Γραμματέα
κ. Joy Hood, και από τον

Λευκό Οίκο, με την κα
Zahra Bell, Διευθύντρια
του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας για τη Συρία
και το Ιράκ. Τονίστηκε ότι
οι διεθνείς δυνάμεις συνασπισμού θα παραμείνουν
στην περιοχή για να επιτύχουν πλήρη νίκη επί του
ISIS και να υποστηρίξουν
τη σταθερότητα και να
ενδυναμώσουν την Αυτόνομη Διοίκηση». Η ίδια
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε και την Αυτόνομη
Κυβέρνηση του Ιρακινού
Κουρδιστάν που συζήτησε
εκτός των άλλων την ενότητα των κουρδικών δυνάμεων ώστε να παίξουν
ρόλο στην επομένη μέρα
στη Συρία…
Τα θέματα αυτά και κυρίως
το ενδεχόμενο οι κουρδικές δυνάμεις που συμμετέχουν σήμερα στο SDF
και ταυτοχρόνως ελέγχουν
μια μεγάλη περιοχή στη
βορειοανατολική Συρία
που συνορεύει και με την
Τουρκία, να έχουν λόγο
στην επομένη ημέρα της
Συρίας και να διεκδικήσουν ένα είδος αυτονομίας
όπως οι ομοεθνείς τους
στο Ιράκ προκαλεί πανικό
και υστερία στην ΄Αγκυρα.
Πόσο μάλλον όταν αυτοί
οι Κούρδοι, θεωρούνται
στρατηγικοί εταίροι των
Αμερικανών και έχουν την
πλήρη στήριξη της Ουάσιγκτον.
Τα ζητήματα όπως οι S400,
ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα F35, οι κυρώσεις
και η απειλή νέων κυρώσεων βάσει της νομοθεσίας
CAATSA, η απρόσκοπτη

συνέχιση της διαμονής του
Φ.Γκιουλέν στην Πενσυλβάνια, υπενθυμίζουν στην
τουρκική ηγεσία ποιος έχει
το πάνω χέρι...
Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η στρατηγική συνεργασία με την χώρα μας, η
αξιοποίηση του λιμανιού
της Αλεξανδρούπολης ,η
αναμενόμενη ανανέωση και αναβάθμιση της
Συμφωνίας στρατιωτικής
συνεργασίας , η στρατιωτική συνεργασία των ΗΠΑ
και με την Κυπρο, είναι
μηνύματα που η Τουρκία
δεν μπορεί να παραβλέψει.
Το κλίμα κάθε άλλο παρά
θα είναι καλό στην επικείμενη συνάντηση Μπαϊντεν
-Ερντογάν στο περιθώριο
της Συνόδου Κορυφης του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις
14 Ιουνίου. Όπου μετά από
μερικούς μήνες «ξεροτηγάνισμα» του Ερντογάν, ο
Αμερικανός πρόεδρος του
τηλεφώνησε για πρώτη
φορά μόλις στις 23 Απριλίου και όλους αυτούς τους
μήνες ,θέλει να του δώσει
το μήνυμα ότι η αποκατάσταση των σχέσεων θα
γίνει απολύτως με τους
δικούς του όρους και όχι
με εκείνους της Τουρκίας.
Κάτι που δεν αντέχει εύκολα ο Ταγιπ Ερντογάν και
είναι ακόμη πιο δύσκολο
να το παρουσιάσει έστω
και με περιτύλιγμα στην
εσωτερική κοινή γνώμη,
στους οπαδούς του που
προσπαθεί να τους πείσει
ότι πλέον συνομιλεί ισότιμα με τους άλλους δυο
τρεις ισχυρούς ηγέτες του
κόσμου..
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Άπλωσε, δάσκαλε, «την της αγάπης σαγήνην»
συνέχεια από τη σελίδα 24

ο Αποστολάκης.
Έχω γράψει κι άλλοτε
πως κατ’ αντίθεση προς
τους υπόλοιπους εργαζόμενους, που δίνουν ό,τι
έχουν, οι δάσκαλοι δίνουν
(διδάσκουν) ό,τι είναι. Και
αυτό είναι που μεταβάλλει
το επάγγελμα του δασκάλου σε λειτούργημα, γι’
αυτό και ονομάστηκε το
άγειν άνθρωπο, η αγωγή,
«τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών». Ο άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος
, ο οποίος αφιέρωσε την
χριστομίμητο ζωή του
στην παιδαγωγία της νεότητας, έγραφε: «Τούτο
διδασκάλου αρίστου, το δι’
εαυτού παιδεύειν α λέγει»,
αυτό είναι το χαρακτηριστικό του άριστου δασκάλου, το να διαπαιδαγωγεί,
επιβεβαιώνοντας τα όσα
διδάσκει με το προσωπικό
του παράδειγμα. Για να σημειώσει κάπου αλλού «και
επί την αγάπην κατάφευγε
συνεχώς, συσκιάζων το

φορτικόν των ειρημένων»,
να καταφεύγει, δηλαδή, ο
δάσκαλος συνεχώς στην
αγάπη, για να ελαφρύνει το φορτίο της διδασκαλίας. Καημό το έχω
να διεξαχθεί κάποτε ένα
παιδαγωγικό σεμινάριο
με θέμα συμβουλές των
Τριών Ιεραρχών στους
δασκάλους. Τα αγιασμένα
λόγια τους, γεμάτα αγάπη
για τον πλησίον, είναι απαγορευμένα από την «Νέα
Εποχή» της Παιδείας. Ένα
τέτοιο όμως σεμινάριο θα
προκαλούσε τα ειρωνικά μειδιάματα των δήθεν
προοδευτικών. Πώς να
ακουστούν λόγια σαν τα
παρακάτω: «Ο δάσκαλος
πρέπει να διακρίνεται και
όταν μιλάει και όταν σιωπά
(«φθεγγόμενον και σιγώντα») και όταν τρώει και
όταν κάνει οτιδήποτε άλλο,
και από το βάδισμά του
και από το βλέμμα του και
από την εμφάνισή του και
από όλα γενικά». Τα μάτια
των μαθητών στρέφονται
άγρυπνα πάνω μας και ή
μιμούνται ή απωθούνται.

Η παλαμική ρήση «σχολείο
ίσον δάσκαλος» ισχύει διαχρονικά. Σήμερα αυτό που
εισπράττουμε από την Πολιτεία και τους εκπροσώπους της είναι απειλές για
αξιολόγηση (από ποιούς;),
φοβέρες για δικές της παραλείψεις, επικρίσεις, γιατί
παραμένουμε απροσάρμοστοι στις νέες τεχνολογίες και άλλα ηχηρά και
ανθηρά αερολογήματα.
Έχω την αίσθηση ότι οι
νέοι που μπαίνουν στην εκπαίδευση με αποκλειστικό
κίνητρο την εξασφάλιση
του δημοσίου, θα απωλέσουν, η μάλλον θα παραχωρήσουν, πολλά από
αυτά που χαρακτηρίζουν
ένα σχολείο ελεύθερο και
δημοκρατικό. «Αν συλλογίζεσαι μόνο πότε θα πλουτίσεις, άλλαξε απόφαση»,
πράγμα αδύνατο βέβαια.
Για άλλους παιδαγωγία
είναι λειτούργημα και για
άλλους απλώς δουλειά η
και... δουλεία. Ίσως η λέξη
δάσκαλος να προέρχεται
από το αρχαίο ρήμα δάω,

που σημαίνει φωτίζω (εξού
και δάδα-δαδί), το οποίο
με ενεστωτικό αναδιπλασιασμό γίνεται δαδάσκω,
διδάσκω= διδάσκαλος=δάσκαλος. Την περίοδο
της Τουρκοκρατίας οι Δάσκαλοι του Γένους ονομάζονταν φωτιστές. Η αμάθεια ισοδυναμούσε με το
σκοτάδι. Σήμερα, την περίοδό της... τιποτοκρατίας
και του νεο-ραγιαδισμού,
χρειάζονται δάσκαλοι, φωτιστές, οι οποίοι τιμούν το
λειτούργημά τους και όχι
φωταδιστές, που διαχέουν
προκλητικά την δουλεία
τους και προβάλλουν τα
νεφελώδη ιδεολογήματά
τους. Ας απομνημονεύσουν οι υποψήφιοι δάσκαλοι και το αριστούργημα
του Παλαμά για τον δάσκαλο, που αν το υπουργείο ήταν όντως εθνικής
Παιδείας, θα επέβαλλε να
είναι αναρτημένο σε κάθε
αίθουσα διδασκαλίας. Το
παραθέτω:

Κι ό,τι σ’ απόμεινε ακόμη
στη ζωή σου,
Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ
το ως τη στερνή πνοή σου!
Χτίσ’ το παλάτι, δάσκαλε
σοφέ!
Κι αν λίγη δύναμη μές στο
κορμί σου μένει,
Μην κουρασθείς. Είν’ η
ψυχή σου ατσαλωμένη.
Θέμελα βάλε τώρα πιο
βαθιά,
Ο πόλεμος να μην μπορεί
να τα γκρεμίσει.
Σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;
Θα θυμηθούνε κάποτε κι
αυτοί
Τα βάρη που κρατάς σαν
Άτλαντας στην πλάτη,
Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της
κοινωνίας το παλάτι!».

δάσκαλο, για ένα μόνο
παιδί. Το παιδί αυτό θα το
συναντήσεις κάποια στιγμή, μες στην αίθουσά σου.
Ίσως είναι από τα ζωηρά,
τα παιδιά που πολλές φορές αντιπαθούμε για την
συμπεριφορά τους. Πρόσεξε! Αυτό το παιδί θα σε
κρίνει. Ή θα το “σώσεις” ή
θα το σπρώξεις στην απώλεια”. Και μου επανέλαβε
τα χρυσά λόγια του αγίου
Χρυσοστόμου: «Έκτεινον
την της αγάπης σαγήνην,
ίνα μη το χωλόν εκτραπή,
ιαθή δε μάλλον», άπλωσε
τα δίχτυα της αγάπης, για
όλους τους μαθητές σου.
Ιδίως για όσους έχουν πρόβλημα. Με την αγάπη σου
θα θεραπευτεί, αλλιώς θα
«εκτραπή». Ίσως εδώ χωλαίνουμε οι περισσότεροι
δάσκαλοι, στην «σαγήνην
της αγάπης»...

Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό
που μου είπε σοφός, πολιός πια, πνευματικός Γέ- Δημήτριος Νατσιός
ροντας, που πριν γίνει ιε- Δάσκαλος – Μέλος του ΙΗΑ
ρέας, υπήρξε δάσκαλος, Κιλκίς
μάθημα που το σκέφτομαι
«Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ολοζωής. «Ο Θεός, παιδί
μου, μπορεί να σε έκανε
ψυχές!

Βιογραφικό σημείωμα μιας δασκάλας

Την λευτεριά ρωτήσανε
ποιας μάνας είναι γέννα /
και είπε πως την γέννησε
το ελληνικό το αίμα».

είναι δίωρο (εβδομαδιαίως). Οπότε
επιλέγω δέκα περίπου πρόσωπα
– Κολοκοτρώνης,
Κανάρης, Καραϊσκάκης, Μπότσαρ η ς , Σο λ ω μ ό ς ,
Παπαφλέσσας, Παύλος
Μελάς, Γρηγόρης Αυξεντίου, μεταξύ αυτών – την ευωδία, δηλαδή, της ιστορίας
μας και τους παρουσιάζω
στους μαθητές μου. Χαίρονται χαράν μεγάλη και
καμαρώνουν. Παρουσιάζω
κυρίως στα παιδιά νόστιμα
ή ηρωικά επεισόδια από
τον βίο και την πολιτεία
σας. Αυτά τους συγκινούν,
εντυπώνονται ανεξίτηλα
στη δροσερή μνήμη τους.

Αφιέρωμα το παρόν σημείωμα. Όχι μόνον
επετειακό, αλλά και λίαν
επίκαιρο. «Και αν είναι
πλήθος τ’ άσχημα κι αν
είναι τ’ άδεια αφέντες»,
ακολουθώντας «τα μονοπάτια της ποίησης» του
Παλαμά, έχουμε το κελάρι
το πατρογονικό, γεμάτο Παράδειγμα: Έλεγε ο Κοτζιβαϊρικά πολυτίμητα και λοκοτρώνης: «Κάποτε η
πρόσωπα τιμαλφή.
κουκουβάγια ήθελε ν’ αλλάξει φωλιά, γιατί η παλιά
Τούτες τις σακάτικες ώρες είχε λερωθεί από τις κουπου περνά η πατρίδα, με τσουλιές της. Όπου και να
τα στίφη των μωχαμε- πας, της είπε άλλο πουλί,
τάνων, που τα βάφτισαν και τον κώλο σου μαζί σου
«πρόσφυγες και μετανά- θα τον πάρεις». Γέλιο τα
στες» οι αριστερόμυαλοι παιδιά και θαυμασμό για
γραικύλοι, να ακυρώνουν την θυμοσοφία του Γέρου
την Επανάσταση του Εικο- του Μοριά. Διδασκαλία
σιένα, με ηγέτες «νάνους σημαίνει «τέρπειν και διδάκαι αρλεκίνους» που μας σκειν» κατά τον αείχλωρο
πνίγουν με τις αναθυμιά- λόγο του Πλάτωνα. Και
σεις τους, παρηγοριά και πάντα με ταπείνωση και
καταφυγή, η πατραγαθία. όχι ταπεινώνοντάς τα, έχοΟι πράξεις, η εύκλεια
ντας πάντοτε υπ’ όψιν ότι
διδάσκουμε και συμβουτων προγόνων.
λεύουμε ανθρώπους πολύ
καλύτερους από εμάς.
Μια παρένθεση. Δάσκαλος σε μικρά παιδιά, Στ΄ Αφιέρωμα, λοιπόν, το παΔημοτικού φέτος, αφήνω ρόν σημείωμα σε μια – τίτστην άκρη τα βιβλία, τις λος τιμής, ανυπέρβλητος
καντιποτένιες φλυαρίες – Δασκάλα του Μακεδοτου υπουργείου, και, πολ- νικού Αγώνα, την Αικατελές φορές, στρώνομαι και ρίνη Χατζηγεωργίου. Μας
καταγράφω κείμενα ευ- άφησε ένα βιογραφικό
σύνοπτα, κατανοητά και σημείωμα, δεν το έγραψε
κατάλληλα για την κρί- με μελάνι. Το χάραξε με
σιμη, εξοπλιστική ηλικία το αίμα της. Δεν φώτισε
τους. Επιμένω κυρίως σε με τον λόγο της, αλλά με το
αφιερώματα. Η νεότερη κορμί της. Έγινε η ίδια λαιστορία μας προσφέρεται. μπάδα. Το βιογραφικό της
Το μάθημα της Ιστορίας το κατέθεσε στο Συναξάρι

δάκτωρ του ηρωισμού στις
14 Οκτωβρίου του 1904, με
Ας το διαβάσουμε με ευ- βαθμό «άριστα», από τους
επιβλέποντες καθηγητές
λάβεια:
που άκουγαν στα ονόματα
Όνομα: Αικατερίνη Χατζη- Παύλος Μελάς και Αναστάσιος Καρατάσος.
γεωργίου
των Ηρώων του Γένους.

Τόπος γεννήσεως: Γευγελή
Μακεδονίας, πόλη ελληνική, που σήμερα είναι στην
κατοχή των Σκοπιανών.
Έτος γεννήσεως: 1885
Επάγγελμα: Στα δεκαοκτώ
της έγινε δασκάλα στα
σκλαβωμένα Ελληνόπουλα της Μακεδονίας.
Βασικές Σπουδές: Σπούδασε στο Παρθεναγωγείο
Μοναστηρίου, πόλη κάποτε με ακμαίο ελληνικό
πληθυσμό την οποία κατέχουν οι πλαστογράφοι της
ιστορίας.
Δεν σπούδασε σε κάποιο
Παιδαγωγικό Τμήμα στο
οποίο διδάσκουν εθνομηδενιστές και νεοταξικά
απολειφάδια τύπου Ρεπούση, που εξοργίζονται
διότι γίνεται αγιασμός στα
σχολεία – κατά δήλωσή
της προ μηνός – και … δαιμονίζεται γιατί ακόμη εκκλησιάζονται τα σχολεία.
Αν είχε καθηγήτρια την
Ρεπούση, η Αικατερίνη, θα
πήγαινε με τους Κομιτατζήδες ή θα την απέλυαν
γιατί θα χαρακτηριζόταν
εθνικίστρια, δασκάλα του
σκοταδισμού. Δόξα τω
Θεώ τότε δεν είχαμε παιδαγωγικά τμήματα. Είχαμε
Παρθεναγωγεία, Μεγάλες
του Γένους Σχολές, Πανεπιστήμια ηρώων.
Μεταπτυχιακές σπουδές:
Έ κα νε μ ε τα π τ υ χι α κ ές
σπουδές στο αθάνατο πανεπιστήμιο της ελληνικής
ιστορίας, ειδικεύτηκε στην
φιλοπατρία και την αυτοθυσία. Αναγορεύτηκε δι-

Εκπαιδευτική και κοινωνική δράση: Δίδαξε στα
ελληνόπουλα γλώσσα και
ιστορία. Τους μάθαινε την
αγάπη στο Χριστό και την
αγία του Εκκλησία: «Μια
φορά κι έναν καιρό» τους
έλεγε «σε τούτα εδώ τα
δοξασμένα χώματα ζούσε
ο βασιλιάς Αλέξανδρος,
που σκόρπισε το φως και
τον ελληνικό πολιτισμό
στα πέρατα του κόσμου…
Μια φορά κι έναν καιρό
από τούτα τα άγια χώματα
διάβηκε ο Απόστολος Παύλος, σαν ήρθε να φέρει τον
Χριστιανισμό στην ήπειρό
μας». Και τα παιδόπουλα
με ορθάνοιχτα τα μάτια
την κοίταζαν και έκλειναν
στα άγουρα φυλλοκάρδια
τους, με ανείπωτη περηφάνια, τον λόγο, τον σπόρο
τον εθνικό, που αργότερα
θα γεννούσε καρπό πολύ.
Μισθός: Αφιλοκερδώς, με
έντιμο πενία, ζούσε η Αικατερίνη. Δεν… κατέβαινε
σε απεργίες για «αύξηση
μισθών», δεν έγινε συνδικαλίστρια σε κάποια ΔΟΕ
για να γλιτώσει την αίθου-

σα. Όχι. Ανέβαινε τα σκαλοπάτια της λευτεριάς. Νυχθημερόν, μονάχη έγνοια
της, η σωτηρία της Μακεδονίας. Ατρόμητη, «εις
το έθνος προσέφερε ό,τι
ήτο δυνατόν ως ηρωίδα
του 21», για να θυμηθούμε
την διαθήκη του Γερμανού
Καραβαγγέλη που κι αυτός
κατατάσσει τον εαυτό του
στην «λεβεντουργιά» του
Ιερού Αγώνος.

Αλέξη του προδότη – και
την έκαψαν ζωντανή.
Διακρίσεις τιμητικές. Όχι.
Το κράτος, η νυν παλιόψαθα των εθνών, δεν της
πρόσφερε καμιά διάκριση.
Σχολεία ανά την χώρα έβαλαν διάφορες ονομασίες.
«Δημήτρης Γληνός, Αλ.
Δελμούζος, Μελίνα Μερκούρη». Κανένα δεν φέρει
το όνομά της. Και σίγουρα λίγοι δάσκαλοι έχουν
ακουστά την ηρωίδα δασκάλα του Μακεδονικού
Αγώνα. Ας είναι. Οι ήρωες
δεν έχουν ανάγκη «κρατικής αναγνωρίσεως». Τους
παίρνει στα φτερά της η
Δόξα, γιατί μαρτύρησαν
για του Χριστού την πίστη
στην αγία και της Μακεδονίας την ελευθερία. «Όλο
εις τον κρεμνόν κυλάμεν
κάθε μέρα» έγραφε με το
γιαταγάνι του ο στρατηγός
Μακρυγιάννης. Είναι αυτό
το γκρέμισμα κάθοδός εις
Άδην; Ίσως. Μήπως γίνει
και τόπος Αναστάσεως;
«Είθε», όπως έγραφε η
περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη. Αιωνία η μνήμη
των αθάνατων διδασκαλισσών του Μακεδονικού
Αγώνα.

Προαγωγές: Στα δεκαεννιά
της χρόνια η Αικατερίνη
Χατζηγεωργίου πήρε την
τιμιότερη προαγωγή. Από
απλή δασκάλα προάγεται
σε ηρωίδα του ελληνικού
έθνους. 14 Οκτωβρίου
1904. Μια συμμορία κομιτατζήδων περικυκλώνει το
σπίτι, κοντά στην Γευγελή,
στο οποίο φιλοξενούνταν
η δασκάλα. Οι θρασύδειλοι Βούλγαροι πάση
θυσία θέλουν να την δολοφονήσουν. Της ζητούν
να παραδοθεί. Απαντά με
το αντίλαλο του Ζαλόγγου:
«Εγώ Ελληνίδα γεννήθηκα,
Ελληνίδα και θα πεθάνω».
Λέγοντας Ελληνίδα εννοούσε τάφο. Λόγος εθνικός
γι’ αυτήν είναι να μιλάς μες
από τον τάφο. Έτσι γράφεται η ιστορία μας. «Απ’
τα κόκκαλα βγαλμένη…». ΔημήτρηςΝατσιός
Τρεις ώρες πολεμούσε. δάσκαλος-θεολόγος
Έβαλαν φωτιά οι πρόγονοι Κιλκίς – Μέλος ΙΗΑ
του Ζάεφ – ο φίλος του
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Η Βουλγαρία αντιστέκεται στον ψευτομακεδονισμό
των Σκοπιανών ενώ η Ελλάδα τον ενισχύει
Το ηλεκτρικό supercar 2.000 ίππων από την Κροατία που
κοστίζει 2 εκατ. ευρώ!
Νίκος Λουπάκης
Με το όνομα μιας τοπικής θαλάσσιας καταιγίδας της
Αδριατικής (Nevera) η μικρή, αλλά δυναμική και
εξειδικευμένη στην ηλεκτροκίνηση κροατική εταιρία
Rimac Automobili λανσάρει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό
υπερ-αυτοκίνητο, εφοδιασμένο με 4 ηλεκτροκινητήρες που
αποδίδουν ισχύ 1914 hp και ροπή 2360 Nm, κατεβάζοντας
τα 0-100 km/h σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Η τιμή
του; Δύο εκατομμύρια ευρώ…
Όταν γίνεται λόγος για σχεδόν 2.000 ίππους δεν είναι
παράλογο να περιμένεις επιδόσεις όπως τα 0-100 km/h
σε μόλις 1,87 δευτερόλεπτα. Γεγονός είναι πάντως ότι σε
πιάνει δέος ακούγοντας για 0-300 km/h σε… 9,3 δεύτερα
– όσα δηλαδή χρειάζεται ένα σχετικά σβέλτο συμβατικό
αυτοκίνητο για τα συνήθη 0-100 km/h! Ενώ η μέγιστη

Γράφει ο Ιωάννης Αμπα- κετές ακόμα πόλεις της
τζόγλου*
χώρας. Να σημειωθεί ότι
το VMRO-DPMNE είναι το
Από εχθές, 8 Ιουνίου, οι μεγαλύτερο κόμμα της
υποστηρικτές του εθνι- αντιπολίτευσης στα Σκόκιστικού κόμματος των πια και οι υποστηρικτές
Σκοπίων VMRO-DPMNE του θεωρούν ότι οι Σκομε αρχηγό τον Κρίστιαν πιανοί είναι απόγονοι των
Μίτσκοσκι διοργανώνουν αρχαίων Μακεδόνων και
διαδηλώσεις στην πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
των Σκοπίων και σε αρ- Ο λόγος αυτών των κινη-

τοποιήσεων στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και
αποκλεισμοί κεντρικών
δρόμων είναι οι πληροφορίες που έχει ο Μίτσκοσκι
από «διπλωματικές πηγές», ότι ο πρωθυπουργός
των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ
διαπραγματεύεται με τη
Βουλγαρία ζητήματα που
άπτονται της «μακεδονικής εθνικής ταυτότητας, γλώσσας και πολιτισμού» και μάλιστα ότι η
πλευρά των Σκοπίων είναι
διατεθειμένη να υποκύψει στους βουλγαρικούς
όρους.
Η Βουλγαρία έχει δείξει
μέχρι τώρα ότι δεν παίζει
με την ιστορία της και δεν
κάνει το χατίρι των Σκοπίων όταν μάλιστα αυτό
πρόκειται να υπονομεύσει
μελλοντικά την ίδια της
την ύπαρξη. Σε αυτό το
πλαίσιο τον περασμένο
Νοέμβριο άσκησε βέτο
στην ένταξη των Σκοπίων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

και πάγια θέση της είναι
να αναγνωριστεί από τα
Σκόπια ότι το έθνος και η
γλώσσα των Σκοπιανών
έχουν βουλγαρικές ρίζες.
Παρά τις πιέσεις των οικονομικά ισχυρών, όπως
είναι η Γερμανία, η Βουλγαρία αντιστέκεται και
δεν φαίνεται ότι θα δεχθεί
να απεμπολήσει τα εθνικά
της δίκαια.
Στον αντίποδα, η ελληνική
πολιτική δέχθηκε καταρχάς την παραχάραξη και
το ξεπούλημα της ιστορίας
μας και συνεχίζει απτόητη όχι μόνο να στηρίζει
αλλά και να ενισχύει τον
ψευτομακεδονισμό των
Σκοπιανών. Πράγματι, με
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπογράφηκε η κατάπτυστη Συμφωνία των
Πρεσπών και η σημερινή
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει την
ευρωπαϊκή προοπτική των
Σκοπίων και επίσης σχεδιάζει να φέρει προς ψήφιση

τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τα Σκόπια, τα οποία
ως γνωστόν απορρέουν
από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό το τελευταίο, ενώ εορτάζουμε τα
διακόσια χρόνια από την
Εθνεγερσία του 1821. Ούτε
όμως οι σύγχρονοι Έλληνες ως μονάδες, φαίνεται
να παραδειγματιζόμαστε
όσο θα έπρεπε από τις
ηρωικές στιγμές του έπους
του 1821, γιατί αν το κάναμε, είτε θα αναγκάζαμε
την κυβέρνηση να ακολουθήσει μία εθνική γραμμή
στην πολιτική της –η οποία
άλλωστε συμπίπτει με την
επιστημονική και ιστορική αλήθεια αναφορικά
με το σκοπιανό– είτε θα
προκαλούσαμε πολιτικές
αλλαγές, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων
πολιτικών σχηματισμών,
ώστε να εξασφαλιστούν
τα εθνικά μας δίκαια. Επομένως, κανένας Έλληνας
δεν είναι άμοιρος ευθυνών
και η στήριξη των εθνικών

μας δικαίων είναι ευθύνη
του καθενός από εμάς,
όπως χαρακτηριστικά είχε
γράψει ο Ίων Δραγούμης
στο βιβλίο του Μαρτύρων καί Ἡρώων Αἷμα1:
«Ὁ καθένας πρέπει νά
ξέρη ὅτι σ’ αὐτόν ἔλαχε
νά σώση τό ἔθνος του,
ἔτσι θά προσπαθήσουν
πολλοί καί θά τό σώση
ὅποιος μπορέση».
1. Ι. Δραγούμης, Μαρτύρων και Ηρώων αίμα, 1907,
σ. 29.
*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου
είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ,
Επιστημονικά Υπεύθυνος
του Τμήματος Ιατρικής
Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και
μέλος του IHA.
abadzoglou@yahoo.gr

Γιατί επιμένουν με τη Θράκη...
Του Κώστα Στούπα

Δύσης έχοντας εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες παραχωρήσεις.

Με τον ίδιο τρόπο που
ένας Έλληνας αξιωματούχος μπορεί να επισκεφθεί
την ελληνική μειονότητα
στην Αλβανία ή τη χριστιανική μειονότητα στην
Αίγυπτο μπορεί και κάθε
Τούρκος αξιωματούχος να
επισκεφθεί τη μουσουλμανική μειονότητα στην
Θράκη.
Το πρόβλημα της επίσκεψης του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Θράκη
έγκειται στη συστηματική
επιμονή του καθεστώτος
της Άγκυρας να αποκαλεί
την αναγνωρισμένη επισήμως ως μουσουλμανική
μειονότητα ως τουρκική
αλλά και τον χρόνο που
επέλεξε να πραγματοποιήσει την επίσκεψη στη
Θράκη.
Λίγους μήνες πριν τη λήξη
της θητείας της Προεδρίας
Τραμπ, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο είχε επισκεφθεί
το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ιδιωτικώς χωρίς να συναντήσει
κανέναν Τούρκο επίσημο.
Τούτο εξελήφθη ως μια
συμβολική πράξη, σαν ένα
“χαστούκι” στο καθεστώς
Ερντογάν, όπως το αποκάλεσε σχεδόν σύσσωμος
ο ελληνικός τύπος.
Αν και ο Τούρκος Υπουργός, πριν ξεκινήσει για την
Ελλάδα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έκανε λόγο
για θετική ατζέντα στις
ελληνοτουρκικές επαφές,
μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο
της Αλεξανδρούπολης,
μίλησε για “τουρκική μειονότητα”.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο
tweet που ανέβασε με το

Η Τουρκία απλώνει μεθοδικά στον πάγκο όλη την
πραμάτεια της. Από την
παρουσία και τις διεκδικήσεις της από την Ουκρανία,
το Αζερμπαϊτζάν, τη Συρία,
τη Λιβύη κλπ. μέχρι το
Αιγαίο, την Κύπρο και τη
Θράκη.

πού έφτασε στην Ελλάδα, και τις τουρκικές παραβι- κιστική και ισλαμιστική”
ρητορική υψηλών τόνων
ο Τούρκος ΥΠΕΞ έγραψε: άσεις...
και της οποίας το φρόνημα
“Στην Ελλάδα για να συνα- Είναι προφανές πως ο κ. κάμπτεται λόγω της οικοντήσω μέλη της τουρκικής Τσαβούσογλου επιχείρησε νομικής κρίσης.
μειονότητας της Δυτικής να πληρώσει την Ελλάδα
Η “πισινή”...
Θράκης και για να συζητή- με το ίδιο νόμισμα...
Το τουρκικό καθεστώς
σουμε διμερή ζητήματα”...
Με τη μεθόδευση αυτή ο απευθύνεται στη διεθνή
Πολύ καιρό τώρα, κατά Τούρκος αξιωματούχος κοινή γνώμη ανοίγοντας
σαν βεντάλια μια σειρά
τρόπο συστηματικό, πα- απευθύνεται:
ζητήματα τα οποία θεωρεί
ρατηρείται μια απόσταση
μεταξύ αυτών που λένε οι α) Στη διεθνή κοινή γνώ- στρατηγικής σημασίας για
Τούρκοι και των προθέσε- μη και διεθνή πολιτική τον ρόλο που σχεδιάζει για
ων που αποκαλύπτουν οι τάξη, υποδηλώνοντας για την Τουρκία τις επόμενες
νιοστή φορά μια από τις δεκαετίες.
πράξεις τους.
τουρκικές απαιτήσεις στα
Η επιμονή στην αναφορά πλαίσια της αναθεώρησης Υπάρχει μια διελκυστίνδα
της μειονότητας της Θρά- της συνθήκες της Λωζά- αυτή τη στιγμή μεταξύ
ΗΠΑ - Δύσης και Τουρκίας
κης ως τουρκικής εντάσσε- νης...
σε σχέση με τον ρόλο της
ται στο γενικότερο σχέδιο
της Τουρκίας για αναθε- β) Στην ελληνική κυβέρνη- στη συμμαχία. Οι ΗΠΑ
ώρησης της συνθήκης ση και την κοινή γνώμη της του Μπάιντεν φαίνονται
της Λωζάνης με βάση την χώρας μας αποσαφηνίζο- αποφασισμένες να μην
οποία έχουν χαραχτεί τα ντας πως στο τραπέζι των υποχωρήσουν στο ζήτημα
σύνορα στην ευρύτερη διαπραγματεύσεων όπου των S-400 και σε κάποια
ωθούνται οι δύο χώρες από τα όρια αυτονομίας
περιοχή.
υπάρχουν πολλά περισ- της Τουρκίας εντός της
Βεβαίως η Άγκυρα φέρει σότερα για διαπραγμάτευ- συμμαχίας...
βαρέως και το γεγονός ση από αυτά που δέχεται
πως ο Έλληνας Υπουργός να συζητήσει η ελληνική Το καθεστώς της Άγκυρας
θα υποστεί μεγάλη ταπείτων Εξωτερικών κ. Δένδιας πλευρά...
νωση αν υποχωρήσει και
κατά την επίσημη επίσκεψή του εκεί δεν σιώπησε γ) Κυρίως όμως απευθύ- θέσει εκτός λειτουργίας
υποτακτικά αλλά μίλησε νεται και στην τουρκική και τουρκικών συνόρων
ευθαρσώς για τις διαφορές κοινή γνώμη την οποία το ρωσικό πυραυλικό
μεταξύ των δυο χωρών έχει εθίσει σε μια “εθνι- σύστημα. Από την άλλη

Η Τουρκία παρά την απομόνωση και τα οικονομικά
της προβλήματα επιμένει
να θέτει μεταξύ όλων των
άλλων και το θέμα της
Θράκης μετ’ επιτάσεως.
Μοιάζει να είναι θέμα χρόνου η εκδήλωση εκεί μιας
πλευρά αν επιμείνει και εμπλοκής που θα επιχειαπομονωθεί από τη Δυτική ρήσει να πλήξει το διεθνές
Συμμαχία στρατιωτικός προφίλ της Ελλάδας.
εξοπλισμός εκατοντάδων
δισ. δολαρίων που έχει Το καθεστώς Ερντογάν
συσσωρεύσει εδώ και δε- έχει στήσει σε όλη την
καετίες θα αχρηστευτεί Ευρώπη ένα δίκτυο ελεγλίαν συντόμως λόγω έλ- χόμενων από την Τουρκία
λειψης ανταλλακτικών και μουσουλμανικών θυλάαναβαθμίσεων.
κων με σκοπό την άσκηση
επιρροής στις χώρες φιΚαλά είναι τα πολυδιαφη- λοξενίας. Οι μειονότητες
μισμένα drones “Μπαϊρα- σε όλη τη Δύση σταδιακά
κτάρ” αλλά έχουν βρεθεί απαιτούν δικαιώματα και
αντιμέτωπα μόνο με ομά- συνθήκες αυτονομίας οι
δες ατάκτων ή διαλυμέ- οποίες υπονομεύουν τα
νους στρατούς όπως της κράτη και τις κοινωνίες.
Συρίας.
Επιπλέον η τουρκική οικο- Μέχρι η Ευρώπη και ειδικά
νομία είναι πλήρως εξαρ- η Γερμανία να “ξυπνήσει”
τημένη από τις εξαγωγές και να παρακολουθήσει
της στις ευρωπαϊκές αγο- τις εξελίξεις από τη σκοπιά
ρές. Η Ρωσία που προβάλ- των γεωπολιτικών ανταλεται σαν εναλλακτική γωνισμών και των νεοδιέξοδος είναι μια χώρα θωμανικών επιδιώξεων ο
με ΑΕΠ του επιπέδου της κίνδυνος για την Ελλάδα
Ιταλίας και δεν μπορεί να θα παραμένει υψηλός.
απορροφήσει τις τουρκικές εξαγωγές.
Υ.Γ. Οι “γκρίνιες” για τα χαμόγελα και τις αγκαλιές του
Η απομάκρυνση της Τουρ- κ. Δένδια με τον κ. Τσαβούκίας από τη Δύση θα μοιά- σογλου είναι αστειότητες.
ζει με πράξεις αυτοκτονίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έτσι
Οποιοσδήποτε εχέφρων οφείλει να συμπεριφέρεται
πολιτικός λοιπόν θα επέ- δημοσίως...
στρεφε στους Κόλπους της
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Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
Η πρόσφατη ιδιότυπη και
με αναντίρρητα ασύμμετρο χαρακτήρα στρατιωτική σύγκρουση Χαμάς-Ισραήλ (σκόπιμα προτίθεται
η Χαμάς καθόσον αυτή
κλιμάκωσε στρατιωτικά
με την εκτόξευση ρουκετών κατά του… απέναντι
Ισραήλ αδιακρίτως, ανεξαρτήτως των άστοχων
ενεργειών της Ισραηλινής
Κυβέρνησης που έβγαλε
τους Παλαιστινίους της
Ανατολικής Ιερουσαλήμ
στους δρόμους) υπενθύμισε σε όλους μας αλλά
κυρίως στο ίδιο το Ισραήλ
και τους λοιπούς εμπλεκόμενους δρώντες στην
περιοχή ότι το «Παλαιστινιακό» πρόβλημα που πολλοί το ονομάζουν ακόμα
και τώρα «μεσανατολικό»
υπάρχει, έστω και αν κάποιοι θα το ήθελαν στην...
γωνία ξεχασμένο! Ίσως οι
νεότεροι με όλα αυτά που
διάβασαν και άκουσαν
τις τελευταίες εβδομάδες
να κατανοούν πλέον την
σημασία της φράσεως
που άκουγαν από τους
γονείς ή τους παππούδες
τους, «μεσανατολικό το
κάναμε» εννοώντας ότι
ένα πρόβλημα το κάναμε
πολύπλοκό και… άλυτο!
Κάθε «πόλεμος», όποια
μορφή και αν έχει, εξυπηρετεί συγκεκριμένο πολιτικό σκοπό με νικητή και
ηττημένο. Σε μία όμως
ασύμμετρη σύγκρουση
σαν αυτή που παρακολουθήσαμε για έντεκα
ημέρες είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί απόλυτα ο
νικητής και ο ηττημένος
όταν μάλιστα είχε κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Σε τακτικό πεδίο απόλυτος νικητής αναμφίλεκτα
είναι το Ισραήλ καθόσον ο
εξαιρετικός συντονισμός
των Ισραηλινών Ενόπλων
Δυνάμεων (IDF-Tzahal) με
την Υπηρεσία Ασφαλείας
(Shin Bet-Shabak) επέφερε
πλήγματα ακριβείας μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό
την «μαχητική ικανότητα»
της Χαμάς, χωρίς όμως και
να την εξαλείψουν κάτι
που πρέπει να σημειωθεί.
Σημαντικά είναι τα ποσοτικά επιτεύγματα που
αφορούν σε υποδομές,
«μαχητές», ρουκέτες και
λοιπά όπλα. Η πλήρης καταστροφή των δυνατοτήτων της Χαμάς θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο
με χερσαία επίθεση των
Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, κατάληψη και για
σύντομο χρόνο εξασφάλιση του απολύτου ελέγχου
της Λωρίδας της Γάζας.
Εκτιμάται ότι η Ισραηλινή
Ηγεσία μόνο ως μπλόφα
εξέτασε αυτήν την περίπτωση καθόσον ο λόγος
«κόστος/ όφελος», όπως
δίδαξαν και οι επιχειρήσεις
κατά της Χεζμπολάχ στον
Λίβανο το καλοκαίρι του
2006 ήταν απαγορευτικός.
Πρωτίστως όμως ήταν ένα
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Χρειάζεται πλέον μία νέα αρχή για
το «Παλαιστινιακό»!

μάθημα για …την επόμενη
φορά! Το πότε θα είναι
αυτή η… επόμενη φορά
είναι ένα άλλο κρίσιμο
ερώτημα.
Όμως στο στρατηγικό και
φυσικά στο πολιτικό επίπεδο από την πρώτη ήδη
ημέρα των «επιχειρήσεων», είναι αναντίρρητα η
Χαμάς. Όπως εμφατικά
επισημαίνει σε σχετική
ανάλυση του ο Γενικός
Διευθυντής του Ινστιτούτου Εθνικών Στρατηγικών Σπουδών (ΙNSS) στο
Τελ Αβίβ Ούντι Ντέκελ,
αυτό αποδεικνύει και την
ασυμμετρία των στόχων
των δύο πλευρών. Έδωσε
την ψευδαίσθηση στους
Παλαιστινίους ότι είναι
ο… υπερασπιστής του Αλ
Ακσά και της Ιερουσαλήμ
κερδίζοντας ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή ακόμα
και στην Δυτική Όχθη.
«Πλήγωσε» στα μάτια των
Παλαιστινίων το Ισραήλ
και τρομοκράτησε για πολιτικούς σκοπούς τους
κατοίκους του από το Τελ
Αβίβ και νότια. Προκάλεσε
σοβαρά προβλήματα στην
πορεία εξομάλυνσης των
σχέσεων του με τις Αραβικές χώρες που κινούνται
στο πνεύμα της Συμφωνίας Αβραάμ. Τέλος δεν
μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο γεγονός των
πρωτοφανών συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών
Αράβων (περί το 20% του
συνολικού πληθυσμού) και
Ισραηλινών Εβραίων εντός
του Ισραήλ.
Το Παλαιστινιακό δεν «επιλύεται με τον μην …επιλύεται»! Είναι ζωντανό και καθόλου ξεχασμένο από τους
ίδιους τους Παλαιστινίους.
Σιγοκαίει και πολύ εύκολα
μπορεί να τεθεί εκτός ελέγχου. Τα όσα αλυσιδωτά
συνέβησαν τις τελευταίες
5-6 εβδομάδες στο Ισραήλ
και στα «Παλαιστινιακά
Εδάφη» με αποκορύφωμα
την 11ημερη σύγκρουση
Χαμάς-Ισραήλ αλλά και
αυτά που δεν έγιναν και

νια είναι ανασταλτικός παράγοντας σε οποιαδήποτε
προσπάθεια μίας δυναμικής επανεκκίνησης στο
πλαίσιο των Συμφωνιών
Η ανάγκη για μία νέα αρχή του Όσλο για αναζήτηση
προσπαθειών για μία βιώ- λύσης των «δύο κρατών».
σιμη και όσο το δυνατόν
επωφελή για όλους λύση, Η ισορροπημένη στάση
είναι αδήριτη. Βέβαια αυτό των ΗΠΑ κατά την διάρπου τώρα προέχει, είναι η κεια της τελευταίας σύσταθεροποίηση της κατά- γκρουσης τόσο απέναντι
στασης με την εμπέδωση στον στρατηγικό Σύμμαχο
της εκεχειρίας(όπως δεί- της, το Ισραήλ όσο και
χνει και η επίσκεψη του στην ΠΑ δημιουργεί κατ΄
Ισραηλινού ΥΠΕΞ Ασκε- αρχήν ένα θετικό κλίμα
νάζυ χθες στο Κάιρο), η προκειμένου αυτή να
ανοικοδόμηση της Λωρί- επιστρέψει στις διαπραγδας της Γάζας και η όσο ματεύσεις με το Ισραήλ
το δυνατόν μείωση της εκπροσωπώντας πλέον
επιρροής της ισλαμιστικής όλους τους Παλαιστινίους.
και ριζοσπαστικής Χαμάς Η επίσκεψη Μπλίνκεν ήταν
που δεν έχει πρόβλημα να καταλυτική. Η οικονομική
θυσιάσει στην κυριολεξία βοήθεια των ΗΠΑ αλλά και
εκατοντάδες αμάχους την της ΕΕ η οποία για ακόμα
Γάζα για την επίτευξη των μία φορά παρακολουθεί…
πολιτικών της σκοπών. Βα- κατατονικά της εξελίξεις
σική προϋπόθεση για μία θα βελτιώσουν το επίπεδο
επανεκκίνηση στο βαλτω- ζωής των Παλαιστινίων. Η
μένο αυτό πρόβλημα που βελτίωση της καθημερινής
επηρεάζει πέρα από το ζωής των Παλαιστινίων
Ισραήλ και τους Παλαιστι- στην Δυτική Όχθη θα ενινίους και την ασφάλεια της σχύσει το καθεστώς της
ευρύτερης περιφέρειας. ΠΑ, της οποίας ο βασικός
Αρκεί να σκεφθούμε ότι κορμός είναι η Φατάχ, ακόο πληθυσμός της Ιορδανί- μα και σε τμήμα του πληας, ένα κράτος «μαξιλάρι θυσμού της Λωρίδα της
ασφαλείας» για το Ισραήλ, Γάζας παρά την απόλυτη
αποτελείται κατά 60% από κυριαρχίας της Χαμάς.
Παλαιστινίους.
Η ιδιότυπη οικονομική
Παράλληλα θα πρέπει να πολιορκία που έφερε σε
ξεκινήσει η ενίσχυση της κατάσταση πλήρους ένΠαλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ) δειας τον πληθυσμό και
προκειμένου να υπάρξει εξυπηρετούσε την περιμία νέα νομιμοποιημένη λάλητη «Συμφωνία του
ηγεσία μετά την… απο- Αιώνα» του Τραμπ δεν
χώρηση της φθαρμένης πρέπει να συνεχιστεί. Η
ομάδας του 85χρονου επανέναρξη των συνομιΜαχμούντ Αμπάς (Αμπού λιών με το Ισραήλ πάνω
Μαζέν) ο οποίος αν και κα- στο λύση των δύο κρατών
τηγορείται πλέον από πολ- θα μπορούσε να συμβεί
λούς κύκλους για κακοδιοί- με θετικά αποτελέσματα
κηση και διαφθορά, βλέπει για τον Παλαιστινιακό λαό
τον εαυτό του ως ισόβιο που μπορεί να αρχίσει να
ηγέτη των Παλαιστινίων. λαμβάνει και πάλι την
Δώδεκα χρόνια διοικεί τα εξωτερική βοήθεια τόσο
λεγόμενα «παλαιστινιακά μέσω της UNRWA όσο και
εδάφη» χωρίς εκλογές. μέσω της USAID.
Το πολιτικό τέλμα στην
Δυτική Όχθη αλλά και η Η αναγγελία της επαναπολιτική στασιμότητα στο λειτουργίας του Γενικού
Ισραήλ με τις 4 εκλογικές Προξενείου των ΗΠΑ στην
αναμετρήσεις σε δύο χρόέπρεπε να …γίνουν, όπως
προαναφέρθηκε και στην
εισαγωγή μας το αποδεικνύουν περίτρανα.

ιστορική οδό Άγκρον της
Ανατολικής Ιερουσαλήμ
που σταμάτησε να λειτουργεί όταν ο Τραμπ μετέφερε
την Αμερικανική Πρεσβεία
στην Ιερουσαλήμ και αποτελούσε de facto διπλωματική αντιπροσωπεία
στην ΠΑ θα ενισχύσει τους
μετριοπαθείς και πραγματιστές Παλαιστινίους να
απομονώσουν τα ακραία
στοιχεία.

ρήνευσης Ανάπολις» επί
πρωθυπουργίας Εχούντ
Ολμέρτ. Ο κ. Ντέκελ σε
ένα νέο υπόμνημα του Ινστιτούτου, έχει επισημάνει
ότι «εάν οι ηγεσίες τόσο
του Ισραήλ όσο και των
Παλαιστινίων μπορούν
να γεφυρώσουν τα κενά
στα έξι βασικά ζητήματα,
δηλαδή δύο εθνικές πατρίδες (για δύο λαούς), έδαφος και σύνορα, ρυθμίσεις
ασφαλείας, Ιερουσαλήμ,
πρόσφυγες , και το τέλος
των αξιώσεων, τότε θα είναι δυνατό να καλυφθούν
τα άλλα κενά, καθιστώντας
δυνατή τη δημιουργία ευρείας και αποφασιστικής
υποστήριξης μεταξύ των
ισραηλινών και παλαιστινιακών δημοσίων για μια
σε δεύτερο χρόνο διευθέτηση».
Επισημαίνει επιπροσθέτως
ότι «οι ηγέτες του Ισραήλ
και οι πολίτες του πρέπει
να αναγνωρίσουν τις αρνητικές συνέπειες της θηλιάς
που σφίγγει γύρω από το
μέλλον του Ισραήλ, παράλληλα με έναν παλαιστινιακό πληθυσμό που δεν έχει
πρόθεση να χαλαρώσει
τον κόμβο, και να εξετάσει
διεξοδικά την πιθανότητα
μονομερών μέτρων προς
τον διαχωρισμό, έως ότου
οι συνθήκες της σύγκρουσης αλλάζουν υπέρ μιας
συνολικής και συμφωνημένης διευθέτησης»

Ανάλογα βήματα κατά
την αντίληψη μας θα πρέπει να γίνουν και από το
Ισραήλ. Για το Ισραήλ το
«Παλαιστινιακό» αρέσει
δεν αρέσει θα υπάρχει
και θα τραυματίζει το ίδιο
αλλά και τις σχέσεις του με
την Δύση αλλά και άλλων
αραβικών κρατών που άρχισαν να εξομαλύνουν τις
σχέσεις τους με το Ισραήλ
που θεωρούν δίκαιη την
απαίτηση του Παλαιστινιακού Λαού για δημιουργία
Ανεξάρτητου Κράτους. Τα
σχέδια για προσαρτήσεις
θα πρέπει να εγκαταλειφθούν. Η απουσία κάθε
προσδοκίας για εξεύρεση
λύσης με συνομιλίες ενισχύει τα ακραία στοιχεία
που επιδιώκουν τον ένοπλο αγώνα.

Μία φρέσκια Κυβέρνηση
στο Ισραήλ που συμπίπτει
με το τέλος της πολιτικής
κυριαρχίας Νετανιάχου
θα μπορούσε να κάνει μία
νέα αρχή στο Παλαιστινιακό σύμφωνα με όσα
προαναφέραμε. Την ώρα
που ολοκληρωνόταν αυτό
το άρθρο δημοσίευμα τη
Jerusalem Post μας πληροφορούσε ότι είναι επικείμενη μία συμφωνία για
τον σχηματισμό Κυβέρνησης Συνασπισμού στο
Ισραήλ με Πρωθυπουργό
τον Ναφτάλι Μπένετ του
κόμματος Γιαμίνα και Αναπληρωτή τον Γιαΐρ Λαπίντ
του κεντρώου κόμματος
Γιες Ατίντ και την συμμετοχή και άλλων μικρότερων
κομμάτων.

Θα αναφερθώ και πάλι
στον Γενικό Διευθυντή του
Ινστιτούτου Εθνικών Στρατηγικών Σπουδών (ΙNSS)
στο Τελ Αβίβ, Ούντι Ντέκελ
ο οποίος ήταν επικεφαλής
διαπραγματεύσεων στην
λεγόμενη «Διαδικασία ει-

* Ο Αντιστράτηγος ε.α.
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος είναι Γεωστρατηγικός
Αναλυτής και Εκτελεστικός
Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής
Ασφάλειας και Συνεργασίας»
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Ηχηρό μήνυμα ΗΠΑ σε Τουρκία: «Δώστε τα τουρκικά F-35 στην Ελλάδα» – Το σχέδιο για να γίνουν ελληνικά τα πανίσχυρα αεροσκάφη
Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα στέλνουν οι ΗΠΑ στην
Τουρκία λίγο πριν τη συνάντηση του Τζο Μπάιντεν
με τον Ταγίπ Ερντογάν. Το
νέο αμυντικό νομοσχέδιο
που καταθέσαν οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ
και Μάρκο Ρούμπιο φιλοδοξεί να κάνει το επόμενο
βήμα για την περαιτέρω
εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ
της Ουάσιγκτον και της
Αθήνας.
Το νομοσχέδιο που έχει
τίτλο «Νόμος περί άμυνας
και διακοινοβουλευτικής
εταιρικής σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας 2021» φιλοδοξεί να
οικοδομήσει πάνω στη δυναμική που δημιούργησε
ο νόμος East Med Act και
προβλέπει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την
αναβάθμιση της αμυντικής
συνεργασίας αλλά και για
την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Μεταξύ άλλων εκφράζεται
στήριξη στο σχήμα 3+1
και ζητείται η επέκταση
του και σε άλλους τομείς
συνεργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
σύμφωνα με το νομοσχέδιο το αμερικανικό Κογκρέσο εκτιμά ότι είναι προς
το συμφέρον των ΗΠΑ
να βοηθήσει την Ελλάδα
να απεξαρτηθεί από τις

υφιστάμενες εξαρτήσεις
σε ρωσικό εξοπλισμό. Ως
εκ τούτου προβλέπεται η
ένταξη της χώρας μας στο
European Recapitalization
Incentive Program. Υπό
αυτό το πρίσμα, το νομοσχέδιο προβλέπει ετήσια
στρατιωτική βοήθεια 25
εκατ. δολαρίων προς τη
χώρα μας για την περίοδο
μεταξύ 2022 και 2026. Επιπλέον, το νομοσχέδιο ζητά
την έγκριση της πώλησης
μαχητικών αεροσκαφών
F-35 στην Ελλάδα και προβλέπει τη παροχή δανείων
στην Ελλάδα τα οποία θα
σχετίζονται με εξοπλιστικά
προγράμματα.
Τα Επόμενα Βήματα στην
Αμυντική Συνεργασία Αθήνας-Ουάσιγκτον σύμφωνα

με το νομοσχέδιο
– Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην
περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να
παραμείνουν προσηλωμένες στην υποστήριξη της
ασφάλειας και της ευημερίας της.
– Η μορφή συνεργασίας
3 + 1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε
ένα επιτυχημένο φόρουμ
συνεργασίας σε ενεργειακά θέματα και θα πρέπει
να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άλλους τομείς
κοινού ενδιαφέροντος για
τα μέλη του.
– Οι Ηνωμένες Πολιτείες

θα πρέπει να αυξήσουν
και να εμβαθύνουν τις
προσπάθειές τους για συνεργασία και υποστήριξη
του εκσυγχρονισμού του
ελληνικού στρατού.
– Είναι προς το συμφέρον
των Ηνωμένων Πολιτειών
η Ελλάδα να συνεχίσει τη
μετάβαση του στρατιωτικού της εξοπλισμού από
οπλικά συστήματα ρωσικής παραγωγής μέσω του
ευρωπαϊκού επενδυτικού
προγράμματος.
– Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει
να συνεχίσει να εμβαθύνει
ισχυρές εταιρικές σχέσεις
με τον ελληνικό στρατό,
ιδίως σε ευκαιρίες συμπαραγωγής με το ελληνικό

ναυτικό.
– Η ναυτική συνεργασία με
την Ελλάδα στον κόλπο της
Σούδας και την Αλεξανδρούπολη είναι αμοιβαία
επωφελής για την εθνική
ασφάλεια των Ηνωμένων
Πολιτειών και της Ελλάδας.
– Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα
πρέπει να υποστηρίξουν
την πώληση μαχητικών
F-35 στην Ελλάδα για να
συμπεριλάβει εκείνα τα
αεροσκάφη που παρήχθησαν αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ στην Τουρκία
ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού της Τουρκίας
από το πρόγραμμα λόγω
της αγοράς του ρωσικού
συστήματος S-400.
– Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει
να συνεχίσει να επενδύει
στην Ελλάδα μέσω του
διεθνούς προγράμματος
στρατιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης (IMET).
– Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να υποστηρίξει κοινές
ασκήσεις συνεργασίας
για την ασφάλεια στη θάλασσα με την Κύπρο, την
Ελλάδα και το Ισραήλ.
– Η Αναπτυξιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ (United States
Development Finance
Corporation) θα πρέπει
να υποστηρίξει ιδιωτικές
επενδύσεις σε στρατηγικά
έργα υποδομής στην Ελλά-

δα, ώστε να περιλαμβάνει
ναυπηγεία και λιμάνια που
συμβάλλουν στην ασφάλεια της περιοχής και την
ευημερία της Ελλάδας.
– Η Συμφωνία Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας
(MDCA) με την Ελλάδα θα
πρέπει να παραταθεί για
μια περίοδο πέντε ετών
και να περιλαμβάνει βαθύτερες εταιρικές σχέσεις
σε ελληνικές στρατιωτικές
εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
– Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει
να επαναφέρει τα κονδύλια που είχαν εγκριθεί
από το Κογκρέσο για την
κατασκευή έργων υποδομής στη ναυτική βάση της
Σούδας, τα οποία, όμως,
είχαν ανακατευθυνθεί το
2019 στο πρόγραμμα για
την οικοδόμηση τείχους
στα σύνορα με των ΗΠΑ
με το Μεξικό.
– Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει
να ιδρύσει το Κέντρο Ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών-Ανατολικής Μεσογείου,
όπως προβλέπεται από
το νομοσχέδιο East Med
Act (Νόμος για την Εταιρική Σχέση Ενέργειας και
Ασφάλειας της Ανατολικής
Μεσογείου 2019).
ΠΗΓΗ: newpost.gr

Ο γρίφος της νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ
Αλφρέντο Σαλτιέλ
Ένα πολιτικό συνονθύλευμα 8 ασύμβατων πολιτικών
δυνάμεων (λόγω απλής
αναλογικής) από την δεξιά μέχρι την αριστερά,
δημιουργεί κυβέρνηση
στο Ισραήλ θέτοντας στην
κυβερνητική πλειοψηφία
το ισλαμικό κόμμα που
πρωτοεξελέγη στη Βουλή.

η οποιαδήποτε συνοχή
με δεδομένο τον διαμοιρασμό των υπουργείων;
(λέγεται πως κάθε επικεφαλής κόμματος θα πάρει
κι από ένα)
3. Πώς θα γίνεται η λήψη
αποφάσεων - εφαρμογής
αυτών από το υπουργικό
συμβούλιο και τα στελέχη
που εργάζονται για το ισραηλινό δημόσιο;

Αναρωτιέται κανείς:
1. Πώς θα ξεπεραστούν
στην πράξη οι αντιφάσεις
που συνεπάγονται των
αντικρουόμενων ιδεολογιών των 8 κομμάτων που
θα συναποτελούν την κυβέρνηση;
2. Πώς μπορεί να υπάρχει

Κι όλο αυτό το συνονθύλευμα, στέκεται πάνω σε
μια μετέωρη πλειοψηφία
των 61 κυβερνητικών βουλευτών στο σύνολο των
120.
Με πρωθυπουργό εναλλάξ
και πρώτο πρωθυπουργό
τον πρώην υπουργό του

απελθόντος και νυν αρχηγό ενός νέου κόμματος με
7 βουλευτές, αντί εκείνου
που με 17 βουλευτές έλαβε
την δεύτερη εντολή από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (ο οποίος θα αναλάβει -καλώς εχόντων - τον
Σεπτέμβριο του 2023).
Είναι σαν να γίνονται, καλή
ώρα λόγω εκλογικού νόμου ΣΥΡΙΖΑ, εκλογές στην
Ελλάδα με απλή αναλογική
και ενώ η ΝΔ είναι ενδεχομένως πρώτη, με 75 βουλευτές σε αντιστοιχία με
τους 30 του Νετανιάχου, να
μην μπορεί εκ των πραγμάτων να κάνει κυβέρνηση. Έτσι το δεύτερο κόμμα,
ο ΣΥΡΙΖΑ βάσει σημερινών

δημοσκοπήσεων, σε συμφωνία με τα περισσότερα
μικρά κόμματα της νέας
Βουλής - για να μην γίνουν
επαναληπτικές που θα
προσφέρουν ξανά πολιτική σταθερότητα στη χώρα
- να λαμβανει την δεύτερη
εντολή και να συνθέτει
κυβέρνηση δίνοντας την
πρωθυπουργία σε κάποιον
πρώην υπουργό της ΝΔ,
που έκανε για πρώτη φορά
δικό του κόμμα!
Το αν και εφόσον θα καταφέρει αυτή η νέα κυβέρνηση του Ισραήλ να
λάβει ψήφο εμπιστοσύνης
στη Βουλή, θα το ξέρουμε
μέχρι τις 14 Ιουνίου.
Ως τότε θα έχει μετρια-

στεί το σοκ κι εύχομαι
να αντιληφθούν οι φύλακες της Μέσης Ανατολής,
την απειλή αστάθειας που
αιωρείται - με ό,τι αυτό
συνεπάγεται - ώστε να
γίνουν ξανά εκλογές. Κι ας
ελπίσουμε αυτές να είναι
οι τελευταίες μετά από
δυο χρόνια εκλογικών αδιεξόδων στην πολιτική ζωή
της χώρας.
Υ.Γ. Δεν σας κρύβω την
πεποίθηση μου πως μετά
από όλα αυτά, ο λαός του
Ισραήλ - όπως και κάθε
άλλος λαός που ενδεχομένως δεχόταν ένα τέτοιο
σοκ - θα αναλάβει τις ευθύνες του. Πρώτο βήμα,
να πιέσει με όλες του τις

δυνάμεις τα κόμματα που
πρόκειται να δημιουργήσουν κυβέρνηση για το
παράδοξο της υποθέσεως
(σημ: στο Ισραήλ δεν ψηφίζονται βουλευτές στην
κάλπη, μόνο κόμματα). Κι
ύστερα, εφόσον δεν λάβει
ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση αυτή στη Βουλή,
να συνειδητοποιήσει με
ευθυκρισία την υπέρτατη
αξία της ψήφου στην κάλπη, η οποία δεν λαμβάνει χώρα για την εκδίωξη
κανενός από την εξουσία
αλλά αποτελεί το υπέρτατο δημοκρατικό δικαίωμα
κάθε πολίτη να επιλέγει
την σταθερότητα, την εξέλιξη και την ανάπτυξη της
πατρίδας του.

Τι σημαίνει η “πτώση” του Νετανιάχου
εκλογικές αναμετρήσεις
μέσα σε δύο χρόνια, είναι
τόσο ετερόκλητος που
το μοναδικό πραγματικό
συγκολλητικό του στοιχείο
να είναι η επιθυμία έξωσης
του Νετανιάχου.

Tου Κώστα Ράπτη
Το να εκπονήσει κανείς τον
πολιτικό επικήδειο του Βενιαμίν Νετανιάχου, αποτελεί εγχείρημα παράτολμο
και ίσως πρόωρο. Και αυτό
διότι ο πρωταγωνιστής
της ισραηλινής πολιτικής
σκηνής εδώ και τρεις δεκαετίες, έχει αποδειχθεί
εξαιρετικά επιδέξιος στο
να παραγκωνίζει τους αντιπάλους του, εσωκομματικούς και μη.
Όμως η απώλεια της πρωθυπουργίας μετά από 12
χρόνια, και μάλιστα σε δικαστικές περιπέτειες με
μία συγκυρία κατά την την κατηγορία της διαοποία ο Νετανιάχου έχει φθοράς, πιθανότατα απο-

τελεί τη “μοιραία στιγμή”. συνασπισμός που μπόρεΔεν είναι άλλωστε τυχαίο σε να σχηματισθεί, μετά
ότι ο νέος κυβερνητικός από τέσσερις διαδοχικές

Μπάιντεν και τον Βενιαμίν
Νετανιάχου.
Το εβραϊκό κράτος εμφανίζεται, αίφνης, μη υπερασπίσιμο: τόσο επιχειρησιακά (αρκεί να σκεφτεί τι
θα σήμαινε το ταυτόχρονο
άνοιγμα ενός μετώπου με
την λιβανική Χεζμπολλάχ,
παράλληλα με την Χαμάς
και την αναταραχή στις
ισραηλινές πόλεις με μικτό
πληθυσμό) όσο και κυρίως
πολιτικά.

Ούτε όμως είναι τυχαίο,
ότι αυτό που δεν μπόρεσε να προκύψει εδώ
και δύο χρόνια, υλοποιείται εντέλει στον απόηχο
μιας νέας ανάφλεξης στην
ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, η οποία
ανέδειξε αρκετά τρωτά Το Μεσανατολικό έχει κασημεία του Ισραήλ και κυ- ταστεί πλέον αντικείμενο
ρίως έφερε στην επιφάνεια κομματικής διαίρεσης στις
τις αποκλίσεις ανάμεσα
στην Ουάσιγκτον του Τζο óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30
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Τι σημαίνει η “πτώση” του Νετανιάχου
συνέχεια από τη σελίδα 29

ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικανούς να πλειοδοτούν,
κυρίως λόγω της ευαγγελικής Δεξιάς, σε κινήσεις
ανεπιφύλακτης στήριξης
αυτού που πρακτικά είναι
η οικοδόμηση ενός “Μεγάλου Ισραήλ” και τους
Δημοκρατικούς, προς τους
οποίους περισσότερο κλίνει η (όλο και περισσότερο
αποστασιοποιημένη από
το κλίμα Νετανιάχου) αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα, να έχουν μια περισσότερο κριτική προσέγγιση,
όπως φάνηκε και από την
κάλυψη των τελεταίων
γεγονότων από τα μεγαλύτερα αμερικανικά μέσα
ενημέρωσης.
Ο Τζο Μπάιντεν ασφαλώς
δεν ξεχνά ότι όταν ήταν
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο
Νετανιάχου έφθασε μέχρι
του σημείου να μιλήσει

στο ελεγχόμενο από τους
Ρεπουμπλικανούς Κογκρέσο, ερήμην του τότε προέδρου Ομπάμα και με στόχο την υπονόμευση των
προσπαθειών του για την
σύναψη διεθνούς συμφωνίας ως προς το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν.
Ο σημερινός ένοικος του
Λευκού Οίκου έχει κάθε
λόγο να ενθαρρύνει μια
πολιτική μεταβολή στο
Ισραήλ, η οποία θα τον
απαλλάξει από τον κίνδυνο εμπρηστικών πρωτοβουλιών στην Μέση Ανατολή, την ώρα που ο ίδιος
έχει άλλες προτεραιότητες.
Η σχέση υπερδύναμης και
προστατευόμενου οφείλει
να επιστρέψει στις πραγματικές της διαστάσεις.
Σε βαθύτερο επίπεδο, για
τις δυτικές δυνάμεις και
τους σωφρονέστερους
εκ των υποστηρικτών του

Ισραήλ επείγει η αναβίωση της προοπτικής μιας
“λύσης δύο κρατών” στο
Μεσανατολικό (μετά από
την τετραετία Τραμπ που
έμοιαζε να την ενταφιάζει),
ώστε να διαφυλαχθούν τα
κεκτημένα της ίδρυσης
του εβραϊκού κράτους και
να επιτευχθεί ένας πληθυσμιακός διαχωρισμός, διότι ο μαξιμαλισμός του “Μεγάλου Ισραήλ” προσκρούει
στις μακροπρόθεσμες δημοκραγικές εξελίξεις και
αναπόφευκτα φέρει την
διεθνή κοινή γνώμη αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ενός “απαρτχάιντ”.
Επείγει επίσης η αναβίωση
ειρηνευτικών συνομιλιών
ως μέσο για την διαφύλαξη του όποιου κύρους
έχει τυχόν απομείνει στην
Παλαιστινιακή Αρχή, ώστε
αυτή να μην προσπεραστεί
πλήρως από την Χαμάς, με
επιπτώσεις σημαντικές και
για άλλα αραβικά κράτη.

Ο Νετανιάχου αποτελούσε
εμπόδιο σε έναν τέτοιο
αναπροσανατολισμό. Και
αυτό δεν γίνεται αντιληπτό
πλέον μόνο εκτός Ισραήλ,
αλλά και σε σημαντικό
τμήμα του μηχανισμού
ασφαλείας και του εκλογικού σώματος - κουρασμένου έτσι και αλλιώς από
την αλαζονεία της οικογένειας Νετανιάχου και την
διαφθορά, αλλά μέχρι την
τελευταία ανάφλεξη μακαρίως αδιάφορου για την
ανάγκη αλλαγής γραμμής
στο Μεσανατολικό.

καταλυτικά από την οικογενειακή του ιστορία, άφησε ισχυρό αποτύπωμα όχι
μόνο στην χώρα του, αλλά
σε όλο τον κόσμο.
Γιος του ιστορικού Μπενζιόν Νετανιάχου (ιδιαίτερου γραμματέα του ηγέτη
του ρεβιζιονιστικού, δηλ.
ακροδεξιού, σιωνισμού
Βλαντίμιρ Γιαμποτίνσκι)
και αδελφός του αξιωματικού Γιόναταν Νετανιάχου,
μοναδικού θύματος από
ισραηλινής πλευράς στην
επιχείρηση κατά των αεροπειρατών του Έντεμπε
το 1976, ο Βενιαμίν Νετανιάχου πέρασε μεγάλο
διάστημα της ζωής του
στις ΗΠΑ, όπου και ξεκίνησε τη δημόσια σταδιοδρομία του ως ακόλουθος
πρεσβείας και κατόπιν ως
εκπρόσωπος της χώρας
του στον ΟΗΕ.

Σύμφωνα με μια ρήση
πολύ δημοφιλή στη Βρετανία, κάθε πολιτική σταδιοδρομία προορίζεται να
καταλήξει στην αποτυχία.
Ο Νετανιάχου, πάλι, μοιάζει να πληρώνει το τίμημα
των πολλών μέχρι τώρα
επιτυχιών του. Η διαδρομή
του, η οποία επηρεάστηκε Ο μέχρι χθες πρωθυπουρ-

γός υπήρξε, συνεπεία αυτής της διαδρομής, πρωτεργάτης στην “αμερικανοποίηση” της πολιτικής
σκηνής και της διεθνούς
εικόνας του Ισραήλ, στην
νομιμοποίηση ιδεών που
είχαν περιθωριοποιηθεί
κατά την κυριαρχία των
Εργατικών στα πρώτο τριάντα χρόνια ύπαρξης του
εβραϊκού κράτους, στην
σύναψη της συμμαχίας με
τους Αμερικανούς Ευαγγελικούς και στην εκπόνηση
(σε ανύποπτους καιρούς,
ως επικεφαλής του ιδρύματος στην μνήμη του
αδελφού του) της ιδεολογίας του αγώνα κατά της
τρομοκρατίας που συνδύαζε τις ψυχροπολεμικές
ιδέες με την στοχοποίηση
του ισλαμικού κόσμου.
Πρόκειται για μια “κληρονομιά” που δεν εξαντλείται
στα όρια της δικής του
χώρας.

Η “μεγάλη αναδιάταξη” μετά την πανδημία - Πώς συνδέεται
με την εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Του Barry Ritholtz
Τα lockdown της πανδημίας πλησιάζουν στο
τέλος τους στις ΗΠΑ και
μαζί τους έχει ξεκινήσει
μια τεράστια οικονομική
ανάκαμψη. Ο καλύτερος
παραλληλισμός ο οποίος
μπορεί να γίνει είναι με
την περίοδο μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Εκείνη η εποχή δημιούργησε μια τεράστια κοινωνική “αναδιάταξη” όσον
αφορά την απασχόληση,
τη στέγαση, τις υποδομές,
τους μισθούς και τις χρηματοοικονομικές αγορές
- ακριβώς όπως συμβαίνει
και τώρα.
Ας εξετάσουμε τις συνθήκες αμφότερων των
περιόδων. Το έθνος υποβάλλεται σε δύσκολες
συνθήκες από έναν τρομακτικό εχθρό. Οι ελλείψεις είναι συνηθισμένες. Η
κυβέρνηση και ο ιδιωτικός
τομέας επικεντρώνονται
στην απόκτηση επαρκών
πυρομαχικών για να νικήσουν αυτόν τον αντίπαλο.
Εργαζόμενοι βγαίνουν σε
αναστολή εργασίας, οι άνθρωποι φοβούνται ακόμη
και όταν η οικονομία αρχίζει να ανακάμπτει.
Χρειάζεται χρόνος, αλλά η
νίκη πλησιάζει - και σύντομα. Η επανέναρξη ξεκινά
με αυξανόμενο πληθωρισμό, ανεπάρκεια ορισμένων εμπορευμάτων και
ευκαιριών στέγασης, δυσκολία εύρεσης εργαζομένων για τις επιχειρήσεις και
μια πολύ δύσκολη μετάβαση, καθώς εργοστάσια
και γραφεία αγωνίζονται
να επανεκκινηθούν και να
επιστρέψουν σε μια πιο
φυσιολογική κατάσταση.
“Great Reset”

Ας το αποκαλέσουμε ως
Great Reset (“Μεγάλη Αναδιάταξη”). Είτε πρόκειται
για τις τιμές των μετοχών,
τις αποδόσεις των ομολόγων, την υπεροχή των
μεγάλων πόλεων, τον πληθωρισμό, τους μισθούς,
τη στέγαση, τους χώρους
γραφείων, τη διακυβέρνηση, το πολιτικό σκηνικό, την τεχνολογία, τα
κρυπτονομίσματα, ακόμη
και τον τρόπος ζωής - δεν
υπάρχει τομέας που να μην
αναδιατάσσεται. Χρησιμοποιώντας την μεταπολεμική περίοδο ως χρήσιμη
αναλογία, μπορούμε να
κάνουμε κάποιες παραδοχές για το πώς θα φάνταζε
μια φυσιολογική κατάσταση σε μια μεταπανδημική
οικονομία και πώς μπορεί
να συγκριθεί η ερχόμενη
δεκαετία με την τελευταία.
• Τεχνολογία: Οι κολοσσοί
του τεχνολογικού κλάδου
μοιάζουν με τον μεγάλο
νικητή της περιόδου της
πανδημίας. Η πραγματικότητα είναι λίγο πιο
περίπλοκη. Το μεγαλύτερο
μέρος των τεχνολογικών
εταιρειών που έλαμψαν
την εποχή lockdown/εργασίας από το σπίτι είναι
κοντά μας εδώ και χρόνια,
αν όχι δεκαετίες. Η πανδημία επιτάχυνε τα ποσοστά

υιοθέτησης ήδη υπαρχουσων τάσεων, φέρνοντας το
μέλλον απλώς ένα βήμα
πιο κοντά. Στην περίπτωση
αυτή πρόκειται λιγότερο
για μια αναδιάταξη και
περισσότερο για μια επιτάχυνση - καλώς ήλθατε
στο 2024.
Το φαινόμενο οι μεγάλοι
να γίνονται μεγαλύτεροι
είναι μια τάση η οποία
προηγείται της πανδημίας
κατά μερικές δεκαετίες.
Το βιβλίο των Robert H.
Frank και Philip J. Cook,
“Winner-Take-All Society”
κυκλοφόρησε σε πρώτη
έκδοση το 1995 και περιγράφει λεπτομερώς μια
ήδη βασισμένη υπέρμετρα
στους “μεγάλους παίκτες”
οικονομία.
Εκείνη την εποχή, οι κορυφαίες 50 εταιρείες του
κόσμου είχαν συνολική
κεφαλαιοποίηση η οποία
αντιστοιχούσε περί το 5%
του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.
Σήμερα, οι πολυτιμότερες
50 εταιρείες αντιστοιχούν
σε αξία στο 28% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Γίνεται οι
μεγάλοι να γίνουν ακόμη
μεγαλύτεροι; Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς,
ωστόσο σίγουρα πρόκειται για μια γενική τάση.

παραδοσιοκρατών όπως ο
διευθύνων σύμβουλος της
JPMorgan Chase, Jamie
Dimon και της τελευταίας
γενιάς νεοφυών επιχειρήσεων, τα στελέχη των
οποίων πιστεύουν λιγότερο στην υπεροχή της
εταιρικής κουλτούρας και
περισσότερο στο ποσοτικοποιημένα προϊόντα
εργασίας. Όπως παρατήρησε ο ερευνητής Simon
Wardley, οι παραδοσιοκράτες “βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις θεσμισμένες διαδικασίες, ενώ η
επόμενη γενιά είναι πιο θετικά διακείμενη προς την
εργασία από απόστσαση
• Εργασία από το σπίτι: Ισο- και βασίζεται στη χρήση
δυναμούν άραγε οι λιγότε- κατευθυντήριων αρχών”.
ρες μετακινήσεις και ο περισσότερος οικογενειακός Η δουλειά στο γραφείο θα
χρόνος με ένα πιο παραγω- αντικατοπτρίζει ό,τι είναι
γικό και πιο ευτυχισμένο πιο αποτελεσματικό τόσο
εργατικό δυναμικό; Αυτή από γενική όσο και από
είναι η συζήτηση μεταξύ στενά οικονομική άπο-

ψη. Θα βρισκόμαστε στα
γραφεία για συνεργατικές
εργασίες, θα βρισκόμαστε ωστόσο αλλού για
εργασία η οποία μπορεί
να εκτελείται σε ατομική
βάση. Ανεξαρτήτως της
νέας αναλογίας που θα
διαμορφωθεί, η φύση του
γραφείου έχει ήδη αλλάξει.
• Προάστια: Η επανανακάλυψη των καταλυμάτων
σε κοινότητες εκτός των
πόλεων ήταν το άμεσο
αποτέλεσμα μιας έντονης
επιθυμίας για περισσότερο
χώρο κατά τη διάρκεια των
lockdown. Όταν οι πόλεις
έκλεισαν τα πάντα (μουσεία, εστιατόρια, θέατρα
κ.λπ.), όλα τα πλεονεκτήματα της αστικής ζωής
εξαφανίστηκαν, αφήνοντας στη θέση τους μόνο
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 31

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

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

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η
Βρετανία και τα λοιπά κράτη που συμμετέχουν στο
κλαμπ των G7, κατέληξαν
σε συμφωνία ορόσημο το
περασμένο Σάββατο για
την επιβολή υψηλότερης
παγκόσμιας φορολογίας
σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως η Google, το
Facebook, η Apple και η
Amazon.
Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να συγκεντρώσει
εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να
αντιμετωπίσουν τα επακόλουθα του COVID-19,
η Ομάδα των Επτά (G7)
μεγάλων προηγμένων οικονομίων, συμφώνησε να
υποστηρίξει έναν ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό
φορολογικό συντελεστή
τουλάχιστον 15%. Οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να
πληρώνουν περισσότερους φόρους στις χώρες
όπου πραγματοποιούν
πωλήσεις.

PATRIDES

10 Ιουνίου 2021

Οι επτά βιομηχανοποιημένες οικονομίες συμφωνούν για τη φορολόγηση των
μεγάλων εταιρειών και για την συμπίεση
των φορολογικών παραδείσων.
φωνία πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη και από
μικρότερα έθνη.

Η συνάθροιση, η οποία φιλοξενήθηκε σε περίτεχνο
αρχοντικό του 19ου αιώνα
κοντά στα Ανάκτορα του
Μπάκιγχαμ στο κεντρικό
Λονδίνο, ήταν η πρώτη
φορά που οι υπουργοί
Οικονομικών συναντώνται
πρόσωπο με πρόσωπο
από την έναρξη της πανδημίας.
Η υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ Τζάνετ Γιέλεν
δήλωσε ότι η «σημαντική, άνευ προηγουμένου
δέσμευση» θα τερματίσει αυτό που αποκάλεσε
αγώνα δρόμου προς τα
κάτω για την παγκόσμια
φορολογία.

Ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών Όλαφ Σολτς
δήλωσε ότι η συμφωνία
αποτελεί «άσχημα νέα
για τους φορολογικούς
παραδείσους σε όλο τον
κόσμο», προσθέτοντας:
«Οι επιχειρήσεις δεν θα
είναι πλέον σε θέση να
αποφύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
κλείνοντας τα κέρδη τους
“Οι υπουργοί Οικονομικών στις χώρες με τη χαμηλότης G7 κατέληξαν σε ιστο- τερη φορολογία».
ρική συμφωνία για μεταρ- Τα πλούσια έθνη αγωνίρύθμιση του παγκόσμιου ζονται εδώ και χρόνια να
φορολογικού συστήματος συμφωνήσουν έναν τρόπο
ώστε να είναι κατάλληλο να συγκεντρώσουν περισγια την παγκόσμια ψηφι- σότερα έσοδα από μεγάακή εποχή”, σύμφωνα με λες πολυεθνικές, οι οποίες
δήλωση του Βρετανού μπορούν να πληρώσουν
υπουργού Οικονομικών ελάχιστο φόρο για τα διΡίσι Σουνάκ μετά την προ- σεκατομμύρια δολάρια
εδρία της διήμερης συνε- πωλήσεων που πραγμαδρίασης στο Λονδίνο.
τοποιούν σε χώρες σε όλο
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Ο Σουνάκ ανέφερε ότι η
συμφωνία αποτελεί «τεράστιο βραβείο» για τους
φορολογούμενους, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να
γνωρίζουμε πόσα χρήματα
θα συγκεντρώσει για τη
Βρετανία.

τον κόσμο, εξαντλώντας τα
βρετανικής κυβέρνησης:
δημόσια οικονομικά.
«Θέλουμε η διεθνής διαδιΩστόσο, η κυβέρνηση του κασία φορολογικής μεταρΑμερικανού προέδρου Τζο ρύθμισης να επιτύχει και
Μπάιντεν έδωσε νέα ώθη- να αναγνωρίσει ότι αυτό
ση στις καθυστερημένες θα μπορούσε να σημαίνει
συνομιλίες, προτείνοντας ότι το Facebook πληρώνει
έναν ελάχιστο παγκόσμιο περισσότερους φόρους
φορολογικό συντελεστή και σε διαφορετικά μέρη».
15%, για να αποτρέψει
ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ
τις εταιρείες από το να
προβούν σε δήλωση των Η συμφωνία, εδώ και χρόκερδών σε άλλες χώρες.
νια, υπόσχεται επίσης να
τερματίσει τους εθνικούς
Το 15% είναι πάνω από το
φόρους ψηφιακών υπηεπίπεδο σε χώρες όπως η
ρεσιών που επιβάλλονται
Ιρλανδία, αλλά κάτω από
από τη Βρετανία και άλτο χαμηλότερο επίπεδο
λες Ευρωπαϊκές χώρες,
της G7. Η Amazon και η
οι οποίοι, σύμφωνα με
Google χαιρέτισαν τη συμτις Ηνωμένες Πολιτείες,
φωνία και το Facebook
στοχεύουν άδικα τους
δήλωσε ότι πιθανότατα θα
τεχνολογικούς γίγαντες
πληρώσει περισσότερους
των ΗΠΑ.
φόρους.
Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέΣύμφωνα με τον Νικόπει πρώτα να βρουν ευλαο Κλεγγ, αντιπρόεδρος
ρύτερη στήριξη σε συνετου Facebook για τις παδρίαση της G20 - η οποία
γκόσμιες υποθέσεις και
περιλαμβάνει αρκετές
πρώην αντιπρόεδρο της
αναδυόμενες οικονομίες

Η συμφωνία δεν διευκρινίζει ακριβώς ποιες επιχειρήσεις θα καλύπτονται από
τους κανόνες, αναφερόμενη μόνο στις «μεγαλύτερες
και πιο κερδοφόρες πολυε– και η οποία πρόκειται να θνικές επιχειρήσεις».
λάβει χώρα τον επόμενο
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώμήνα στη Βενετία.
ρες φοβούνται ότι μια επιΤο ποιες ακριβώς μεγάλες χείρηση όπως η Amazon
εταιρείες θα καλυφθούν θα μπορούσε να γλιστρήκαι πώς οι κυβερνήσεις θα σει μέσα από το δίχτυ, καδιαιρέσουν τα φορολογι- θώς αναφέρει χαμηλότερα
κά έσοδα, δεν έχει ακόμη περιθώρια κέρδους από
τις περισσότερες άλλες
συμφωνηθεί.
γνωστές εταιρείες τεχνοΗ Γερμανία, η Γαλλία και η λογίας.
Ιταλία χαιρέτισαν τη φορολογική συμφωνία, αν και Οι υπουργοί συμφώνησαν
ο Γάλλος υπουργός Οικο- επίσης να κινηθούν προς
νομικών Μπρούνο ΛεΜέρ την κατεύθυνση να κάνουν
δήλωσε ότι θα αγωνιστεί τις εταιρείες να δηλώνουν
για υψηλότερο παγκόσμιο τις περιβαλλοντικές επιελάχιστο εταιρικό φορο- πτώσεις τους με πιο τυπικό
λογικό συντελεστή από το τρόπο, ώστε οι επενδυτές
15%, το οποίο χαρακτήρι- να μπορούν να αποφασίσουν πιο εύκολα εάν θα τις
σε “σημείο εκκίνησης”.
χρηματοδοτήσουν, βασικό
Ω σ τ ό σ ο , ο Ι ρ λ α ν δ ό ς στόχο για τη Βρετανία.
υπουργός Οικονομικών
Πασάλ Ντονόχο, η χώρα Η G7 περιλαμβάνει τις
του οποίου ενδέχεται να Ηνωμένες Πολιτείες, την
επηρεαστεί λόγω του φο- Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη
ρολογικού συντελεστή Βρετανία, τη Γαλλία, την
12,5%, δήλωσε ότι οποια- Ιταλία και τον Καναδά.
δήποτε παγκόσμια συμ-

Η “μεγάλη αναδιάταξη” μετά την πανδημία - Πώς συνδέεται
με την εποχή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
συνέχεια από τη σελίδα 30 • Γραφεία/Real Estate: Σύμφωνα με ορισμένες εκτιτο υψηλότερο κόστος. Δεν μήσεις, έχουμε περίπου
είναι δυσεξήγητο, έτσι, ότι 20% πλεόνασμα χώρων
όσοι είχαν τη δυνατότη- γραφείων στις μεγαλύτετα, πραγματοποίησαν τη ρες πόλεις. Αυτές οι μητρομετάβαση στα προάστια, πολιτικές περιοχές έχουν
γεγονός που οδήγησε σε επίσης τα πιο ακριβά διαεκτόξευση των τιμών.
μερίσματα προς αγορά ή
ενοικίαση. Η λύση είναι
Η αύξηση των τιμών των μία και προφανής: να μετακατοικιών οφείλεται εν τραπούν οι πλεονάζοντες
μέρει στην χρηματοοι- χώροι γραφείων σε οικικονομική κρίση πριν από στικούς χώρους, προσελμια δεκαετία. Η έλλειψη κύοντας νέους εργαζόμεπροσφοράς οφείλεται στο νους και αναζωογονώντας
γεγονός ότι η κατασκευή γειτονιές μέσω αυτής της
νέων κατοικιών υποχώ- διαδικασίας.
ρησε μετά την κρίση και
μόλις πρόσφατα άρχισε Αναλογιστείτε πώς έχουν
να ανακάμπτει. Μπορεί να αλλάξει οι γειτονιές γύρω
χρειαστεί μια δεκαετία για από τη Wall Street και το
την κάλυψη της ζήτησης World Trade Center. Αυτές
για νέα σπίτια. Η προσιτό- οι μετατροπές ήταν εξαιτητα των τιμών παραμένει ρετικά επιτυχημένες τις
ζητούμενο για τις νέες δύο δεκαετίες πριν από
οικογένειες.
την πανδημία. Είναι ένα
μοντέλο για μια μετάβαση

η οποία μπορεί να γίνει και
αλλού.
• Αύξηση μισθών: Μετά
από τρεις δεκαετίες διεύρυνσης της ανισότητας
όσον αφορά τα εισοδήματα και αργής αύξησης
για τον εθνικό κατώτατο
μισθό, οι μισθοί στο χαμηλότερο σκαλί της κλίμακας
αυξάνονται. Η έλλειψη εργαζομένων έχει καταστεί
ενδημική. Οι εργάτες σε οικοδομές, οι υπάλληλοι στο
κλάδο της φιλοξενίας, οι
νοσοκόμες, οι σερβιτόροι
και οι μπάρμεν βρίσκονται
σε έλλειψη. Οι εργοδότες
μαθαίνουν ότι εάν χρειάζονται περισσότερους
εργαζόμενους, είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν
τους μισθούς.
Ορισμένοι έχουν κατηγορήσει την έλλειψη δομών
παιδικής φροντίδας για

την έλλειψη εργαζομένων,
ενώ άλλοι θεωρούν ότι ευθύνονται οι ιδιαίτερα γενναιόδωρες παροχές ανεργίας. Ανεξαρτήτως των
παραπάνω, οι μισθοί του
κάτω μέρους της κλίμακας
έχουν μείνει πίσω σε σχέση
με σχεδόν οποιοδήποτε
άλλο μακροοικονομικό
στοιχείο μπορεί κανείς να
σκεφτεί: παραγωγικότητα,
κέρδη, αμοιβές στελεχών
και, φυσικά, πληθωρισμό,
ιδίως σε ό,τι αφορά τα κόστη στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.
• Πληθωρισμός: Με οδηγό
την μεταπολεμική περίοδο, πρέπει να αναμένουμε
ελλείψεις εμπορευμάτων,
προκλήσεις όσον αφορά
την ευκολία πρόσληψης
εργατικού δυναμικού, αύξηση των μισθών και αύξηση του πληθωρισμού.
Θα πρέπει όμως επίσης

να αναμένουμε αυτό να
είναι προσωρινό, καθώς
μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής θα επιστρέφει σε λειτουργία και η
αγορά θα στρέφεται στην
ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης. Αντί για το
φαινόμενο του επίμονου
πληθωρισμού, η τρέχουσα
μπορεί να είναι μια σύντομη, απότομη ανοδική
εκτίναξη χωρίς συνέχεια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
οι υπερανήσυχοι για τον
πληθωρισμό αντιπάλευαν
τον στασιμοπληθωρισμό
της δεκαετιας του 1970
για δεκαετίες. Αμφισβητώ
τα κίνητρά τους και μου
φαίνεται εντυπωσιακό το
πόσο λάθος αποδείχθηκαν
σχετικά με τον πληθωρισμό και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να υποπτευθώ
ότι η προσέγγισή τους έχει

αλλάξει προς το καλύτερο
τούτη τη φορά.
Ο αντίλογος προς όλα
αυτά: οι προηγούμενες
εκτιμήσεις για μια σημαντική “στροφή” δεν αποδείχθηκαν σωστές, μεταξύ
άλλων μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου, αλλά και
μετά την οικονομική κρίση
του 2008-09.
Μια μεσαίου επιπέδου
αναστροφή πορείας καθιστά πιο πιθανή μια ήπια,
σ ταδιακή α λλαγή. Το
“άνοιγμα” μετά την πανδημία μπορεί να μην αποδειχθεί τόσο σημαδιακό
όσο η μεταπολεμική εποχή
όσον αφορά το μέγεθος
της αλλαγής, ωστόσο θα
αποδειχθεί πολύ, πολύ
σημαντικό.
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Τι σημαίνει η συμφωνία των G7 για
ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο
Μαίρη Βενέτη
Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ,
τον διεθνή οργανισμό με
38 χώρες μέλη, οι κυβερνήσεις χάνουν φορολογικά
έσοδα έως και 240 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως
εξαιτίας της σχεδόν πάγιας
τακτικής πολλών εταιρειών, κυρίως πολυεθνικών,
να μεταφέρουν τα κέρδη
τους σε φορολογικούς
παραδείσους.
Η προσφιλής αυτή τακτική
δεν επιτρέπει απλά στις πολυεθνικές να μειώνουν στο
τέλος της ημέρας δραματικά τον φορολογικό τους
«λογαριασμό» αλλά και
να αποφεύγουν πλήρως
την καταβολή φόρων για
εισόδημα από άυλες πηγές, όπως είναι οι πατέντες
φαρμάκων, λογισμικού και
λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στις
χώρες καταγωγής τους.
Για αυτόν ακριβώς τον
λόγο είναι σημαντικός ο
καθορισμός κανόνων για
τη φορολόγηση των πολυεθνικών που κερδίζουν
σημαντικά έσοδα σε χώρες
όπου δεν έχουν φυσική παρουσία, όπως είναι οι εταιρείες λιανικής πώλησης
διαδικτύου ή οι εταιρείες
ψηφιακής διαφήμισης.
Ο ανταγωνισμός για τη
μείωση των φορολογικών
συντελεστών μεταξύ μιας
συγκεκριμένης ομάδας
χωρών, υπομόνευε για
δεκαετίες την ικανότητα
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης αλλά και
πολλών άλλων χωρών να
αυξήσουν τα φορολογικά
τους έσοδα προκειμένου
να πραγματοποιήσουν
κρίσιμες επενδύσεις.
Για όλους αυτούς τους
λόγους , η συμφωνία των
υπουργών Οικονομικών
των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών,
G7, να καταστήσουν ανώφελη τη μεταφορά κερδών στους φορολογικούς
παραδείσους μέσω ενός
ελάχιστου παγκόσμιου
εταιρικού φόρου, είναι κάτι
παραπάνω από ιστορική.
Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ
σε μια φράση τα είπε όλα:
«Για πρώτη φορά μετά από
αρκετά χρόνια, τα μέλη της
G-7 κατάφεραν να καθορίσουν διεθνείς φορολογικούς κανόνες του 21ου
αιώνα…Αγωνιζόμασ τε
εδώ και τέσσερα χρόνια
σε όλα τα ευρωπαϊκά και
διεθνή φόρουμ, στην G-7
και την G-20 για μια δίκαιη
φορολογία των ψηφιακών
γιγάντων.»
Τι ακριβώς αποφάσισαν
το Σάββατο και ποιά είναι
τα μελλοντικά σχέδια
Το Σάββατο οι υπουργοί
Οικονομικών της G7 δεσμεύτηκαν για την επιβολή ελάχιστου εταιρικού
φόρου τουλάχιστον 20%
επί του κέρδους που θα
ξεπερνάει ένα περιθώριο
10% για τις μεγαλύτερες
και πιο κερδοφόρες πολυ-

εθνικές εταιρείες.
Το σχέδιο που θα εκπονηθεί τις επόμενες εβδομάδες θα αφορά τον καθορισμό των κανόνων για
τη φορολόγηση διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και συνολικότερους κανόνες για την
αλλαγή του φόρου που
πληρώνουν σήμερα οι
τεχνολογικοί γίγαντες, με
κύρια στόχευση τη δημιουργία ενός παγκόσμιου
ελάχιστου φορολογικού
συντελεστή, ο οποίος το
πιο πιθανό είναι να κινηθεί
εντός των πλαισίων που
έχουν εισηγηθεί οι ΗΠΑ.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,
Τζο Μπάιντεν, έχει σχεδόν
από την αρχή της θητείας του υποστηρίξει την
θέση για έναν ενοποιημένο ελάχιστο συντελεστή
φόρου εταιρειών 15% ήτοι ελαφρώς πάνω από
το επίπεδο φορολόγησης
χωρών όπως η Ιρλανδία ή
η Ουγγαρία- ενώ ο παγκόσμιος ελάχιστος φόρος θα
επιβάλλεται μόνο στις 100
μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες στον
κόσμο.
Ο παγκόσμιος ελάχιστος
φορολογικός συντελεστής
θα ισχύει για τα κέρδη των
εταιρειών στο εξωτερικό.
Επομένως, εάν οι χώρες
συμφωνήσουν σε ένα παγκόσμιο ελάχιστο, οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν
να καθορίσουν όποιον
τοπικό φορολογικό συντελεστή επιθυμούν.
Τι σημαίνει αυτό; Ότι εάν
μια πολυεθνική εταιρεία
πληρώνει φόρους στις
νήσους Κέυμαν ή στην
Ιρλανδία με χαμηλότερο
συντελεστή, θα πρέπει
να «συμπληρώσει» τους

φόρους της στο συμφωνημένο ελάχιστο ποσοστό,
κάτι που εξαλείφει το πλεονέκτημα της μετατόπισης
των κερδών στο φορολογικό καταφύγιο.
Ποιοί πλήττονται
-Σαφέστατα πρόκειται για
μια πολύ κακή είδηση για
τους φορολογικούς παραδείσους με φορολογία
ακόμα και 0% -όπως τα
νησιά Cayman ή οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοιαλλά και για χώρες εντός
του OOΣΑ που διατηρούν
χαμηλούς φορολογικούς
συντελεστές -όπως η Ουγγαρία ή η Ιρλανδία.
Οι παρακάτω εικόνες μας
δείχνουν με μια ματιά τους
κερδισμένους και ηττημένους μεταξύ των μελών
του ΟΟΣΑ σε περίπτωση
που « κλειδώσει» ο ελάχιστος εταιρικός φόρος
πέριξ του 15%.
-Ο ελάχιστος παγκόσμιος
εταιρικός φόρος ίσως να
πλήξει και χώρες που δεν
περιμένουμε Τόσο στο
Χονγκ Κονγκ όσο και στη
Σιγκαπούρη, οι βασικοί
συντελεστές εταιρικού
φόρου κυμαίνονται μεταξύ
15% και 21%.
Στην πραγματικότητα
όμως, όπως σημειώνουν
οι οικονομολόγοι της Ασίας σε πρόσφατη έκθεση
της Citi, οι πραγματικοί
φορολογικοί συντελεστές
μειώνονται σημαντικά από
διάφορα «παραθυράκια»
και κίνητρα. Κάτω από
αυτή την οπτική γωνία ένα
επίπεδο minimum φόρου
15% πιθανότατα θα προκαλούσε προβλήματα.
-Οι διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι με περιθώρια
κέρδους τουλάχιστον 10%

εκ των πραγμάτων θα μετρήσουν απώλειες.
-Θα αποδομηθεί ένας
σημαντικός συντελεστής
ανόδου από τα διεθνή
χρηματιστήρια. Μικρότεροι φόροι σημαίνει μεγαλύτερη κερδοφορία,
μεγαλύτερα μερίσματα για
τους μετόχους τα οποία ως
ένα μεγάλο βαθμό λόγω
των αρνητικών επιτοκίων
επανεπενδύονται στις αγορές,αλλά και μεγαλύτερα
κονδύλια από τις εταιρείες για επαναγορές ιδίων
μετοχών.
Η αύξηση της φορολογίας
θα ανατρέψει την παραπάνω αλυσίδα, στερώντας
ένα σημαντικό καύσιμο
ανόδου από τα διεθνή
χρηματιστήρια. (σ.σ: Πλην
του ελάχιστου παγκόσμιου
φόρου μην ξεχνάμε ότι
στις ΗΠΑ ο Μπάιντεν έχει
εισηγηθεί την αύξηση της
φορολογίας από το 21%
στο 28%).
Εκείνο στο οποίο πρέπει να
δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα εφεξής οι επενδυτές
είναι ότι για πολλές επιχειρήσεις τα περιθώρια κέρδους στο τέλος της ημέρας
θα στενέψουν.
Οι υψηλότεροι εταιρικοί
φόροι σε συνδυασμό με
τον περιορισμό στην προσφορά πρώτων υλών που
παρατηρείται και το υψηλότερο κόστος εισροών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν πολλούς ομίλους σε
καθοδικές αναθεωρήσεις
επί των κερδών.
Πού στηρίζεται όμως ο
διογκωμένος λόγος τιμή/
κέρδη –P/E – διεθνώς; Στις
ολοένα αυξανόμενες προβλέψεις για κέρδη.

Δεν θέλει μεγάλη φαντασία ούτε εξειδικευμένες
χρηματοοικονομικές γνώσεις για να κατανοήσει
κανείς την πορεία που θα
έχουν κάποιες αστρονομικές αποτιμήσεις μόλις οι
επενδυτές συνειδητοποιήσουν ότι οι αποτιμήσεις
αυτές δεν θα μπορούν να
αντισταθμιστούν πλέον
από ανοδικές αναθεωρήσεις επί των κερδών.
Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι αρκετές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η
NVIDIA, η Broadcom, Las
Vegas Sands, Microchip
Technology, κ.α , παράγουν περισσότερο από το
50% του εισοδήματός τους
διεθνώς, με αποτέλεσμα
να έχουν πραγματικούς
φορολογικούς συντελεστές κάτω του 15%,
Αντίθετα στην Ευρώπη η
συντριπτική πλειονότητα
των εταιρειών πληρώνει
ήδη πάνω από το 21%.
Εκ των πραγμάτων λοιπόν
όσον αφορά τις επιπτώσεις
του ελάχιστου παγκόσμιου
φόρου, οι αμερικανικές
επιχειρήσεις είναι περισσότερο εκτεθειμένες.
Τα οφέλη και ποιοί τα
καρπώνονται
-Καταρχήν ένας ενιαίος
ελάχιστος φόρος 15% θα
μετακινήσει πολλές χώρες
που συνήθως δεν θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι - για παράδειγμα
η Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο
Βασίλειο ή το Βιετνάμ στην ασφαλή πλευρά της
γραμμής.
-Αν και θα ακουστεί «πολύ
ρομαντικό για να είναι
αληθινό» ,ένας ελάχιστος
παγκόσμιος εταιρικός
φόρος θα δημιουργήσει
ίσους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες ανά
τον κόσμο και φορολογική δικαιοσύνη, καθώς οι
εταιρείες κολοσσοί δεν θα
μπορούν πλέον να αποφεύγουν τους φόρους κερδοσκοπώντας στις χώρες
με χαμηλή φορολόγηση.
-Μια πιο δίκαιη φορολόγηση θα βοηθήσει με τη
σειρά της την παγκόσμια
οικονομία να ευημερήσει,
εξισώνοντας τους όρους
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και δίνοντας την
ευελιξία στις κυβερνήσεις
να στηρίξουν εκ νέου την
εκπαίδευση, την έρευνα
και τις υποδομές.
Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε υπερβολικό να συμμεριστούμε την άποψη της
Αμερικανίδας Υπουργού
Οικονομικών, Τζάνετ Γέλεν
ότι «η συμφωνία για έναν
ελάχιστο παγκόσμιο φόρο
θα διασφαλίσει τη δικαιοσύνη για τη μεσαία τάξη
και τους εργαζόμενους σε
όλο τον κόσμο».
-Όπως πολύ σωστά υπογράμμισαν τα βρετανικά
μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μία κίνηση που
θα βοηθήσει τις χώρες να
καλύψουν τα χρέη που
δημιούργησαν κατά τη

διάρκεια της πανδημίας.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ ο παγκόσμιος
ελάχιστος φόρος αναμένεται να καλύψει 50-80 δισ.
δολάρια επιπλέον φόρου.
-Δεν θα υπάρχει η αναγκαιότητα για φόρο ψηφιακών
υπηρεσιών ο οποίος και θα
καταργηθεί μόλις εφαρμοστεί η παγκόσμια αυτή
λύση.
Οι επόμενοι σταθμοί για
την επίτευξη του ελάχιστου παγκόσμιου φόρου
Αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες παραμένουν ανοιχτές –όπως για παράδειγμα τι θα ισχύει για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια
κ.ο.κ- και θα επιλυθούν
στις συνομιλίες που θα διεξαγάγει ο ΟΟΣΑ στα τέλη
Ιουνίου αλλά και στη Σύνοδο Κορυφής της G20, κατά
την οποία θα επιδιωχθεί η
συμφωνία με μια ευρύτερη
ομάδα χωρών.
Βλέπετε στο τραπέζι βρίσκονται 139 χώρες και η
όποια συμφωνία θα πρέπει
όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρωθυπουργός της
Ιρλανδίας «να ικανοποιεί
τις ανάγκες των μικρών
και των μεγάλων χωρών,
των ανεπτυγμένων και των
αναπτυσσόμενων».
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε
ότι σύμφωνα με τον Γάλλο
Υπουργό Οικονομικών
Μπρουνό Λεμέρ η χθεσινή συμφωνία δεν ήταν
παρά η αφετηρία και μέσα
στους επόμενους μήνες
θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι «αυτός ο
ελάχιστος εταιρικός φόρος
θα είναι όσο υψηλότερος
γίνεται».
Όμως παραδόξως, όσο
χαμηλότερο θα είναι το
προτεινόμενο ελάχιστο,
τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αποδεκατισμός των
φορολογικών καταφυγίων
όπως τα νησιά Cayman ή
οι Βρετανικές Παρθένοι
Νήσοι με φορολογικούς
συντελεστές ακόμα και
πέριξ του 0%(!)
Βλέπετε για να υλοποιηθεί
ο ελάχιστος παγκόσμιος
φόρος θα πρέπει να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση.
Όσο χαμηλότερη λοιπόν
θα είναι η πρόταση για
έναν ελάχιστο φόρο, τόσο
περισσότερες θα είναι οι
πιθανότητες να συναινέσουν οικονομίες όπως η
Ιρλανδία ή το Μακάο με
φορολογικούς συντελεστές 12,5 % και 12% αντίστοιχα.
Μια πρόταση για ελάχιστο
παγκόσμιο φόρο πέριξ του
15% φαίνεται ότι μπορεί
να εξασφαλίσει την ευρεία
διεθνή υποστήριξη, βγάζοντας εκτός παιχνιδιού
περιοχές με μηδενικούς
συντελεστές φόρου.

