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

Κ. Παλαμάς
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Ο Trudeau λέει ότι ελπίζει, αλλά «δεν
υπάρχει εγγύηση», καθώς η παραλλαγή της Delta κρέμεται επάνω από
την απόφαση για το άνοιγμα των
συνόρων Καναδά-ΗΠΑ

Ο όρκος ιθαγένειας του Καναδά αναγνωρίζει τώρα τα δικαιώματα των
Πρώτων Εθνών, των Ινουίτ και Μετίς.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

επικοινωνήσει και να γνωρίζει ότι η βοήθεια είναι
πάντα διαθέσιμη μέσω της
Γραμμής Βοήθειας ελπίδας
για ευεξία στο 1-855-2423310 (χωρίς χρέωση) ή της
διαδικτυακής συνομιλίας
στο hopeforwellness.ca
ανοιχτή όλο το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα. Για
άμεση βοήθεια, η Εθνική
Γραμμή Κρίσης Των Οικότροφων Σχολίων των

Προσοχή: Αναγνωρίζουμε
ότι η αντίδρασή μας στο
Κάλεσμα στη Δράση 94
έρχεται σε μια δύσκολη
στιγμή και ότι το έργο
μας μπορεί να είναι μια
ανεπιθύμητη υπενθύμιση
σε όσους έχουν υποφέρει
από γενιές κυβερνητικών
πολιτικών που έβλαψαν
τους αυτόχθονες λαούς.
Ενθαρρύνουμε όποιον
χρειάζεται υποστήριξη να óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2

Ημέρα του Καναδά:
Μια πανήγυρης αγάπης, ευχαριστιών, συναδέλφωσης και Ειρήνης
των λαών.

Παρά τις πολλές ερωτήσεις, η κυβέρνηση του Trudeau δεν μοιράστηκε ημερομηνίες και πολύ λίγες συγκεκριμένες
μετρήσεις για το πότε θα αρχίσει να ανοίγει την πόρτα του Καναδά σε ξένους ταξιδιώτες.

"Για μένα, η σταδιακή επανέναρξη θα πραγματοποιηθεί σε χρονοδιάγραμμα αρκετών εβδομάδων - όχι αρκετών μηνών”, δήλωσε ο πρωθυπουργός την Τρίτη στην Οτάβα
Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης
OTTAWA - Ο Justin Trudeau
λέει ότι ελπίζει “τις επόμενες εβδομάδες” να ανακοινώσει χαλαρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα
σύνορα Καναδά-ΗΠΑ, αν
και αυτό θα εξαρτηθεί από
την πορεία του Covid-19.
Ο πρωθυπουργός προσέφερε το ευρύ χρονοδιάγραμμα την Τρίτη καθώς
αντιμετωπίζει πίεση για
την ανανέωση μιας ρύθμισης που θα διατηρήσει τα
μέτρα πανδημίας στα σύ-

νορα μέχρι τις 21 Ιουλίου
τουλάχιστον.
«Προφανώς, δεν υπάρχει
καμία εγγύηση», δήλωσε ο
Τρουντό στα γαλλικά κατά
τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου μπροστά από το
σπίτι του, όπου βρίσκεται
σε καραντίνα μετά το ταξίδι του στο εξωτερικό στις
συνόδους κορυφής της
G-7 και του ΝΑΤΟ. Η επανέναρξη θα πραγματοποιηθεί σε χρονοδιάγραμμα
αρκετών εβδομάδων - όχι
αρκετών μηνών. “

Η προσοχή του Trudeau
έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης εγχώριας και
παγκόσμιας ανησυχίας
για την παραλλαγή Delta
του Covid-19 και σε μια
εποχή που το ποσοστό
των πλήρως εμβολιασμένων ατόμων του Καναδά
μόλις κινήθηκε πάνω από
το 20%.
Την περασμένη εβδομάδα,
ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
προειδοποίησε ότι οι περιπτώσεις Covid-19 θα
αυξηθούν σε ορισμένες

περιοχές με χαμηλότερα
ποσοστά εμβολιασμού. Ο
Μπάιντεν είπε επίσης ότι
το εξαιρετικά μεταδοτικό
Δέλτα θα αφήσει εκείνους
χωρίς τους εμβολιασμούς
τους περισσότερο σε κίνδυνο.
Το σκηνικό: Τη Δευτέρα, ο
Καναδάς ανακοίνωσε την
πρώτη φάση του σχεδίου
του για απομάκρυνση των
περιορισμών στα σύνορα.
Τα βήματα ακολούθησαν

συνέχεια στη σελίδα 4

Η πρώτη του μήνα Ιούλιου,
κάθε χρονιάς, αποτελεί
ένα ξεχωριστό ορόσημο για κάθε κάτοικο του
Καναδά, είτε αυτός είναι
μέρος των κοινοτήτων των
αυτόχθονων ινδιάνων , είτε
ανήκει στις κοινότητες των
Αγγλόφωνων και Γαλλόφωνων Καναδών, είτε είναι
μέλος των κοινοτήτων
του μεγάλου ανθρώπινου
μωσαϊκού που κοσμεί και
αποτελεί μέρος της μεγάλης, φιλελεύθερης κρατικής διοίκησης της Βόρειας
Αμερικής.
Ο Καναδάς είναι μια χώρα
πολιτών που προέρχονται
από πολλές εθνικότητες
, πολλές ανθρώπινες οικογένειες, διαφορετικές
θρησκείες καθώς επίσης
στους δρόμους των πόλεων μας ακούγονται όλες οι
γλώσσες που μιλούνται σε
κάθε μέρος και γωνιά του
πλανήτη.
Ο Καναδάς, είναι μια νέα
και σύγχρονη πολιτιστική
κοινότητα με τη συμμετοχή των πολιτών του, ως
χώρα, οικοδομή έναν νέο
πολιτισμικό χάρτη, ενώ
παράλληλα σέβεται και
διατηρεί καλές σχέσεις με
όλες τις κοινότητες του

ανθρώπου πάνω στη γη.
Καθώς δε αποτελεί κανόνα κάθε σύγχρονου
πολιτισμού ο σεβασμός
και η ελευθερία της θρησκείας, της δημοκρατίας
και του διεθνούς δικαίου
αποτελούν τη βάση του
Καναδικού πολιτιστικού
οικοδομήματος.
Η θρησκευτική ελευθερία
αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα της Καναδικής δημοκρατίας, όταν δε κάποιο
ιερό δέχεται κακόβουλες
επιθέσεις από στοιχεία
εξτρεμιστικά τα οποία
εναντιώνονται στις αρχές
της δημοκρατίας, τότε
παρεμβαίνει ο νόμος για
να επιβληθεί η τάξη και η
ειρήνη στην περιοχή.
Για όσους από μας, ζουν
και εργάζονται σε τούτη
την απέραντη χώρα, είναι
γνωστό ότι το πολιτικό μας
σύστημα στηρίζεται πάνω
στις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού όλων
των πολιτών. Αυτό δε το
δημοκρατικό μας σύστημα
αγκαλιάζει όλους με τη
διαβεβαίωση του σεβασμού των ατομικών και
προσωπικών ελευθεριών.
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 2
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της σύνταξης
και άλλοι δημόσιοι άρχοντες έρχονται
Ημέρα του Καναδά: Μπροστά σε νέες
να παρακαλέσουν για τη προσοχή όλων
μας, προκειμένου να σωθεί έστω και ένα
Μια πανήγυρης αγά- πραγματικότητες.
πιθανό θύμα του κορόνο ιού.
Είναι και αυτό ένα δείγμα του μεγαλείου
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η περίοδος της δημοκρατίας, όταν ο εκλεγμένος άρπης,
των τελευταίων δύο ετών, αποτέλεσε χοντας από το λαό, στρέφει όλη του την
ένα ξεχωριστό χρονικό διάστημα στην προσοχή στη σωτηρία τόσο του λαού,
ευχαριστιών,
ιστορία των πολιτισμών της διεθνούς όσο και της πολιτείας.
κοινότητας. Ακόμα δε περισσότερο ση- “Πατρίδες”
συναδέλφωσης και
μάδεψε αυτή την εποχή, ως μια από τις
λίγες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα,
Ειρήνης των λαών.
εξαιτίας της εκατόμβης που πλήρωσε η Ο όρκος ιθαγένειας του
διεθνής κοινωνία σε νεκρούς και τα εκαóõíÝ÷åéá áðü ôç óåëßäá 1
τομμύρια όλων εκείνων που ένοιωσαν Καναδά αναγνωρίζει
να τους αγκαλιάζει ο όλεθρος, από τις
Οι διοικήσεις μας και το πολιτικό μας
τρομερές εμπειρίες που τόσο άσπλαχνα τώρα τα δικαιώματα
σύστημα είναι θεμελιωμένα πάνω στην
και επώδυνα σκόρπισε πάνω στο σώμα των Πρώτων Εθνών,
αρχή ότι ο λαός μπορεί να είναι δυνατός
τους ο μεγάλος δολοφόνος covid-19.
και παράλληλα ελεύθερος και ότι μόνον
Το μεγάλο βάρος. Ωστόσο, από τις επι- των Ινουίτ και Μετίς.
έτσι έχει τη δυνατότητα της αυτοσυγκράπτώσεις του επικίνδυνου λοιμού, έπεσε

τησης από κάθε ενέργεια ή πράξη που
θα μπορούσε να προσβάλλει κάποιον
άλλο συμπολίτη μας, χωρίς την ανάγκη
CHRISTIANA LOUPA
P. MILIONIS
επιβολής μέτρων για την τήρηση των
D. ANGELATOS ANGELO ANGELATOS
κανόνων ανθρωπισμού και ελευθεριών
των πολιτών.
Στη χώρα αυτή του Αμερικανικού βορρά,
DISTRICT BUREAUS
κάθε πολίτης αισθάνεται το προνόμιο της
WESTERN CANADA,
ασφάλειας, αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο
WASHINGTON & OREGON
ζωής της δικής του προτίμησης, τη διαβεDirectors :
DEMETRI OS ANGELATOS & .KATHERI NE ANGELATOS βαίωση της τροφής για αυτόν και τα μέλη
της οικογένειας του και έναν χώρο όπου
Vancouver, BC Tel: 604-583-7814 Fax: 604-585-6556
μπορεί να στεγάζει την οικογένεια του, μ
PAUL MILIONIS
Winnipeg , Manitoba
Tel: 204-477-6752
α πέρα από αυτό απολαμβάνει το μεγάλο
προνόμιο του Καναδικού τρόπου ζωής.
EASTERN CANADA
GEORGE ZAGAKOS
Ως έθνος πιστεύουμε ότι η προσωπικόMontreal, PQ
τητα του κάθε πολίτη είναι μια ιερή υπόθεση, ο σεβασμός μας σε αυτήν αποτελεί
U.S.A. HEAD OFFICE
τον υπέρτατο νόμο. Δεν υπάρχουν για την
FLORIDA
κοινωνία μας ομάδες πολιτών ή κοινότηANGELO ANGELATOS
τες οι οποίες περιθωριοποιούνται λόγω
Tel 727-4481-0812
ιδιαιτεροτήτων στο τρόπο σκέψης ή και
email angelos@ij.net
τον τρόπο ζωής.
DISTRICT BUREAUS
Η οικογένεια συνεχίζει να παραμένει η
CALIFORNIA
κοινωνική βάση των κοινοτήτων μας
BASIL MISSIOS (Los Angeles)
και κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν
ILLINOIS
προκειμένου να διατηρηθεί ως ένα καTIM PAPAS (Chicago)
θίδρυμα πάνω στο οποίο στηρίζεται η
NEW YORK
δημοκρατία μας.
DENNIS KONTARINIS (Brooklyn)
email: patrinos12@hotmail.com
Η κοινότητες μας σε καμία περίπτωση
OHIO
δεν αποκλείουν από το κοινωνικό σύνολο
JIM MANDOS (Cleveland, Warren)
ακραία μέλη αριστερών ή και δεξιών ιδεοAUSTRALIA
λογιών, κινήματα διασπαστικά ή οπαδούς
Director/Editor:
πολιτικών θεωριών, οι οποίες ξεπερνούν
GEORGE DINOPOULOS (Sydney)
κάθε έκφραση δημοκρατικού διαλογιGERMANY
σμού. Απλά σε παρόμοιες περιπτώσεις η
correspondent
Καναδική κοινωνία δείχνει ανοχή χωρίς
VAIOS FASOULAS
καμία αντίδραση εκστρεμιστική, εφόσον
email: vaios@fasoulas.de
βέβαια, γίνεται σεβαστό το πολίτευμα και
BRUSSELS and E.U.
οι νόμοι της πολιτείας.
CHRISTOS ANGELIS
Τη χώρα διακρίνει ο σεβασμός και η προGREECE
στασία της ελευθερίας του Τύπου. Κάθε
Director General (Marketing & Public Relations): γλωσσική κοινότητα έχει τη δυνατότητα
ILIAS ILIOPOULOS
να πληροφορείται τα νέα και τις εξελίAthens Tel. 210-600-2931 / iliop@0tenet.gr ξεις στη μητρική της γλώσσα, αρκεί να
CHRISTOS KIPOUROS
διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις
xkipouros@otenet.gr
και άτομα που γνωρίζουν από την δημοσιογραφία. Πέραν τούτου Οι Καναδικές
NIKOLAOS TOULIOS
κυβερνήσεις, μέσα στα πλαίσια της ίσης
Tel..385-23372
μεταχείρισης ενθαρρύνουν με οικονομική στήριξη, παρόμοιες προσπάθειες.
FOKION FOUNTOUKIDIS
Κάνοντας δε αναφορά στην ελευθερία
Thessaloniki Tel: 031-454-902
του Τύπου, δεν εννοούμε έντυπα τα
Editor :
οποία ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά
FANIS MALKIDIS Ph.D
τους συμφέροντα και έχουν ως μοναδιThrace Tel: 551-25079
κό μέτρο την κακοποίηση της αλήθειας,
CYPRUS
τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την
Director Editor:
προκατάληψη έναντι της διοίκησης και
DEMETRIOS LAMARIS
κοινωνικών ομάδων.
Paphos 233-170
PHOTO JOURNAL SERVICE
Αυτός είναι ο Καναδάς που σήμερα
F.Y.R.O.M.
γιορτάζουμε με ειρηνικές χαρές και
Chief Political Correspondent:
συγκεντρώσεις, με εκδρομές και ομιλίNIKOLAS KONSTANDINIDIS
ες οι πολίτες όλων των γλωσσικών και
Resna 389/ 964-52189)
πολιτιστικών κοινοτήτων της χώρας από
I.S.S.N. 0824-359X
κοινού και με σεβασμό στις κοινότητες
NATIONAL LIBRARY OF CANADA
των αυτοχθόνων συμπολιτών μας.
LIBRARY OF CONGRESS sv 89001017
Από όλους εμάς εδώ στη κοινότητα του
NATIONAL LIBRARY OF ATHENS
Συμβουλίου Συντακτών του Τύπου των
COPYRIGHT REGISTRATION CERTIFICATE
Εθνικών μειονοτήτων της χώρας μια είναι
No. 465 727
SECOND CLASS MAIL REGISTRATION No. 6873
η ευχή να ζήσεις χιλιάδες χρόνια Καναδά
CANADIAN PUBLISHERS AGREEMENT
και να παραμείνεις ένα φωτεινό αστέρι
No. 167-665
ειρήνης, συναδέλφωσης των λαών, και
PATRIDES
ανθρωπισμού.
Our specialty is communication.
“Πατρίδες”
Our goal is bringing the communities together.
THOMAS S. SARAS
J. S. SARAIDARIS
SPIROS VOUTSINAS
DENNIS KONTARINIS VAIOS FASOULAS

PATRIDES

The strong voice of a great community.

πάνω στην υπέροχη και δυναμική μερίδα
εκείνων οι οποίοι έταξαν τον εαυτό τους
στις πολεμίστρες για τη σωτηρία όσων
μπορούσαν περισσότερων. Ήταν η μοναδικά θαυμάσια έκφραση ανθρωπισμού.
Οι Άνθρωποι προς τους συνανθρώπους
τους. Οι υπηρέτες του πόνου και της αγωνίας στην υπηρεσία των θυμάτων ενός
μεγάλου και άστοργου φονιά. Σημερινή
μας υποχρέωση, καθώς τα γεγονότα και
οι διαμορφώσεις αναφέρουν ότι τελικά
ο μεγάλος εχθρός, αρχίζει να υποχωρεί.
Επιτέλους, αυτό είναι ένα πρώτο χαρμόσυνο άγγελμα. Μια έκφραση ελπίδας και
πόθου για την επαναφορά πίσω στις ανέμελη ζωή των παρελθόντων χρόνων και
τις εμπειρίες μιας ζωής πλήρους ονείρων
και πόθων για μια προοδευτική και πλήρη
απολαύσεων ζωή.
Θα ήταν ίσως η μεγαλύτερη ευχαρίστηση αυτής της φωνής, εάν πραγματικά
στη σημερινή της έκδοση θα είχε την
ευκαιρία να αναγγείλει στο σώμα των
σεβαστών αναγνωστών, ότι: “επιτέλους
αναγγέλλουμε το τέλος των παθών, και
ότι η ζωή ξαναγυρνά στις παλαιές καλές
μέρες”. Είναι ένας συλλογισμός ο οποίος
από μόνος του αρκεί για να ομορφύνει
τόσο τη ζωή, όσο και την κοινωνία. Παρ’
όλα αυτά, και ενώ οι διάφορες κοινότητες
του ανθρώπου σπεύδουν εσπευσμένα να
άρουν τις απαγορευτικές τους εντολές,
σε μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας της
οικονομίας και επαναφοράς του επιπέδου
της ζωής των πολιτών τους, νεότερες
πληροφορίες αναφέρουν για μια νέα
μετάλλαξη του δολοφόνου ιού, εκείνης
της Δέλτα, η οποία παρουσιάζεται ως η
πλέον επικίνδυνη και μάλιστα ότι μεταδίδεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από
τις προηγούμενες.
Είναι επόμενο, κάτω από αυτές τις εξελίξεις, διοικήσεις και κυβερνήσεις να
αντιμετωπίζουν, για άλλη μια φορά το
άγνωστο, το χάος. Δεδομένου ότι οι
περισσότερες οικονομίες της υδρογείου
αντιμετωπίζουν το σοβαρό ενδεχόμενο
της πτώχευσης, εξ αιτίας του υπερδανεισμού στον οποίο υποχρεώθηκαν προκειμένου να συνδράμουν και υποστηρίξουν
σχεδόν ολόκληρο το πληθυσμό τους, από
τις συνέπειες των απαγορεύσεων που
του επιβλήθηκαν, για λόγους δημόσιας
υγείας.
Οι ιδιαίτερα ευάλωτοι και πάλι φέρονται
να είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας, οι
μητέρες, πατέρες και παππούδες της κάθε
οικογένειας. Είναι επόμενο λοιπόν η άρνηση του κάθε νέου να εμβολιασθεί, θα
μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρισθεί, ως
ένα “έγκλημα εξ αμελείας”, ένα αδίκημα
εξ αιτίας της άγνοιας ή και του εγωϊσμού
κάποιων νεαρών, οι οποίοι, ωστόσο, επιμένουν σε ένα είδος ανέμελης ζωής, χωρίς
καν να υπολογίζουν τη ζωή των πλέον
αγαπητών τους προσώπων.
Αυτοί είναι και οι λόγοι και οι αιτίες που
σήμερα κάθε μορφής διοίκηση σπεύδει
να κάνει έκκληση τόσο προς εκείνους
που για κάποιο λόγο δεν πιστεύουν στο
ιό, όσο και τις νεαρότερες ηλικίες, να
σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο πριν
είναι αργά, προκειμένου να αποφευχθούν
τυχόν δράματα στο σπίτι τους. Και πραγματικά είναι συγκινητική η όλη προσπάθεια, καθώς Πρωθυπουργοί, δήμαρχοι
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Αυτόχθονων ιθαγενών, είναι διαθέσιμη
όλο το 24ωρο στο 1-866-925-4419.
21 Ιουνίου 2021 - Οτάβα —Ο όρκος ιθαγένειας του Καναδά είναι κάτι περισσότερο
από λόγια. Είναι μια δημόσια δήλωση ότι
ανήκουμε στη χώρα μας και στις κοινότητές μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
η κυβέρνηση έχει εργαστεί σκληρά τα τελευταία χρόνια ενημερώνοντας τον Όρκο
για να συμπεριλάβει τους αυτόχθονες
λαούς, μέσω του Νομοσχεδίου C-8. Αυτό
ανταποκρίνεται άμεσα στην έκκληση της
Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης
(ΚΚΕρ) για δράση 94.
Τα πρόσφατα νέα για τα ευρήματα στην
περιοχή γύρω από το Οικοτροφείο των
Σχολίων των Ιθαγενών στο Kamloops της
Βρετανικής Κολομβίας, είναι μια έντονη
υπενθύμιση της σημασίας αυτού του έργου και του λόγου για τον οποίο πρέπει να
συνεχίσουμε να υλοποιούμε τις εκκλήσεις
του TRC για δράση.
Ο αξιότιμος Marco E. L. Mendicino,
Υπουργός Μετανάστευσης, Προσφύγων
και Ιθαγένειας, ανακοίνωσε σήμερα ότι
το νομοσχέδιο C-8 έχει λάβει βασιλική
σύμφωνη γνώμη και είναι πλέον νόμος.
Από σήμερα, ο Όρκος Ιθαγένειας του
Καναδά αναγνωρίζει επίσημα τα Πρώτα
Έθνη, τους Ινουίτ και τη Μετίς, και την
υποχρέωση που έχουν όλοι οι πολίτες να
τηρούν τις συνθήκες μεταξύ του Στέμματος και των αυτόχθονων εθνών.
Ο νέος όρκος ιθαγένειας αναγνωρίζει ότι
τα δικαιώματα των αυτοχθόνων κατοχυρώνονται στο άρθρο 35 του νόμου περί
συντάγματος του 1982 και ότι απορρέουν
από την ιστορική χρήση αυτής της γης
από τους αυτόχθονες λαούς. Καθώς οι
νέοι Καναδοί απαγγέλλουν τον Όρκο, θα
δεσμευτούν προσωπικά να τηρήσουν
τα δικαιώματα των Αβορίγινων και των
Ουόριορς των Πρώτων Εθνών, των Ινουίτ
και του Μετίς.
“ Η συμφιλίωση, είναι ένα εθνικό σχέδιο
στο οποίο συμμετέχουν όλοι μας, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων πολιτών
μας. Τα τελευταία χρόνια, η Μετανάστευση, οι Πρόσφυγες και η Ιθαγένεια του
Καναδά εργάζονται για να εφαρμόσουν
αρκετές από τις εκκλήσεις του TRC για
δράση και να εκπαιδεύσουν τους νεοεισερχόμενους σχετικά με τον μοναδικό
τους ρόλο στη συμφιλίωση.
Στις 14 Ιουνίου, ανακοινώθηκε ότι οι
αυτόχθονες μπορούν τώρα να ανακτήóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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«Λέξεις και Σκέψεις»

Γράφει ο Θωμάς Σ. Σάρας
Όσο και εάν θέλει κανείς να
διαφωνήσει για τις διπλωματικές ικανότητες του τυράννου της Άγκυρας, είναι
στιγμές που πραγματικά
ο τρόπος αντιμετώπισης
των θεμάτων από αυτόν,
εντυπωσιάζει.
Ο Ταγίπ Ερντογάν, γόνος
εκτουρκισθέντων Ελλήνων
του Πόντου, κατάφερε να
επιτελέσει έναν πραγματικό άθλο, θέτοντας “υπό
κράτηση” ολόκληρο σχεδόν το βαθύ κράτος που
δημιούργησε ένας άλλος
εκτουρκιστής πολίτης, ο
Εβραίος Ατατούρκ.
Η ιστορική αλήθεια είναι
ότι και στις δύο περιπτώσεις η Τουρκία ως κράτος
αντιμετώπιζε τη μεγάλη
πιθανότητα διάλυσης. Σαν
διοίκηση είχε σχεδόν διαλυθεί. Σαν κράτος δεν είχε
καν τη δύναμη της επιβολής του νόμου και σαν
αυτοκρατορία βρισκόταν
στο τελευταίο σκαλοπάτι
της διάλυσης της.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ήταν επόμενο να
είναι η πιθανή βορά όλων
εκείνων που πάσχιζαν για
την ελευθερία τους από
την χειρίστη μορφή σκλαβιάς, που εκπροσωπούσε η
διοίκηση των Οθωμανών.
Με αυτές τις δυσοίωνες
συνθήκες και ενώ καθημερινά αντιμετώπιζε τη μεγάλη πιθανότητα διάλυσης
της, εμφανίστηκε σαν τον
“από μηχανής θεό” ο Ατατούρκ και με την βοήθεια
της πιστής συμμάχου των
της Γερμανίας και Αγγλίας,
κατόρθωσε να ανακόψει
εκείνη την ξέφρενη πορεία προς τον όλεθρο και
να ανατρέψει τα πολιτικά
δρώμενα εκείνων των τραγικών ημερών. Την περίοδο εκείνη η μεγάλη αιτία
και ο προβληματισμός
από τις πιθανές εξελίξεις
δημιουργούσαν το φόβο
της εκμετάλλευσης των
πολιτικών διαμορφώσεων
από την Ρωσία προς όφελός της, και έτσι βέβαια η
πιθανότητα καθόδου της
Μόσχας μέχρι τα Δαρδανέλια και τον Ελλήσποντο.
Το μεγάλο τρόπαιο εκείνης
της περιόδου ήταν και
πάλι το διαμάντι των στενών, η πόλη των πόλεων, η
Κωνσταντινούπολη. Είναι
βέβαιο ότι εάν την περίοδο
εκείνη η Αθήνα κατόρθωνε
να ξεπεράσει τα εσωτερικά
της πολιτικά προβλήματα,
να ρυθμίσει τις εσωτερικές
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Το χειροφίλημα του Ψευδό-Σουλτάνου.
της πολιτικές διαμάχες, με κάποιο τρόπο
που θα εξασφάλιζε
την ενοποίηση όλων
των πολιτικών δυνάμεων σε ένα κοινό
μέτωπο, έναντι του
Αγαρηνού, η φορά
των πολιτικών γεγονότων που ακολούθησαν θα ήταν τελείως διαφορετική.
Δυστυχώς η ιστορία
αναφέρει ότι αντίθετα με τις απαιτήσεις των καιρών, οι
πολιτικές δυνάμεις της
χώρας έφθασαν, για άλλη
μία φορά, σε σημείο αλληλοσπαραγμού, με αποτέλεσμα μια από τις μεγαλύτερες διαχρονικές
καταστροφές που γνώρισε
τόσο το οργανωμένο κράτος, όσο και ο χίλιο προδομένος λαός. Ένας λαός
ο οποίος πλήρωσε με αίμα
και συντριβή μια εθνική
καταστροφή, η οποία συνεχίζει να βαραίνει πάνω
στους ώμους των σύγχρονων γενεών.
Παρ’ όλα αυτά η μεγαλοψυχία της εθνικής ιστορίας, δίκαια ή άδικα, τόλμησε να χαρακτηρίσει τους
υπεύθυνους των μεγάλων
εκείνων καταστροφών, ως
“εθνάρχες” και μεγάλους
εθνικούς ηγέτες. Και για
μεν τον Ατατούρκ, δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι έκφραζε το σπουδαίο έργο
της σωτηρίας της αυτοκρατορίας των Οθωμανών.
Για την Αθήνα, όμως, η
οποία πάσχιζε να καλύψει
τις πληγές που προξενήθηκαν από τα εκατομμύρια των προσφύγων,
φυγάδων του θρυλικού
Πόντου και της Ελληνομάνας Ιωνίας, και τη καταστροφή του πανάκριβου
διαμαντιού της, τη Σμύρνη,
η έκφραση της “μεγάλης
πολιτικής προσωπικότητας”, θα έπρεπε μάλλον
να προκαλεί τις μυριάδες
των δυστυχισμένων θυμάτων που προξένησαν
οι δικές τους αδυναμίες
και η κατάρα του αλληλό
φαγώματος.
Τότε, η “τύχη και οι θεοί”
ευνόησαν, για ακόμα μια
φορά, την Άγκυρα. Το μεγαλύτερο τρόπαιο εκείνης
της εθνικής περιπέτειας
υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, η οποία και επεστράφη στη Νέα Δημοκρατία των “Νέο Τούρκων”.
Το αποτέλεσμα για την
Αθήνα ήταν η συμπύκνωση και συγκέντρωση του
Ελληνικού στοιχείου στα
ασφυκτικά γεωγραφικά
περιθώριά του βράχου των
Βαλκανίων.
Κάτω από αυτές τις εξελίξεις, θα περίμενε ο κάθε
πολιτικός αναλυτής, ότι οι
σύγχρονοι πολιτικοί ταγοί
των Αθηνών, θα έπαιρναν κάθε δυνατό μέτρο
πρόληψης και αποφυγής
επανάληψης των καταστροφικών γεγονότων
του αιώνα που μας έφυγε.
Δυστυχώς όμως για άλλη
μια φορά τα γεγονότα ήλ-

Είναι βέβαιο ότι οι χάρτες
αυτοί, τράβηξαν, κάποια
χρονική στιγμή, τη προσοχή του Ταγίπ Ερντογάν,
ο οποίος αμέσως σχεδόν
Αντιθέτως μάλιστα, όλο άρχισε ανοικτό πόλεμο
αυτό το διάστημα που η ανυπακοής με την Ουάσιεπιθεώρηση Πατρίδες, γκτον.
φώναζε και κτυπιόταν
προκειμένου να φέρει Μέσα δε στα πλαίσια των
στη προσοχή των υπευ- αντιδράσεών του δημιθύνων τις πιθανές τρομε- ουργήθηκαν και τα σχέρές συνέπειες από αυτές δια επεκτατισμού τόσο
τις ενέργειες της Άγκυρας, στην Ασία, όσο και την
- η οποία κυκλοφορούσε Μικρά Ασία και το Αιγαίο.
γεωπολιτικούς χάρτες οι Το αποτέλεσμα ήταν να
οποίοι παρουσίαζαν τα τυπωθούν οι χάρτες του
νησιά του Ανατολικού Αι- Αιγαίου οι οποίοι παρουγαίου και το μισό Αιγαίο σίαζαν τα ελληνικά νησιά
ότι, ανήκαν στην Άγκυρα,- του ανατολικού Αιγαίου
οι Αθηναϊκές διοικήσεις ότι ανήκαν στην Τουρκία.
με τη συνδρομή και της Παράλληλα όλοι οι Τούρτοπικής ηγεσίας της εκ- κοι διπλωμάτες έλαβαν
κλησίας, προσπαθούσαν, ρητή εντολή από την Άγκυπάση θυσία, να σιγήσουν ρα να εργασθούν πάνω
την επιθεώρηση.
στην υπόθεση πειθούς
τόσο της διεθνούς κοιΗ περίοδος αυτή θα μπο- νότητας, όσο και της διε-

Γιώργο Παπανδρέου και
της Τουρκίας στον τότε
υπουργό επί των εξωτερικών Τζεμ. Τη συμφωνία
ακολούθησε πακτωλός
χρημάτων, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα προκειμένου να προετοιμασθεί
η κοινή γνώμη κυρίως
της Ελλάδος, ώστε να δεχθεί τις παραχωρήσεις στη
Τουρκία, χωρίς να υπάρξει
πολιτικό κόστος. Έτσι δημιουργήθηκαν τα βραβεία
Ιππεκτσι, με πρώτους αποδέκτες τους Κ. Μητσοτάκη
και Γιώργο Παπανδρέου
και από πλευράς Άγκυρας
τον πρωθυπουργό και τον
Τζεμ. Δημιουργήθηκαν τα
γνωστά δημοσιογραφικά
συνέδρια της Σαμοθράκης, με στόχο τη “πλύση
εγκεφάλου” των μελών
της δημοσιογραφικής οικογένειας για την αποδοχή
του σχεδίου, προς “όφελος
της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου“.
Μεγάλα ποσά δόθηκαν,
εξ άλλου, στους εκδότες
νησιώτικων εφημερίδων
και περιοδικών του ανατολικού Αιγαίου, με την

ρούσε ίσως να χαρακτηρισθεί ως περίοδος εθελοντικής αποφυγής των υποχρεώσεων των Αθηναϊκών
κυβερνήσεων, έναντι του
γράμματος του καταστατικού χάρτη της χώρας,
ο οποίος κάνει ρητή αναφορά στην υποχρέωση
της κάθε κυβέρνησης της
Ελλάδας να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και
συμφέροντα του κράτους.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον
καταστατικό χάρτη της
Ελλάδος, καμία κυβέρνηση
δεν έχει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης ελληνικής
γης, χωρίς την έγκριση των
Ελλήνων εκφρασμένης με
δημοψήφισμα. Μια τέτοια
λεπτομέρεια την οποία δεν
θέλησαν να σεβαστούν
όλες οι μεταπολεμικές κυβερνήσεις των Αθηνών.
Την δεκαετία του 1980,
ωστόσο, έγινε γνωστόν ότι
οι Αμερικανικές υπηρεσίες,
είχαν τυπώσει χάρτες οι
οποίοι έσπαζαν και χώριζαν την Τουρκία σε πέντε διαφορετικά κρατίδια,
εκείνο των Κούρδων, των
Ασσυρίων, των Αρμενίων,
του Πόντου και τέλος των
δύο Θρακών. Οι χάρτες
εκείνοι άφηναν μια λωρίδα
γης στο κέντρο της σημερινής Τουρκίας από τα
παράλια του Αιγαίου μέχρι
τα σύνορα με την Αρμενία,

υποχρέωση όλων να αναφέρονται στην αρθρογραφία τους για τα προτερήματα που θα είχε για τους
κατοίκους των νησιών εάν
αυτά έμπαιναν κάτω από
την Τουρκική διοίκηση.
Παράλληλα η Αθήνα ανέλαβε την υποχρέωση ώστε
κάθε πολιτικός οργανισμός που θα διεκδικούσε
θέση στο κοινοβούλιο της
χώρας, όφειλε απαραιτήτως να συμπεριλάβει στο
ψηφοδέλτιο του και δύο
υποψηφίους Μουσουλμάνους ή Τουρκόφωνους της
Θράκης. Και όλα αυτά γινόταν κάτω από το φως του
ήλιου, χωρίς να υπάρχει και
η παραμικρή αντίδραση ή
και διαμαρτυρία. Τελικά το
σχέδιο αποφασίστηκε να
μπει σε ενέργεια με τη βοήθεια αριστερών κομμάτων,
των οποίων η πολιτική
φιλοσοφία βοηθά απόλυτα
το πρόγραμμα. Έτσι είχαμε
τις γνωστές δηλώσεις της
τότε προέδρου του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά
την υποδοχή του νέου
Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια,
του χασάπη και σφαγέα
του Ελληνισμού της Ηπείρου κατά την διάρκεια του
εμφυλίου, ότι: “στις μέρες
που ακολουθούν πρόκειται να υπάρξουν εδαφικές
μεταβολές στα εθνικά μας

θαν να διαψεύσουν αυτές
τις προσδοκίες, καθώς
για μισό σχεδόν αιώνα, η
Άγκυρα αφέθηκε παντελώς ελεύθερη να ασκεί μια
τρομακτική προπαγάνδα
σε βάρος της Αθήνας και
προς όφελος των δικών
της αιτημάτων, χωρίς την
παραμικρή αντίδραση από
Ελληνικής πλευράς.

ως Τουρκική επικράτεια.
Γινόταν δε αναφορά στα
δύο μεγάλα νησιά της περιοχής, για την ανάγκη
προσκόλλησης τους στην
Άγκυρα.

θνούς κοινής γνώμης, για
τις δίκαιες απαιτήσεις της
Τουρκίας στο Αιγαίο και
το Ανατολικό Αιγαίο. Έτσι
λοιπόν δημιουργήθηκε
ένας καλά οργανωμένος
προπαγανδιστικός μηχανισμός, ενώ παράλληλα
γινόταν επίσημα διαβήματα προς τους διεθνείς οργανισμούς για βοήθεια και
σύμπραξη με την Άγκυρα.
Αρχικά, επί γ.γ. του ΝΑΤΟ
Λουνς, η ηγεσία του τότε
πολιτικού συστήματος
των Αθηνών, κάτω από τις
διπλωματικές πιέσεις και
ορισμένα άλλα “δελεαστικά μπένεφιτς” συμφώνησε
ομόφωνα στην ανάγκη
“ρύθμισης των διαφορών
με την Τουρκία, την παραχώρηση μέρους του
Ανατολικού Αιγαίου και
την δημιουργία Μακεδονικού κράτους” στα βόρεια
σύνορα της χώρας, με τη
διάσπαση της τότε Γιουγκοσλαβίας.
Προκειμένου λοιπόν να
μην υπάρξουν λαϊκές αντιδράσεις στην Ελλάδα, και
με στόχο την παραπλάνηση του λαού, αποφασίστηκε η δημιουργία κινήματος
“Έλληνό-Τουρκικής Φιλίας”
και στις δύο πλευρές των
συνόρων. Η υπευθυνότητα
αυτής της κίνησης δόθηκε
από πλευράς Αθήνας στο

σύνορα σε βάρος της Ελλάδος, για το καλό της
ειρήνης και δημοκρατίας
στη περιοχή”. ‘Όπως επίσης
και η δήλωση του Γιώργου
Παπανδρέου στον υπογράφοντα, όταν του έθεσα
αυτά τα ερωτήματα ότι
είναι “καλύτερα να έχουμε
μερικά στρέμματα γης
λιγότερα από εκείνα που
μ ας ανήκουν και να κοιμόμαστε ήσυχοι τη νύχτα,
παρά να έχουμε ότι μας
ανήκει και να μη μπορούμε να κλείσουμε μάτι από
τον φόβο να μας επιτεθεί
κάποιος κακόπιστος γείτονας.” Ομολογώ ότι δεν έχω
τη παραμικρή αμφιβολία
ότι ολόκληρο, σχεδόν, το
πολιτικό κατεστημένο των
Αθηνών, ξεπουλούσε την
Ελλάδα, για μια “χούφτα”
αργύρια. Τις πληροφορίες
μου αυτές, οφείλω να ομολογήσω ότι τις διατύπωσε
σε ένα από τα συνέδρια
της Σαμοθράκης, με αποτέλεσμα να αναγκασθώ να
φύγω νύχτα από το νησί
για τις ανάγκες τις προσωπικής μου ασφάλειας.
Το μεγάλο ευτύχημα της
περιόδου υπήρξαν τα Ίμια
και η τρομερή αποτυχία
της κυβέρνησης Σημίτη.
Κάτω από την δημόσια
κατακραυγή του λαού, η
Αθήνα θεώρησε καλό να
αναβάλει για αργότερα
την ολοκλήρωση των σχεδίων. Ωστόσο, κάτω από
το φως των πολιτικών,
διπλωματικών και οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετώπισε η χώρα, οι
σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ, αναγκαστικά τοποθετήθηκαν,
για την ώρα, στο ράφι.
Από το σημείο αυτό, ωστόσο, ξεκίνησε και η κακοήθεια του Τουρκικού κατεστημένου υπό τον Ερντογάν, ο οποίος βλέποντας
την Αθήνα όχι μόνον να
αθετεί τα συμφωνηθέντα
αλλά παράλληλα να προσπαθεί να απομονώσει την
Άγκυρα, ξαφνικά εμφανίστηκε να μπαίνει στην επίθεση, απαιτώντας τη τήρηση των συμφωνηθέντων.
Με αφορμή το γεγονός
της απροθυμίας των Ευρωπαίων να συνδράμουν
τις απαιτήσεις του, αρχικά στράφηκε στη Ρωσία,
από όπου και αγόρασε το
αντιπυραυλικό σύστημα,
στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα τόσο στη Ουάσιγκτον
όσο και τις Βρυξέλες ότι
είναι αποφασισμένος να
διεκδικήσει τις απαιτήσεις
του. Παράλληλα άρχισε
ένα διπλωματικό παιγνίδι
προσεταιρισμού των “αδικημένων Μουσουλμάνων”
της Μέσης Ανατολής. Με
το τρόπο αυτόν και με τη
βοήθεια του “Μπαχτσίς”
κατόρθωσε να προσεταιριστεί τον άνθρωπό του
στην Ουάσιγκτον και να
επιβληθεί “σερίφης και χωροφύλακας” της περιοχής.
Κάποια στιγμή μάλιστα
υπολόγιζε να εμπλακεί στη
Μεσόγειο, για μια παρόμοια προσπάθεια, ωστόσο,
προσπάθησε να παρασύóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 4
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Ο όρκος ιθαγένειας του Καναδά αναγνωρίζει τώρα τα
δικαιώματα των Πρώτων Εθνών, των Ινουίτ και Μετίς.
συνέχεια από τη σελίδα 2
σουν τα παραδοσιακά ονόματά τους σε διαβατήρια
και άλλα έγγραφα, εκπληρώνοντας την έκκληση
για δράση 17. Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση για
δράση 93, η κυβέρνηση

εργάζεται σκληρά για την
επικαιροποίηση του οδηγού ιθαγένειας του Καναδά
για να διασφαλιστεί ότι οι
νέοι πολίτες κατανοούν
τον ρόλο των αυτοχθόνων
λαών στο παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον μας.

Η κυβέρνηση ανυπομονεί να μοιραστεί τον νέο
οδηγό με τους Καναδούς
αργότερα φέτος.
“Ο Όρκος Ιθαγένειας του
Καναδά αποτελεί δέσμευση του, ιδιώτη προς αυτή
τη χώρα -- και αυτό περι-

λαμβάνει το εθνικό σχέδιο συμφιλίωσης. Αυτός ο
νέος όρκος περιλαμβάνει
τώρα τα δικαιώματα των
ιθαγενών, των Ινουίτ και
των Μετίς και θα βοηθήσει
τους νέους Καναδούς να
κατανοήσουν καλύτερα

τον ρόλο των αυτοχθόνων
λαών, τον συνεχιζόμενο
αντίκτυπο της αποικιοκρατίας και των Οικότροφων
σχολείων για τα παιδιά των
Ιθαγενώμν και τη συλλογική μας υποχρέωση να
τηρήσουμε τις Συνθήκες.

Αυτό είναι ένα σημαντικό
βήμα στο κοινό μας ταξίδι
συμφιλίωσης”. Αυτά σύμφωνα με τον εντιμότατο
Marco E. L. Mendicino,
P.C., M.P., Υπουργό Μετανάστευσης, Προσφύγων
και Ιθαγένειας του Καναδά.

Ο Trudeau λέει ότι ελπίζει, αλλά «δεν υπάρχει εγγύηση», καθώς
η παραλλαγή της Delta κρέμεται επάνω από την απόφαση για
το άνοιγμα των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ
συνέχεια από τη σελίδα 1
μια συμφωνία και από τις
δύο χώρες να διατηρήσουν τα συνοριακά περάσματα κλειστά σε μη
απαραίτητα ταξίδια μέχρι
τουλάχιστον τις 21 Ιουλίου.
Αλλά μέχρι στιγμής οι
ελαφρύτεροι κανόνες θα
ισχύουν μόνο για πλήρως
εμβολιασμένους πολίτες,
κατοίκους και άλλα άτομα
που έχουν ήδη το δικαίωμα
να εισέλθουν στον Καναδά
- αφήνοντας εξωτερικούς
μη απαραίτητους ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών.
Παρά τις πολλές ερωτήσεις, η κυβέρνηση του
Trudeau δεν μοιράστηκε
ημερομηνίες και πολύ λίγες συγκεκριμένες μετρήσεις για το πότε θα αρχίσει
να ανοίγει την πόρτα του
Καναδά σε ξένους ταξιδιώτες.
Η Οτάβα είπε αυτήν την
εβδομάδα ότι οποιαδήποτε ενημέρωση θα απαιτήσει τον πλήρη εμβολιασμό
τουλάχιστον 75% του πληθυσμού του Καναδά.
Ο Trudeau δήλωσε την
Τρίτη ότι περισσότερο από
το 75% των επιλέξιμων
Καναδών είχαν ένα εμβόλιο Covid εμβολίου και
περισσότερο από το 21%
εμβολιάστηκαν πλήρως.
«Το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι εμβολιάζονται στον Καναδά είναι
πολύ, πολύ καλά νέα», είπε
στα γαλλικά πριν αλλάξει
στα αγγλικά. «Καταλαβαίνω την ανυπομονησία που
οι άνθρωποι έχουν γιαι να
ταξιδέψουν ξανά, αλλά η
διατήρηση της ασφάλειας
των Καναδών ήταν και θα
συνεχίσει να είναι η πρώτη
μας προτεραιότητα».
Απογοητεύσεις των ΗΠΑ:
Καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού αυξάνονται και στις
δύο χώρες, ο Trudeau και ο

Biden δέχτηκαν πίεση να
αρχίσουν να καταργούν
τα μέτρα δημόσιας υγείας
που εφαρμόστηκαν στα
σύνορα τον Μάρτιο του
2020.
Οι πιο δυνατές εκκλήσεις
για επανέναρξη έχουν
προέλθει από νομοθέτες,
επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες
ακινήτων με γη στην άλλη
πλευρά των συνόρων και
οικογένειες που χωρίζονται από συγγενείς για περισσότερο από ένα χρόνο.
Το κεντρικό επιχείρημα
όσων θέλουν να αρθούν
τα συνοριακά μέτρα είναι
ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες πρέπει
να είναι ελεύθεροι να τα
διασχίσουν.
Τ α ε πι χε ιρ ή μ α τα το υ
Trudeau: Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την Τρίτη
ότι ο πλήρης εμβολιασμός
προστατεύει τους ανθρώπους από τις χειρότερες
επιπτώσεις του ιού, αλλά
δεν εμποδίζει απαραίτητα
το άτομο να μεταδώσει το
Covid-19 σε κάποιον άλλο.
Η κυβέρνηση έχει δηλώσει, πέραν της εμβολιαστικής κάλυψης, οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με
το άνοιγμα των συνόρων
θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον αριθμό των
περιπτώσεων, τα ποσοστά
νοσηλείας, τα τοπικά κρούσματα, τις παραλλαγές και
την κατάσταση σε άλλα
μέρη του κόσμου.
Ο Trudeau τόνισε ότι ο
Καναδάς προσπαθεί να
αποφύγει να κλείσει ξανά
«Κανείς δεν θέλει να δει νέους περιορισμούς που θα
επιβληθούν το καλοκαίρι,
επειδή οι όγκοι ήταν πολύ
υψηλοί, γιατί ήμασταν
λίγο πολύ βιαστικοί», είπε.
“Έτσι, σε κάθε βήμα που
ακολουθούμε θα είμαστε
προσεκτικοί και θα προχωρούμε σταδιακά σύμφωνα
με τα γεγονότα.”

Ένας ιχνηλάτης των New
York Times απαριθμεί τους
πληθυσμούς της πολιτείας
με το ποσοστό των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Κοιτάζοντας
τις παραμεθόριες πολιτείες
της Δευτέρας, το Μέιν ήταν
στο 70%, το Νιού Χάμσαϊρ
65, το Βερμόντ 75, τη Νέα
Υόρκη 63, την Πενσυλβάνια 59, το Οχάιο 54, το
Μίσιγκαν 57, τη Βόρεια
Ντακότα 49, τη Μοντάνα 51, το Αϊντάχο 47, την
Ουάσιγκτον 65 και την
Αλάσκα 53.
Η αντίδραση: Ο εκπρόσωπος Brian Higgins (DN.Y.),
ένας από τους πιο φωνητικούς νομοθέτες που πιέζει
για την κατάργηση των συνοριακών μέτρων, δήλωσε
στην POLITICO την Τρίτη
ότι ενθαρρύνθηκε από
το σήμα του Trudeau ότι
θα μπορούσαν να γίνουν
περαιτέρω ανακοινώσεις
σχετικά με τους περιοριστικούς τρόπους.
Υπότιτλος: Ο εκπρόσωπος
Brian Higgins, D-N.Y., Μιλά
στον όροφο του Σώματος
στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον, Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019. | Οικιακή
τηλεόραση μέσω AP
“Είναι πολύ περισσότερο
από ό, τι έχει δοθεί προηγουμένως, επειδή η ανακοίνωση της Παρασκευής ήταν πραγματικά μια
ανακοίνωση για τίποτα”,
δήλωσε ο Higgins, αναφερόμενος σε ειδήσεις ότι ο
Καναδάς επέκτεινε τους
περιορισμούς έναν άλλο
μήνα χωρίς να παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες
σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή τις λεπτομέρειες.
«Ο πρωθυπουργός πιθανότατα έκανε κάποια ώθηση
πίσω με αυτά που έχουμε πει και άλλους… Όλοι
λένε,« Έι, κοίτα, χρειαζόμαστε περισσότερα - χρειαζόμαστε περισσότερα από

Το χειροφίλημα του
Ψευδό-Σουλτάνου.
συνέχεια από τη σελίδα 3
ρει την Αθήνα να είναι εκείνος που έκανε την έναρξη
του πυρός. Κάτι που τελικά
δεν το κατόρθωσε και εξ
αιτίας της παρεμβολής της
Γαλλίας αναγκάστηκε να
δείξει καλή διαγωγή.
Το κακό στην όλη υπόθε-

και πολιτικός αναλυτής τα
τελευταία πενήντα χρόνια,
είναι δε αρχισυντάκτης της
επιθεώρησης Πατρίδες.
Είναι ένας από τους 19
προγραμμένους Καναδούς
πολίτες που έχει υπό παρακολούθηση η Πρεσβεία
της Τουρκίας στο Καναδά,
Ο Θωμάς Σ. Σάρας, εργά- σύμφωνα με απόφαση του
ζεται ως δημοσιογράφος ανώτατου δικαστηρίου της
Κωνσταντινούπολης.
ση είναι η αδυναμία που
επιμένει να επιδεικνύει η
Αθήνα μπροστά στις τόσο
απαράδεκτες απαιτήσεις
του. Πάνω σε αυτό όμως
θα επανέλθω στην επόμενη έκδοση της επιθεώρησης στις αρχές Ιουλίου.

εσάς για το τι πρόκειται να
είμαστε να κάνεις. «Κοίτα,
αυτό αντιπροσωπεύει ένα
άνοιγμα»
Ο ηγέτης της πλειοψηφίας
της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, εξέδωσε δήλωση τη
Δευτέρα, αποκαλώντας
«προβληματισμό» ότι οι
Νεοϋορκέζοι ήταν ελεύθεροι να ταξιδέψουν στην
Ευρώπη, αλλά όσοι έχουν
εμβολιαστεί ακόμη δεν
μπορούν καν να οδηγήσουν λίγα μίλια βόρεια
στον Καναδά στις επιχειρήσεις, τα καταστήματα,
τις οικογένειές τους και τις
περιουσίες.
Ω σ τό σ ο , ο Δ ρ D av i d
Fisman, καθηγητής επιδημιολογίας στη Σχολή
Δημόσιας Υγείας του Dalla

Lana στο Πανεπιστήμιο
του Τορόντο, δήλωσε στην
POLITICO αυτήν την εβδομάδα ότι η προσεκτική
προσέγγιση του Καναδά
στα σύνορα είναι «πολύ
κατάλληλη», διότι οι παραλλαγές έχουν μετακινήσει τις θέσεις στόχου.
“Τόσο ο υψηλότερος αριθμός αναπαραγωγής όσο
και η μειωμένη αποτελεσματικότητα του εμβολίου
μίας δόσης κατά της Delta
πιθανότατα τους ώθησαν
να κάνουν αυτές τις αλλαγές”, είπε.
Τι ακολουθεί: Από τότε
που επιβλήθηκαν τα συνοριακά μέτρα, οι χώρες
ανανεώνουν μια διμερή
συμφωνία από μήνα σε
μήνα. Η επόμενη συμφω-

νία λήγει στις 21 Ιουλίου.
Ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων Ντομίνικ Λεμπλάντ δήλωσε
στους δημοσιογράφους
την Τρίτη, σε ξεχωριστή
συνέντευξη Τύπου, ότι η
Οτάβα κατανοεί τις συνέπειες των συνοριακών μέτρων για επιχειρηματικούς
τομείς όπως ο τουρισμός.
Στη συνέχεια, η LeBlanc
παρουσίασε την ημερομηνία λήξης της 21ης Ιουλίου.
«Προφανώς, καθώς πλησιάζουμε εκείνη την ημερομηνία, σε τρεις ή τέσσερις
εβδομάδες, θα κοιτάξουμε να δούμε τι είναι… μια
συνετή προσέγγιση που
πρέπει να εφαρμοστεί
μετά από αυτό», είπε.

Ο ηγέτης των Συντηρητικών
του Καναδά Έριν Οτούλ, τάσσεται κατά της ακύρωσης των
πανηγυρισμών της Ημέρας του
Καναδά. Υπουργοί της κυβέρνησης και ο ηγέτης του, το NDP
υποστηρίζουν ότι πρέπει να
προβληματισθούμε.
Της Κατερίνας Σάρας
OTTAWA — Με αιτία τους
αναμενόμενους εορτασμούς της μέρας του Καναδά, οι ομοσπονδιακοί πολιτικοί αντιμετωπίζουν τα
γεγονότα των Καναδικών
οικοτροφείων των σχολείων των αυτοχθόνων της
χώρας ως μη απαραίτητη
ιστορία, με τον ηγέτη των
Συντηρητικών να τάσσεται
κατά των εκκλήσεων για
ακύρωση της Ημέρας του
Καναδά, ενώ φιλελεύθεροι
υπουργοί και ο αρχηγός
του NDP αναφέρουν ότι
θα πρέπει να τεθεί ως μια
στιγμή προβληματισμού.
Η αρχηγός Έριν Ο'Τουλ
αναφέρει ότι οι Συντηρητικοί έχουν δεσμευθεί για
μια ανανεωμένη σχέση
μεταξύ των εθνών των
αυτόχθονων λαών. Πλην
όμως αντιτίθεται σθεναρά στις λεγόμενες προσπάθειες ακτιβιστών να

"ακυρώσουν" τον Καναδά,
ιδιαίτερα κατά την εθνική
επέτειο.
Ο Ο'Τουλ προσέφερε τις
ιδέες του, για τη περίπτωση που η χώρα βρεθεί σε
προβληματισμό, σε μέλη
της κοινοβουλευτικής
ομάδας και του προσωπικού του που συγκεντρώθηκαν στην Οτάβα πριν
από τις θερινές διακοπές
της Βουλής των Κοινοτήτων.
Χαρακτήρισε την ανακάλυψη στη Βρετανική Κολούμπια των λειψάνων 215
αυτόχθονων παιδιών από
ένα πρώην οικοτροφείο
σχολείου ως «απαραίτητη
αφύπνιση για τη χώρα
μας».
Ο Ο'Τουλ δεσμεύθηκε ότι
μια κυβέρνηση υπό την
ηγεσία του θα επιδοθεί σε
μια ανανεωμένη σχέση με
τους αυτόχθονες λαούς,
καθώς αυξάνονται καθη-

μερινά και περισσότερο οι
εικασίες ότι το μειονοτικό
ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο ενδέχεται να βρεθεί
προ εκλογών.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών δήλωσε ότι ο δρόμος
για την αποκατάσταση
της σχέσης της χώρας με
τους αυτόχθονες λαούς
και την καλύτερη ισότητα
δεν προβλέπει απαραίτητα
οποιαδήποτε προσπάθεια
σε βάρος του Καναδά.
"Ανησυχώ ότι οι αδικίες
στο παρελθόν μας, ή στο
παρόν μας, καταλαμβάνονται πολύ συχνά από μια
μικρή ομάδα ακτιβιστικών
φωνών που το χρησιμοποιούν για να επιτεθούν
στην ιδέα του ίδιου του
Καναδά", δήλωσε.
Ο ηγέτης των Συντηρητικών προσπαθεί επίσης να
εκσυγχρονίσει μερικές από
τις θέσεις του κόμματος
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 6
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Ο Doug Ford χρησιμοποιεί τη συνταγματική πυρηνική επιλογή
- και το αποτέλεσμα θα μπορούσε να εξαπλωθεί παντού
Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης
Είτε χάνει τον αγώνα κατά
του ομοσπονδιακού φόρου άνθρακα είτε έχει
ανατρέψει τη νομοθεσία
τους, οι συντηρητικές
επαρχιακές κυβερνήσεις
είναιο κακός δαίμονας στα
δικαστήρια του Καναδά
τελευταία. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Οντάριο
Ντουγκ Φορντ φαίνεται
να έχει προσγειωθεί σε μια
νέα στρατηγική: για να τα
παρακάμψει.
Νωρίτερα αυτό το μήνα,
το Ανώτατο Δικαστήριο
του Οντάριο κατήγγειλε
τον νόμο για τα οικονομικά
εκλογής της κυβέρνησής
του, ο οποίος θα περιόριζε
τις δαπάνες από ομάδες
τρίτων (όπως, για παράδειγμα, συνδικάτα δασκάλων) μέχρι την εκλογή του
επόμενου έτους, ως αντισυνταγματική κατάργηση
της ελευθερίας του λόγου
δικαιώματα. Σε απάντηση,
η Ford επικαλέστηκε το
Τμήμα 33 του Χάρτη Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
μας - τη λεγόμενη «παρά
την ρήτρα» - και προχώρησε στη νομοθεσία της
κυβέρνησής του.
Αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που η κυβέρνηση
της Ford απειλεί να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη
«παρά την ρήτρα», η οποία
επιτρέπει στους επαρχιακούς νομοθέτες να παρακάμψουν ορισμένα μέρη
του Χάρτη Δικαιωμάτων
και Ελευθεριών (στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα
στην ελευθερία της έκφρασης) για μια περίοδο πέντε
ετών. Το 2018, η Ford το
επικαλέστηκε αφού ένας
δικαστής αποφάνθηκε
ότι η κυβέρνησή του δεν
μπορούσε να μειώσει το
μέγεθος του δημοτικού

Υπότιτλος: Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Ντάγκ Φορντ μιλά σε δημοσιογράφους
έξω από το γραφείο του.
συμβουλίου του Τορόντο
σχεδόν στο μισό με το
χτύπημα της επαρχιακής
πένας του. Τελικά, επιτράπηκε στην κυβέρνησή του
να παραμείνει σε αυτήν
την εντολή, και η νομοθεσία που επικαλούσε την
παρέκκλιση παρέμεινε
άκυρη. Αυτή η υπόθεση
εκδικάζεται επί του παρόντος από το Ανώτατο
Δικαστήριο του Καναδά.
Αλλά η χρήση της συνταγματικής πυρηνικής επιλογής του Καναδά αποκλειστικά για να κερδίσει
τις εκλογές κινδυνεύει να
δημιουργήσει κάθε είδους
ραδιενεργό αποτέλεσμα για τη Ford και την υπόλοιπη χώρα. Όταν προστέθηκε η παράνομη ρήτρα στον
χάρτη κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν
στον επαναπατρισμό του
Συντάγματος του Καναδά
το 1982, οραματίστηκε ως
παραχώρηση στις επαρχίες - μια πρόταση που
πρότεινε ο Peter Lougheed

της Alberta. Ούτε ο πρωθυπουργός Pierre Trudeau
ούτε ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Jean Chretien
δεν άρεσαν την ιδέα, αλλά
όπως έγραψε ο Chretien
στα απομνημονεύματά
του: «Ο Καναδάς πιθανώς
δεν θα είχε σύνταγμα χωρίς αυτό».
Για το καλύτερο μέρος των
40 ετών, φαινόταν σαν μια
λογική συναλλαγή. Εκτός
από την απόφαση του
Κεμπέκ να εφαρμόσει την
παρά την ρήτρα, σε κάθε
καταστατικό, το νομοθετικό σώμα που πέρασε
από το 1982 έως το 1987,
είχε χρησιμοποιηθεί μόνο
λίγες φορές μέχρι το 2017.
Έκτοτε, επικαλέστηκε πέντε φορές - πάντα από
συντηρητικές επαρχιακές
κυβερνήσεις .
Στο Κεμπέκ, η κυβέρνηση
συνασπισμού του Francois
Legault Avenir Québec
το χρησιμοποίησε για να
εγκρίνει το αμφιλεγόμενο
νομοσχέδιο 21, το οποίο

εμπόδισε τους δημόσιους
εργαζόμενους σε θέσεις
εξουσίας να φορούν θρησκευτικά σύμβολα (μια
απόφαση που θεωρείται
ευρέως ως στόχευση του
μουσουλμανικού πληθυσμού της επαρχίας). Στο
Σασκάτσουαν, η κυβέρνηση του Μπαντ Τείχους
το χρησιμοποίησε για να
παρακάμψει μια δικαστική
απόφαση που θα εμπόδιζε τους μη Καθολικούς
μαθητές να φοιτήσουν
σε ξεχωριστά σχολεία.
Και τώρα, ίσως με την πιο
διαφανή κομματική χρήση
ακόμη, ο Ford εφαρμόζει
την παρ ‘όλα αυτά ρήτρα
για να κρατήσει τους πολιτικούς αντιπάλους του
σιωπηλούς.
Στη διαδικασία, κατάφερε
να βάλει την Καναδική
Ομοσπονδία Φορολογουμένων (CTF) και την Ένωση
Πολιτικών Ελευθεριών του
Καναδά στην ίδια πλευρά
ενός ζητήματος, το οποίο
συμβαίνει τόσο συχνά

όσο το Maple Leafs του
Τορόντο που κάνει τους
τελικούς του Stanley Cup.
Ο πρώην γενικός εισαγγελέας του Οντάριο και
ο τρέχων πρόεδρος της
CCLA Michael Bryant περιέγραψαν την απόφαση ως
«μια αυθόρμητα εγωιστική
κατάχρηση αυτής της εξαιρετικής εξουσίας», ενώ ο
πρόεδρος του CTF Scott
Hennig σημείωσε ότι «η
απόφαση του κ. Ford να
τη χρησιμοποιήσει εδώ,
χωρίς καν να αφιερώσει
χρόνο να ασκήσω έφεση
για την απόφαση, είναι
ευγενικά αυτοεξυπηρετούμενη. “
Αλλά είναι ακόμη χειρότερο από αυτό. Ομαλοποιώντας τη χρήση μιας
εξαιρετικής δύναμης, η
κυβέρνηση του Ford προετοιμάζει το έδαφος για
μελλοντικές αναστολές
και ακυρώσεις των δικαιωμάτων των Καναδών
από τους επαρχιακούς
νομοθέτες. Εάν συμβεί
αυτή η εξομάλυνση, θα
μπορούσε να δώσει στους
συντηρητικούς την ευκαιρία να αντισταθούν σε
ένα συνταγματικό έγγραφο που έχουν από καιρό
αγωνιστεί να υπολογίσουν.
Οι συντηρητικοί πολιτικοί
ήταν πάντα επιφυλακτικοί
για τον χάρτη, και όχι μόνο
επειδή ήταν το επίτευγμα
του Pierre Trudeau.
Οι συν τηρητικοί ήταν
επίσης εχθρικοί απέναντι στον χάρτη, επειδή τα
δικαστήρια το έχουν ερμηνεύσει με τρόπους που
δεν ευθυγραμμίζονται με
τις αξίες τους, είτε ήταν
η απόφαση του 1988 να
καταργήσουν τις διατάξεις
περί άμβλωσης στον Ποινικό Κώδικα είτε η απόφαση
του 1999 που παρείχε ίσα
δικαιώματα στο ίδιο -σεξ

συνεργάτες και άνοιξε το
δρόμο για τη νομιμοποίηση του γάμου του ιδίου
φύλου λίγα χρόνια αργότερα. Τώρα, φαίνεται,
οι επαρχιακοί νομοθέτες
- τουλάχιστον αυτοί που
ελέγχονται από συντηρητικά κόμματα - είναι πιο
πρόθυμοι να επιτεθούν
εναντίον του.
Ομαλοποιώντας τη χρήση
της παρά ρήτρας, η κυβέρνηση Ντάγκ Φορντ του
Οντάριο θέτει το στάδιο
για μελλοντικές αναστολές και ακυρώσεις δικαιωμάτων του χάρτη από
επαρχιακούς νομοθέτες,
γράφει ο αρθρογράφος
@maxfawcett. #onpoli
#cdnpoli
Το 2018, όταν ο Ford το
επικαλέστηκε για πρώτη
φορά, ο πρωθυπουργός
του Σασκάτσουαν Ρόι Ρομάνοου, ο πρώην γενικός
εισαγγελέας του Οντάριο
Ρόι ΜακΜουρτρί και ο
πρώην πρωθυπουργός
Κρέτιεν βγήκαν ενάντια
στην απερίσκεπτη χρήση
μιας διάταξης που είχε
τεθεί στο Σύνταγμα - μια
που όλοι βοήθησαν να
συνταχθεί - μόνο για λόγους έκτακτης ανάγκης.
Ακόμα και τότε, λίγοι από
αυτούς θα μπορούσαν
να είχαν φανταστεί ότι η
παράνομη ρήτρα του χάρτη θα μπορούσε ποτέ να
χρησιμοποιηθεί για τόσο
γυμνά κομματικούς και
αυτοεξυπηρετούμενους
σκοπούς όπως συμβαίνει
τώρα. Όμως, λίγοι από
αυτούς θα μπορούσαν
να είχαν προβλέψει έναν
πρωθυπουργό τόσο γυμνά
κομματικό και αυτοεξυπηρετούμενο όσο ο Ντάγκ
Φορντ.

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρωθυπουργός της επαρχίας του Οντάριο Νταγκ Φορντ. Με την επιστροφή
του Ροντ Φίλιπς , εμπλουτίζεται η κυβέρνηση.
Της Μαρίας Βουτσινά
Τορόντο - Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ
Φορντ προχώρησε σε ανασχηματισμό της επαρχιακής κυβέρνησης, δίνοντας
υπουργικό πόστο σε νέους
βουλευτές του κόμματος,
ενώ παράλληλα παρόπλισε πέντε υπουργούς του.
Μεταξύ εκείνων που ορκίστηκαν στη νέα κυβέρνηση συμπεριλαμβάνεται και
ο πρώην υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης
Ραντ Φίλιπς, ο οποίος είχε
υποβάλει τη παραίτησή
του στις αρχές της επιδημίας COVID-19, για λόγους
ηθικής τάξης, επειδή κατά
τη διάρκεια της πρώτης
καραντίνας ταξίδεψε με
την σύζυγό του εκτός της
επαρχίας για διακοπές.
Μιλώντας σχετικά ο πρωθυπουργός κ. Φορντ τόνισε ότι οι αλλαγές – οι
οποίες έρχονται λιγότερο

από ένα χρόνο πριν από
τις επόμενες επαρχιακές
εκλογές – έγιναν καθώς η
προοδευτική συντηρητική κυβέρνησή του επικεντρώνεται στην οικονομική ανάκαμψη της επαρχίας
από τον COVID-19.

κών μετά το ταξίδι του στη
Καραβαϊκή το Δεκέμβρη,
παραβλέποντας τους κανόνες δημόσιας υγείας,
επανέρχεται στο υπουργικό συμβούλιο ως νέος
υπουργός μακροχρόνιας
φροντίδας.

νει αυτό το ρόλο.
ήταν απροετοίμαστος για
μια πανδημία.
Ο Πραγμητ Σινγκ ΣαρκαΟ ανασχηματισμός της ρία, ανέλαβε ως ο νέος
περασμένης Παρασκευ- πρόεδρος του συμβουλίου
ής έγινε αιτία επίσης για οικονομικών, το οποίο χωτην απομάκρυνση πέντε ρίστηκε από τον φάκελο
υπουργών από το υπουρ- χρηματοδότησης, ενώ η
γικό συμβούλιο, συμπε- Λίζα Θώμσον αντικατέστηριλαμβανομένου και του σε τον Έρνη Χάρντεμαν
πρώην υπουργού Περι- στο υπουργείο στη γεωργίβάλλοντος Τζεφ Γιούρεκ, ας, τροφίμων και αγροτών
και της πρώην υπουργού υποθέσεων.

Σήμερα με τον νέο υπουργικό θώκο, αντικαθιστά
τη Μέριλιν Φούλερτον, η
οποία ανέλαβε το υπουργείο παιδιών, κοινοτικών
Υποδομών Λόρι Σκοτ.
και κοινωνικών υπηρεσιών.
Αρκετά νεότερα μέλη της
κοινοβουλευτικής ομάδας,
Η Φούλερτον είχε δεπροήχθησαν σε πιο σπουχθεί έντονες επικρίσεις
δαία χαρτοφυλάκια.
για τις επιπτώσεις από
τον covid-19 πάνω σε Ο Δαυίδ Πιτσίνη ανέλαβε
άτομα της μακροχρόνιας υπουργός Περιβάλλοντος
φροντίδας - 3.794 κάτοι- και ο Kinga Surma ανέλαβε
κοι γηροκομείων πέθαναν τον φάκελο υποδομής.
από τον ιό ενώ άλλοι κατά
χιλιάδες μολύνθηκαν. Μια Ο Παρμ Γκιλ ανέλαβε το
επικριτική έκθεση που δη- νέο χαρτοφυλάκιο ιθαγέΟ Ροντ Φίλιπς, ο οποίος μοσιεύθηκε την άνοιξη, δι- νειας και πολυπολιτισμικόαποχώρησε από το αξίωμα απίστωσε ότι ο τομέας της τητας, είναι δε ο πρώτος
του υπουργού Οικονομι- μακροχρόνιας φροντίδας υπουργός που αναλαμβά“Η ανανεωμένη κυβερνητική ομάδα βρίσκεται σε
καλή θέση για να υλοποιήσει τις προτεραιότητες που
έχουν σημασία για τους
κατοίκους του Οντάριο,
συμπεριλαμβανομένης
και της επιστροφής περισσότερων ανθρώπων
στην εργασία τους, στη
προσαύξηση των συνθηκών της ζωής, τη στήριξη
των επιχειρήσεων και τη
δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, καθώς επίσης
και τη κατασκευή υποδομών διέλευσης.”

Η υπουργός Υγείας Κριστίν Έλιοτ, ο υπουργός
Παιδείας Στίβεν Λέτσε, η
Γενική Εισαγγελέας Σύλβια
Τζόουνς, ο Γενικός Εισαγγελέας Νταγκ Ντάουνι και
ο υπουργός Οικονομικών
Πίτερ Μπέθλενφαλβι παρέμειναν στις δυναμικές
τους θέσεις.
Η Μπενθλεβάλβη αναλαμβάνει επίσης την ψηφιακή
κυβερνητική στρατηγική
της επαρχίας.

Εν τω μεταξύ, ο John Γιακαμπούσκη έχασε το υπουργείο φυσικών πόρων, καθώς ο φάκελος αυτός πήγε
στον Γκρεγκ Ρίκφορντ, ο
οποίος ανέλαβε συγχωνευμένο ρόλο ως υπουργός
βόρειας ανάπτυξης, εξόρυξης, φυσικών πόρων και
δασοκομίας, καθώς επίσης
και εσωτερικών υποθέσεων. Το νέο υπουργείο
στοχεύει στην ενίσχυση
του αναπτυξιακού δυναμικού και της βιωσιμότητας
των βόρειων επαρχιών του
Οντάριο.
Ο Τοντ Σμιθ διορίστηκε
στο υπουργείο Ενέργειας,
το οποίο αποσχίστηκε από
το πρώην χαρτοφυλάκιο
του Ρίκφορντ.
Η Τζίλ Ντάνλοπ, πρώην
αναπληρώτρια υπουργός,
έγινε υπουργός κολεγίων
και πανεπιστημίων, καθώς
óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 6
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Ο ηγέτης των Συντηρητικών του Καναδά Έριν Οτούλ, τάσσεται
κατά της ακύρωσης των πανηγυρισμών της Ημέρας του Καναδά.
συνέχεια από τη σελίδα 4
του και να διευρύνει τη
βάση υποστήριξής του για
να συμπεριλάβει περισσότερα μέλη, συμπεριλαμβανομένων και Αυτόχθονων.
Όπως και οι άλλοι ηγέτες
ομοσπονδιακών κομμάτων, ο Ο'Τουλ χρειάστηκε
τις τελευταίες εβδομάδες
να απαντήσει στην ανακάλυψη του μη σημαδεμένου
χώρου ταφής στα τέλη
Μαΐου και να επαναλάβει τα αιτήματα προς την
κυβέρνηση να σημειώσει
καλύτερη πρόοδο στις
εκκλήσεις για δράση από
την Επιτροπή Αλήθειας και
Συμφιλίωσης.
Η Ημέρα του Καναδά, γνωστή για τα πυροτεχνήματα,
τους εορτασμούς και τις
αναρτήσεις καναδικών
σημαιών, έχει δημιουργήσει προβληματισμούς τα
τελευταία χρόνια με ανησυχία σε ορισμένες ομάδες, καθώς περισσότεροι
πολίτες αναλογίζονται το
αποικιακό παρελθόν της
χώρας και τη ζημιά που
προκάλεσε στις αυτόχθονες κοινότητες.
Η εστίαση σε χώρους ταφής χωρίς διακριτικά σε οικοτροφείο σχολείου στην
ουσία έχει οξύνει αυτά
τα συναισθήματα περαιτέρω. Όπου πριν κάποιοι
ζητούσαν μποϊκοτάζ των
εορτασμών της Ημέρας
του Καναδά, ορισμένοι

διοργανωτές αποφάσισαν
ότι ήταν καλύτερο να τις
ακυρώσουν.
Ο Άγιος Αλβέρτος, μια
πόλη βορειοδυτικά του
Έντμοντον, δήλωσε ότι
δεν θα είχε καμιά επίδειξη πυροτεχνημάτων την
Ημέρα του Καναδά επειδή
επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο χώρο ενός
πρώην οικοτροφείου των
σχολείων.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι
της Βικτόριας ανακοίνωσαν επίσης ότι θα παραιτηθούν από τη μετάδοση
διακοπών για να φιλοξενήσουν μια άλλη εκδήλωση
αργότερα το καλοκαίρι,
όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να σκεφτούν τι
σημαίνει να είσαι Καναδός.
Σε συνέντευξη Τύπου την
Τετάρτη, ο ομοσπονδιακός
υπουργός Εσωτερικών
Υπηρεσιών Μαρκ Μίλερ
αναφέρει ότι ο ίδιος έχει
ανάμικτα συναισθήματα
για την Ημέρα του Καναδά.
Βασίστηκε στη δική του
εμπειρία από το Κεμπέκ
για να πει ότι γνωρίζει ότι
η εθνική εορτή μπορεί να
είναι αμφιλεγόμενη και δεν
γιορτάζεται από όλους.
Για τον εαυτό του, είπε,
είναι μια εποχή προβληματισμού και ευκαιρίας να δει
"τι είμαστε ως χώρα".
"Οι σημαίες εξακολουθούν να χαμηλώνουν για
να συνεχίσουν να τιμούν
τα παιδιά που εκλάπησαν

από τις κοινότητές τους
και μεταφέρθηκαν σε οικότροφα σχολεία. Αυτές
οι πληγές εξακολουθούν
να είναι πολύ ανοιχτές στις
αυτόχθονες κοινότητες",
δήλωσε ο Μίλερ.
Ο αρχηγός του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος
Τζαγκμέτ Σινγκ αναφέρει
ότι ο κόσμος εξετάζει διαφορετικά την Ημέρα του
Καναδά φέτος.
"Μας βλάπτει όταν αγνοούμε την αδικία, αγνοούμε
τα κακά μέρη της ιστορίας
μας και τη συνεχιζόμενη
κληρονομιά και τον αντίκτυπο αυτών των φρικτών
πραγμάτων που έχουν
συμβεί και εξακολουθούν
να συμβαίνουν", τόνισε.
Ο Ο'Τουλ, από την πλευρά του, μίλησε κατά των
εκκλήσεων ορισμένων να
ακυρώσουν τους εορτασμούς για την Ημέρα του
Καναδά και ξεχώρισε τις
ενέργειες των ακτιβιστών
και εκείνων που «πάντα
βλέπουν το κακό και ποτέ
το καλό».
"Ως κάποιος που υπηρέτησε τον Καναδά και σύντομα θα ζητήσει την εμπιστοσύνη για να ηγηθεί αυτής
της χώρας, δεν μπορώ
να μείνω σιωπηλός όταν
οι άνθρωποι θέλουν να
ακυρώσουν την Ημέρα του
Καναδά", πρόσθεσε.
"Δεν είμαστε τέλεια χώρα.
Καμία χώρα δεν είναι. Δεν

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο Πρωθυπουργός της επαρχίας του
Οντάριο Νταγκ Φορντ. Με την επιστροφή
του Ροντ Φίλιπς, εμπλουτίζεται η κυβέρνηση.
συνέχεια από τη σελίδα 5
επίσης και ο Ρος Ρομάνο
μεταφέρθηκε στην κυβέρνηση και τις υπηρεσίες
καταναλωτών.
Η αξιωματική αντιπολίτευση του NDP διατύπωσε
επιφυλάξεις για το νέο
ρόλο του Φίλιπς, υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες
που πλήττονται από τον
φόρο της πανδημίας στη
μακροχρόνια φροντίδα,
απαιτούν ανάληψη ευθυνών. Η αναπληρώτρια
αρχηγός του κόμματος
Σάρα Σινγκ τόνισε ότι το
σκάνδαλο των διακοπών
του Φίλιπς θα έπρεπε να
τον κρατήσει μακριά. .
“Πιστεύω ότι δεν αποκαθιστά την πίστη για τις οικογένειες που προσπαθούν
να εξασφαλίσουν ότι το
σύστημα μακροχρόνιας
φροντίδας μας πρόκειται
να βελτιωθεί”, δήλωσε η
Σάρα, η οποία επέκρινε
επίσης το νέο χαρτοφύλακα του Φούλερτον.

τη ζωή τους υπό την ηγεσία της», ανέφερε. «Ανησυχώ πολύ για τις οικογένειες
των παιδιών με αυτισμό,
τις οικογένειες με παιδιά
που απαιτούν φροντίδα.
Άραγε θα λάβουν την υποστήριξη που τόσο έχουν
ανάγκη.” Συμπλήρωσε.
Οι Φιλελεύθεροι της επαρχίας έδωσαν έμφαση στο
γεγονός της διατήρησης
των ορισμένων υπουργών
που ήταν βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση
της πανδημίας από την
κυβέρνηση, ιδιαίτερα εκείνους της εκπαίδευσης και
της υγείας.
«Αφήνοντας την Κριστίν
Έλιοτ και τον Στίβεν Λέτσε
στη θέση τους, ο πρωθυπουργός ανταμείβει
τους δύο ανθρώπους που
μοιράζονται την ευθύνη μαζί του για μια από
τις πλέον αποτυχημένες
προσπάθειες έναντι στον
COVID-19 σε ολόκληρο
το στον δυτικό κόσμο»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος
των Φιλελευθέρων Στήβεν
Μπλαις.

σωπεί τους δασκάλους δημοτικού επέκρινε επίσης
την απόφαση να παραμείνει ο Λέτσε στη θέση του.
«Διατηρώντας τον υπουργό Λέτσε στο ρόλο του
υπουργού Παιδείας, ενός
υπουργού που δεν έχει
συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς και τα συνδικάτα τους με ουσιαστικό
τρόπο από τον Μάρτιο του
2020, ο πρωθυπουργός
Φορντ απέδειξε για άλλη
μια φορά την περιφρόνησή του για τη δημόσια
εκπαίδευση», ανέφερε σε
δήλωσή του.
Ο ανασχηματισμός είδε
επίσης αρκετούς νεοεισερχόμενους να αναλαμβάνουν φακέλους υφυπουργών, με τον Σταν Τσο
στις μεταφορές και την
Τζέιν Μακένα σε θέματα
παιδιών και γυναικών.

Τέλος η Νίνα Τανγκρί,
αναλαμβάνει αναπληρώτρια υπουργός Μικρών
Επιχειρήσεων και Γραφειοκρατίας, ενώ ο Καλίντ
“Είδαμε περίπου 4.000 ηλιΡασίντ γίνεται αναπληρωκιωμένους και προσωπικό
τής υπουργός ψηφιακής
των ιδρυμάτων να χάνουν
Το συνδικάτο που εκπρο- διακυβέρνησης.

υπάρχει μέρος σε αυτόν ιστορία μπορεί να αντέξει ρωσε
τον πλανήτη του οποίου η τον στενό έλεγχο", συμπλή-

Αυτόχθονες και Πανδημία
Δήλωση του Επικεφαλής Δημόσιας
Υγείας του Καναδά. 21 Ιουνίου 2021

ΟΤΆΒΑ, ON, 21 Ιουνίου 2021 - Η πανδημία
COVID-19 έχει επηρεάσει
άτομα, οικογένειες και κοινότητες με πολλούς τρόπους. Σήμερα, την Εθνική
Ημέρα των Αυτοχθόνων
Λαών, είναι σημαντικό να
αναγνωρίσουμε τις επιπτώσεις που είχε η πανδημία COVID-19 στους
αυτόχθονες πληθυσμούς
σε ολόκληρη τη χώρα. Οι
αυτόχθονες κοινότητες
ήταν μερικές από τις πιο
πληγείσες. Οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι αυτόχθονες πληθυσμοί του
Καναδά, όπως τα εμπόδια
στην πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, έχουν
επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, τα ποσοστά μόλυνσης
covid-19 έχουν επηρεάσει
δυσανάλογα τους αυτόχθονες πληθυσμούς - από
την 1η Ιουνίου 2021, το
ποσοστό των αναφερόμενων ενεργών κρουσμάτων
COVID-19 στα άτομα των
Πρώτων Εθνών που ζουν
σε καταυλισμό ήταν 188%
υψηλότερο από το ποσοστό για τον γενικό καναδικό πληθυσμό. Επιπλέον,
οι αυτόχθονες ομάδες εξετάστηκαν θετικά με ρυθμό
δύο φορές υψηλότερο από
τις μη αυτόχθονες ομάδες
για άγχος και κατάθλιψη.
Ο Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας του Καναδά συνεργάζεται στενά με την
ηγεσία και τις φωνές των
ιθαγενών καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Το
Ταμείο Εταιρικής Σχέσης
για την Ανοσοποίηση και
η Πρόκληση Κοινοτικής
Καινοτομίας εμβολίων
έχουν αυξήσει τις γνώσεις
και έχουν παράσχει πρόσβαση σε εμβολιασμούς
κατά της COVID-19 σε αυτόχθονες πληθυσμούς σε
περιοχές σε ολόκληρη τη
χώρα, ανεξάρτητα από
τον τόπο διαμονής τους.
Σε συνεργασία με επαρχίες και εδάφη, εταίρους

των Πρώτων Εθνών, των
Ινουίτ και της Μετίς, της
Εθνικής Ένωσης Κέντρων
Φιλίας και άλλων οργανώσεων αστικής κοινοτικής
υπηρεσίας, η κυβέρνηση
του Καναδά συνεχίζει να
εργάζεται σκληρά για να
διασφαλίσει ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν
την υποστήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στην πανδημία. Αυτό
περιλαμβάνει τον εντοπισμό προκλήσεων και
ευκαιριών για την αύξηση
του εμβολιασμού, μεταξύ
των οποίων η διάθεση
εμβολίων σε τοποθεσίες
που είναι φιλόξενες και
προσβάσιμες στους αυτόχθονες πληθυσμούς, όπως
μέσω κινητών κλινικών σε
αυτόχθονες κοινότητες.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλοί αυτόχθονες
ηγέτες, από τη νεολαία
έως τους ηλικιωμένους,
ανταποκρίθηκαν σ την
πρόκληση να συνδεθούν
με τις κοινότητες και να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες εμβολίων με σημαντικούς, δημιουργικούς και
πολιτιστικά κατάλληλους
τρόπους. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω
ότι από τις 18 Ιουνίου 2021,
πάνω από το 76% των
ατόμων ηλικίας 12 ετών
και άνω στα Πρώτα Έθνη,
τους Inuit και τις εδαφικές
κοινότητες έχουν λάβει
τουλάχιστον μία δόση
εμβολίου COVID-19 και
πάνω από το 47% έχουν
λάβει δύο δόσεις. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω
τα τεράστια επιτεύγματα
εμβολιασμού της εγχώριας
ηγεσίας εκτός εφεδρείας
με τις ειδικές για τους αυτόχθονες προσπάθειες για
κλινικές εμβολιασμού που
συμβαίνουν σε ολόκληρη
τη χώρα σε πόλεις όπως
το Μόντρεαλ, η Οτάβα, το
Τορόντο, το Γουίνιπεγκ, η
Ρετζίνα, το Σασκατούν, το
Κάλγκαρι, το Έντμοντον,
το Βανκούβερ και πολλά

άλλα.
Παρά τις επιτυχίες αυτές, η
σοβαρότητα του COVID-19
συνεχίζεται. Καλώ τους
Καναδούς να τιμήσουμε
τον φετινό Εθνικό Μήνα
Ιστορίας των Ιθαγενών
και την Εθνική Ημέρα Των
Αυτοχθόνων Λαών στο
σπίτι. Σας ευχαριστούμε
που συνεχίζετε να κρατάτε τους εαυτούς σας,
τις οικογένειές σας και τις
κοινότητές σας ασφαλείς
ακολουθώντας τις οδηγίες δημόσιας υγείας από
αξιωματούχους υγείας και
άλλες αξιόπιστες πηγές. Η
πρόσφατη ανακάλυψη των
λειψάνων των παιδιών στο
πρώην σχολείο κατοικιών
Kamloops στο Tk'emlúps
te Secwépemc, της Βρετανικής Κολούμπιας, έχει
προκαλέσει δύσκολες συζητήσεις γύρω από την
κληρονομιά αυτών των
σχολείων και οδήγησε
πολλούς μη αυτόχθονες
να ερευνήσουν βαθύτερα
στην ιστορία του Καναδά. Σήμερα, θυμόμαστε
αυτά τα παιδιά, και όλα
τα αυτόχθονα παιδιά, που
δεν έφτασαν ποτέ σπίτι.
Αναγνωρίζουμε επίσης
τους επιζώντες, τις οικογένειές τους και εκείνους
που συνεχίζουν να ζουν
με το διαγενειακό τραύμα
του σχολικού συστήματος
κατοικιών.
Εάν είστε πρώην μαθητής
σχολείου κατοικιών, το
Ινδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Υγείας Επίλυσης
Οικιακών Σχολείων είναι
διαθέσιμο για την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, συναισθηματικής και
πολιτιστικής υποστήριξης.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ιστοσελίδα
των Αυτόχθονων Υπηρεσιών του Καναδά ή να
αποκτήσετε πρόσβαση σε
συναισθηματικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παραπομπής κρίσεων καλώντας
την 24ωρη Εθνική Γραμμή
Κρίσης στο 1-866-9254419. Για να μάθετε περισ-
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Το G7 και οι δύο Αμερικές

Από τον Glen Pearson
Απόδοση: Ι. Σ.
Λοιπόν, τελείωσε. Ο Τζο
Μπάιντεν και ο Βλαντιμίρ
Πούτιν ολοκλήρωσαν τις
συνεδρίες τους στη Γενεύη
της Ελβετίας και η βαθύτερη αξιολόγηση του ξένου
ταξιδιού του Αμερικανού
Προέδρου έχει ξεκινήσει.
Είχε ένα αρκετό ευρύ χρονοδιάγραμμα: G7, Μπόρις
Τζόνσον, Βασίλισσα Ελισάβετ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και, τέλος,
η κρίσιμη συνάντηση του
ενός προς έναν με τον
Πούτιν.
Υπάρχουν γενικές εξελίξεις
που μπορούμε να αφαιρέσουμε από αυτήν την
περασμένη εβδομάδα.
Ο ισχυρισμός ότι «η Αμερική επέστρεψε» φαίνεται
να έχει κάποια αξία. Διάφοροι παγκόσμιοι ηγέτες,
συμπεριλαμβανομένου
του πρωθυπουργού Justin
Trudeau, μίλησαν για μια
ανανεωμένη ελπίδα ότι σε
μια εποχή μεγάλης πρόκλησης διεθνώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιστρέψει στην πολική θέση
για να κατευθύνουν τη

διπλωματία, τις εταιρικές σχέσεις και το
πιο περίπλοκο έργο
αντιμετώπισης των
αρνητών της δημοκρατίας.
Μια ξεχωριστή αίσ θηση προέκυψε
ότι μια ανανεωμένη
ενέργεια που διαχύθηκε στο G7, τους
ώθησε να μιλήσουν
για την αναβάθμιση μιας ενωμένης
απόκρισης του COVID, να
συνεργαστούν στην πάντα
παρούσα πρόκληση για
την κλιματική αλλαγή να
προκαλέσουν να επανασυνδεθούν αντιστεκόμενοι στα κινήματα υπέρ του
μίσους.
Για πολλούς, όλα αυτά είναι
ευπρόσδεκτα νέα μετά
από χρόνια αβεβαιότητας.
Μια νέα δημοσκόπηση της
Pew, που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αποκάλυψε ότι ενώ 12 σημαντικές παγκόσμιες οικονομίες
είχαν εκφράσει μόνο το
17% της πεποίθησης ότι ο
Τραμπ έκανε το σωστό ως
Πρόεδρος, οι αριθμοί του
Μπάιντεν αυξήθηκαν στο
75%. Αναδύθηκε μια νέα
αίσθηση αισιοδοξίας.
Υπάρχουν όμως κίνδυνοι και για χώρες όπως ο
Καναδάς που βασίζονται
σε μεγάλο βαθμό στις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις
και το εμπόριο, ο κεντρικός
τόπος ενός Αμερικάνικου
προγράμματος μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα.
Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ
έκανε μεγάλο μέρος της

στρατηγικής του «Πρώτα η Αμερικήt», ο ισχυρισμός του η«Αμερική είναι
πίσω» του Μπάιντεν στο
G7 υποδηλώνει ότι τα δύο
συνθήματα μπορεί να μην
είναι τόσο πολύ διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα επιδιώξουν κυριαρχία.
Αρέσει είτε όχι, η νέα φιλικότητα θα απαιτήσει
από τον Καναδά να κάνει
προσαρμογές.
Οι εκτεταμένες επενδύσεις
του Τζο Μπάιντεν ύψους
τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομή και η
επέκταση των κοινωνικών
προγραμμάτων είναι μια
προφανής προσπάθεια
να αυξηθεί η οικονομική
δύναμη της χώρας του για
άλλη μια φορά. Η έμφαση
φαίνεται να είναι λιγότερη
για το παγκόσμιο εμπόριο
από ό, τι οι ΗΠΑ συμβαδίζουν με τους οικονομικούς
ανταγωνιστές τους. Και
αυτό περιλαμβάνει τον
Καναδά.
Ενώ η εστία του κόσμου
φαινόταν να είναι στη
σύνοδο κορυφής Μπάιν τεν-Πούτιν, ο σαφής
εχθρός και ανταγωνιστής
της Αμερικής σε πολλά
επίπεδα είναι η Κίνα. Η ΕΕ,
ωστόσο, παραμένει χλιαρή
όσον αφορά την απειλή της Κίνας, ενώ οι ΗΠΑ
επικεντρώνονται όλο και
περισσότερο στον ανταγωνισμό με την Κίνα για
την παγκόσμια κυριαρχία.
Ο τρόπος που διαχειρίζεται την πρόκληση θα έχει
επιπτώσεις στους συμμά-

Κάτω από τις πιέσεις των επτά βιομηχανοποιημένων οικονομιών ο Πρόεδρος Μπάϊντεν των
Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθεί να καταστήσει την Κίνα υπόλογη για την πανδημία.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τους ηγέτες
των έξη πλουσιότερων
χωρών του κόσμου, ο
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
υπερασπίστηκε την πίεση
της κυβέρνησής του να
στοχεύσει την Κίνα σε ένα
ανακοινωθέν της Ομάδας των Επτά, το οποίο
καλούσε για παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σινγιάνγκ,
το Χονγκ Κονγκ και την
Ταϊβάν, καθώς επίσης και
τη «διπλωματία χρέους»
της Κίνας, και προέτρεψε
για νέα έρευνα σχετικά με
την προέλευση του κορωνοϊού.
Ήταν η πρώτη φορά εδώ
και τρία χρόνια που μια
κοινή δήλωση των επτά
ηγετών, η οποία εκδόθηκε καθώς η ο<μάδα
ολοκλήρωσε την πρώτη
της προσωπική σύνοδο
κορυφής από την έναρξη
της πανδημίας COVID-19,
είχε αναφερθεί στην Κίνα.
“Η Κίνα πρέπει να αρχίσει να ενεργεί υπεύθυνα
όσον αφορά τους διεθνείς
κανόνες για τα ανθρώπινα

δικαιώματα και τη διαφάνεια. Η διαφάνεια έχει
σημασία σε όλους τους τομείς”, δήλωσε ο Μπάιντεν
σε δημοσιογράφους κατά
τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου την Κυριακή στην
Κορνουάλη της Αγγλίας,
τη δεύτερη ως πρόεδρος
και πρώτη στο εξωτερικό.
Όταν ρωτήθηκε τι υποστήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ των ηγετών
των επτά βιομηχανικών
εθνών για να αλλάξουν τον
δημόσιο τόνο της ομάδας,
ο Μπάιντεν είπε ότι η ομάδα έπρεπε να δράσει από
κοινού για να αντιμετωπίσει την επιρροή της Κίνας,
συμπεριλαμβανομένων
των οικονομιών των μικρότερων εθνών.
“Δεν υπάρχει τρόπος να
απαντήσουμε σε αυτό
χωρίς να ακουστούν οι
διάφορες γνώμες των ενδιαφερομένων”, ανέφερε.
“Μόλις εξέθεσα την ανάγκη να είμαστε συνεπείς
για να προστατεύσουμε
τις οικονομίες μας και να
φροντίσουμε ώστε άλλες
προβληματικές οικονομίες... να μη κρατούνται
αιχμάλωτες.”

Εν όψει της κυριακάτικος
δήλωσης της ομάδας, οι
ηγέτες συζήτησαν «μερικές από τις ιδέες και τις
προσπάθειες γύρω από
τα στοιχεία συνεργασίας,
τα ανταγωνιστικά στοιχεία, τα αντίπαλα στοιχεία
της σχέσης με την Κίνα,
καθώς επίσης και πώς να
τα μετατρέψουν σε κάτι
περισσότερο από απλά
λόγια», δήλωσε ανώτερο
κυβερνητικό στέλεχος της
συνοδείας του προέδρου..
Ο πρόεδρος Μπάιντεν
«έκανε ένα δυναμικό μερικά δυναμικά σχόλια
σχετικά με το είδος της
τοποθέτησης αξιών και
ενεργειών.
“Αυτός ήταν ένας από τους
χώρους όπου υπήρξαν
κάποιες ενδιαφέρουσες
συζητήσεις και μια μικρή
διαφοροποίηση απόψεων
όχι για το αν, κατά κάποιο
τρόπο, η απειλή υπάρχει,
αλλά για το πόσο είναι
ισχυρή, από την άποψη
ανάγκης δράσης, νομίζω ότι διαφορετικά μέλη
της G-7 είναι πρόθυμα να
συνέχεια στη σελίδα 8

χους της.
Αν και ένας συλλογικός
στεναγμός ανακούφισης
προέκυψε από τις πολυάριθμες συναντήσεις στην
Ευρώπη, η πραγματικότητα παραμένει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέχει πολύ
από του να έχει φύγει Αυτό
ήταν εμφανές αυτήν την
εβδομάδα καθώς ο Μπάιντεν εργάστηκε σκληρά
για να ξεπεράσει τη ζημιά
των τελευταίων τεσσάρων ετών με τέίναι πίσω
γι”, είναι επίσης αλήθεια
ότι ο Donald Trump είναι
ζωντανός και παρών. Οι
Ρεπουμπλικάνοι δεν κατάφεραν να προχωρήσουν
από την εποχή του Τραμπ,
καθιστώντας τον συνεχή
παίκτη στην παγκόσμια
σκηνή.
Όπως το έθεσε η απερχόμενη Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ
στην τελική της δήλωση
για τις συνεδρίες της G7:
«Κοιτάξτε, η εκλογή του
Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν
έχει πλέον προβλήματα».
Μερικά από αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν
με το γεγονός ότι με τον
προηγούμενο Πρόεδρο
να είναι ενεργό, παραμένει
μια ανησυχητική αβεβαιότητα ότι η Αμερική του
Τραμπ εξακολουθεί να
υπάρχει, ένα είδος κακώς
διαλειτουργικού. Εάν οι
αμερικανικές μεσοπρόθεσμες εκλογές το επόμενο
έτος απομακρυνθούν από
την κυβέρνηση, όπως είναι τυπικό, τόσο η Γερουσία όσο και το Σώμα θα
μπορούσαν για άλλη μια
φορά να κυριαρχούν από
τους Ρεπουμπλικάνους,
καθιστώντας τα σχέδια
του Μπάιντεν να κυριαρχούνται από μεγάλη αβεβαιότητα.

Κατά συνέπεια, η ίδια η δεν
μπορεί να ρίξει εντελώς
το πρόσφατο παρελθόν
της, πράγμα που σημαίνει
Αμερική ότι το μέλλον
είναι θολό. Ο καθορισμός
της νέας ατζέντας του
Μπάιντεν στην παγκόσμια
σκηνή θα κινδυνεύει να
καταρρεύσει εάν αναδυθούν Ρεπουμπλικάνοι. Οι
εταίροι γνώριζαν πλήρως
στο G7 ότι η απειλή αυτής της επιστροφής στο
παρελθόν είναι πραγματική. Εξυπηρετούσε ως ένα
σκοτεινό ρεύμα σε όλες
τις συνεδρίες, παρά τους
ψευτοπαληκαρισμούς.
Η εποχή του Τραμπ ανάγκασε τους συμμάχους
της Αμερικής να απομακρυνθούν από τους υπόλοιπους απλούς οπαδούς
της αμερικανικής ατζέντας
και να ορίσουν το μέλλον
τους. Η προσπάθεια του
Μπάιντεν να τους φέρει
πίσω κάτω από την αμερικανική σκηνή, μολονότι
φαίνεται προφανής αυτήν
την εβδομάδα, δεν έχει
εφαρμοστεί πλήρως. Ο
Καναδάς και η Βρετανία
φαίνεται να αρέσουν στην
ιδέα, αλλά χώρες όπως η
Γερμανία και η Γαλλία παρέμειναν χλιαρές.
Αυτές δεν είναι οι παλιές
μέρες, όπου τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι πρόεδροι
αγκάλιασαν την ιδέα της
κεντρικότητας της Αμερικής στις παγκόσμιες
συναλλαγές. Ο Ντόναλντ
Τραμπ έσπασε αυτό το
μοτίβο, αφήνοντας άλλα
έθνη να σφυρηλατήσουν
το ανεξάρτητο μέλλον
τους. Ενώ ο Μπάιντεν ήταν
πάντοτε επαγγελματίας
διπλωμάτης, η πραγματικότητα είναι ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη
διαμόρφωση του προγράμματός του του όταν

η εγχώρια αντιπολίτευση
του παραμένει αρκετά
ισχυρή για να αμφισβητήσει κάθε κίνηση του.
Η αναμόρφωση ενός κόσμου που περιλαμβάνει
οικονομική ανάκαμψη,
αυξανόμενο χρέος από τη
Ρωσία, λαϊκισμό, στρατιωτικές απειλές και δημοκρατική παρακμή παραμένει
τρομακτικό καθήκον και
θα πάρει μια ενωμένη και
ισχυρή συμμαχία για να
επικρατήσει. Το πρόβλημα
για τους G7 είναι ότι μπορούν να το διεκδικήσουν,
αλλά δεν μπορούν να το
αποδείξουν. Παραμένουν
σημαντικές αβεβαιότητες
και ο Καναδάς θα ενισχυθεί
ή θα υπονομευθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα
αυτών των προβλημάτων.
Ο κόσμος δεν βελτιώθηκε
μόνο αυτή την εβδομάδα, επειδή οι ηγέτες υποστήριξαν ότι επέστρεψαν
μαζί. Θα χρειαστεί σκληρή
δουλειά για την ενίσχυση
ενός κόσμου που ήταν
ήδη σε μπελάδες πριν από
την άνοδο του Ντόναλντ
Τραμπ. Ο ρόλος του Καναδά σε αυτήν την πρόκληση
παραμένει προσδιορισμένος και καθορισμένος.
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.
Είναι 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.

The

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

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

Tel. 416- 461 5200
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Μια Νέα οριακή επιτυχία του Καναδά καθώς το εβδομήντα
πέντε τις εκατό του πληθυσμού έχει κάνει τη πρώτη δόση του
εμβολίου, ενώ το είκοσι τις εκατό έχει λάβει και τα δύο εμβόλια.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη νουν τους περιορισμούς
στη καθημερινότητα χωρίς
Σε ποσοστό μεγαλύτε- να υπάρχει ο φόβος υπερρο του εβδομήντα πέντε κάλυψης των δυνατοτήτις εκατό οι δικαιούμενοι των των νοσοκομείων και
Καναδοί έχουν ήδη λάβει των Μονάδων Εντατικής
το πρώτο εμβόλιο, ενός Θεραπείας.
των εγκεκριμένων για το Η επικεφαλής της δημόcovid-19, ενώ παράλληλα σιας υγείας του Καναδά,
ένα ποσοστό μεγαλύτερο Δρ Τερέζα Ταμ, είχε δητου είκοσι τις εκατό, έχουν λώσει τότε ότι αν οι εμεμβολιαστεί με τις δύο δό- βολιασμοί πάνε σύμφωνα
σεις του εμβολίου.
με το σχέδιο και εάν το
Σύμφωνα με την υπηρεσία εβδομήντα πέντε τις εκατό
“Vaccine Tracker Canada”, των Καναδών εμβολιαη χώρα έφτασε το όριο στούν πλήρως, οι πολίτες
του 75 τοις εκατό μερι- θα μπορούσαν να συγκεκώς εμβολιασμένων το ντρώνονται κατά ομάδες
βράδυ της Παρασκευής σε εσωτερικούς χώρους».
με 25.029.378 δόσεις του
εμβολίου.
Αξιωματούχοι της PHAC
Ώρες αργότερα, το από- είχαν υποστηρίξει ότι οι
γευμα του περασμένου Καναδοί θα μπορούσαν
Σαββάτου, η χώρα είχε ακόμη και να έχουν την
χορηγήσει αρκετές δόσεις ευκαιρία να επιστρέψουν
ικανές να καλύψουν το στις αίθουσες διδασκαλίας
είκοσι τοις εκατό του επι- των κολεγίων, να παίξουν
λέξιμου πληθυσμού ώστε αθλήματα εσωτερικού
να λάβει και τις δύο δόσεις χώρου και να πραγματοπου απαιτούνται για την ποιήσουν οικογενειακές
απόλυτη ασφάλεια του συγκεντρώσεις.
πληθυσμού..
Ωστόσο, μιλώντας σε συΜέχρι σήμερα, έχουν χορη- νέντευξη Τύπου για την
γηθεί συνολικά 31.735.308 COVID-19 την περασμένη
δόσεις εμβολίων COVID-19 εβδομάδα στις 15 Ιουνίου, η Δρ. Ταμ δήλωσε
σε όλη τη χώρα.
ότι οι παραλλαγές που
χρησιμοποιήθηκαν για
Το γεγονός φέρνει ξεκάθα- την ανάπτυξη αυτών των
ρα τη χώρα στον πρώτο προηγούμενων μοντέλων
στόχο που έθεσε ο Οργανι- δεν περιελάμβαναν την
σμός Δημόσιας Υγείας του παραλλαγή Delta, η οποία
Καναδά στις αρχές Μαΐου. είναι η πιο μολυσματική
Εκείνη την εποχή, ομο- που παρακολουθείται στον
σπονδιακοί αξιωματού- Καναδά μέχρι σήμερα και
χοι υγείας δημοσίευσαν πιστεύεται ότι προκαλεί
αυτό που περιέγραψαν πιο σοβαρή ασθένεια. Αναως «οδικό χάρτη» για να μένεται δε η παραλλαγή
κερδίσουν περισσότερη αυτή να έχει πολύ ποιο
ομαλότητα την άνοιξη, το σοβαρές συνέπειες για τη
καλοκαίρι και το φθινό- χώρα.
πωρο.
Δήλωναν τότε ότι εάν ο Σύμφωνα με την Δρ. Ταμ,
Καναδάς φτάσει το εβδο- μια δόση αποδεικνύεται
μήντα πέντε τοις εκατό της λιγότερο αποτελεσματικάλυψης μίας δόσης και το κή κατά της παραλλαγής
20 τοις εκατό πλήρους ή Δέλτα, αλλά ότι δύο δόσεις
δεύτερης δόσης κάλυψης είναι πολύ αποτελεσματι-- συμπεριλαμβανομένων κές, είναι δε πιο σημαντικό
και των παιδιών 12 ετών από ποτέ να στοχεύσει σε
και άνω -- οι επαρχίες θα πλήρη εμβολιασμό το συμπορούσαν να αρχίσουν ντομότερο δυνατόν.
με ασφάλεια να χαλαρώ“Πρέπει να στοχεύσουμε

ψηλότερα;” τόνισε. “Ναι,
νομίζω ότι πρέπει. Όπως
είπα, επιχειρήστε για μεγαλύτερη επιτυχία. Προσπαθήστε να πετύχετέ τη
χρυσή τομή, προσπαθήστε
να φτάσετε τα αστέρια.
Αυτό μας δίνει μια καλύτερη ευκαιρία για τη διαχείριση της κατάστασης του
COVID-19.»
Τι ξέρουμε για την παραλλαγή Δέλτα;
Η παραλλαγή Δέλτα του
COVID-19, επίσης γνωστή
ως B.1.617.2, εντοπίστηκε
για πρώτη φορά στην Ινδία
το περασμένο φθινόπωρο,
αλλά τότε χαρακτηρίστηκε μόνο ως μια παραλλαγή ανησυχίας από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας στα μέσα Μαΐου.
Στις 18 Ιουνίου, ωστόσο,
ο οργανισμός υγείας προειδοποίησε ενάντια στο
B.1.617.2 ότι υπήρχε κίνδυνος να γίνει η παγκοσμίως
κυρίαρχη παραλλαγή της
νόσου.
Η Βρετανία έχει αναφέρει
απότομη αύξηση των λοιμώξεων με την παραλλαγή
Δέλτα, ενώ ο ανώτερος
αξιωματούχος δημόσιας
υγείας της Γερμανίας προέβλεψε ότι θα γίνει γρήγορα
η κυρίαρχη παραλλαγή
εκεί, παρά τα αυξανόμενα
ποσοστά εμβολιασμού του
πληθυσμού της χώρας.
Το Κρεμλίνο, από τη δική
του πλευρά, απέρριψε την
αύξηση των κρουσμάτων
COVID-19 στην απροθυμία
των πολιτών να κάνουν
εμβολιασμούς με αποτέλεσμα την καταγραφή νέων
λοιμώξεων στη Μόσχα, κυρίως με τη νέα παραλλαγή
Δέλτα, που προκάλεσαν
φόβους για τρίτο κύμα.

Τα νέα κρούσματα στη
Ναμίμπια, τη Σιέρα Λεόνε,
τη Λιβερία και τη Ρουάντα
διπλασιάστηκαν την τελευταία εβδομάδα, δήλωσε ο
επικεφαλής του προγράμματος έκτακτης ανάγκης
του ΠΟΥ Μάικ Ράιαν.

Κάτω από τις πιέσεις των επτά βιομηχανοποιημένων οικονομιών ο Πρόεδρος Μπάϊντεν των
Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθεί να καταστήσει την Κίνα υπόλογη για την πανδημία.
συνέχεια από τη σελίδα 7
αναλάβουν ευθύνες για
τα πράγματα», πρόσθεσε.
Ωστόσο το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου δεν
ήταν τόσο ισχυρό όσο
ήθελαν οι ΗΠΑ και δεν
έκαμνε καμία αναφορά
στην Κίνα. Συγκεκριμένα
σε σχόλια σχετικά με την
καταναγκαστική εργασία,
ούτε αναφέρθηκε απευθείας στους Ουιγούρους, με
τους ηγέτες της Γερμανίας
και της Ιταλίας να αντιτί-

θενται στη γλώσσα για την
καταναγκαστική εργασία
από τη μουσουλμανική
μειονότητα στην επαρχία
Σιντζιάνγκ της Κίνας.
Ωστόσο, ο Μπάιντεν δήλωσε στο τέλος της συνόδου
ότι, “Είμαι ικανοποιημένος”.
Ο πρόεδρος υποστήριξε
επίσης ότι ο κόσμος εξακολουθεί να αναμένει πρόσβαση στα εργαστήρια
της Κίνας, μία από τις δύο
ύποπτες προελεύσεις για
τον covid-19, που απαιτού-

νται για την πρόληψη μιας
μελλοντικής πανδημίας.
“Δεν είχαμε πρόσβαση”,
δήλωσε ο Μπάιντεν. “Η κοινότητα πληροφοριών μας
δεν είναι βέβαιη εάν αυτό
ήταν ή όχι συνέπεια της διασύνδεσης της αγοράς με
τα ζώα και το περιβάλλον...
ή αν ήταν ένα πείραμα που
πήγε στραβά σε ένα εργαστήριο. Είναι σημαντικό να
γνωρίζουμε την απάντηση
σε αυτό,” πρόσθεσε.

“Είναι μια τροχιά που είναι Ο κίνδυνος νοσηλείας
πολύ, πολύ ανησυχητική”, covid-19 ήταν σχεδόν διπλάσιος με την παραλλαγή
δήλωσε ο Ράιαν.
Delta σε σύγκριση με την
Η παραλλαγή έχει ήδη παραλλαγή Alpha, με τον
φτάσει σε 10 επαρχίες και κίνδυνο να αυξάνεται ιδιαίμία περιοχή των αυτο- τερα σε εκείνους με πέντε
χθόνων στη χώρα και έχει ή περισσότερες ιατρικά
καταχωρηθεί ως παραλ- προβλήματα, που είναι
λαγή ανησυχίας από την γνωστό ότι συμβάλλουν
Υγειονομική υπηρεσία του σε πιο σοβαρή ασθένεια,
Καναδά.
ανέφεραν οι ερευνητές
στις 14 Ιουνίου στο The
Σύμφωνα με μια πρόσφα- Lancet.
τη μελέτη από τη Σκωτία, η
παραλλαγή Δέλτα του κο- Διαπίστωσαν ότι δύο δόρωνοϊού μπορεί να διπλα- σεις των εμβολίων από την
σιάσει τον κίνδυνο νοση- Pfizer και την BioNTech και
λείας μεταξύ των ασθενών από την AstraZeneca εξαμε COVID-19 σε σύγκριση κολουθούν να παρέχουν
με την παραλλαγή άλφα ισχυρή προστασία, αν και
που ανακαλύφθηκε για όχι τόσο ισχυρή όσο η
πρώτη φορά στο Ηνωμένο προστασία που παρέχεται
από την παραλλαγή άλφα.
Βασίλειο.
Ο ι ε ρ ε υ ν η τ έ ς ε ξ έ τ α - Δύο εβδομάδες μετά τη
σαν 19.543 κρούσματα δεύτερη δόση, το εμβόλιο
COVID-19 και 377 νοση- Pfizer/ BioNTech βρέθηκε
λείες μεταξύ 5,4 εκατομ- να παρέχει προστασία σε
μυρίων ανθρώπων, συ- ποσοστό εβδομήντα εννέα
μπεριλαμβανομένων 7.723 τοις εκατό από τη μόλυνση
περιπτώσεων και 134 νο- από την παραλλαγή Δέλτα,
σηλειών σε ασθενείς με σε σύγκριση με το 92 τοις
την παραλλαγή Δέλτα, οι εκατό έναντι της παραλλαασθενείς αυτοί τείνουν γής Άλφα.
να είναι νεότεροι και πιο Μ ε τ ο ε μ β ό λ ι ο τ η ς
εύποροι.

AstraZeneca, υπήρχε προστασία 60 τοις εκατό από
την Δέλτα σε σύγκριση με
το 73 τοις εκατό για την
Alpha.
Μπορεί η παραλλαγή Δέλτα να επηρεάσει την επαναλειτουργία του Καναδά;
Σύμφωνα με τον λοιμωξιολόγο Δρ Ισαάκ Μπόγκοχ,
το σχέδιο επαναλειτουργίας της χώρας πρέπει να
προσεγγιστεί πολύ προσεκτικά.
“Πρέπει να προστατεύσουμε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι να έχουν
όλοι αυτήν την ευκαιρία»,
ανέφερε.
“Πρέπει πραγματικά να
επικεντρωθούμε σε δεύτερες δόσεις και να διασφαλίσουμε πραγματικά
ότι έχουμε μια έξυπνη ιεράρχηση των δεύτερων
δόσεων, έτσι ώσ τε να
μπορούμε πραγματικά
να προστατεύσουμε τους
ανθρώπους που είτε είναι
πιο ευάλωτοι σε αυτή τη
λοίμωξη είτε κοινότητες
που επηρεάζονται δυσανάλογα από αυτή τη λοίμωξη”, τόνισε.

Διάθεση καθαρού πόσιμου νερού στους αστέγους το Τορόντο και των Περιχώρων.
Της Κατερίνας Σάρας
Κατά μέσο όρο, ένα άτομο
που ζει σε εύκρατο κλίμα
απαιτεί 3 λίτρα (13 φλιτζάνια) πρόσληψης υγρών
την ημέρα για να διατηρήσει επαρκή ενυδάτωση
για σωστή σωματική λειτουργία. Για όσους έχουν
ανάγκη, το νερό που σώζει ζωές είναι ένα σπάνιο
αγαθό που παραμένει σαν
ένας δύσκολος πόρος για

τις υπηρεσίες αρωγής και
τα προγράμματα προβολής που παρέχουν βοήθεια
σε όσους ζουν σε καταφύγια και στους δρόμους της
πόλης μας.
Σε μια ανυπέρβλητη πράξη συμπόνιας, οι εταιρικοί
εταίροι BlueTriton Brands.
Ο Στρατός σωτηρίας. Υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων Fortigo· Αστυ-

νομικές Υπηρεσίες του
Τορόντο. και ο Όμιλος
Bargains θα διανείμει πάνω
από 400.000 φιάλες καθαρού νερού ζωής και ειδών
πρώτης ανάγκης μέσω του
“Project Water”, σε άτομα
με ανάγκες, άστεγους και
σε ιδρύματα καταφύγιων
αστέγων, σε μια προσπάθεια να παρέχει πόρους
διάσωσης στους άστεγους
σε ακραίες καλοκαιρινές
καιρικές συνθήκες

Ο COVID-19 παρεμποδίζει τις
προσπάθειες ανακούφησης
Το “Project Water”, είναι
ένα πρόγραμμα απασχόλησης για αλλαγή που
δεσμεύεται να βοηθήσει
τους λιγότερο τυχερούς
συμπολίτες μας να υπομείνουν τις δυσκολίες του καλοκαιριού, προσφέροντας
τους είδη πρώτης ανάγκης
όπως: εμφιαλωμένο νερό,
ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι νερού, αντηλιακό, καπέλο, προϊόντα
περιποίησης και πρώτων
βοηθειών κ.λπ. Από την
ίδρυσή του το 2000, το
“Project Water” έχει τοποθετήσει πάνω από 2 εκατομμύρια μπουκάλια νερό
στα χέρια των αδύναμων
κατοίκων του Τορόντο και
τους άστεγους των περιχώρων της μεγαλούπολης. Δυστυχώς, λόγω των
μέτρων για το covid-19,
μια εναλλακτική προσπά-

θεια στην πρωτοβουλία
Engage and Change θα
επιτρέψει τη διανομή του
Καθαρού Νερού Ζωής σε
οργανισμούς που εξυπηρετούν τους αστέγους
μας μέσω του “Στρατού
Σωτηρίας”.
Το νερό είναι η ουσία όλης
της ζωής και είναι ένας ανεκτίμητος πόρος για εκείνους που είναι πιο ευάλωτοι όλο το χρόνο», δήλωσε
ο Jody Steinhauer, ιδρυτής
του “Project Water”. "Ωστόσο, η έλλειψη καθαρού
πόσιμου νερού μεταξύ
των λιγότερο τυχερών
έχει προτεραιότητα τους
θερμότερους μήνες, όταν
ο κίνδυνος θανάτου από
αφυδάτωση αυξάνεται
σημαντικά λόγω της υπερβολικής θερμότητας και

υγρασίας". Χρειάζεται ένα
χωριό για να σώσεις μια
ζωή. "Είμαστε ευγνώμονες
στους κοινοτικούς εταίρους μας που ηγούνται
αυτής της συνεχιζόμενης
προσπάθειας να βοηθήσουμε να σωθούν οι ζωές
όσων ζουν στους δρόμους
μας και σε καταφύγια και
να ενθαρρύνουμε όλους
στην κοινότητα gta να συσπειρωθούν για εκείνους
των οποίων το προσδόκιμο ζωής κινδυνεύει για
κάτι που όλοι θεωρούμε
δεδομένο - καταφύγιο και
καθαρό πόσιμο νερό".
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κάνετε
μια δωρεά, επισκεφθείτε
www.engageandchange.
org.
Κατερίνα Σάρα
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Ο Μπάιντεν φέρνει παλιές έχθρες και νέα
παράπονα στη συνάντηση με τον Πούτιν
Απόδοση Ι. Σαραιδάρης
Της Σούζαν Όρμιστρον
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν θυμήθηκε κάποτε όταν σε μια ιδιωτική συνάντηση βρέθηκε
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν
τον κοίταξε στα μάτια και
είπε “Δεν νομίζω ότι έχετε
ψυχή”, στο οποίο ο Ρώσος
ηγέτης απάντησε, “Καταλαβαίνουμε ο ένας τον
άλλον.”
Οι δύο παλαίμαχοι πολιτικοί δεν είναι ξένοι. Έχουν
δεκαετίες πολιτικής εμπειρίας και μοιράζονται μια
προτίμηση για τα γυαλιά
ηλίου των αεροπόρων,
αλλά δεν περιμένουν από
την πολυαναμενόμενη
σύνοδο κορυφής μεταξύ
των δύο προέδρων στη
Γενεύη την Τετάρτη να ξεπαγώσουν τις παγωμένες
σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.
“Δεν υπάρχει όρεξη για
επαναφορά και στις δύο
πλευρές”, δήλωσε ο Charles
Kupchan, ανώτερος συνεργάτης και διευθυντής
ευρωπαϊκών σπουδών στο
Συμβούλιο Εξωτερικών
Σχέσεων, ο οποίος εδρεύει
στην Ουάσινγκτον, D.C.
Ο Κούπχαν είπε ότι “ο
Μπάιντεν πηγαίνει σε αυτή
τη συνάντηση με ανοιχτά
τα μάτια”, γνωρίζοντας
ότι σε μερικά από τα πιο
αμφιλεγόμενα ζητήματα - επιθετικότητα στην
Ουκρανία, ασφάλεια στον
κυβερνοχώρο και καταστολή εναντίον Ρώσων
αντιφρονούντων όπως ο
Alexei Navalny - “είναι απίθανο να κάνει τον Πούτιν
να κινηθεί.”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden και ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin πρόκειται να
συναντηθούν σε μια βίλα του 18ου αιώνα στη Γενεύη την Τετάρτη. Ο Πούτιν πρόσφατα αναγνώρισε ότι «η διμερής σχέση έχει επιδεινωθεί στα χαμηλότερα επίπεδα
διαφορετικό” και είπε ότι συνδέονται με χάκερ στη ναφορά» με το Κρεμλίνο
ελπίζει “δεν θα υπάρξει Ρωσία και τη δηλητηρίαση το 2009, ξεδιπλώνοντας
ένα κόκκινο κουμπί εντυκίνημα που βασίζεται στην αντιφρονούντων.
παρόρμηση εκ μέρους του Ορισμένοι Ρεπουμπλικά- πωσιασμού σε συνέντευξη
Μπάιντεν.
νοι έχουν χαρακτηρίσει Τύπου με τον Ρώσο ομόλοΩστόσο, ο Μπάιντεν έχει τον Μπάιντεν «αδύναμο» γό της, Σεργκέι Λαβρόφ.
έναν μακρύ κατάλογο πα- επειδή προσέφερε ακόμη Πέντε χρόνια αργότερα,
ραπόνων, κατηγορώντας και στον Πούτιν μια διε- η Ρωσία εισέβαλε στην
τη Ρωσία για ανάματα συ- θνή πλατφόρμα. Ο Ρεπου- Κριμαία και εισέβαλε στην
γκρούσεων στο εξωτερικό μπλικανός γερουσιαστής α ν α τολι κ ή Ο υ κρ α ν ί α ,
και βίαιης καταστολή ς Μπεν Σάσε χαρακτήρισε προκαλώντας γρήγορες
της αντιπολίτευσης στο τη σύνοδο κορυφής ως διεθνείς κυρώσεις, συσπίτι. Οι ΗΠΑ θέλουν να «ανταμοιβή» του Πούτιν, μπεριλαμβανομένου του
προχωρήσει “μια σταθε- καταλήγοντας στο συμπέ- Καναδά, πολλές από τις
ρή και προβλέψιμη σχέ- ρασμα ότι ο Ρώσος ηγέτης οποίες εξακολουθούν να
ση”, είπε ο Μπάιντεν, αλλά θα το χρησιμοποιήσει για ισχύουν σήμερα.
προειδοποίησε ότι δεν θα να προβάλει μια εικόνα, Τεταμένες σχέσεις
μεταχειρίζεται τον Πούτιν ειδικά στην εγχώρια χώρα, Σήμερα, τόσο οι Ρώσοι
με παιδικά γάντια.
ότι βρίσκεται σε ισότιμη όσο και οι Πρεσβευτές των
“Δεν επιδιώκουμε σύ- βάση με τον νέο πρόεδρο ΗΠΑ εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, επιστρέφοντας
γκρουση με τη Ρωσία ... των ΗΠΑ.
αλλά είμαι ξεκάθαρος: οι Αυτό είναι κοντόφθαλμο, στις πατρίδες τους, αφού
Ηνωμένες Πολιτείες θα λέει η Masha Lipman, πο- οι υπηρεσίες πληροφοριανταποκριθούν με ισχυ- λιτική αναλύτρια με έδρα ών των ΗΠΑ κατηγόρησαν
ρό και ουσιαστικό τρόπο τη Μόσχα και ανώτερη τη Ρωσία ότι παρεμβαίνει
εάν η ρωσική κυβέρνηση συνεργάτρια στο PONARS στις εκλογές του 2020.
εμπλακεί σε επιβλαβείς Eurasia, στο Πανεπιστήμιο Σε μια συνέντευξη τον
δραστηριότητες”, δήλωσε George Washington στο Απρίλιο με το ABC News,
ο Μπάιντεν ρωτήθηκε: “Πιο Μπάιντεν στο Μίλντεν- D.C.
χαλ της Αγγλίας, στην αρχή “Δεν νομίζω ότι πρέπει να στεύεις ότι ο Πούτιν είναι
Λοιπόν γιατί μια σύνοδος της G7 συναντήσεις το
αφορά ανταμοιβή ή όχι δολοφόνος;” Ο Μπάιντεν
κορυφής;
περασμένο Σαββατοκύ- ανταμοιβή. Πρέπει να αφο- απάντησε, “το πιστεύω.”
Το σωρευτικό αποτέλεσμα
ριακο.
Το να συζητάει κάποιος Η συνάντηση αφορά την ρά την παγκόσμια ασφά- είναι οι έντονες τεταμένες
λεια, αυτό είναι που διαείναι καλύτερη από το να «παγκόσμια ασφάλεια»
διπλωματικές σχέσεις.
το αποφεύγει, σύμφωνα με Αξιωματούχοι του Λευκού κυβεύεται”, είπε. Η Lipman, “Ο Μπάιντεν δεν θα είτις δύο πλευρές. Ο Πούτιν Οίκου λένε ότι όταν θα μια μακροχρόνια πολιτική ναι εύκολος εταίρος για
αναγνώρισε σε συνέντευ- συναντηθεί πρόσωπο με αναλύτρια στη Μόσχα, τον Πούτιν”, προέβλεψε ο
ξή του στο NBC την Πα- πρόσωπο με τον Πούτιν περιγράφει τις τρέχουσες Αντρέι Κορτόνοφ, γενικός
ρασκευή ότι «οι διμερείς σε μια περίτεχνη ελβετική σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και διευθυντής του Ρωσικού
σχέσεις έχουν επιδεινωθεί βίλα του 18ου αιώνα, ο ΗΠΑ ως «επικίνδυνες» και Συμβουλίου Διεθνών Υπο«νέο Ψυχρό Πόλεμο».
“Το να μην συναντιέσαι, να θέσεων (RIAC) στη Μόσχα.
μην μιλάς καθόλου μπορεί Ο Πούτιν άρεσε τον Τραμπ,
να οδηγήσει σε ακόμη πιο αλλά αποδείχθηκε αναξιόβαθιά αντιπαράθεση με πιστος από την άποψη του
πραγματικά δραματικά Κρεμλίνου, αποδυναμωαποτελέσματα”, είπε. “Όχι μένος από τις πιέσεις της
μόνο για τις δύο χώρες, εσωτερικής πολιτικής των
αλλά ίσως για τον κόσμο.” ΗΠΑ, λέει ο Κορτόνοφ. Ο
Οι προσπάθειες των Η.Π.Α. Ρώσος πρόεδρος θα υπονα περιορίσουν ή να επη- λογίσει εάν ο Μπάιντεν
ρεάσουν τον Βλαντιμίρ είναι «καλή επένδυση».
Πούτιν ήταν ανάμεικτες “Ο Μπάιντεν μπορεί να είστην καλύτερη περίπτω- ναι σκληρός απέναντι στον
ση. Ο Μπάιντεν είναι ο πέ- Πούτιν. Μπορεί να είναι
μπτος πρόεδρος των ΗΠΑ πολύ επικριτικός για τη Ρωπου θα τον ν συναντήσει σία”, δήλωσε ο Κουρτόνοφ,
Ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα για τον Μπάιντεν και ο καθένας προσπά- αλλά το ερώτημα για τον
είναι η μεταχείριση των αντιφρονούντων από τη Ρωσία, θησε να ξεκλειδώσει την Πούτιν είναι αν ο Μπάιντεν
συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού της αντιπολίτευ- ψυχή του Ρώσου ηγέτη και μπορεί να εκπληρώσει
σης Αλεξέι Ναβάλι, που εμφανίζεται σε μια τοιχογραφία να προβλέψει τη στρατη- οποιεσδήποτε δεσμεύσεις
αμοιβαίου ενδιαφέροντος
στην Αγία Πετρούπολη, η οποία έγραφε «Ο ήρωας της γική του.
Ο
Τζορτζ
Μπους
είπε
διά“και αυτό το ερώτημα πανέας εποχής».
Μπάιντεν θα μιλήσει απευ- σημα ότι κοιτάζοντας τον ραμένει ανοιχτό.”
στο χαμηλότερο σημείο τα
θείας για τις παρεμβάσεις Πούτιν στα μάτια, πήρε μια Πριν από τη σύνοδο κορυτελευταία χρόνια».
στις εκλογές των ΗΠΑ, αίσθηση της ψυχής του και φής, ο Πούτιν έχει δηλώσει
Ο Ρώσος πρόεδρος που
την περαιτέρω επιθετι- τον βρήκε «ειλικρινή και δημόσια ότι δεν πρόκειται
υποστήριξε - μερικοί λένε
κότητα στην Ουκρανία, αξιόπιστο».
να συζητήσει την εσωτεχειραγωγήθηκε- ο πρώην
τις πρόσφατες επιθέσεις Ως υπουργός Εξωτερικών ρική πολιτική της Ρωσίας
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόστον κυβερνοχώρο σε των Η.Π.Α., η Χίλαρι Κλί- με τον Πρόεδρο Μπάιντεν.
ναλντ Τραμπ χαρακτήρισε
υποδομές των ΗΠΑ που ντον έφτασε σε μια «επα- “Δεν έχουμε διαφωνίες με
τον Μπάιντεν ως “ριζικά

τις Ηνωμένες Πολιτείες”,
δήλωσε ο Πούτιν σε ένα
ζωντανό τηλεοπτικό κοινό
μόλις πριν από δύο μήνες.
«Έχουν μόνο μία διαφωνία:
θέλουν να καταπνίξουν
την ανάπτυξή μας».
«Ο Μπάιντεν θέλει να
μειώσει τη θερμοκρασία»
Ο Λευκός Οίκος υποτιμά
τα «παραδοτέα» για τη
βελτίωση της σχέσης, αλλά
το Σαββατοκύριακο, ο
Μπάιντεν συμπέρανε ότι
οι δύο χώρες ενδέχεται να
βρουν κοινό έδαφος για τη
«στρατηγική σταθερότητα» (όπως η τήρηση συμφωνιών ελέγχου όπλων),
η πανδημία, η κλιματική
αλλαγή και ακόμη και μια
σιωπηρή κατανόηση να
μην φιλοξενούν εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
στις αντίστοιχες χώρες
τους.
“Ο Μπάιντεν θέλει να κατεβάσει το θερμόμετρο.
Θέλει να κάνει τη σχέση
λιγότερο δηλητηριώδης
και, στη συνέχεια, ίσως
στο δρόμο, αυτό μπορεί
να δημιουργήσει χώρο για
την αντιμετώπιση των πιο
δύσκολων θεμάτων”, δήλωσε ο Κούπχαν, ο οποίος
ταξίδευε μεταξύ Ουάσιγκτον, Κίεβου και Μόσχα
ως ο ανώτερος διευθυντής
του προέδρου των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα για τις
ευρωπαϊκές υποθέσεις
στο Συμβούλιο Εθνικής
Ασφάλειας.
Η σύνοδος κορυφής αφορά την εισαγωγή εργασίας
για να αντιμετωπίσει τις
μεγαλύτερες προκλήσεις,
όπως μια ανερχόμενη Κίνα,
λέει ο Kupchan, ο οποίος

και ο σοβιετικός ομόλογός
του, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
συναντήθηκαν το 1985 για
να διαπραγματευτούν μια
συμφωνία-ορόσημο για
τον έλεγχο των όπλων.
Μην περιμένετε τέτοιου
είδους επιπτώσεις αυτή
τη φορά.
“Οτιδήποτε εκτός από
μια ξεκάθαρη αποτυχία
θα πρέπει να θεωρείται
επιτυχία εάν απλώς ξαναρχίσουν έναν διάλογο”,
δήλωσε ο Κορτούνοφ.
Επίσης, μην περιμένετε
να παρακολουθήσετε ο
ένας τον άλλον σε μια κοινή συνέντευξη τύπου - ο
Λευκός Οίκος το έχει κάνει
αυτό. Ο Μπάιντεν δήλωσε
την Κυριακή ότι δεν θέλει
να εκτραπεί από τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης που
τεμαχίζουν τη γλώσσα του
σώματός τους και σκεφτόμαστε «έσφιξαν τα χέρια»
και «ποιος μίλησε περισσότερο».
“Δεν πρόκειται για διαγωνισμό για το ποιος μπορεί
να κάνει καλύτερα μπροστά σε συνέντευξη τύπου
για να προσπαθήσει να
ντροπιάσει ο ένας τον άλλον”, πρόσθεσε ο Μπάιντεν.
Πιθανότατα ήταν μια στρατηγική απόφαση να στερήσει τον Πούτιν από μια
άλλη φωτογραφία δίπλα
σε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ,
ένα είδος εξορκισμού από
το φάντασμα της συνόδου
κορυφής του Ελσίνκι του
2018, όπου ο Τραμπ, που
στέκεται δίπλα στον Πούτιν, υποτιμούσε τις πληροφορίες των ΗΠΑ στις
εκλογές του 2016 και είπε

Ο Charles Kupchan, ανώτερος συνεργάτης του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, αναφέρει ότι ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ Joe Biden δεν αναζητά προβλήματα στο εξωτερικό,
βλέπει την Κίνα ως το μεγάλο πρόβλημα και θέλει να
κάνει τις σχέσεις με τη Ρωσία » λιγότερο τοξικές. “
υπολογίζει ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν μπορεί να
αναζητά ανοίγματα για να
αρχίσει να απομακρύνει τη
Ρωσία από την Κίνα.
«Ο Πούτιν θα παίξει μπάλα
σε αυτό το μέτωπο; Όχι.
Θα αποφέρει καρπούς τα
επόμενα χρόνια; Ενδεχομένως», είπε.
Είναι σημαντικό να “επανεκκινήσετε έναν διάλογο”
Την Τετάρτη, η Ελβετία θα
είναι και πάλι στο κέντρο
της διεθνούς ίντριγκας.
Ήταν στην Γενεύη που ο
πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν

ότι δεν πίστευε ότι φταίει
η Ρωσία.
Αυτή η σύνοδος κορυφής
θα είναι πολύ διαφορετική
- πιο κοινωνικά και πολιτικά απομακρυσμένη, όπως
ταιριάζει στις εποχές.
“Νομίζω ότι πολλά μπορούν να πάνε στραβά”, δήλωσε η Λίπμαν, “αλλά είναι
σημαντικό, ανεξάρτητα
από το πόσο διαφορετικές
είναι οι στάσεις των δύο
προέδρων, ανεξάρτητα
από το πόσο βαθιά δυσπιστία, προσπαθούν και
καταφέρνουν να παραμείνουν ευγενικοί”
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Το NDP ανανεώνει τις εκκλήσεις για διατήρηση της Οικονομικής βοήθειας για το COVID στα 2.000 δολάρια το μήνα, στο
πλαίσιο της προσπάθειας να προωθήσει την ταυτότητα της
«πραγματικής αριστεράς»
OTTAWA — Ο Jagmeet
Singh επανέλαβε την έκκλησή του προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να σταματήσει μια προγραμματισμένη περικοπή
στο πρόγραμμα παροχών
τουCOVID-19, σε μια τελευταία προσπάθεια του
NDP να διακριθεί από τους
Φιλελεύθερους ως κόμμα
κοινωνικής συνείδησης.
Τον ερχόμενο Ιούλιο, η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση
σχεδιάζει να μειώσει το
επίδομα ανάκαμψης του
Καναδά (CRB) των 2.000
δολαρίων το μήνα στα
1.200 δολάρια, την πρώτη
μείωση από την αρχή της
πανδημίας. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση 40 τοις
εκατό σε ένα πρόγραμμα
που εξακολουθεί να μετρά
περισσότερους από ένα
εκατομμύριο παραλήπτες.
Το CRB, είναι παρόμοιο με
το Επίδομα Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών του
Καναδά (CERB) που υπήρχε
πριν από αυτό, έχει παραμείνει σημείο διαφωνίας
καθ ‹όλη τη διάρκεια του
COVID-19, με τους βιομηχανικούς ομίλους να λένε
ότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα με την εργασία και
θα έπρεπε να είχε μειωθεί
πριν από μήνες ως ένας
τρόπος για την επίκριση μιας οικονομικής ανάκαμψης. Οι προοδευτικοί
ακτιβιστές, εν τω μεταξύ,
αναφέρουν ότι οι ευάλωτοι
άνθρωποι χρειάζονται πιο
γενναιόδωρα και μόνιμα
προγράμματα κοινωνικής
στήριξης.
Ο αρχηγός του NDP Σινγκ,

κονομιών, σύμφωνα με
στοιχεία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
οδηγώντας ορισμένους να
ισχυρίζονται ότι η κυβέρΗ φιλελεύθερη κυβέρ- νηση Τρουντό ήταν υπερνηση είχε ήδη επιδιώξει βολικά γενναιόδωρη με τη
να μειώσει τις πληρωμές βοήθεια για την πανδημία.
στο πλαίσιο του CERB το
καλοκαίρι του 2020, αλλά Μια έρευνα της Καναδιυπαναχώρησε από αυτά τα κής Ομοσπονδίας Ανεξάρσχέδια λόγω πιέσεων από τητων Επιχειρήσεων τον
το NDP να διατηρήσει το Φεβρουάριο διαπίστωσε
ποσόν των παροχών βοη- ότι το 43 τοις εκατό των μιθείας στα 2.000 δολάρια κρών επιχειρήσεων δυσκοτο μήνα. Ο Σινγκ την εποχή λεύονταν να προσλάβουν
εκείνη το χαρακτήρισε άτομα επειδή πίστευαν ότι
«σημαντική νίκη» για το οι πρώην εργαζόμενοι «θα
κόμμα του, αλλά ο Μπίλαντ προτιμούσαν να συλλέανέφερε ότι το πρόγραμμα ξουν EI ή άλλα οφέλη που
πιθανότατα εξακολουθεί σχετίζονται με το COVID».
να θεωρείται ευρέως ως Ένα άλλο 34 τοις εκατό
λιασμού βελτιώνουν τους δημοφιλές προς όφελος ανέφερε ότι δεν αντιμετώπισε τέτοια προβλήματα.
ανθρώπους είναι πιο αι- των φιλελευθέρων.
σιόδοξοι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί Η ομοσπονδιακή κυβέρ- Εν τω μεταξύ, οι κενές
άνθρωποι που εξαρτώνται νηση του Καναδά έχει θέσεις εργασίας έχουν
μοιράσει συνολικά 19,17 αυξηθεί καθώς οι περιοαπό το CRB.”
δισεκατομμύρια δολάρια ρισμοί της πανδημίας σε
Ωστόσο, ανέφερε ότι το στο CRB από τις 6 Ιουνίου, διάφορες επαρχίες καταρκόμμα έχει αγωνιστεί να δι- φθάνοντας τα 1,9 εκα- γούνται σταδιακά.
ακριθεί από τους Φιλελεύ- τομμύρια διαφορετικούς
θερους υπό την ηγεσία του δικαιούχους. Η συνδυα- Η Στατιστική Υπηρεσία
Πρωθυπουργού Τζάστιν σμένη τιμή για το CRB και του Καναδά εκτιμά ότι
Τρουντό, ο οποίος τάσσε- το CERB ανέρχεται σήμερα υπήρχαν 632.700 κενές
ται υπέρ του είδους των στο ύψος των 93,25 δισε- θέσεις εργασίας σε εθνικό
επίπεδο τον Μάρτιο, τον
προγραμμάτων δαπανών κατομμυρίων δολαρίων.
τελευταίο μήνα για τον
που διακηρύσσονται από
οποίο υπάρχουν διαθέσιμα
Η
κυβέρνηση
του
Καναδά
το NDP. Η παγκόσμια πανστοιχεία, περίπου 100 μοέχει
δεχθεί
πιέσεις
και
από
δημία έχει περιπλέξει μόνο
αυτές τις προσπάθειες, τις δύο αρχές του CRB, με νάδες βάσης υψηλότερα
δήλωσε ο Μπελάντ, καθώς επιχειρηματικούς ομίλους από τα επίπεδα πριν από
ο Τρουντό προσπαθεί να να λένει ότι το πρόγραμμα την πανδημία. Ο τομέδιοχετεύει τεράστια ποσά έχει επιβραδύνει τις επα- ας φιλοξενίας κατέγραψε
χρημάτων φορολογουμέ- ναλήψεις στον ιδιωτικό το υψηλότερο ποσοστό
νων σε μόνιμα κοινωνι- τομέα, ιδιαίτερα μεταξύ κενών θέσεων εργασίας,
κά προγράμματα όπως η των μικρών επιχειρήσεων. με το 7,4 τοις εκατό των
θέσεων εργασίας να είναι
φροντίδα των παιδιών και
η διευρυμένη ασφάλιση Οι κατά κεφαλήν δαπά- κενές. Στον κατασκευαστινες της ομοσπονδιακής κό τομέα, οι κενές θέσεις
απασχόλησης.
κυβέρνησης έχουν γενικά εργασίας ανέρχονταν στο
“Θέλουν να διατηρήσουν ξεπεράσει τις δαπάνες 5, 8 τοις εκατό.
την ιδέα ότι εξακολουθούν άλλων ανεπτυγμένων οινα είναι η πραγματική αριστερά”, ανέφερε. “Είναι
κάτι σαν εμμονή μαζί τους,
γιατί αυτή είναι η ταυτότητά τους ως κόμμα.»

Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη

προέτρεψε την περασμένη
Τετάρτη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να μη προχωρήσει στη τη μείωση
του CRB, σε αυτό που οι
παρατηρητές θεωρούν ως
την τελευταία προσπάθεια
του NDP να πλαισιωθεί
ως το κόμμα συμπόνιας
των εργαζόμενων εν όψει
πιθανών εκλογών του φθινοπώρου.
Σε συνέντευξη Τύπου,
ο Σινγκ δήλωσε ότι το
κόμμα του έχει πιέσει για
επεκτάσεις σε μια σειρά
προγραμμάτων στήριξης,
συμπεριλαμβανομένων
όλων, από την υγειονομική περίθαλψη μέχρι τη
φαρμακευτική περίθαλψη
και βελτιώσεις στο Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα του
Καναδά. Σε προγράμματα
όπως το CRB, το NDP θα
«συνεχίσει να αγωνίζεται
για οικογένειες και ανθρώπους που χρειάζονται
βοήθεια», δήλωσε.
“Είμαστε αυτοί που εί-

μαστε σταθερά αφοσιωμένοι στη βελτίωση του
συστήματος υγείας, και
έχουμε δει επανειλημμένα
ότι ούτε οι Φιλελεύθεροι,
ούτε οι Συντηρητικοί, ούτε
ειλικρινά το Μπλοκ, ενδιαφέρονται για τη βελτίωση
της πρόσβασης σε αυτά τα
καθολικά κοινωνικά προγράμματα”, τόνισε.
Ο καθηγητής Δανιήλ Μπελάντ, διευθυντής του Ινστιτούτου McGill για τη Μελέτη του Καναδά, δήλωσε ότι
τυχόν αναπροσαρμογές
στο CRB είναι πιθανό να
κερδίσουν τη συμπάθεια
των ψηφοφόρων, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία
υιοθέτηση του προγράμματος.
“Απολύτως είναι ένα καλό
ζήτημα για αυτούς”, ανέφερε. “Αυτό είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα. Τα πράγματα βελτιώνονται όσον
αφορά την πανδημία και
καθώς τα ποσοστά εμβο-

Η Γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ κηρύσσεται πράσινη τη Δευτέρα, ύστερα
από τη μείωση των κρουσμάτων με την αύξηση των εμβολιασμών.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Πρώτη μεταξύ των υπολοίπων επαρχιών της καναδικής ομοσπονδίας η Γαλλόφωνη επαρχία αναμένεται
να πέσει στο χαμηλότερο
επίπεδο συναγερμού την
επόμενη Δευτέρα. Παράλληλα , ωστόσο, έγινε
γνωστό ότι ο ρυθμός των
εμβολιασμών παραμένει
αργός κυρίως μεταξύ των
νεαρών πολιτών της επαρχίας.
Με τα κρούσματα να μειώνονται και το ποσοστό
εμβολιασμού να αυξάνεται, ο πρωθυπουργός του
Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκώ,
δήλωσε ότι προχωρά σε
περαιτέρω χαλάρωση των
περιορισμών σε ολόκληρη
την επαρχία.
Από σήμερα Παρασκευή,
όσοι έχουν λάβει δύο δό-

σεις εμβολίου θα μπορούν
σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας υγείας
να συγκεντρώνονται σε
κλειστούς χώρους χωρίς
μάσκα. Μέγιστος αριθμός
συμμετοχής σε υπαίθρια
φεστιβάλ και άλλες παρόμοιες συγκεντρώσεις θα
είναι τρεις χιλιάδες πεντακόσια άτομα.
Τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου,
ολόκληρη η επαρχία θα
μπεί στην πράσινη ζώνη,
το χαμηλότερο επίπεδο
συναγερμού σύμφωνα με
το έγχρωμο σύστημα της
επαρχίας. Στις πράσινες
ζώνες, υπάρχουν περισσότερα ευεργετήματα όσον
αφορά τις συγκεντρώσεις
και τα ψυχαγωγικά αθλήματα. , έρχονται λιγότερες
μάσκες
Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκώ,
ανακοίνωσε επίσης μια

σημαντική χαλάρωση των
περιορισμών στη δημόσια
υγεία, καθώς τα κρούσματα COVID-19 μειώνονται
και οι εμβολιασμοί αυξάνονται.
Οι βασικοί δείκτες της πανδημίας παρουσιάζονται
σε μεγάλο βαθμό θετι-

κοί: οι ημερήσιοι αριθμοί
των κρουσμάτων έπεσαν
κάτω από τους 100 την
περασμένη Τρίτη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.
Τα ποσοστά νοσηλειών
και θανάτων είναι επίσης
χαμηλά.
Υπολογίζεται ότι συνολικά,

το 80 τοις εκατό
του επιλέξιμου
πληθυσμού έλαβε την πρώτη
δόση των εμβολίων ενώ ένα ποσοστό είκοσι τις
εκατό είχε εμβολιαστεί πλήρως
με δύο δόσεις.
Παρ’ όλα αυτά,
το ποσοστό συμμετοχής στον εμβολιασμό είναι
σημαντικά χαμηλότερο κάτω από
την ηλικία των 40
ετών. Η ομάδα
18-29 έχει το χαμηλότερο
ποσοστό, υπολογίζεται ότι
το 65 τοις εκατό των νέων
αποφεύγουν μέχρι στιγμής
τον εμβολιασμό.
Στη συνέντευξη Τύπου της
Τρίτης, μιλώντας ο Πρωθυπουργός της επαρχίας
Λεγκώ έκανε έκκληση για

ακόμα μια φορά προς την
νεολαία της επαρχίας να
συμμετάσχουν στον εμβολιασμό.
"Τους ζητάμε να το κάνουν
σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς τους γονείς και τους
παππούδες τους, έτσι ώστε
και να λάβουν συλλογική
ανοσία", ανέφερε, προσθέτοντας ότι η επαρχία
εξακολουθεί να εξετάζει το
ενδεχόμενο δημιουργίας
λαχειοφόρου αγοράς για
να τους ενθαρρύνει να
κλείσουν ραντεβού για να
εμβολιασθούν.
Τόσο ο Πρωθυπουργός,
όσο και ο διευθυντής δημόσιας υγείας της επαρχίας, Δρ Χοράσιο Αρρούντα,
δήλωσαν ότι οι θύλακες
των ανεμβολίαστων πολιτών συνεχίζουν να παραμένουν η μεγαλύτερη
συνέχεια στη σελίδα 12
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Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, το Κοινοβούλιο
βρίσκεται ακόμη σε δίλημμα
Δεν ήταν ήσυχοι oi 9 μήνες, αλλά η εκλογή της
ημερομηνίας των εκλογών παραμένει αβέβαιη
Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης
Όταν ξεκίνησε η δεύτερη
σύνοδος του 43ου Κοινοβουλίου τον περασμένο
Σεπτέμβριο, ειπώθηκε ότι
ο Καναδάς βρίσκεται σε
σταυροδρόμι. Εννέα μήνες
αργότερα, είναι δίκαιο να
πούμε ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
ένα δίλημμα στην πορεία
της.
Αυτό δεν συμβαίνει επειδή τίποτα δεν έχει συμβεί έκτοτε, αλλά επειδή
παραμένουν τόσα πολλά
ατακτοποίητα. Με τις πιθανές (και ενδεχομένως
ζωτικές) ομοσπονδιακές
εκλογές να διαγράφονται
η εαρινή συνεδρίαση της
Βουλής των Κοινοτήτων
ξεκινά τώρα.
Η Βουλή θα αναβληθεί
επίσημα κάποια στιγμή
αυτή την εβδομάδα. Οι
βουλευτές δεν θα επιστρέψουν έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Εάν η πρακτική του
παρελθόντος είναι κάποια
ένδειξη, οι τελευταίες ημέρες της εργασίας θα δουν
μια μικρή αναταραχή της
νομοθετικής δραστηριότητας – τα ποσοστά αυξάνονται, στην περίπτωση
αυτή, από την πιθανότητα ότι οι βουλευτές δεν
θα είναι πίσω όπως είχε
προγραμματιστεί το φθινόπωρο.
Με τον χρόνο να πιέζει,
η κυβέρνηση έχει δώσει
προτεραιότητα στο πέρασμα τεσσάρων νομοθεσιών, το C-30, που θα
εφαρμόζει μέτρα από τον
εαρινό προϋπολογισμό.
Το C-6, το οποίο θα απαγορεύει τη θεραπεία μετατροπής φύλλου. Το C-12,
η νομοθεσία της κυβέρνησης για την υπευθυνότητα
για το κλίμα · και το C-10,
το οποίο θα εφαρμόζει
καναδικούς κανονισμούς
ραδιοτηλεοπτικής μετά-

δοσης σε ορισμένους από
τους σημαντικότερους
διαδικτυακούς κόμβους
περιεχομένου.
Η έγκριση των περισσότερων ή όλων αυτών των νομοσχεδίων θα προσθέσει
πολλά στον κατάλογο της
νομοθεσίας που η κυβέρνηση μπόρεσε να περάσει
μέσω του Κοινοβουλίου
τους τελευταίους εννέα
μήνες. Ο κατάλογος αυτός
περιλαμβάνει νομοσχέδια
για την εντολή νέας κατάρτισης των δικαστών
σε θέματα σεξουαλικής
επίθεσης, για τη θέσπιση
του εορτασμού Εθνικής
Ημέρας για την Αλήθεια
και τη Συμφιλίωση, για την
τροποποίηση του όρκου
υπηκοότητας για την αναγνώριση των συνθηκών
του Καναδά με αυτόχθονες
πληθυσμούς και για την
εφαρμογή της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των
Αυτόχθονων Λαών. Το Κοινοβούλιο ψήφισε επίσης
τέσσερα νομοσχέδια για
την παροχή πανδημικής
βοήθειας σε άτομα και
επιχειρήσεις.
Άλλα νομοσχέδια που
έχουν κατατεθεί πρόσφατα ή κατά τα άλλα δεν κατάφεραν να προχωρήσουν
θα πεθάνουν στο χαρτί
παραγγελίας σε περίπτωση εκλογών - συμπεριλαμβανομένου του C-22, το
οποίο θα καταργούσε μια
σειρά υποχρεωτικών οδηγιών ελάχιστης καταδίκης.
Υπάρχουν ακόμη βασικά
κομμάτια του φιλελεύθερου προγράμματος σε
αυτά τα νομοσχέδια - στοιχεία που θα μπορούσαν να
έχουν διαρκή αντίκτυπο
στην ομοσπονδιακή πολιτική, ανεξάρτητα από
το ποιος είναι στην εξουσία. Μεταξύ άλλων, το
νομοσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει τη

Η πρωθυπουργός Justin Trudeau δίνει στην υπουργό των Οικονομικών Chrystia
Freeland τους αντίχειρες μετά την παράδοση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού
στη Βουλή των Κοινοτήτων νωρίτερα αυτό το έτος. Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει τη μεταφορά ομοσπονδιακής χρηματοδότησης σε επαρχίες για να
ξεκινήσει η καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος παιδικής φροντίδας και πρώιμης
μάθησης.
μεταφορά ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στις
επαρχίες για να ξεκινήσει
η καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος παιδικής
μέριμνας και πρώιμης μάθησης.
Αλλά η ομιλία του θρόνου
τον Σεπτέμβριο οραματιζόταν πολύ περισσότερα
από ό, τι θα μπορούσε
να γίνουν σε εννέα μήνες.
Τότε, η αντιμετώπιση του
διλήμματος σήμαινε την
εξεύρεση τρόπου ανοικοδόμησης της οικονομίας, καθώς θα υπήρχε
σεβασμός στα διδάγματα
της πανδημίας και στην
επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής.
Τον Δεκέμβριο, οι Φιλελεύθεροι κυκλοφόρησαν
ένα ενημερωμένο σχέδιο για το κλίμα και στη
συνέχεια δέσμευσαν τον
Καναδά σε έναν νέο στόχο
εκπομπών. Τον Απρίλιο,
η υπουργός Οικονομικών
Chrystia Freeland κατέθεσε έναν προϋπολογισμό
που έκανε ένα διάλειμμα
στην πολιτική ορθοδοξία
της λιτότητας πριν από το
2015.

Οι μήνες από τον Σεπτέμβριο έδωσαν στην κυβέρνηση νέους λόγους για την
αίσθηση του επείγοντος. Η
ανακάλυψη λειψάνων παιδιών κοντά σε ένα πρώην
σχολείο οικοτροφείου στο
Kamloops της Βρετανικής
Κολομβίας. Η δολοφονία τεσσάρων μελών μιας
μουσουλμανικής οικογένειας στο Λονδίνο, Οντάριο. Στρατιωτικοί ηγέτες
που υποτιμήθηκαν για τη
σεξουαλική κακή συμπεριφορά. Η εκλογή νέου
προέδρου στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Η νέα προθυμία
των επαρχιακών κυβερνήσεων να παίζουν με το
Σύνταγμα.
Αυτά όλα είναι μεγάλα
πράγματα - μεγάλα πράγματα για τα οποία οι Συντηρητικοί και οι Νέοι Δημοκράτες ενδέχεται σύντομα
να κάνουν ανταγωνιστικές
προσφορές στους ψηφοφόρους που μπορούν να
συζητηθούν σε μια προεκλογική εκστρατεία.
Η εικασία σχετικά με το
χρονοδιάγραμμα των
εκλογών γενικά δεν αξίζει
τον κόπο, αλλά δεν είναι
δύσκολο να δούμε τα πε-

ριγράμματα μιας Φθινοπωρινής εκστρατείας να
ενώνονται.
Με τον τρέχοντα ρυθμό,
οι περισσότεροι Καναδοί
άνω των 12 ετών πρέπει
να εμβολιαστούν πλήρως
μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το Κοινοβούλιο,
εν τω μεταξύ, είναι όλο και
πιο κατακερματισμένο. Η
κυβέρνηση διαμαρτύρεται
έντονα ότι τα κόμματα της
αντιπολίτευσης είναι υπερβολικά μη συνεργάσιμα
ενώ η αντιπολίτευση και η
κυβέρνηση βρίσκονται σε
αδιέξοδο για την πρόσβαση σε μυστικά κυβερνητικά έγγραφα.
Μια στιγμή για ξεκούραση
Τουλάχιστον, οι Συντηρητικοί δεν φαίνεται να ανησυχούν να δώσουν στον πρωθυπουργό μια δικαιολογία
για να ζητήσει από τον
γενικό κυβερνήτη εκλογές.
Ή ίσως έχουν αποφασίσει
ότι ο πρωθυπουργός θα
πάει ανεξάρτητα, έτσι θα
μπορούσαν επίσης να κάνουν τα πράγματα όσο το
δυνατόν πιο δύσκολα στο
μεταξύ διάστημα.
Στα σχόλιά του την Παρασκευή, ο Justin Trudeau

επέκρινε τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα
τους Συντηρητικούς, για
αυτό που χαρακτήρισε
ως θλιβερή συμπεριφορά
(να είστε βέβαιοι ότι τα
κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι πολύ κολακευτικά όταν μιλούν για
την κυβέρνησή του). Είναι
κάτι που αναμένεται να
πει ένας πρωθυπουργός
που προγραμματίζει μια
προεκλογική εκστρατεία.
Αλλά πιθανώς θα ήταν λάθος να υποθέσουμε ότι μια
Φθινοπωρινή εκστρατεία
είναι αναπόφευκτη. Πρώτον, οι τελευταίοι εννέα
μήνες μας έδειξαν ότι οι
πανδημίες είναι πεισματάρικα πράγματα που δεν
σέβονται τα χρονοδιαγράμματα.
Εξακολουθεί να είναι απολύτως πιθανό οι βουλευτές να επιστρέψουν στις
έδρες τους - ουσιαστικά
ή με άλλο τρόπο - στις
20 Σεπτεμβρίου. Και ίσως
να βρουν έναν τρόπο να
διατηρήσουν αυτό το
Κοινοβούλιο μέχρι τον
Οκτώβριο του 2023, όταν
πρόκειται να γίνουν οι επόμενες προγραμματισμένες
εκλογές.
Με άλλα δύο χρόνια, αυτή
η κυβέρνηση θα μπορούσε να καθορίσει καλύτερα
την ημερήσια διάταξη που
καθόρισε τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Και πάλι, θα
μπορούσε να κάνει ακόμα
περισσότερα με άλλα τέσσερα χρόνια και με πλειοψηφία στο Σώμα. Οι νέες
εκλογές θα μπορούσαν να
δώσουν στους Φιλελεύθερους αυτήν την πλειοψηφία - ή θα μπορούσαν να
πάρουν τα πάντα μακριά
από αυτούς.
Αλλά με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, το καλοκαίρι του
2021 μπορεί να είναι μια
στιγμή για ανακούφιση
και ξεκούραση προτού
αποφασισθεί να γίνει μια
επιλογή.

Μια ταραχώδης εβδομάδα για τους Πράσινους της Annamie
Paul θα αντηχεί σε όλη την ομοσπονδιακή πολιτική
Η Πώλ επέζησε μιας έκτακτης συνεδρίασης αυτήν την εβδομάδα, αλλά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ψηφοφορία μη εμπιστοσύνης τον Ιούλιο

Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης
Οι ταραχές και οι κατηγορίες που κατακλύζουν τους
Πράσινους της Annamie
Paul είναι προφανώς ένα
σημαντικό πρόβλημα για
το κόμμα και την αρχηγό
του - αλλά ο ξεδιπλωμένος
πόλεμος των λέξεων φαίνεται να αποτελεί ολοένα
και πιο πιθανή οπισθοδρόμηση για την καναδική
πολιτική.
Πριν από οκτώ μήνες, η
νίκη της Πωλ στον αγώνα
της ηγεσίας των Πράσινων
φάνηκε να εμφυσάει νέα
ζωή τόσο στο κόμμα όσο
και στην εθνική πολιτική
σκηνή. Όχι μόνο ήταν μια
φρέσκια και εντυπωσιακή
παρουσία για ένα κόμμα
που μόλις είχε αποκτήσει
νέα θέση στη Βουλή των
Κοινοτήτων, η Πώλ ήταν

μεγάλου πολιτικού κόμματος είναι δύσκοοη και λίγοι
νέοι ηγέτες, αν υπάρχουν,
έχουν μια απόλυτα ομαλή
στιγμή από την πρώτη
τους προσπάθεια. Έτσι,
κάποιο είδος αναταραχής
ήταν αναπόφευκτο. Αλλά
ο μήνας του μέλιτος της
Πωλ έχει πλέον φτάσει σε
ένα ιδιαίτερα ξαφνικό και
εκρηκτικό τέλος.
Τα πρώτα σημάδια προβλήματος εμφανίστηκαν
τον Απρίλιο, όταν η Τορόντο Σταρ ανέφερε ότι το
Πράσινο Κόμμα «διακατέχονταν από εσωτερική διαφωνία». Ακόμη χειρότερα,
Η Annnamie Paul λέει ότι η κίνηση για την απομάκρυνσή της ως ηγέτη των Πραένας από τους υποστηρισίνων έχει κίνητρα σε έναν συνδυασμό ρατσισμού και σεξισμού που δεν έχει να
κτές της Πώλ υπέθεσε ότι
αντιμετωπίσει κανένας ομοσπονδιακός ηγέτης.
οι προκλήσεις και οι διαεπίσης μια Μαύρη, Εβρα- εκλεγμένη ηγέτης ενός με- στιγμή”, είπε όταν κέρδισε φωνίες που αντιμετώπιζε
ϊκής καταγωγής γυναίκα γάλου εθνικού κόμματος. την ηγεσία.
μπορεί να εντοπιστούν
- η πρώτη Μαύρη Καναδή “Αυτή είναι μια ιστορική Το να ηγείται κάποιος ενός στη φυλή, το φύλο και τη

θρησκεία της Πωλ.
Στη συνέχεια ήρθε η διαφωνία αυτού του μήνα
σχετικά με τη θέση του
κόμματος σχετικά με τη
σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ
και Παλαιστινίων. Δύο από
τους τρεις βουλευτές του
κόμματος, ο Paul Manly και
ηJenica Atwin, αντιτάχθηκαν στη δήλωση της Paul
σχετικά με την κατάσταση.
Ένας από τους συμβούλους της Πωλ απάντησε
απειλώντας να εργαστεί
για να τους νικήσει στις
επόμενες εκλογές. Λίγο
αργότερα, η Atwin πέρασε
στους Φιλελεύθερους.
Ο Manly και η πρώην ηγέτης Elizabeth May κατηγόρησαν δημόσια αυτήν
την απειλή του συμβούλου
συνέχεια στη σελίδα 12
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Μια ταραχώδης εβδομάδα για τους Πράσινους της Annamie
Paul θα αντηχεί σε όλη την ομοσπονδιακή πολιτική
συνέχεια από τη σελίδα11
για την απομάκρυνση της
Atwin, αλλά η Paul απέρριψε αυτήν την πρόταση. Στη
συνέχεια ήρθε μια κίνηση
εναντίον της Paul μέσα
στο κόμμα και ένα αίτημα
από το ομοσπονδιακό του
συμβούλιο να αποκηρύξει
τα σχόλια του συμβούλου
της.
Αυτό μας φέρνει στην εμφάνιση της Paul ενώπιον
δημοσιογράφων το απόγευμα της Τετάρτης.
«Θεσμικοί φύλακες»
Προφανώς προ τιθέμενη
να δείξει περιφρόνηση και
αποφασιστικότητα, η Πωλ
επικεντρώθηκε στην πρωτοποριακή φύση του ποια
είναι και τη δέσμευσή της
να κάνει το Πράσινο Κόμμα “το πιο ανοιχτό κόμμα
στην καναδική πολιτική.”
Αλλά αυτό το είδος της
αλλαγής, είπε, “θεωρείται συχνά ως απειλή για
τους υφιστάμενους θεσμικούς φύλακες.” Μια ομάδα
πράσινων αξιωματούχων,
ισχυρίστηκε, αντιτάχθηκε
στην αλλαγή που ήθελε αυτή να επιφέρει και
προσπάθησε να επιβάλει
ψήφο μη εμπιστοσύνης

Η βουλευτής Jenica Atwin μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αφού έγινε τρίτη
βουλευτής του Green Party τον Οκτώβριο του 2019. Η Atwin εντάχθηκε στους κυβερνώντες Φιλελεύθερους στις αρχές του μήνα. (Keith Minchin / The Canadian Press)
εναντίον της στηριζόμενη
σε ρατσιστικούς και σεξιστικούς ισχυρισμούς.
Τότε γύρισε τα βλέμματά
της στους Φιλελεύθερους
και τον Τζάστιν Τρουντού.
Η Πωλ χαρακτήρισε την
προσέγγιση του Φιλελεύθερου Κόμματος στην
Atwin ως «κυνική» και

«άνανδρη». Με τη συμμετοχή του κόμματός του
στην αλλαγή ης Atwin, η
Paul είπε, ο Trudeau είχε
αποδείξει ότι δεν ήταν
σύμμαχος της διαφορετικότητας των Καναδών
και όχι φεμινιστής. Τον
κατηγόρησε ότι έσπρωξε
«ισχυρές, ικανές, ικανές»
γυναίκες έξω από
την πολιτική και
είπε, «Είμαι μία
γυναίκα που δεν
θα την απομακρύνει από την
πολιτική».
Στο ανταγωνιστικό ομαδικό άθλημα της κομματικής πολιτικής, οι
δυσαρεστημένοι
βουλευτές μερικές φορές καταλήγουν να αλλάζουν πλευρές και
εάν η Πωλ θέλει
να υποστηρίξει
Υπότιτλος: Η πρώην ηγέτης του Πράσινου Κόμματος μια κατηγορία ότι αυτή η
Ελισάβετ Μάι, δεξιά, καλωσόρισε τον βουλευτή του διασταύρωση ήταν μοναNDP Pierre Nantel στους Πράσινους το 2019.
δικά απαράδεκτη, πρέπει

να προσφέρει πολύ περισσότερες εξηγήσεις για
το γιατί.
Πριν από λιγότερο από
δύο χρόνια, για παράδειγμα, η Μαίη καλωσόρισε
τον Pierre Nantel από το
NDP, αφού μίλησε μαζί του
για «αρκετό χρόνο». Ήταν
λάθος;
Φυσικά, κατηγορώντας
τους Φιλελεύθερους για
την απόφαση της Atwin
φαίνεται επίσης να υποδηλώνει ότι η Atwin στερείται
της επιλογής της.
Αυτό που δεν είπε ηPaul
την Τετάρτη το απόγευμα
ήταν ότι ο σύμβουλός της
έκανε λάθος να επιτεθεί
στους βουλευτές του κόμματός της. Αλλά ότι οι βοηθοί ενός ηγέτη δεν πρέπει
να δεσμευτούν δημοσίως
να νικήσουν τους βουλευτές ενός κόμματος μοιάζει
με μια αρκετά κατανοητή
προσδοκία - ακόμη και αν
η Πωλ δεν συμφωνεί ότι
η αποχώρηση της Atwin
μπορεί να εντοπιστεί πίσω

σε αυτήν την επίθεση.
Το αν η Πωλ έχει υπάρξει
θύμα ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων από
τους Πράσινους μπορεί να
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί οριστικά χωρίς πλήρη προβολή των γεγονότων, αλλά είναι προφανώς
μια κατηγορία που αξίζει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Είναι πιθανό όποιος διαδέχτηκε τη Μαίη ως αρχηγός
να αντιμετωπίσει κάποιες
προκλητικές διαταραχές
στο κόμμα. Αλλά ο ρατσισμός και ο σεξισμός
είναι πολύ πέρα από κάθε
κατανοητό επίπεδο δυσλειτουργίας.
Αυτές είναι κατηγορίες που
πρέπει να υπολογίσει το
Πράσινο Κόμμα, ακόμη και
καθώς υποτίθεται ότι προετοιμάζεται για την πιθανότητα μιας Φθινοπωρινής
εκλογικής αναμέτρησης. .
Σκληρή ανάβαση στην
ανταγωνιστικότητα
Είναι πιθανό το Πράσινο
Κόμμα ποτέ να μην γίνει
καθοριστικός παράγοντας
στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Έχει εκλέξει μόνο τρία άτομα στο
Κοινοβούλιο και επί του
παρόντος οι προβλέψεις
το κατατάσσουν στο 6,5
τοις εκατό. Παρά το γεγονός του όταν η Πωλ έγινε
ηγέτης λέχθηκε ότι οι Πράσινοι θα προσπαθούσαν
να αμφισβητήσουν το NDP,
οι πιθανότητες αυτού του
γεγονότος απομακρύνονται όλο και περισσότερο.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
αυτό που συμβαίνει τώρα
με τους Πράσινους είναι
ένα μικρό ζήτημα.
Ενώ ήταν αυτή ήταν το
κόμμα μιας γυναίκας, η
Μαίη μπόρεσε να διακριθεί ως μια σχετική φωνή σε
δύο ζωτικά ζητήματα - την
κλιματική αλλαγή και την
κατάσταση του Κοινοβου-

λίου. Όποια και αν ήταν η
σκέψη για τις προτεινόμενες λύσεις της, προκαλούσε πάντα τα άλλα κόμματα
να κάνουν περισσότερα ή
να κάνουν καλύτερα.
Από την άποψη αυτή, η
εθνική συζήτηση επωφελήθηκε από την παρουσία
των Πρασίνων στη Βουλή
των Κοινοτήτων. Ήταν ένα
κόμμα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει όλες
τις καθιερωμένες μάρκες,
συμπεριλαμβανομένου
του NDP, το οποίο θέλει
να θεωρεί τον εαυτό της
ως πάντα στο προβάδισμα
της δημόσιας πολιτικής
και των κοινωνικών ανησυχιών.
Υπό την ηγεσία της Πώλ το
επόμενο μεγάλο ζήτημα
των Πρασίνων θα μπορούσε να είναι η διαφορετικότητα.
Αλλά εκτός από την
απώλεια μιας δυνητικά
χρήσιμης δύναμης στην
ομοσπονδιακή πολιτική,
το Πράσινο Κόμμα που
καταρρέει θα είχε επίσης
σημασία λόγω της σημασίας της ιστορίας της Paul
ως ηγέτη. Εάν η ηγεσία της
πρώτης Μαύρης γυναίκας
που ηγείται ενός μεγάλου
εθνικού κόμματος καταλήξει σε καταστροφή, θα
ήταν μια οπισθοδρόμηση
που έχει τη δυνατότητα να
αντηχήσει πολύ πέρα από
το Πράσινο Κόμμα ή τον
εκλογικό χάρτη.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι
Φιλελεύθεροι δεν πρέπει να έχουν πρωινό με
οποιονδήποτε Πράσινο
βουλευτή που είναι πρόθυμος να συναντηθεί.
Αλλά αυτό σημαίνει ότι
αυτό που παίζει τώρα με
τους Πράσινους είναι κάτι
περισσότερο από το πολιτικό δράμα ενός μικρού
κόμματος.

Συνελήφθη ένας άνδρας έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού
του Οντάριο, ο οποίος απειλούσε με μαχαίρι στο χέρι του.
Του Γιάννη Σ. Σαραϊδάρη
Τορόντο -Συνελήφθη ένας
άνδρας με κατηγορίες για
απειλές έξω από το σπίτι του Πρωθυπουργού
της επαρχίας του Οντάριο
Νταγκ Φορντ, ενώ κρατούσε στο χέρι του ένα μεγάλο
μαχαίρι.
Μιλώντας σχετικά εκπρό-

σωπος του Πρωθυπουρ- Φορντ στο Τορόντο με ένα
γού Φορντ δήλωσε ότι το «μεγάλο χασαπομάχαιρο”.
συμβάν πραγματοποιήθηΠρόσθεσε δε ότι ένας
κε τη Δευτέρα.
αστυνομικός της επαρχιαΗ Ιβάνα Γιέλιτς, διευθύ- κής αστυνομικής δύναμης
ντρια του γραφείου επι- του Οντάριο ( ΟΠΠ), που
κοινωνίας του Πρωθυ- βρισκόταν σε υπηρεσία
πουργού δήλωσε ότι ο στο χώρο, συνέλαβε τον
κατηγορούμενος εμφανί- άνδρα.
στηκε έξω από το σπίτι των

χιακής αστυνομίας του άνδρας φέρεται να έκοψε
Οντάριο επιβεβαίωσε τη λάστιχα σε «πολλαπλά
οχήματα» πριν πλησιάσει
σύλληψη.
το σπίτι.
Η αστυνομία του Τορόντο,
η οποία ανέλαβε την έρευ- Ο 44χρονος άνδρας από
να, ανέφερε σε δήλωσή το Τορόντο κατηγορήθητης ότι το γεγονός πραγμα- κε για κατοχή όπλου για
τοποιήθηκε λίγο πριν τις 6 επικίνδυνο σκοπό και 11
κατηγορίες για πρόκληση
μ.m. τη Δευτέρα.
ανησυχίας.
Εκπρόσωπος της επαρΗ αστυνομία ανέφερε ότι ο
“Ο πρωθυπουργός ευχαριστεί τον αξιωματικό
για τη ταχεία δράση και
το θάρρος του, ο οποίος
προέβη στη σύλληψη του
ατόμου χωρίς να βλάψει
κανέναν εμπλεκόμενο στο
συμβάν», σύμφωνα με την
δήλωση της ομιλήτριας.

Η Γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ κηρύσσεται πράσινη τη Δευτέρα, ύστερα από
τη μείωση των κρουσμάτων με την αύξηση των εμβολιασμών.
συνέχεια από τη σελίδα 10
απειλή, ειδικά δεδομένης
της αύξησης της πιο μεταδοτικής παραλλαγής
δέλτα, του COVID-19 που
εντοπίστηκε για πρώτη
φορά στην Ινδία.
"Εάν υπάρξει κάποιο μέρος
όπου υπάρχουν μη εμβολι-

ασμένοι πολίτες, υπάρχει
κίνδυνος να εισχωρήσει
και να κάνει τους ανθρώπους πολύ άρρωστους",
δήλωσε ο Αρρούντα.
Η παραλλαγή Δέλτα υπήρξε πηγή πολλών κρουσμάτων στο Οντάριο, πλην
όμως παραμένει υπό έλεγχο στην επαρχία του Κε-

μπέκ, όπου έχουν υπάρξει
μόνο 35 καταγεγραμμένα
κρούσματα.
Σύμφωνα με δήλωσε του
Λεγκώ η αύξηση των
κρουσμάτων στο Ηνωμένο
Βασίλειο αποτελεί προειδοποιητική ιστορία για το
πόσο γρήγορα μπορούν
να αλλάξουν τα πράγμα-

τα. Είπε ότι η λήψη δύο
δόσεων εμβολίου είναι ο
καλύτερος τρόπος για να
αποφευχθεί ένα επιβλαβές
τέταρτο κύμα.
Οποιοδήποτε άτομο 25
ετών και άνω δικαιούται να
επισπεύσει το δεύτερο ραντεβού, καθώς η επαρχία
έχει μεγάλο αριθμό διαθέ-

σιμων εμβολίων Moderna.
Ο υπουργός Υγείας της
επαρχίας Κρίστιαν Ντουμπέ, ενθάρρυνε εκείνους
που ήδη έλαβαν τη πρώτη
δόση του εμβολίου της
Pfizer να σπεύσουν να κάνουν και την δεύτερη με τη
Moderna αν θέλουν.
Το ίδιο ισχύει και για άτο-

μα τα οποία πέρασαν ένα
επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19 και θέλουν μια
δεύτερη δόση προκειμένου να συμμορφωθούν
με τις σχετικές οδηγίες και
τις ταξιδιωτικές απαιτήσεις μπορούν επίσης να
κάνουν το ίδιο.
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«Τοξικότητα» και «κωλυσιεργία »: Ο Trudeau λέει στους
Καναδούς ότι το Κοινοβούλιο είναι δυσλειτουργικό
Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρη
OTTAWA - Οι Φιλελεύθεροι
κατηγόρησαν το Κοινοβούλιο ότι είναι τοξικό για
το πρόγραμμα της μειοψηφίας τους, ενώ οι Συντηρητικοί της Αντιπολίτευσης
λένε ότι τα θεσμικά όργανα
του Καναδά είναι χωρίς
πόρους υπό την κυβέρνηση του Τρουντού – ενδεικτικό του θερμαινόμενου
κλίματος και της αύξησης
των υποθέσεων ότι οι ψηφοφόροι ενδέχεται σύντομα να κατευθυνθούν στις
κάλπες.
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau και οι υπουργοί
του διαμαρτύρονται για
τους Συντηρητικούς που
χρησιμοποιούν διαδικαστικές τακτικές καθυστέρησης για να σταματήσουν
οι ψηφοφορίες από εκκρεμείς νομοθετικές πράξεις,
καθώς ο χρόνος κυλάει
να περάσει πριν από τη
διακοπή της Βουλής των
Κοινοτήτων για το καλοκαίρι την Τετάρτη.
Ένα νομοσχέδιο που ξεπέρασε ένα νομοθετικό
εμπόδιο την Τρίτη ήταν η
προτεινόμενη απαγόρευση της κυβέρνησης για την
ευρέως καταδικασμένη
πρακτική της προσπάθειας να αλλάξει η LGBTQ
ταυτότητα κάποιου σε ετεροφυλόφιλο, το οποίο οι
Φιλελεύθεροι επανέφεραν
το περασμένο φθινόπωρο
μετά την διακοπή του Κοινοβουλίου το καλοκαίρι.
Η απαγόρευση της θεραπείας μετατροπής πέρασε
το Σώμα σε διάσπαση 26363, με μόνο τους συντηρητικούς βουλευτές μαζί με
το πρώην μέλος του κόμματος και τον ανεξάρτητο
βουλευτή Derek Sloan να
καταψηφίσουν.
Με 62 από τους 119 Συντηρητικούς να βγαίνουν
ενάντια στο νομοσχέδιο,
με σκοπό να προστατεύσουν όσους είναι ΛΟΑΤΚ
από το να βιώσουν την
επιβλαβή πράξη, ο ηγέτης

Erin O’Toole πρέπει να
συμφιλιώσει την ψηφοφορία με το μήνυμά του για
κοινωνικά ζητήματα και
ότι εκσυγχρονίζει το κόμμα για να ασκήσει έφεση
σε περισσότερους ψηφοφόρους όποτε πραγματοποιούνται οι επόμενες
εκλογές.
Η αβεβαιότητα σχετικά με
το πού βρισκόταν ο πρώην
ηγέτης Andrew Scheer σε
θέματα LGBTQ, καθώς και
γύρω από την άμβλωση,
τον έκαμψε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του
2019.
Από τότε που έγινε ηγέτης,
ο O’Toole έχει πει επανειλημμένα ότι είναι υπέρ της
επιλογής και υπερασπίζεται τα δικαιώματα LGBTQ.
Την Τρίτη, ψήφισε υπέρ
της απαγόρευσης της θεραπείας μετατροπής, ενώ
ο Scheer και ο αναπληρωτής ηγέτης Candice Bergen
δεν το έκαναν.
Σε δήλωση που εκδόθηκε
μετά την ψηφοφορία, ο
κριτικός της δικαιοσύνης
του κόμματος επανέλαβε
ότι οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν την απαγόρευση της θεραπείας μετατροπής. Ωστόσο, είπε ότι

υπάρχουν ανησυχίες ότι
ο ορισμός των πρακτικών
των Φιλελευθέρων είναι
πολύ ευρύς και απειλεί να
παραβιάσει την ικανότητα
των ανθρώπων να μιλούν
ελεύθερα για σεξ και θέματα φύλου.
“Οι συντηρητικοί έχουν δεσμευτεί να διασφαλίσουν
ότι υπάρχουν προστατευτικά μέτρα για την απαγόρευση της θεραπείας
μετατροπής στον Καναδά
και ότι ο νόμος στοχεύει
στις καταναγκαστικές πρακτικές και όχι στις συνομιλίες”, ανέφερε η δήλωση
του Rob Moore.
Νωρίτερα την ίδια μέρα,
ο Τρουντό είπε ότι χαιρέτισε τον κοινοβουλευτικό
έλεγχο του έργου της κυβέρνησης.
Όμως, είπε, το βρήκε ενοχλητικό να δει πρόσφατα
βουλευτές της αντιπολίτευσης να φέρουν τον
επικεφαλής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του
Καναδά για να ντροπιασθεί δημόσια ενώπιον της
Βουλής των Κοινοτήτων
χρησιμοποιώντας κοινοβουλευτικούς κανόνες για
αποτυχία κοινοποίησης
πληροφοριών.

Οι συντηρητικοί λένε ότι
ο οργανισμός πρέπει να
εξηγήσει γιατί δύο επιστήμονες συνοδεύτηκαν από
το υψηλότερο εργαστήριο
ασφαλείας του Καναδά
στο Γουίνιπεγκ πριν από
δύο χρόνια και τελικά απολύθηκαν, επισημαίνοντας
πιθανές ανησυχίες για την
ασφάλεια που αφορούν
την Κίνα.
Ο Trudeau είπε ότι η συμβουλή του προέδρου της
PHAC, Iain Stewart, που
επεσήμανε ότι οδήγησε
την υπηρεσία μέσω της
πανδημίας COVID-19, έγινε
για «καθαρά κομματικούς
πολιτικούς σκοπούς».
“Έχουμε δει ένα επίπεδο
κωλυσιεργίας και τοξικότητας στο κοινοβούλιο
που προκαλεί πραγματική ανησυχία”, δήλωσε ο
Trudeau έξω από τα σκαλιά
του Rideau Cottage, όπου
βρίσκεται σε απομόνωση
σύμφωνα με τους κανόνες
του COVID-19 μετά από
ένα ταξίδι στην Ευρώπη
για να συμμετάσχει σε διεθνείς συναντήσεις.
Σε μια δήλωση, ο Νέος
Δημοκρατικός ηγέτης
Jagmeet Singh απέρριψε
τους ισχυρισμούς, λέγο-

ντας “εάν ο πρωθυπουργός
προχωρήσει σε εκλογές,
δεν οφείλεται στο γεγονός
ότι το Σώμα δεν λειτουργεί,
αλλά επειδή είναι ένα παιχνίδι για να προσπαθήσει
να αποκτήσει περισσότερη
δύναμη.”
Οι Συντηρητικοί πρόσθεσαν ότι το επιχείρημα των
Φιλελευθέρων στερείται
αξιοπιστίας, δεδομένου ότι
το περασμένο καλοκαίρι
η κυβέρνηση διέκοψε τις
εργασίες του Κοινοβουλίου για να αποτρέψει τις
επιτροπές από το να ερευνήσουν το αμφιλεγόμενο
ζήτημα των WE με αποτέλεσμα να αλλάξουν το
νομοθετικό πρόγραμμα.
Ο κριτικός των συντηρητικών για τις εξωτερικές
υποθέσεις Μάικλ Τσονγκ
επεσήμανε επίσης την Τρίτη τις διαμάχες για τα μη
εργαστηριακά έγγραφα.
Είπε ότι η επανειλημμένη
αποτυχία της κυβέρνησης
και του οργανισμού να
τους παραδώσει, παρά την
εντολή των Κοινοτήτων
να το πράξει, αποτελεί
μέρος της απόδειξης ότι
το σύστημα υπό την Φιλελεύθερη διακυβέρνηση
δεν λειτουργείάσει.
“Η πανδημία έχει αφήσει γυμνή την κατάσταση
των θεσμών μας”, είπε στο
Σώμα.
Ο Τσονγκ εξήγησε λεπτομερώς πώς τα σκάνδαλα
οδήγησαν τον Καναδά να
βρίσκεται σήμερα χωρίς
γενικό κυβερνήτη και οκτώ
ανώτερους στρατιωτικούς
αξιωματούχους να αφήνουν τις θέσεις τους λόγω
αθέμιτων ισχυρισμών.
«Η κυβέρνηση περιφρονεί
το Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση δεν αξίζει άλλη εντολή. Η κυβέρνηση πρέπει να
φύγει », είπε ο Τσονγκ.
Ο Οκτώβριος θα σηματοδοτήσει δύο χρόνια
από την επανεκλογή του
Trudeau μετά την πρώτη
κυβέρνηση πλειοψηφίας
το 2015.

Το νομοσχέδιο εκτέλεσης
του προϋπολογισμού των
Φιλελευθέρων συγκαταλέγεται μεταξύ των νομοθετικών κειμένων που
συζητούνται ακόμη στο
Σώμα.
Ο Trudeau είπε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησής
του να κατοχυρώσει τον
στόχο του Καναδά να επιτύχει καθαρές μηδενικές
εκπομπές έως τα μέσα του
αιώνα - που εισήχθη το
περασμένο φθινόπωρο μπορεί να συμβεί με τη βοήθεια του Bloc Québécois
και του NDP.
Οι Φιλελεύθεροι διαλάλησαν επίσης την πρόοδό τους στον έλεγχο των
πυροβόλων όπλων την
Τρίτη, με τον Τρουντού
και τον υπουργό Δημόσιας
Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ να
επισημαίνουν δύο διατάξεις ενός νόμου του 2019
που πρόκειται να τεθούν
σε ισχύ στις 7 Ιουλίου.
Οι έλεγχοι ιστορικού αδειών όπλων θα καλύπτουν
μια διάρκεια ζωής παρά
τα τελευταία πέντε χρόνια,
και απαιτείται άδεια μεταφοράς για περιορισμένα
και απαγορευμένα πυροβόλα όπλα στις περισσότερες τοποθεσίες.
Σε μια συνεδρίαση αργά
το βράδυ της συνεδρίασης
της Βουλής της Δευτέρας,
οι προτεινόμενες αλλαγές
των Φιλελευθέρων στον
Νόμο περί Ραδιοτηλεόρασης του Καναδά υιοθετήθηκαν σε μια τρίτη ανάγνωση για να αποσταλούν
στη Γερουσία.
Οι συντηρητικοί βουλευτές αντιτάχθηκαν σθεναρά
στο νομοσχέδιο C-10 και
το καταψήφισαν, λέγοντας
ότι δίνει στην κυβέρνηση εξουσίες να ρυθμίζει
τα κοινωνικά μέσα των
Καναδών και είναι μια επίθεση κατά της ελεύθερης
έκφρασης.

Τα απαγορευτικά συνοριακά μέτρα παύουν τον Ιούλιο
για τους πλήρως εμβολιασμένους Καναδούς
Ι. Σαραϊδάρης
OTTAWA – Οι πλήρως εμβολιασμένοι Καναδοί που
επιστρέφουν στον Καναδά
θα είναι σύντομα σε θέση
να αποφύγουν την υποχρεωτική καραντίνα, εφόσον οι εξετάσεις δείχνουν
αρνητικό αποτέλεσμα για
το COVID-19.
Ο υπουργός Δημόσιας
Ασφάλειας Μπιλ Μπλερ
δήλωσε τη Δευτέρα ότι η
κυβέρνηση εξακολουθεί
να προτρέπει τους πολίτες
να μην ταξιδεύουν διεθνώς
αυτήν τη στιγμή, αλλά σημείωσε ότι οι περιορισμοί
στα σύνορα που ξεκίνησαν
πριν από περισσότερους
από 15 μήνες «δεν είχαν
ποτέ προσδιορισθεί ότι θα
είναι μόνιμοι».

άνθρωποι περιμένουν με
ανυπομονησία να ανοίξουν ξανά τα σύνορα και
καθώς ο Καναδάς φτάνει
σε υψηλά επίπεδα κάλυψης εμβολιασμού και οι
τάσεις σοβαρότητας του
COVID-19 συνεχίζουν να
μειώνονται, οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με τα διε“Αναγνωρίζουμε ότι οι θνή ταξίδια θα μειωθούν”,

δήλωσε ο Μπλερ, σε μια εικονική συνέντευξη τύπου .
Τα σύνορα του Καναδά
έκλεισαν τον Μάρτιο του
2020 σε μη Καναδούς, με
περιορισμένες εξαιρέσεις
για αλλοδαπούς που εισέρχονται για βασικούς σκοπούς, όπως οδηγούς φορτηγών ή εργαζόμενους
στον τομέα της υγείας. Οι

Καναδοί, μόνιμοι
κάτοικοι και άτομα
που έχουν εγγραφεί βάσει του Ινδικού Νόμου, είχαν
πάντα τη δυνατότητα να επιστρέψουν στον Καναδά, αλλά υποχρεώθηκαν να καραντίνα στο σπίτι για
δύο εβδομάδες.
Τον Φεβρουάριο,
οι αεροπορικοί
ταξιδιώτες υποχρεώθηκαν να αρχίσουν
να περνούν έως και τρεις
ημέρες στην αρχή αυτής
της καραντίνας σε ένα
εγκεκριμένο από την κυβέρνηση ξενοδοχείο, έως
ότου τα αποτελέσματα της
εξέτασης του COVID-19
επέστρεφαν αρνητικά.
Ξεκινώντας στις 11:59 μ.μ.
Ανατολική ώρα στις 5 Ιου-

λίου, τόσο οι ταξιδιώτες
που χρησιμοποιούν αεροπλάνο όσο και την ξηράς
που επιτρέπεται επί του
παρόντος να επιστρέψουν
στον Καναδά, και οι οποίοι
έχουν εμβολιαστεί πλήρως για τουλάχιστον δύο
εβδομάδες και εμφανίζουν
αρνητικά αποτελέσματα
πριν και μετά την άφιξή
τους, δεν θα πρέπει με
κανένα τρόπο να τεθούν
καραντίνα.
Πρέπει να φορτώσουν
στην εφαρμογή ArriveCAN
τα αποτελέσματα των εξετάσεων πριν από την άφιξη
και την κατάσταση εμβολιασμού και να φέρουν
μια ψηφιακή ή έντυπη
απόδειξη της κατάστασης
εμβολιασμού τους για να
δείξουν στους συνοριακούς υπαλλήλους.
Οι μη εμβολιασμένοι ταξι-

διώτες δεν θα δουν καμία
αλλαγή στους κανόνες
επανεισόδου. Για τους
περισσότερους ξένους
υπηκόους θα παραμείνουν επίσης οι ισχύουσες
απαγορεύσεις εισόδου
τους στον Καναδά εντελώς
εκτός για βασικούς εργασιακούς σκοπούς, οικογενειακή επανένωση ή λήψη
ιατρικής περίθαλψης.
Προς το παρόν, οι νέοι κανόνες αναγνωρίζουν μόνο
τα τέσσερα εμβόλια που
έχει εγκρίνει ο Καναδάς
και δεν θα ισχύουν για τους
περισσότερους αλλοδαπούς. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα παράσχει
συγκεκριμένες μετρήσεις
για το πότε θα σταματήσει
το κλείσιμο των συνόρων
για οποιονδήποτε άλλο,
συνέχεια στη σελίδα 14
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Τα απαγορευτικά συνοριακά μέτρα παύουν τον Ιούλιο
για τους πλήρως εμβολιασμένους Καναδούς
συνέχεια από τη σελίδα 13
αν και τα αποτελέσματα
των εξετάσεων των εμβολιασμένων ταξιδιωτών
που επιστρέφουν θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση
των αποφάσεων σχετικά
με το πότε θα αρθούν περισσότερες απαγορεύσεις
διέλευσης των συνόρων.
“Όπως έχουμε πεί σεδ
όλους τους Καναδούς, τα
μέτρα χαλάρωσης στα σύνορα θα ολοκληρώνονται
καθώς βλέπουμε τις κοινότητές μας να γίνονται όλο
και πιο ασφαλείς”, δήλωσε
η υπουργός Υγείας Patty
Hajdu.
Είπε ότι θα γίνουν περαιτέρω προσαρμογές με βάση
τα ποσοστά μόλυνσης και
την ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης στον Καναδά, καθώς και τα διεθνή
ποσοστά μόλυνσης και

τον αντίκτυπο των νέων
παραλλαγών του ιού που
προκαλεί το COVID-19.
Αρκετοί βουλευτές των Συντηρητικών εξέφρασαν τη
δυσαρέσκειά τους για την
έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το πότε θα αρθούν
περαιτέρω περιορισμοί
στα σύνορα.
“Και πάλι, η σημερινή ανακοίνωση της φιλελεύθερης
κυβέρνησης είναι σύντομη
όταν πρόκειται για την
υποστήριξη κρίσιμων τομέων όπως οι αεροπορικές
συγκοινωνίες και ο τουρισμός στον Καναδά”, δήλωσε η κριτική μεταφορών
Stephanie Kusie.
“Αυτοί οι τομείς χρειάζονται περισσότερα από
τις ανακοινώσεις και τις
λειτουργίες φωτογραφιών - αξίζουν ένα σαφές,
ολοκληρωμένο σχέδιο που

σκιαγραφεί δείκτες αναφοράς και χρονικά πλαίσια
βάσει τεκμηρίων.”
Ο Καναδάς πέτυχε τους
πρώτους εθνικούς στόχους εμβολιασμού το σαββατοκύριακο, με περισσότερους από τρεις στους
τέσσερις επιλέξιμους Καναδούς τουλάχιστον μερικώς εμβολιασμένους
και περισσότερους από
έναν στους πέντε πλήρως
εμβολιασμένους. Ο Καναδάς αναμένει να έχει παραλάβει αρκετά εμβόλια
για να εμβολιάσει πλήρως
κάθε Καναδό ηλικίας άνω
των 12 ετών έως τα τέλη
Ιουλίου.
Ο μέσος όρος των επτά
ημερών των νέων ημερήσιων περιπτώσεων μειώθηκε κάτω από 1.000 την
Κυριακή για πρώτη φορά
από την έναρξη του δεύ-

τερου κύματος της πανδημίας στον Καναδά τον
περασμένο Σεπτέμβριο.
Η παραποίηση εγγράφων
εμβολιασμού μπορεί να
οδηγήσει σε πρόστιμο
750.000 $, έως και έξι μήνες φυλάκισης ή και τα
δύο.
“Είμαστε πολύ σίγουροι
ότι η εφαρμογή ArriveCAN
θα κάνει τη δουλειά για
εμάς, για όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται στον
Καναδά, να είναι σε θέση
να επαληθεύσουν την τεκμηρίωση του εμβολίου”,
δήλωσε ο Μπλερ.
Τα παιδιά που δεν έχουν
εμβολιαστεί πλήρως, που
φθάνουν αεροπορικώς με
πλήρως εμβολιασμένους
γονείς δεν θα πρέπει να
πάνε σε ξενοδοχεία καραντίνας, αλλά, μαζί με τα
εμβολιασμένα παιδιά που

φτάνουν στην ξηρά, θα
πρέπει να
απομονωθούν στο σπίτι
για δύο εβδομάδες και να
κάνουν μια δεύτερη εξέταση την όγδοη μέρα.
Προς το παρόν ο Καναδάς θα αναγνωρίσει μόνο
τα τέσσερα εμβόλια που
έχουν εγκριθεί από την
Health Canada - PfizerB i o N Te c h , M o d e r n a ,
AstraZeneca και Johnson
& Johnson - αλλά θα αναγνωρίσει προγράμματα
μικτής δόσης. Μια εφάπαξ
δόση του εμβολίου J & J
θεωρείται πλήρης εμβολιασμός.
Ο υπουργός Μεταφορών
Omar Alghabra δήλωσε ότι
η κυβέρνηση τερματίζει
επίσης την απαγόρευση
εισερχόμενων πτήσεων
από το Πακιστάν, αλλά παρατείνει την απαγόρευση

πτήσεων για πτήσεις από
την Ινδία για τουλάχιστον
έναν άλλο μήνα.
Η απαγόρευση τέθηκε
σε ισχύ τον Απρίλιο, όταν
πάρα πολλοί άνθρωποι
που έφτασαν από αυτές
τις χώρες έδειχναν θετικό
το COVID-19.
Τα δεδομένα της Καναδικής Υπηρεσίας Υγείας δείχνουν ότι μεταξύ 6 Ιουνίου
και 17 Ιουνίου, 73 πτήσεις
που προσγειώθηκαν στον
Καναδά με τουλάχιστον
έναν επιβάτη θετικό για
το COVID-19. Δεν υπάρχουν δημόσια δεδομένα
σχετικά με την κατάσταση
εμβολιασμού αυτών των
επιβατών.

Ποιόν φοβάται πραγματικά ο Trudeau καθώς
κοιτάζει να κάνει εκλογές το φθινόπωρο

Οι Φιλελεύθεροι βλέπουν τις επόμενες εκλογές ως ευκαιρία να βάλουν ένα καρφί στο φέρετρο του ομοσπονδιακού συντηρητισμού, αλλά απαιτείται από αυτούς να μονοπωλήσουν την προοδευτική ψηφοφορία
Απόδοση: Ι. Σαραϊδάρης
Τζων Ιβισον
Αν ρωτούσατε τον Justin
Trudeau ποιος τον ανησυχεί περισσότερο - ο Erin
O’Toole ή ο Jagmeet Singh
- οι πιθανότητες είναι υψηλές θα έλεγε τον αρχηγό
του NDP, παρά τον Συντηρητικό.
Με την πορεία προς τις
φθινοπωρινές εκλογές
προφανώς ασυναγώνιστες, ο O’Toole έχει επικεντρωθεί στην ικανότητα
του πρωθυπουργού ή στην
έλλειψη τημε σε κανένα
μεγάλο αποτέλεσμα.
Εν τω μεταξύ, ο Σινγκ αφιέρωσε το χρόνο του απεικονίζοντας τους Φιλελεύθερους ως άκαρδους και τον
εαυτό του ως τον μοναδικό
ηγέτη που πραγματικά ενδιαφέρεται για την αδικία
και τους ανθρώπους που
χρειάζονται βοήθεια. Οι
Φιλελεύθεροι του Trudeau
βλέπουν τις επόμενες
εκλογές ως μια ιστορική
ευκαιρία να χτυπήσουν το
φέρετρο του ομοσπονδιακού συντηρητισμού, αλλά
απαιτεί από αυτούς να
μονοπωλήσουν την προοδευτική ψηφοφορία. Το
κόμμα των Πρασίνων είναι
υποχρεωτικό σχηματίζοντας μια κυκλική ομάδα
απολύσεων, αλλά οι Νέοι
Δημοκράτες παραμένουν
πεισματάρηδες.
Ο Σινγκ δεν είναι φιλόσοφος βασιλιάς αλλά κάνει
ενσυναίσθηση πολύ καλά.
Ήταν πάλι σε αυτήν την
κατάσ ταση αυτήν την
Τετάρτη, ισχυριζόμενος
ότι οι Φιλελεύθεροι είναι
«άκαρδοι» για τη μείωση
του Καναδικού Οφέλους
ανάκτησης σε 300 $ την
εβδομάδα, από 500 $, για
οκτώ εβδομάδες πριν τελειώσει. (Η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση έστειλε 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε

Ο αριθμός των ατόμων που ακολουθούν την γραμμή του ηγέτη του NDP Jagmeet
Singh μπορεί να δώσει στον Justin Trudeau μια παύση για σκέψη πριν δεσμευτεί σε
εκλογές το φθινόπωρο.
εργαζόμενους που έχασαν λαιπωρίες. Αλλά τέτοιες για κόμματα που έχουν δετη δουλειά τους στο COVID πρακτικές αποχρώσεις σμευτεί να βελτιώσουν την
από την πανδημία που χάνονται όταν οι πολιτικοί πρόσβαση σε καθολικά
έπληξε, αλλά οι εκλογές παίζουν στη γκαλερί. «Στα- κοινωνικά προγράμματα
υπονοούν πολέμους για ματήστε τη νομική μάχη », είπε.
ψηφοφόρους με σύντομες και περπατήστε το δρόμο Ο αριθμός των ανθρώπων
της συμφιλίωσης», είπε ο που αγοράζουν τη γραμμή
αναμνήσεις.
του Σινγκ μπορεί να δώσει
Ο Σινγκ προσπάθησε να Σινγκ.
ντροπιάσει την έλλειψη Ο ηγέτης του NDP ρωτή- στο Trudeau μια παύση
ευαισθησίας του Τρουντό θηκε για μια πρόταση που για σκέψη πριν δεσμευτεί
σε άλλα ζητήματα - συ- υπέβαλε ο βουλευτής του σε εκλογές το φθινόπωρο.
μπεριλαμβανομένης της NDP Jack Harris σχετικά Κατά τη διάρκεια των τε«μάχης των αυτόχθονων με την εφαρμογή ενός λευταίων 10 δημοσκοπήπαιδιών στο δικαστήριο» ομοσπονδιακού οδοντια- σεων της κοινής γνώμης, οι
για δικαστική αναθεώρη- τρικού σχεδίου για χαμη- Φιλελεύθεροι έχουν κατά
ση στο Ομοσπονδιακό λόμισθους που δεν έχουν μέσο όρο 5 πόντους, αλλά
οι Νέοι Δημοκρατικοί είναι
Δικαστήριο, μετά από από- οδοντιατρική κάλυψη.
φαση του Δικαστηρίου Αν- Ο Σινγκ είπε ότι το κόμμα μερικοί βαθμοί από το 16%
θρωπίνων Δικαιωμάτων να του προέτρεψε τους Φιλε- των ψήφων που κέρδισαν
απονέμει 40.000 $ σε περί- λεύθερους να εξετάσουν το 2019.
που 50.000 παιδιά Πρώτων την καθολική οδοντιατρι- Ο Trudeau μπορεί να κλαίει
Εθνών που χωρίζονται από κή περίθαλψη, και αυτό για την παραμικρή πρότις οικογένειές τους λόγω αναφέρθηκε στην Ομιλία κληση, αλλά ο Σινγκ δεν είτου συστήματος της παι- του Θρόνου. «Αλλά όπως ναι καθυστερημένος όταν
δικής πρόνοιας. Η Οτάβα και με τη Φαρμακευτική πρόκειται να κλαίει για τις
υποστηρίζει, σωστά, ότι Περίθαλψη, δεν έχω καμία αποκομένες μέδουσες.
το δικαστήριο υπερέβη αυτοπεποίθηση ότι θα Η πλειοψηφία δεν είναι
τις αρμοδιότητες του και ακολουθήσουν. Οι Νέοι εγγυημένη σε αυτά τα επίη αποζημίωση πρέπει να Δημοκράτες είναι η μόνη πεδα.
είναι ανάλογη με τις τα- επιλογή όταν πρόκειται Ο Σινγκ δεν είναι φιλόσο-

φος βασιλιάς αλλά κάνει
ενσυναίσθηση πολύ καλά
Εν τω μεταξύ, το O’Toole
συνεχίζει να υποχωρεί
κάτω από το 30% της υποστήριξης σε έναν μέσο όρο
πρόσφατων δημοσκοπήσεων.
Η ανυπομονησία που ένιωθαν οι ψηφοφόροι τον
Μάιο, καθώς είδαν τους
Αμερικανούς να απολαμβάνουν την άνοιξη τους,
έχει περάσει, καθώς οι
εμβολιασμοί έχουν αυξηθεί και το τρίτο κύμα έχει
υποχωρήσει.
Ο O’Toole ζήτησε «σιγουριά, σαφήνεια και ικανότητα» τον περασμένο Δεκέμβριο, αφού ο Καναδάς
είχε βάλει «όλα τα αυγά εμβολίων του στο καλάθι της
Κομμουνιστικής Κίνας».
«Ο Καναδάς είναι αργοπορημένος», χλεύαζε τον
Φεβρουάριο, καθώς οι
καθυστερήσεις στη χορήγηση εμβολίων σήμαιναν
ότι μόνο το 4% του πληθυσμού εμβολιάστηκε, σε
σύγκριση με το 20% στις
ΗΠΑ.
Αλλά η γραμμή της επίθεσης «ανικανότητας»
αμβλύθηκε αφού οι Φιλελεύθεροι πέρασαν το
ορόσημο των έξι εκατομμυρίων δόσεων το πρώτο
τρίμηνο του έτους.
Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι οι Φιλελεύθεροι
δεν είναι ιδιαίτερα καλοί
στο να είναι η κυβέρνηση.
Μια νέα έκθεση της κοινοβουλευτικής επιτροπής κυβερνητικών επιχειρήσεων,
η οποία κατατέθηκε αργά
την Τετάρτη, καταδικάζει
τη σύμβαση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για
εξοπλισμό ελέγχου ασφαλείας στις πρεσβείες του
Καναδά σε όλο τον κόσμο,
η οποία ανατέθηκε σε μια
κρατική κινεζική εταιρεία
Nutech. Η απόφαση να
παραδοθεί μια ευαίσθητη
σύμβαση τεχνολογίας πληροφοριών / ασφάλειας σε
μια εταιρεία που τελικά θα
ήταν υπόλογη στο Κινεζι-

κό Κομμουνιστικό Κόμμα
μόνο και μόνο επειδή ήταν
ο χαμηλότερος πλειοδότης εγείρει κάθε είδους
ερωτήματα σχετικά με τη
διαδικασία προμηθειών,
μεταξύ των οποίων και
ο λόγος για τον οποίο το
ίδρυμα ασφάλειας επικοινωνιών δεν εμπλέκεται
σε τέτοιες αποφάσεις για
την αλυσίδα εφοδιασμού,
εκτός εάν ζητηθεί
Η επιτροπή εισηγήθηκε
στο μέλλον να μελετηθούν
προτάσεις αξιών εκτός
από την τιμή και να απαγορευθεί στις κρατικές
κινεζικές επιχειρήσεις να
υποβάλλουν προσφορές
για τέτοια ευαίσθητα ομοσπονδιακά συμβόλαια.
Ίσως φανταστείτε ότι το
δολάριο θα μπορούσε να
σταματήσει με την ηγεσία
οποιασδήποτε κυβέρνησης που προεδρεύει σε
τέτοια παντοδύναμα. Αλλά
θα κάνατε λάθος.
Δεν είμαστε λογικά όντα
και συναισθήματα έχουν
σημασία περισσότερο από
γεγονότα όταν πρόκειται
για ψηφοφορία. Οι άνθρωποι υποστηρίζουν κάποιον
που τους αρέσει και εμπιστεύονται, παρά κάποιον
με τον οποίο συμφωνούν.
Οι πολιτικοί ψυχολόγοι
προτείνουν ότι οι ψηφοφόροι έχουν εντερική
αντίδραση στους ηγέτες
του κόμματος, «συμπαθούν» ή «δεν συμπαθούν»
έναν υποψήφιο που δεν
έχουν συναντήσει ποτέ.
Για οποιονδήποτε λόγο, ο
Σινγκ φαίνεται να εμπίπτει
στην πρώτη κατηγορία και
ο O’Toole στη δεύτερη.
Δεδομένου ότι θα σημάδεψε το εμπορικό σήμα του
Trudeau για να χτυπήσει
τον Σινγκ, πρέπει τώρα να
βγάλει ελαιόλαδο, μπακαλιάρο, κατζούλι και να περάσει τον ηγέτη του NDP.
Οι 44η γενικές εκλογές του
Καναδά, όποτε έρχονται,
υπόσχονται να είναι πραγματικά ανυπόφορες.
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Ο Καναδάς δωρίζει 13 εκατομμύρια δόσεων των
εμβολίων για το COVID-19 σε φτωχές χώρες
Απόδοση Ι. Σαραϊδάρη
CARBIS BAY, Ηνωμένο Βασίλειο - Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau δεσμεύθηκε να χορηγήσει
13 εκατομμύρια από το
πλεόνασμα των εμβολίων
για να βοηθήσει τον κόσμο
να εμβολιαστεί κατά του
COVID-19 καθώς αυτός
και άλλοι ηγέτες της G7
ολοκλήρωσαν μια διήμερη σύνοδο κορυφής στη
Βρετανία που κυριαρχήθηκε από το ζήτημα της
πανδημίας, της κλιματικής
αλλαγής και την Κίνα.
Ο Καναδάς είπε προηγουμένως ότι θα προσφέρει
έως και 100 εκατομμύρια
δόσεις εμβολίου για να
βοηθήσει τις φτωχότερες
χώρες να αντισταθμίσουν
την παγκόσμια πανδημία,
αλλά ήταν η μόνη χώρα
από την ομάδα των 7 που
δεν είπε πόσες από αυτές
θα ήταν πραγματικά εμβόλια και όχι χρήματα.
Ο Trudeau δήλωσε την Κυριακή, ότι εκτός από τις 13
εκατομμύρια πλεονασματικές δόσεις, ο Καναδάς θα
πληρώσει για την αγορά
και τη διανομή 87 εκατομμυρίων δόσεων μέσω του
ACT-Accelerator, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για να
βεβαιωθεί ότι ολόκληρος ο
κόσμος έχει πρόσβαση σε
δοκιμές, θεραπείες και θεραπείες για το COVID-19.
και εμβόλια.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια
μιας τελικής συνέντευξης
Τύπου ότι ορισμένες από
τις υποσχόμενες δόσεις
είναι ήδη στο δρόμο τους
προς χώρες που υστερούν,
από τα πλούσια έθνη στην
παγκόσμια προσπάθεια
ανοσοποίησης. Αλλά δεν
διευκρίνισε πότε θα φτάσουν τα υπόλοιπα.
«Ορισμένες από αυτές τις
δόσεις βρίσκονται στο
δρόμο καθώς μιλάμε, περισσότερες θα έρθουν

τους επόμενους μήνες»,
δήλωσε ο Trudeau. «Θα
μπορέσουμε να τις μοιραστούμε με όλο τον κόσμο
καθώς βλέπουμε τους Καναδούς να εμβολιάζονται
σε υψηλότερα και υψηλότερα επίπεδα, και απλά
δεν χρειαζόμαστε αυτές
τις δόσεις».
Το Γραφείο του Πρωθυπουργού έδωσε αργότερα
μια ανάλυση που δείχνει
ότι περισσότερες από 7
εκατομμύρια δόσεις που
δόθηκαν προέρχονται από
τη φαρμακευτική εταιρεία
Novovax, της οποίας το
εμβόλιο δεν έχει ακόμη
εγκριθεί για χρήση στον
Καναδά.
Τα υπόλοιπα είναι οι δόσεις και πλάνα της OxfordAstraZeneca και από την
Johnson & Johnson που
αγόρασε ο Καναδάς μέσω
της COVAX, μιας διεθνούς
πρωτοβουλίας για την
ανταλλαγή εμβολίων.
Ο Καναδάς έχει επικριθεί
για το ότι είναι η μόνη
χώρα της G7 που πέρνει
και χρησιμοποιεί δόσεις
εμβολίων από την COVAX.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν ολοκλήρωσε
τη σύνοδο κορυφής του
Σαββατοκύριακου ανακοινώνοντας τη δέσμευσή
του να μοιραστεί 500 εκα-

τομμύρια δόσεις εμβολίου
για τον κορανοϊό με τον
κόσμο. Όπως είπαν, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν
την πρόθεσή τους να δωρίσουν περισσότερες από
1 δισεκατομμύριο δόσεις
σε χώρες χαμηλού εισοδήματος τον επόμενο χρόνο.
Ωστόσο, η δέσμευση υπολείπεται των 11 δισεκατομμυρίων δόσεων που
ανέφερε ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ότι
απαιτείται για τον εμβολιασμό τουλάχιστον του
70% του παγκόσμιου πληθυσμού και για τον πραγματικό τερματισμό της
πανδημίας.
Ο Trudeau τόνισε ότι η
δωρεά δεν θα επηρεάσει
τις προσπάθειες εμβολιασμού του Καναδά, οι
οποίες έχουν αυξηθεί τους
τελευταίους μήνες με την
παράδοση δόσεων από
την Pfizer-BioNTech και,
σε μικρότερο βαθμό, τη
Moderna.
“Αυτή η παγκόσμια δέσμευση για τα εμβόλια είναι επιπλέον και παράλληλη με τη διάθεσή μας στο
σπίτι”, δήλωσε ο Trudeau.
“Έχουμε εκατομμύρια δόσεις που παραδίδονται
στη χώρα κάθε εβδομάδα, και κάθε μέρα όλο και
περισσότεροι άνθρωποι

παίρνουν την πρώτη και τη
δεύτερη δόση τους.”
Οι πλεονασματικές δόσεις των εμβολίων του
COVID-19 δεν ήταν η μόνη
βοήθεια που υποσχέθηκε
ο Trudeau στις φτωχότερες
χώρες, καθώς ανακοίνωσε
επίσης περισσότερα από 2
δισεκατομμύρια δολάρια
σε νέα καναδική βοήθεια
στη διάρκεια πέντε χρόνια
για τα έθνη που αγωνίζονται με τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Ωστόσο, ενώ τα θέματα
του COVID-19 και της κλιματικής αλλαγής εμφανίστηκαν στις συζητήσεις
των ηγετών της G7 και στις
δεσμεύσεις του Καναδά
μετά τη σύνοδο της κορυφής, το ακανθώδες ζήτημα
του τρόπου αντιμετώπισης
του αυξανόμενου ανταγωνισμού και της επιθετικότητας από την Κίνα ήταν
επίσης κορυφαίο κατά τη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Οι ηγέτες της G7 παρουσίασαν ένα σχέδιο υποδομής
με τίτλο “Κτίστε καλύτερα
για τον κόσμο”, αναγγέλλοντας τις δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων
δολαρίων παράλληλα με
τον ιδιωτικό τομέα, ενώ
τηρούν τα πρότυπα προστασίας του κλίματος και

τις εργασιακές πρακτικές.
Έχει σχεδιαστεί για να
ανταγωνιστεί την «Πρωτοβουλία δρόμου του μεταξιού» της Κίνας, η οποία
ξεκίνησε ένα δίκτυο έργων
σε μεγάλα μέρη του κόσμου, κυρίως της Ασίας και
της Αφρικής. Οι επικριτές
λένε ότι τα έργα της Κίνας
συχνά δημιουργούν τεράστιο χρέος και εκθέτουν
τα έθνη σε αδικαιολόγητη
επιρροή από το Πεκίνο.
Ο Τρουντάου δεν ανέφερε
ρητά τη νέα πρωτοβουλία
ή τη μεταχείριση της Κίνας
σε εθνοτικές μειονότητες
όπως οι Μουσουλμάνοι
των Ουιγούρων, θέματα
που αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της συνόδου,
αλλά ευχαρίστησε τους
συναδέλφους ηγέτες της
G7 που υποστήριξαν τις
εκκλήσεις του Καναδά για
την άμεση απελευθέρωση
των Michael Kovrig και
Michael Spavor.
“Αυτό που συνέβη στα δύο
Michaels δεν θα έπρεπε να
είχε συμβεί και πράγματι
θα μπορούσε να συμβεί
σε οποιαδήποτε χώρα του
κόσμου”, είπε. «Η χρήση
αυθαίρετης κράτησης και
καταναγκαστικής διπλωματίας από την Κίνα μας
απασχολεί όλους».
Το Πεκίνο συνέλαβε τους
δύο Καναδούς ημέρες
μετά τη σύλληψη του εκτελεστικού της Huawei Meng
Wanzhou στο αεροδρόμιο
του Βανκούβερ μετά από
αίτηση έκδοσης από τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Μπάιντεν, που παραβρέθηκε στην πρώτη του
σύνοδο κορυφής των G7
ως πρόεδρος, αγωνίστηκε
για την κοινή δήλωση των
ηγετών για να συμπεριλάβει συγκεκριμένη γλώσσα
που επικρίνει τη χρήση
της καταναγκαστικής εργασίας από την Κίνα και
άλλες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
καθώς εργάστηκε για να
χαρακτηρίσει τον ανταγωνισμό με το Πεκίνο ως τον

καθοριστικό ανταγωνισμό
για τον 21ο αιώνα.
Ο Καναδάς, το Ηνωμένο
Βασίλειο και η Γαλλία ενέκριναν σε μεγάλο βαθμό
τη θέση της κυβέρνησης
Μπάιντεν, ενώ η Γερμανία,
η Ιταλία και οι Ευρωπαίοι
έδειξαν διστακτικότητα,
σύμφωνα με αξιωματούχο
της διοίκησης που παρατήρησε ορισμένες από τις
συνομιλίες και ενημέρωσε
τους δημοσιογράφους
με την προϋπόθεση της
ανωνυμίας.
Αξιωματούχοι του Λευκού
Οίκου λένε ότι ο Μπάιντεν,
του οποίου η παρουσία
στη σύνοδο κορυφής καλωσορίστηκε σε μεγάλο
βαθμό από άλλους ηγέτες
και θεωρήθηκε ως ένδειξη
ανανέωσης για την ομάδα
μετά την προεδρία του
Ντόναλντ Τραμπ, θέλει τα
έθνη της G7 να μιλήσουν
με μία φωνή για την παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της Κίνας.
Όταν ρωτήθηκε αν θα
χαρακτήριζε την Κίνα ως
αντίπαλο, ο Τρουντού τόνισε την ανάγκη και οι δύο
να συνεργαστούν με τη
χώρα σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική
αλλαγή, αναγνωρίζοντας
την ως ανταγωνιστή στο
εμπόριο και ως πηγή ανησυχίας όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι ηγέτες των πλουσιότερων χωρών του κόσμου
συμφώνησαν επίσης να
εγκρίνουν έναν παγκόσμιο ελάχιστο φόρο τουλάχιστον 15 τοις εκατό σε
πολυεθνικές εταιρείες. Η
απόφαση αναμενόταν ευρέως αφού οι υπουργοί Οικονομικών νωρίτερα αυτό
το μήνα ακολούθησαν το
σχέδιο να σταματήσουν οι
εταιρείες να χρησιμοποιούν παραδείσους για να
αποφύγουν τους φόρους
και έτσι να στερήσουν
από ορισμένες χώρες τα
απαραίτητα έσοδα.

Το Καναδικό Εργατικό Συνέδριο εξέλεξε νέο πρόεδρο για να
ηγηθεί της μεγαλύτερης ομάδας εργασίας του έθνους
Η Bea Bruske αντικαθιστά
τον απερχόμενο Χασάν
Γιουσούφ, ο οποίος υπηρέτησε για 7 χρόνια
Νέα της ΚΤΚ ·
Τα μέλη του Καναδικού Εργατικού Συμβουλίου (CLC)
έχουν εκλέξει νέο πρόεδρο
και ηγετική ομάδα, η οποία
θα αναλάβει τα ηνία της
μεγαλύτερης εργατικής
οργάνωσης της χώρας για
τα επόμενα δύο χρόνια.
Η Bea Bruske που εργάζεται στην εταιρία United Η Bea Bruske, δεξιά, εδώ τον Αύγουστο του 2020 με
Food and Commercial τον ηγέτη του NDP της Μανιτόμπα Wab Kinew, εξελέγη
Workers εξελέγη πρόε- πρόεδρος του καναδικού εργατικού συνεδρίου το βράδρος σε ψηφοφορία το δυ της Παρασκευής. (Ian Froese / CBC)
απόγευμα της Παρασκευής με περισσότερους από
4.000 αντιπροσώπους που χθεί ως νέα πρόεδρος του να συνεργαστώ με μια
συνδέονται με το CLC.
Καναδικού Συμβουλίου αφοσιωμένη ομάδα που
“Έχω την τιμή να έχω εκλε- Εργασίας και ανυπομονώ έχει δεσμευτεί να προ-

ωθήσει τα συμφέροντα των
εργαζομένων
του έθνους και
των οικογενειών
τους”, δήλωσε
η Bruske σε ένα
δ ε λτ ί ο τ ύ π ο υ
που εκδόθηκε
από το CLC.
Η Bruske συνοδεύεται από τους
επιτυχημένους
υποψηφίους Lily
Chang, ο οποίος
εξελέγη γραμματέας-ταμίας και Siobhan Vipond,
ο οποίος εξελέγη εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
Ο επαναεκλεγμένος εκτελεστικός αντιπρόεδρος
Larry Rousseau επανεκλέχθηκε για δεύτερη
θητεία, δήλωσε το CLC.

σούφ ευθυγράμμισε το
Καναδικό Συμβούλιο Εργασίας πολύ στενά με τους
κυβερνώντες Φιλελεύθερους κατά τη διάρκεια της
θητείας του και απομάκρυνε τον οργανισμό από
τον παραδοσιακό πολιτικό
Η Bruske αντικαθιστά τον εταίρο του, το NDP.
απερχόμενο πρόεδρο Χασάν Γιουσούφ, ο οποίος Εκπρόσωποι του Καναδιηγήθηκε του CLC τα τελευ- κού Συμβουλίου Εργασίας
ενέκριναν επίσης ψηφίταία επτά χρόνια.
Ο Yussuff πιστώθηκε ότι σματα σχετικά με την ισλαβοήθησε να επιτύχει πολ- μοφοβία και τον αντι-ασιλές προόδους εργασίας, ατικό ρατσισμό κατά τη
συμπεριλαμβανομένων διάρκεια της Συνέλευσης
των επεκτάσεων στο Σχέ- της Παρασκευής. Κάλεσαν
διο Συντάξεων του Καναδά επίσης την ομοσπονδιακή
και την εφαρμογή ενός κυβέρνηση να εκπληρώομοσπονδιακού ελάχιστου σει τις 94 συστάσεις της
Επιτροπής Αλήθειας και
μισθού 15 $ ανά ώρα.
Ωστόσο, ορισμένοι επικρι- Συμφιλίωσης.
τές έχουν πεί ότι ο ΓιουΗ οργάνωση εκπροσωπεί
περισσότερους από τρία
εκατομμύρια εργαζομένους που συνδέονται με
μια ποικιλία συνδικάτων
και εργατικών συμβουλίων.
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Ο στρίγκλος που έγινε
για λίγο αρνάκι

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης, μέλος του ΙΗΑ
«Δεν θέλω να συναντηθώ
με τον Κυρ. Μητσοτάκη
γιατί οι Έλληνες σκότωσαν πρόσφυγες. Τα σύνορά μας δεν κλείνουν
και δεν θα συζητήσουμε
άλλο αυτό το θέμα. Οι
Έλληνες έχουν σκοτώσει
τουλάχιστον πέντε άτομα
στα σύνορα, με βάση όσα
ξέρω ως τώρα. Επιπρόσθετα, βουλιάζουν βάρκες
και η προσέγγισή τους
είναι βίαιη», «Δεν θέλω να
βρεθώ στον ίδιο χώρο και
να φωτογραφηθώ μαζί με
εκείνον. Προσπάθησαν αρκετοί να με πείσουν, αλλά
δεν τα κατάφεραν. Αυτά τα
πράγματα δεν είναι τόσο
απλά».
Αυτά έλεγε ο λαλίστατος
αρχηγός της «Φαμίλιας
Ερντογάν» για τον Έλληνα
πρωθυπουργό τον Μάρτιο
του 2020, όταν είχε εξαπολύσει στον Έβρο τις ορδές
των (δήθεν) προσφύγων
οι οποίες όμως μιλούσαν
Τουρκικά, προκειμένου να
αποσταθεροποιήσει την
Ελλάδα και να την σύρει
σε ένα υποχρεωτικό «συμβιβασμό» με όρους νικητή
σε ηττημένο πολεμικής
αναμέτρησης.
Στις 10 Μαρτίου 2020 μάλιστα μίλησε σαν Σουλτάνος προς τον βεζίρη του:
«Ο Μητσοτάκης πρέπει
πρώτα να μάθει το Διεθνές
Δίκαιο και να διαβάσει την
Οικουμενική Διακήρυξη
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» και την επομένη
(11/3/2020) κατηγόρησε
τους Έλληνες ότι είναι Ναζί
επειδή «έκλεισαν τα σύνορά τους» εκφράζοντας την
οργή του για την παταγώδη αποτυχία διάρρηξης
των ελληνικών συνόρων
στον Έβρο, κάτι που οι
αυλικοί του θεωρούσαν
«εύκολη υπόθεση». Τώρα
αν η Τουρκία έκλεισε τα
δικά της σύνορα προς την
Συρία με ένα τείχος 781
χιλιομέτρων, αυτό δεν
σημαίνει γι΄ αυτόν ότι οι
Τούρκοι είναι Ναζί…
Είχαν βέβαια προηγηθεί
πολλές άλλες κινήσεις
μέσα στο γνωστό πλαίσιο
ανασύστασης νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας από
το καθεστώς ισλαμιστών
και φασιστών που ελέγχει την τουρκική εξουσία με την αποφασιστική
βοήθεια του τουρκικού
υπόκοσμου: Υπογράφηκε
το τουρκολιβυκό «μνημόνιο» (Νοέμβριος 2019),
ακολούθησε η απόφαση
της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για την αποστολή
στρατευμάτων στη Λιβύη,

ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου
επίμονα φώναζε πως στο
Αιγαίο υπάρχουν νησιά
«χωρίς ξεκάθαρη κυριαρχία», ο ίδιος ο αρχηγός
της τουρκικής «Φαμίλιας»
αυτοπροσώπως διακήρυξε (20/2/2020) πως «η
Κρήτη και τα νησιά δεν
έχουν υφαλοκρηπίδα», ο
Χουλουσί Ακάρ μιλούσε
για «Αποστρατικοποίηση
16 νησιών», το Τουρκικό
ΥΠΕΞ για «καταπίεση» μουσουλμάνων στην Ελληνική
Θράκη κ.ο.κ.
Το τουρκικό, επιθετικό
bullying και ο υβριδικός
πόλεμος ήταν τόσο εξοργιστικά, ώστε ο Αμερικανός
Γερουσιαστής Ρόμπερτ
Μενέντες (19/2/2020),
κατά την ακρόαση του
(τότε) Αμερικανού ΥΦΥΠΕΞ Κρίστοφερ Ρόμπινσον, ο οποίος κάλεσε «όλες
τις πλευρές» να δείξουν
αυτοσυγκράτηση, κυριολεκτικά εξερράγη: «Όλες οι
πλευρές είπατε; Μα υπάρχει μόνο μια πλευρά που
δημιουργεί προβλήματα, η
Τουρκία η οποία προχωράει σε αυτή την παράλογη
διακοίνωση ότι αυτό το
θαλάσσιο κομμάτι που
διασχίζει τα διεθνή ύδατα
και κατ΄ ακρίβεια περιοχές
της Ελλάδας όπως και της
Κύπρου, είναι δικό της, άρα
γιατί καλούμε όλες οι πλευρές που εμπλέκονται; Οι
άλλες πλευρές δεν κάνουν
απολύτως τίποτα εκτός
από το να είναι τα θύματα
μιας ενέργειας που αμφισβητεί τις δικές τους ΑΟΖ.
Γιατί λέμε όλες οι πλευρές
όταν ξέρουμε ότι μόνο μία
πλευρά δημιούργησε το
πρόβλημα; Κι αυτή είναι η
Τουρκία!»
Ο Ρ. Τ. Ερντογάν μετά τις
θρασύτατες απόπειρες
επιβολής νέο-οθωμανικών
τετελεσμένων απέναντι

στην Ευρωπαϊκή Ελλάδα,
στην Λιβύη, στην Συρία,
στο Ιράκ, στην Αρμενία
κ.α., δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να μεταμορφωθεί από αδίστακτος
λύκος σε άκακο αρνάκι
στην σύνοδο κορυφής
των ηγετών των χωρών
του Βορειοατλαντικού
Συμφώνου (Ιούνιος 2021).
Με ασυνήθιστες γι’ αυτόν
πολιτισμένες δηλώσεις
ηρεμίας απέναντι σε όλους
ανεξαιρέτως τους συνομιλητές του: Τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν,
τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, την
Γερμανίδα Καγκελάριο
Άγκελα Μέρκελ, τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ
Όρμπαν, τον Πρόεδρο
της Λιθουανίας Γκιτάνας
Ναουσέντα, τον Πρόεδρο
της Λετονίας Έγκιλς Λέβιτς,
τον Έλληνα Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη και
τον Αμερικανό Πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν.
Όλα αυτά βέβαια έχουν
την εξήγηση τους.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
έχει αποδείξει ότι είναι
ένας άνθρωπος ο οποίος
πάσχει από φαντασιώσεις
αλλά δεν διστάζει να «προσαρμόζεται» όπου είναι
αναγκαίο προκειμένου να
εξασφαλίσει την μακροημέρευση της εξουσίας και
της «Φαμίλιας» του.
Δεν είναι μόνο η φαντασίωση ανασύστασης νέο-οθωμανικής αυτοκρατορίας μέσα στον 21ο αιώνα.
Υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως π.χ. το διάγγελμα
του στις 25 Μαρτίου 2020,
με το οποίο καλούσε τον
Τουρκικό λαό σε «υπομονή» και «κατανόηση» διαβεβαιώνοντας όλους πως
«Η Τουρκία θα ξεπεράσει
την πανδημία του κορονοιού σε 2-3 εβδομάδες».
Όλοι βέβαια γνωρίζουμε
τώρα πως η φαντασίωση
αυτή οδήγησε την χώρα
του σε πολλά εκατομμύρια κρουσμάτων, δεκάδες
χιλιάδες θανάτων και ότι
ο κορονοιός συνεχίζει να
καταταλαιπωρεί ακόμα
την Τουρκία.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
όπως όλοι οι Τούρκοι πολιτικοί, έχουν αποδείξει ότι

χωρίς πολύ «γερές πλάτες»,
δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάνουν στροφή 180
μοιρών στους στόχους
τους. Προσωρινά βέβαια,
μέχρι να ξαναβρεθεί η
ευκαιρία να επανέλθουν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
: Αυτό ακριβώς συνέβη
και στις Βρυξέλλες τον
Ιούνιο του 2021. Ένα μήνα
μετά (Ιούλιος 2021) ο Ρ. Τ.
Ερντογάν, θα επισκεφτεί
την κατεχόμενη Αμμόχωστο με μεγάλη πιθανότητα
να δυναμιτίσει συνειδητά
ό,τι έκανε στις Βρυξέλλες
αναγκαστικά. Η κατεχόμενη Κύπρος βρίσκεται υπό
έλεγχο με απροκάλυπτη
τουρκική τρομοκρατία
– όσοι δεν ήθελαν να «ψηφίσουν» το ανδρείκελο
Τατάρ «πείστηκαν» με ένα
πιστόλι όπως αποκαλύπτει

ο αρχιμαφιόζος – πρώην
συνεργάτης της τουρκικής εξουσίας Σεντάτ Πεκέρ. Η κατεχόμενη Κύπρος
αποτελεί πολύτιμη βάση
ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος, αποθήκευσης
ναρκωτικών (ο γιός του
πρώην πρωθυπουργού της
Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ
φαίνεται να έχει εξαιρετικές επιδώσεις με την
βοήθεια «ασυλίας» που
απολαμβάνουν τα πλοία
του για «μεταφορές» από
Κολομβία ή Βενεζουέλα)
και παράνομου τζόγου.
Τι έγινε λοιπόν και τι ειπώθηκε μέσα στις κλειστές
αίθουσες δεν έχει καμιά
σημασία για τον Τούρκο
πρόεδρο. Δεν έχει σημασία
αν ο Μπάιντεν του ζήτησε
να «συμμαζευτεί» για να
μην έχει άλλες κυρώσεις,
αν ο Τζόνσον ή η Μέρκελ
του είπαν να ξεχάσει τα
«δύο κράτη» στην Κύπρο,
αν ο Μακρόν τον κάλεσε
να μην ανακατεύεται μέσα
στην Γαλλία και αλλού ή
αν το ΝΑΤΟ κάλεσε την
Τουρκία να αποφασίσει με
ποιον είναι.
Ο Ρ. Τ. Ερντογάν έπρεπε
να δημιουργήσει μόνο
θετικές ειδήσεις – άσχετα
με την πορεία των συζητήσεων.
Έπρεπε να εμφανιστεί πιστός οπαδός του διαλόγου
και διαλλακτικός για να
προστατέψει την πολιτική
του επιβίωση.
Τα πράγματα έχουν αγριέψει για τα καλά, όχι μόνο
έξω, αλλά και μέσα στην
Τουρκία.
Όταν το 2007 το «Σκάνδαλο Σουσουρλούκ» απο-

κάλυψε την αγαστή συνεργασία της Τουρκικής
Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών
Εθνικής Ασφάλειας με τον
χώρο του οργανωμένου
εγκλήματος, η κορυφή της
πολιτικής εξουσίας ήταν
ακόμα «καθαρή», κάτι που
δεν συμβαίνει σήμερα.
Ο φυλακισμένος πρώην
συν-αρχηγός του φιλοκουρδικού HDP, χαρισματικός Σελαχετίν Ντεμιρτάς,
σε μια από τις σπάνιες
συνεντεύξεις του δήλωσε στον δημοσιογράφο
Μουράτ Άκσοι (14 Ιουνίου
2021) πως «Αυτό που βλέπουμε με τις αποκαλύψεις
του Σεντάτ Πεκέρ είναι η
κορυφή του παγόβουνου.
Όταν μια μέρα αποκαλυφθούν τα πάντα, τότε
η Τουρκία θα ζήσει ένα
πραγματικό σοκ».
Στην σημερινή Τουρκία
που σαπίζει μέσα σε ένα
όργιο σκανδάλων, σύσσωμη η αντιπολίτευση προειδοποιεί όσους σκέφτονται
να επενδύσουν στο Κανάλι
Κωνσταντινούπολης, ότι
όταν κάποτε έρθει στην
εξουσία, θα χάσουν τα
λεφτά τους. Αν μέσα στο
βαρύ αυτό κλίμα προσθέσει κανείς την ανεργία,
τον υψηλό πληθωρισμό,
την ραγδαία υποτίμηση
της τουρκικής λίρας, την
κατάρρευση της δημοτικότητας των διαχειριστών
της τουρκικής εξουσίας
κ.α. καταλαβαίνει καλύτερα γιατί ο Ρ. Τ. Ερντογάν
επέλεξε να προσποιηθεί,
έστω και για λίγο, το άκακο
αρνάκι…
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Η «συγγνώμη» στην πολιτική

Χρήστος Γιανναράς
Σε εποχές όχι πολύ μακρινές και σε γενιές που
ακόμα επιζούν, όταν μιλούσαμε για την πολιτική,
την ταυτίζαμε αυτονόητα
με την ευθύνη και το προνόμιο διαμόρφωσης της
Ιστορίας. «Κάνω πολιτική»
σήμαινε, περισσότερο ή
λιγότερο, «γράφω Ιστορία»: διαμορφώνω όρους
– προϋποθέσεις («τρόπους») ικανοποίησης των
κοινών αναγκών, κοινών
στοχεύσεων, ποθούμενης
ποιότητας του συλλογικού
βίου.
Σήμερα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, η σύνδεση της
πολιτικής με την ευθύνη
για την ποιότητα της ζωής
στα πλαίσια κοινού βίου,
δεν θεωρείται καθόλου
αυτονόητη – οι επείγουσες προτεραιότητες είναι
άλλες. Θα μπορούσε να
ισχυριστεί κανείς ότι η
πολιτική ασκείται αυτονομημένη επιδεικτικά από
την κοινωνία, επείγουσα
προτεραιότητα είναι να
κερδηθούν οι εντυπώσεις
στο παιχνίδι διεκδίκησης
της εξουσίας – τίποτε άλλο.
Οι πολίτες – ψηφοφόροι
είμαστε ουσιαστικά αμέτοχοι στο παιχνίδι εξουσίας που παίζουν τα κόμματα. Ο ρόλος μας και
οι δυνατότητές μας να
επηρεάσουμε το παιχνίδι,
δεν διαφέρουν από τον
ρόλο και τις δυνατότητες
παθιασμένων, ίσως, αλλά
μόνο θεατών στο (επαγγελματικό) ποδόσφαιρο.

τέτοιας πτώχευσης ή και
ευτελισμού της πολιτικής
είναι πάμπολλα, θορυβωδώς επηρμένη είναι η
περίπτωση του σημερινού δημάρχου της Αθήνας. «Δενδροφύτευσε» ο
θλιβερός με φοίνικες σε
γλάστρες (!! ύψιστε Θεέ)
την κεντρικότερη λεωφόρο της κυκλοφοριακής
κόλασης των Αθηνών –
σαν δήθεν «πεζόδρομο»
για να ρομαντζάρουν οι
(προφανώς ανεγκέφαλοι)
εντόπιοι ή οι μαζοχιστές
τουρίστες, σε ακροβασία
«περιπάτου» καταμεσής
στον εφιάλτη των επιθετικών οχημάτων.

Και στις δύο περιπτώσεις,
πανομοιότυπα, οι αυτουργοί (παίκτες) διακυβεύουν
κερδοφορία μυθώδη και
τις συνακόλουθες προνομίες δημοσιότητας, ενώ
οι θεατές – χειροκροτητές
μόνο ηδονίζονται με τις
ψευδαισθήσεις «φαντασιακής ταύτισης» που ανέλυσε ο Φρόιντ.
Ανάλογη «πολιτική» με
αυτή του «εκσυγχρονιστή»
Η απόσπαση της πολιτικής δημάρχου προσπαθούν να
από την εξυπηρέτηση των επαγγελθούν όλα τα κόμκοινωνικών αναγκών και ματα του κοινοβουλίου
στοχεύσεων συντελέστηκε μας – δεν υπάρχει κόμμα
«ανεπαισθήτως» – ακρι- που να ασκεί ή να υπόβώς όπως ο Καβάφης το σχεται πολιτική μαχητικής
ορίζει. «Μεγάλα και υψηλά άρνησης του παιχνιδιού
τείχη» χωρίζουν την πο- των εντυπώσεων, πολιλιτική από την κοινωνία τική που φιλοδοξεί «να
(«από τον κόσμον έξω»). γράψει Ιστορία». Ακόμα
Δεν ακούσαμε «κρότον και το ΠΑΣΟΚ, με όποια
κτιστών ή ήχον», το δια- παρονομασία κι αν καμουζύγιο πολιτικής και κοινω- φλάρει τις πομπές του, δεν
νίας δεν ενοχλεί κανέναν. διανοείται την αυτοκριτική
Ακόμα και το μικρονοϊκά και τον αυτοέλεγχο, μιαν
φασαριόζικο ΚΚΕ, άψο- ελάχιστη, έστω, αίτηση
γα συντεταγμένο σε ετοι- συγγνώμης για τα ανήκεματζίδικα συλλαλητήρια, στα και φρικώδη ιστορικά
«μάχεται» με κονσερβα- του εγκλήματα: τη μονορισμένη συνθηματολογία, τονική γραφή, το σημιτικό
για την αυτοσυντήρησή «γκρίζο Αιγαίο», την κατάτου (φυσικά) – όχι για την λυση κάθε αξιοκρατίας,
απάτη και αυθαιρεσία της λειτουργικής ιεραρχίας και
πολιτικής. Αντίστοιχα αδι- κριτικού ελέγχου στον δηάφορος για την κοινωνία μόσιο τομέα, τον λαϊκισμό
είναι και εκείνος ο «πα- ως μονόδρομο προς την
τριωτισμός», που όσους εξουσία.
βουλευτές κι αν βγάλει, Ούτε η καταθλιπτική εξ
κηραλοιφές θα πουλάει και ορισμού «Νέα Δημοκρακομπογιαννίτικα μαντζού- τία» διανοήθηκε ποτέ
νια – ώς εκεί μπορεί.
να αντιτάξει άρνηση και
προγραμματική διαφοΒέβαια, η υπονόμευση της ροποίηση από την αδιάάλλοτε εμπειρίας «κάνω ντροπη ανηθικότητα του
πολιτική – γράφω Ιστο- ΠΑΣΟΚ, να ζητήσει έλεος
ρία», έστω και ασυνείδητη και συγγνώμη που αντί να
ή αθέλητη, φτωχαίνει το αντισταθεί, εξομοιώθηκε
κοινωνικό πεδίο, νομοτε- εξευτελιστικά με το ΠΑΣΟΚ
λειακά. Τα παραδείγματα

και πιθήκιζε τις «επιτυχίες»
του. Να ζητήσει τον οίκτο
της Ιστορίας για εγκλήματα της πολιτικής της
αυτουργίας, όπως η ολοκληρωτική πολεοδομική
καταστροφή της χώρας, η
αμνήστευση του ΚΚΕ για
τη ζαχαριαδική κακουργία,
η προγραμματική εξαφάνιση του ελληνικού χωριού,
της αυτοδιαχειριζόμενης
κοινότητας.
Η αίτηση συγγνώμης στην
πολιτική δεν είναι επιταγή
κάποιου κώδικα συμπεριφοράς (savoir vivre), είναι
μέτρο και ένδειξη ετοιμότητας για επανόρθωση
των σφαλμάτων. Δηλαδή,
«σημείο» ρεαλιστικής ελπίδας. Τέτοια ελπίδα δεν
ξεμυτίζει στον ελλαδικό
πολιτικό ορίζοντα. Είχαμε
μιαν επιπλέον ευκαιρία να
προκληθεί η σωτήρια αυτοσυνειδησία, η αυτοκριτική που γεννάει ελπίδες:
τα διακόσια χρόνια από
την «εθνεγερσία» – τάχα
και γιορτή που ξεγύμνωσε
την κοινωνική αφασία, τη
συντελεσμένη ιστορική
μας εξαφάνιση. Κάποιοι,
απλώς τσέπωσαν κι άλλο
ευκαιριακό δημόσιο χρήμα ή αυξημένη δόση ευτελισμένης δημοσιότητας. Η
γονιμότητα της ευκαιρίας
βεβαιώθηκε μηδενική και
μόνο με την επιλογή του
γενικού συντονιστή. Επιλογή που βεβαίωσε, το τι
μπορούμε να περιμένουμε
στο πεδίο της πολιτικής
από τον σημερινό πρωθυπουργό.
Ενα «λογικό» ερώτημα
είναι: Γιατί την οικονομική
χρεοκοπία την ανεχθήκαμε και υποστήκαμε εξευτελιστικές συνέπειες, ενώ
την πολιτική χρεοκοπία
αρνούμαστε, με τυφλό
πείσμα, να την παραδεχτούμε; Ψευτοδίλημμα:
Και στις δύο περιπτώσεις η
επιπολαιότητα απέκλεισε
τις ρεαλιστικές πιστοποιήσεις.

Το Πεκίνο φιμώνει την τελευταία φιλελεύθερη εφημερίδα του Χονγκ Κονγκ
Γιάννης Μαντζίκος
Η εφημερίδα Apple Daily
του Χόνγκ Κονγκ, η οποία
φημιζόταν εδώ και χρόνια για τις φιλελεύθερες
και ενίοτε αιρετικές της
απόψεις, έχει μπει στο
στόχαστρο των τοπικών
αρχών, κυρίως όμως του
κομμουνιστικού κόμματος
της Κίνας.
Το πρωί της Πέμπτης περίπου 500 αστυνομικοί
έκαναν έφοδο σε σπίτια
στελεχών της εφημερίδας
- ανάμεσά τους ο αρχισυντάκτης Ράιαν Λόου που
συνελήφθη - όπως και
στα γραφεία της Apple
Daily. Παράλληλα οι αρχές
«πάγωσαν» περιουσιακά
στοιχεία των εταιρειών
που συνδέονται με την
εφημερίδα, ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η αστυνομία ανακοίνωσε
ότι η έφοδος και οι συλλήψεις έγιναν με την υποψία

της σκευωρίας με ξένες
χώρες ή δυνάμεις, «για να
τεθεί σε κίνδυνο η εθνική
ασφάλεια». Οι αρχές βασίζουν αυτές τις κατηγορίες
σε 30 άρθρα που έχει δημοσιεύσει η εφημερίδα.
Ο λόγος; Η Apple Daily
και ο ιδιοκτήτης της, ο
μεγιστάνας Τζίμι Λάι που
βρίσκεται στη φυλακή,
υποστηρίζουν σταθερά
το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας από το 2019. Ως
εκ τούτου, η κινεζική ηγεσία είναι αποφασισμένη

να θέσει υπό τον πλήρη
έλεγχό της την πρώην βρετανική αποικία, η οποία
υποτίθεται ότι θα πρέπει
να απολαμβάνει ευρείας
αυτονομίας.
Το βασικότερο όργανο
της καταστολής είναι ο
δρακόντειος νόμος περί
«εθνικής ασφαλείας» που
επιβλήθηκε από το Πεκίνο,
παράλληλα με τη διεξαγωγή εκστρατείας με σκοπό
να εξασφαλιστεί ότι «το
Χονγκ Κονγκ θα το κυβερνούν πατριώτες».
Ο νόμος αυτός, που προ-

βλέπει ποινές ως και ισόβιας κάθειρξης, έχει σκοπό
να πατάσσονται ενέργειες
με σκοπό την απόσχιση,
την υποκίνηση ταραχών ή
τρομοκρατικών ενεργειών,
την αθέμιτη σύμπραξη
με ξένες δυνάμεις. Στην
πράξη, οι πολύ αόριστες
διατυπώσεις του επιτρέπουν να καταστέλλεται
κάθε διαφωνία.
Δυτικές δυνάμεις και κυρίως η Βρετανία και οι ΗΠΑ
θεωρούν ότι ο τρόπος
που χειρίζεται το Πεκίνο
το Χονγκ Κονγκ σηματοδοτεί το τέλος της αρχής
«μια χώρα, δύο συστήματα», που είχε συμφωνηθεί
να διέπει την παράδοση
της πρώην βρετανικής
αποικίας στην Κίνα από το
Λονδίνο το 1997.
Θεωρητικά, η πόλη θα είχε
ευρεία αυτονομία ως το
2047… όμως αυτή στην
πράξη έχει τελειώσει.

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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Ακύρωση Δημόσιας Διαθήκης Στην Ελλάδα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*
20 Ιουνίου 2021
Η διαθήκη στην Ελλάδα που έχει δημοσιευθεί
από δικαστήριο, ισχύει
κανονικά, μέχρι την τυχόν
ακύρωσή της από δικαστήριο τελεσιδίκως. Η διαθήκη είτε είναι δημόσια,
είτε μυστική, είτε ιδιόγραφη, έχει την ίδια νομική
ισχύ. Αναμφισβήτητο είναι
ωστόσο ότι πιο δύσκολα
ακυρώνεται δημόσια διαθήκη, η οποία έχει συνταχθεί και υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου και

μαρτύρων.
Η δημόσια διαθήκη
συντάσσεται
με δήλωση
από τον διαθέτη της τελευταίας του
βούλησης
ενώπιον συμβ ο λ α ι ο γρ ά φου, ενώ είναι παρόντες
τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας. Ο διαθέτης, δηλαδή
εκείνος που δηλώνει τι
επιθυμεί να γίνει με την
περιουσία του μετά τον
θάνατό του, δηλώνει προφορικώς την τελευταία
του βούληση ενώπιον του
συμβολαιογράφου και των
τριών μαρτύρων ή των δύο
συμβολαιογράφων και του
ενός μάρτυρα. Τα πρόσωπα αυτά συμπράττουν και
πρέπει να είναι παρόντα
σε όλη τη διάρκεια της
πράξης της συντάξεως
της δημόσιας διαθήκης.
Απαγορεύεται κατά τη
σύνταξη της διαθήκης η
παρουσία οιουδήποτε άλ-

λου, εκτός από τον διαθέτη
και τα συμπράττοντα πρόσωπα. Το κείμενο της διαθήκης πρέπει να διαβασθεί
στον διαθέτη, ώστε όλοι,
δηλ. συμβολαιογράφος και
μάρτυρες να είναι βέβαιοι
ότι ο διαθέτης κατάλαβε το
περιεχόμενο του κειμένου
που συντάσσεται για να
ισχύσει ως διαθήκη και ότι
αυτό είναι που πράγματι
θέλει να υπογράψει ως
διαθήκη του.
Στην υπόθεση που περιγράφεται στην υπ’ αριθ.
86/2021 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πατρών,
ο διαθέτης απεβίωσε το
έτος 2016, αφήνοντας ως
πλησιέστερους συγγενείς
του την δεύτερη σύζυγό
του και τα παιδιά του από
τον πρώτο γάμο του. Μετά
τον θάνατο του διαθέτη,
η δεύτερη σύζυγός του
επιμελήθηκε ώστε να δημοσιευθεί και να ισχύσει
ως διαθήκη μία δημόσια
διαθήκη που είχε υπογράψει ο σύζυγός της λίγο
πριν αποβιώσει το 2016.
Με βάση αυτή την δημόσια διαθήκη, μοναδικός
κληρονόμος εμφανιζόταν
να είναι σε ολόκληρη την

περιουσία του διαθέτη, η
δεύτερη σύζυγός του. Στην
διαθήκη υπήρχε και η αναφορά του διαθέτη ότι στα
παιδιά του από τον πρώτο
γάμο του άφηνε όσα τους
είχε δώσει εν ζωή, χωρίς
δηλαδή να τους αφήνει
κάτι από την περιουσία του
μετά θάνατον.
Τα παιδιά από τον
πρώτο γάμο του διαθέτη,
ως έχοντες έννομο συμφέρον, προσέβαλαν την διαθήκη στο δικαστήριο ως
άκυρη, παρουσιάζοντας
όχι μόνο μάρτυρες, αλλά
και σειρά αποδεικτικών
στοιχείων που οδήγησαν
το Πρωτοδικείο, αλλά και
το Εφετείο Πατρών στην
κρίση ότι η διαθήκη δεν
είχε συνταχθεί παρουσία
του διαθέτη, αλλά και ούτε
ενός τουλάχιστον από τους
μάρτυρες που αναφερόταν στην διαθήκη ότι ήταν
παρόντες κατά την σύνταξή της.
Συγκεκριμένα, τα παιδιά του κληρονομουμένου
προσκόμισαν στο δικαστήριο αρκετά έγγραφα,
πολλά από τα οποία δημόσια, που αποδείκνυαν ότι
ο πατέρας τους την ημέρα

κατά την οποία φερόταν
να έχει παραστεί στην σύνταξη της διαθήκης, αυτός
νοσηλευόταν στο Γενικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών και υπεβάλετο σε συγκεκριμένες
ιατρικές εξετάσεις. Από το
σύνολο των αποδεικτικών
στοιχείων το δικαστήριο
σχημάτισε την κρίση ότι
κατά την ημερομηνία, που
φέρεται να συντάχθηκε η
επίδικη διαθήκη, ο κληρονομούμενος δεν βρισκόταν στο γραφείο του
συμβολαιογράφου και ως
εκ τούτου ψευδώς βεβαιώνεται τούτο από τον άνω
συμβολαιογράφο.
Επίσης, ο συμβολαιογράφος βεβαίωσε ως
αριθμό ταυτότητας του
κληρονομουμένου τον
αριθμό της προηγούμενης
ταυτότητάς του, ενώ αν
είχε πράγματι παραστεί
στον συμβολαιογράφο ο
διαθέτης, θα είχε καταχωρηθεί η ισχύουσα ταυτότητα του διαθέτη και όχι
η προηγούμενη που είχε
ήδη αντικατασταθεί. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το δικαστήριο έκρινε ότι δεν
ήταν αναγκαίο να διατάξει

πραγματογνωμοσύνη, για
να διαπιστώσει την πλαστότητα της υπογραφής
του διαθέτη στην φερόμενη διαθήκη, αφού ήδη είχε
σχηματίσει δικανική πεποίθηση από τα ενώπιόν του
αποδεικτικά στοιχεία και
από την πλήρη απόδειξη
ότι κατά την σύνταξη της
διαθήκης δεν ήταν παρών
ούτε ο διαθέτης, ούτε ένας
εκ των μαρτύρων και τα
πραγματικά αυτά περιστατικά αρκούσαν για την
ακύρωση της διαθήκης.
Για τους λόγους αυτούς το Εφετείο επεκύρωσε την απόφαση του
Πρωτοδικείου, ότι δηλαδή
η φερόμενη ως δημόσια
διαθήκη δεν ήταν έγκυρη,
αφού δεν είχε παραστεί
κατά την σύνταξή της ο
διαθέτης και ένας εκ των
τριών μαρτύρων, σε αντίθεση με όσα αναφέρει η διαθήκη. Αποτέλεσμα ήταν
να ακυρωθεί η διαθήκη.
*Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι
Δικηγόρος παρ’ Αρείω
Πάγω, Master of Laws.
www.greekadvocate.eu
bm-bioxoi@otenet.gr

H φωτογραφία της Βασίλισσας και η δικτατορία του παρόντος
Αγαλματοφοβία, ιστορικός
αναθεωρητισμός, δυτικός
φονταμενταλισμός. Οι εικονοκλάστες του 21ου
αιώνα ανέλαβαν δράση.
Γκρεμίζουν αγάλματα,
αποκεφαλίζουν προτομές,
καλύπτουν τοιχογραφίες,
απομακρύνουν πορτρέτα, αλλάζουν ονομασίες
στους δρόμους, λογοκρίνουν κλασσικά έργα, επιτίθενται στη Μικρή Γοργόνα και στη… μηλόπιτα!
Ακρότητες στην υπηρεσία
του «πολιτικώς ορθού». Τελευταίο θύμα η Βασίλισσα
Ελισάβετ!
Σοκ στη γηραιά Αλβιόνα
προκάλεσε τις προάλλες
η απόφαση του Συλλόγου
Αποφοίτων του πανεπιστημίου τους Οξφόρδης
να αποκαθηλώσουν μια
χρωματισμένη φωτογραφία του 1952 της Βασίλισσας Ελισάβετ, επειδή, όπως
αποφάνθηκαν, συνδέεται
με το… πρόσφατο αποικιοκρατικό παρελθόν της
χώρας!
Ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλλιαμσον έσπευσε
να καταδικάσει αυτήν την
«παράδοξη» κίνηση. Όπως
είπε, «είναι ο αρχηγός του
Κράτους και σύμβολο του
καλύτερου εαυτού του

άλλο σ’ ολόκληρη τη χώρα.
Γκρεμίστηκαν και τα αγάλματα του Στρατηγού Λη
που ηγήθηκε των Νοτίων
στον αμερικανικό εμφύλιο.
Μάλιστα, το άγαλμα της
16χρονης μαύρης ακτιβίστριας Μπάρμπαρα Ρόουζ
Τζονς αντικατέστησε στη
Ροτόντα του Καπιτωλίου
της Ουάσιγκτον το άγαλμα
Στις μέρες μας, ο ιστορι- του στρατηγού Λη.
κός αναθεωρητισμός έχει
πάρει διαστάσεις πανδη- Κάποιοι προσπάθησαν να
γκρεμίσουν ακόμη και το
μίας.
άγαλμα του Αμερικανού
Όλα ξεκίνησαν στις Ηνω- προέδρου Άντριου Τζάκμένες Πολιτείες μετά την σον, μπροστά στον Λευκό
δολοφονία του Τζορτζ Οίκο, κατηγορώντας τον
Φλόιντ, στις 25 Μαΐου ως υπέρμαχο της δουλείας.
του 2020 και την διάδοση του κινήματος «Black Τον Μάιο του 2020, με
lives matter». Στο στόχα- διάταγμά του ο Τραμπ είχε
στρο βρέθηκαν αμέσως προσπαθήσει να προστατα αγάλματα του Χριστό- τεύσει την αμερικανική
φορου Κολόμβου, που πολιτιστική κληρονομιά,
κατηγορήθηκε για την μεγάλο θύμα της φυλετικής οργής που
απλώθηκε σ τη
χώρα. Παρ’ όλα
αυτά, στη Βαλτιμόρη, το άγαλμα
του Κολόμβου,
του δημιουργού
του «αμερικανικού ονείρου»,
αποκεφαλίστηκε
και πετάχτηκε στο
λιμάνι.
Μπεν Σαπίρο, σχολίασε:
«Κάποτε η φράση “σημαία,
πατρίδα και μηλόπιτα” μας
ένωνε εμάς τους Αμερικάνους. Τώρα μας λένε πως
είναι ένα “προσβλητικό
σύμβολο της κυριαρχίας
των λευκών”. Άρα να υποθέσω πως όλα καλά με την
μηλόπιτα»!

Σοφία Βούλτεψη

Ηνωμένου Βασιλείου. Στη
διάρκεια της μακράς βασιλείας της εργάστηκε
ακούραστα για να προαγάγει σε όλον τον κόσμο
τις βρετανικές αξίες της
ανοχής, της συμπερίληψης
και του σεβασμού».
Η Βασίλισσα συνδέεται
ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο,
το οποίο είχε επισκεφθεί
το 1948 προκειμένου να
ανακηρυχθεί επίτιμη Διδάκτωρ και το 2008 για την
επέτειο των 550 χρόνων
από την ίδρυσή του. Και
πολλοί αποφάνθηκαν πως
η συγκεκριμένη κίνηση
αποτελεί την επιτομή του

σταλινισμού.
Αλλά ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάθιου Κάτσμαν
δήλωσε στην εφημερίδα
«Τέλεγκραφ»: «Την κατεβάσαμε. Αποφασίστηκε να
παραμείνει το εντευκτήριο
ουδέτερο. Αυτό είναι όλο.
Το πανεπιστήμιο έχει πολλές απεικονίσεις διαφόρων
πραγμάτων, αλλά στους
κοινόχρηστους χώρους
πρέπει να είναι ευπρόσδεκτοι όλοι».

κή για να διακηρύξουν ότι
οι Ινδιάνοι εξοντώθηκαν!
Επιπλέον, όπως είπε, ρατσιστική είναι και η ζάχαρη, διότι συνδέεται με
την εργασία των σκλάβων

Ρατσιστική και η… μηλόπιτα!
Και μέσα στη γενική σύγχυση, ο «Γκάρντιαν» δημοσίευσε μια συνέντευξη του καθηγητή
στο πανεπιστήμιο
της Ιντιάνα, Ρατζ
Πατέλ, στην οποία
υποστηρίζει πως η
μηλόπιτα είναι…
το σύμβολο της γενοκτονίας των αυτοχθόνων, καθώς
στα 1500 οι αποικιοκράτες μετέφεραν και φύτεψαν
μηλιές στην Αμερι-

στις φυτείες ζαχαροκάλαμου! Αλλά και το ύφασμα
γκινγκχάμ πάνω στο οποίο
παραδοσιακά σερβίρεται
η μηλόπιτα, διότι παραπέμπει στα υφάσματα που
χρησιμοποιούσαν οι ιθαγενείς!

εξόντωση των αυτοχθόνων Ινδιάνων.
Κολόμβος, στρατηγός Λη,
Αβραάμ Λίνκολν

Στις ΗΠΑ θύμα δεν έπεσε
μόνο ο Κολόμβος, του
οποίου τα αγάλματα γκρεΟπότε, ο δημοσιογράφος μίστηκαν το ένα μετά το

Λίγο μετά, η αρμόδια Επιτροπή
Τέχνης του δήμου της Βοστώνης αποφάσισε να
απομακρύνει το
«Σύμπλεγμα της Απελευθέρωσης», ένα γλυπτό
που τοποθετήθηκε στην
Πλατεία Παρκ το 1879 και
απεικόνιζε τον Αβραάμ
Λίνκολν και έναν μαύρο
σκλάβο, με το σκεπτικό ότι
η «μειωτική απεικόνιση»
του σκλάβου το καθιστά
συνέχεια στη σελίδα 20
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συνέχεια από τη σελίδα 19

νίκης επί του ναζισμού, κάποιοι έγραψαν τη φράση
«ήταν ρατσιστής», κατηγορώντας τον ότι μεταξύ
του 1942 και του 1944
ασχολήθηκε με την πολεμική προσπάθεια κατά της
Ιαπωνίας και αδιαφόρησε
για τις ανάγκες του πληθυσμού της Βεγγάζης που
μαστιζόταν από την πείνα.

ακατάλληλο για δημόσια
έκθεση.
Ήδη από το 2018, το δημοτικό συμβούλιο του Λος
Άντζελες, απομάκρυνε
ένα άγαλμα του Κολόμβου από ένα πάρκο, μετά
από διαμαρτυρίες πολλών
ακτιβιστών που εκπροσωπούν ομάδες Αμερικανών
ιθαγενών.
Αλλά ο (δημοκρατικός)
κυβερνήτης της Νέας
Υόρκης Άντριου Κουόμο
υπερασπίστηκε τον Κολόμβο, υπενθυμίζοντας ότι
ο γεννημένος στη Γένοβα
θαλασσοπόρος υπήρξε ο
πλοηγός της παρουσίας
της ιταλικής κοινότητας
στις ΗΠΑ, που σήμερα
αριθμεί 16 εκατομμύρια
πολίτες.
Ακόμη και το καθολικό
Πανεπιστήμιο Notre Dame
στην Ιντιάνα, δέχθηκε πέρσι να καλύψει σημαντικές
τοιχογραφίες του 19ου
αιώνα, επειδή απεικόνιζαν
διάφορες σκηνές από τη
ζωή του Κολόμβου, μετά
από απαίτηση φοιτητών.
Όσα πήρε ο άνεμος!
Και η επίθεση στο παρελθόν δεν περιορίστηκε στα
αγάλματα. Σκηνές από
την περίφημη ταινία «Όσα
παίρνει ο άνεμος» λογοκρίθηκαν και αφαιρέθηκαν, στίχοι τραγουδιών
εξαφανίστηκαν, κινούμενα
σχέδια αποσύρθηκαν.
«Ποιο είναι το επόμενο
βήμα;», αναρωτιούνται
πολλοί. Μήπως η εξαφάνιση ακόμη και των
αγαλμάτων των Ρωμαίων αυτοκρατόρων; Ανάλογη συμπεριφορά δεν
είχε επιδείξει το «Ισλαμικό
Κράτος», όταν κατέστρεψε την αρχαία πόλη της
Παλμύρας; Ποιος δεν θυμάται τον ηρωικό αρχαιολόγο Χαλίντ Αλ-Άσαντ
που αποκεφαλίστηκε από
τους τζιχαντιστές όταν
αρνήθηκε να αποκαλύψει
που βρίσκονταν κρυμμένα
σημαντικής αξίας αρχαιολογικά ευρήματα;
Η επίθεση στο παρελθόν
εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.
Στην Ιταλία, περιέλουσαν
με κόκκινη μπογιά το άγαλμα του διάσημου Ιταλού
δημοσιογράφου Ίντρο
Μοντανέλλι, στους κήπους
της Πόρτα Βενέτσια στο
Μιλάνο, κατηγορώντας
τον για αποικιοκρατική συμπεριφορά τον καιρό του
πολέμου στην Αιθιοπία.
Στο μικροσκόπιο έχει βρεθεί ακόμη και ο… Δάντης,
καθώς πολλοί αναζήτησαν και βρήκαν στη «Θεία
Κωμωδία» στοιχεία ρατσισμού, ισλαμοφοβίας,
ακόμη και ομοφοβίας. Ήδη
από το 2012 στην Ιταλία
έχουν αφαιρεθεί από την

διδακτέα ύλη κάποια κεφάλαια του διασημότερου
έργου του μεγάλου ποιητή
που έβαλε τις βάσεις της
ιταλικής γλώσσας.
Στο Βέλγιο, συγκεντρώθηκαν υπογραφές για να απομακρυνθούν τα αγάλματα
του Λεοπόλδου Β΄, βασιλιά
από το 1865 ως το 1909,
περιόδου ταυτισμένης με
την βελγική αποικιοκρατία
στο Κογκό. Στην Αμβέρσα
ένα άγαλμα του Λεοπόλδου κάηκε από το πλήθος
και σε κάποιες πόλεις λεωφόροι που έφεραν το
όνομά του μετονομάστηκαν. Και κάποιοι κάτω από
τα αγάλματα του βασιλιά
έγραψαν «ο μακελάρης
του Κογκό».
Ο ίδιος ο βασιλιάς Φίλιππος εξέφρασε τον Ιούνιο
του 2020 την «βαθύτατη
λύπη του για τα τραύματα»
που προκάλεσε η χώρα
του κατά την αποικιοκρατική της περίοδο στον
Κονγκό, απευθύνοντας
επιστολή στον πρόεδρο
της χώρας.
«Ρατσιστικό ψάρι» η Μικρή
Γοργόνα!
Το πρωί της 3ης Ιουλίου
2020, η Κοπεγχάγη ξύπνησε βλέποντας τις λέξεις
«ρατσιστικό ψάρι», γραμμένες στη βάση της εμβληματικής Μικρής Γοργόνας,
που στέκει στον βράχο
απέναντι από το λιμάνι
εδώ και 108 χρόνια.
Δεν ήταν η πρώτη φορά. Η
Μικρή Γοργόνα έχει άπειρες φορές βανδαλιστεί
και δύο φορές αποκεφαλιστεί. Αυτή τη φορά, ο Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν έπεσε
θύμα μιας πρωτοφανούς
και ανεξήγητης μανίας.
Το κύμα του ιστορικού
ρεβιζιονισμού σάρωσε
και την Πορτογαλία. Τον
περασμένο Μάρτιο καταστράφηκε το «Μνημείο
των Ανακαλύψεων» στη
Λισαβόνα, μόνο και μόνο
επειδή ανεγέρθηκε επί
του δικτάτορα Σαλαζάρ.
Θύματα έπεσαν και τα
ομοιώματα του πλοίου
του μεγάλου εξερευνητή
Βάσκο Ντα Γκάμα, που ταυτίστηκε με το πορτογαλικό
αποικιοκρατικό παρελθόν.
Την ίδια ώρα, ο Κιλουάνι
Κία Χέντα, ο διασημότερος
καλλιτέχνης της Αγκόλας
κλήθηκε να δημιουργήσει

ένα μνημείο αφιερωμένο
στα θύματα της δουλείας.
Κατασκεύασε ένα λιβάδι
από αλουμινένια ζαχαροκάλαμα. Σε ανάμνηση
της δημιουργίας από τους
Πορτογάλους της πρώτης
φυτείας ζαχαροκάλαμου
στην Βραζιλία. Τα φυτά μεταφέρθηκαν εκεί τον 16ο
αιώνα μαζί με Αφρικανούς
σκλάβους…
Νόμος για τη Δημοκρατική
Μνήμη
Στην Ισπανία, τον Σεπτέμβριο του 2020, μεγάλη
συζήτηση έγινε γύρω από
τον Νόμο για τη Δημοκρατική Μνήμη. Αποτελείται
από 5 κεφάλαια και 66
άρθρα και σκοπό έχει να
αποκαταστήσει τα θύματα
του ισπανικού εμφυλίου
και της δικτατορίας του
Φράνκο. Εκείνοι που διαφώνησαν σημείωσαν ότι
η κυβέρνηση Σάντσεθ –
Ιγκλέσιας ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την αποκατάσταση της μνήμης των
300 νεκρών της τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΤΑ.
«Κανένα κοινοβούλιο δεν
μπορεί να νομοθετήσει για
την Ιστορία, εκτός αν αποφασίσουμε να βαδίσουμε
προς μια οργουελική κοινωνία», σημείωσαν.
Ωστόσο, λίγους μήνες νωρίτερα, η Ισπανίδα υπουργός Παιδείας χρειάστηκε
να υπερασπιστεί τα πολυάριθμα αγάλματα του
Χριστόφορου Κολόμβου.
«Οι πόλεις έχουν ιστορία
και στιγμές που πρέπει να
γίνονται σεβαστές και να
διδασκόμαστε από αυτές»,
δήλωσε η Ισαμπέλ Θελάα σε δημοσιογράφους,
όταν ρωτήθηκε σχετικά
με τις αξιώσεις διαδηλωτών, αλλά και ορισμένων
αριστερών πολιτικών, για
αποκαθήλωση των αγαλμάτων.

μη από τους αυτόχθονες
Μάγια για τις αδικίες που
διαπράχθηκαν εναντίον
τους μετά την ισπανική
κατάκτηση. Η «συγγνώμη»
συνέπεσε με την επέτειο
των 500 χρόνων από την
«Κονκίστα», την κατάκτηση του Μεξικού.
Θύμα και ο Μαχάτμα Γκάντι, στο στόχαστρο οι Πυραμίδες!
Στο Γιοχάνεσμπουργκ της
Νότιας Αφρικής, βανδαλίστηκε μέχρι και το άγαλμα του Μαχάτμα Γκάντι,
του υπερμάχου της μη
βίας, που κατηγορήθηκε
ως… επικίνδυνος ρατσιστής. Κι’ αυτό επειδή τον
καιρό που βρέθηκε στη
Νότια Αφρική (1893-1914)
αγωνίστηκε υπέρ των συμπατριωτών του Ινδών,
υποστηρίζοντας πως ήταν
ανώτεροι των Αφρικανών και χρησιμοποιώντας
το υποτιμητικό «καφίρ»
όταν αναφερόταν στους
μαύρους. Η αλήθεια είναι
ότι ο Γκάντι, με τους αγώνες του υπέρ των Ινδών,
άνοιξε τον δρόμο για τους
αγώνες των μαύρων, ενώ
είναι γνωστοί οι αγώνες
του κατά του βρετανικού
ιμπεριαλισμού.
Στο Μπρίστολ από την
ομώνυμη λεωφόρο γκρέμισαν το άγαλμα του
Έντουαρντ Κόλστον, που
βρισκόταν εκεί από το
1895. Είχε αποκτήσει φήμη
ως φιλάνθρωπος, αλλά
και ως έμπορος σκλάβων,
μεταφέροντας από την
Αφρική περίπου 100 χιλιάδες ανθρώπους από το
1672 ως το 1689.

Στις 23 του περασμένου
Φεβρουαρίου πάντως,
από την πύλη του ισπανικού θύλακα της Μελίγια,
απομακρύνθηκε το τελευταίο άγαλμα του δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο,
που υπήρξε διοικητής της
ισπανικής λεγεώνας στον
πόλεμο του Ριφ, μεταξύ
Ισπανογάλλων και ΒερβέΡατσιστής και ο Τσόρτσιλ!
ρων, το 1920.

Τον περασμένο μήνα, η Στο Λονδίνο, στη βάση του
κυβέρνηση του Μεξικού αγάλματος του Ουίνστον
ζήτησε επισήμως συγγνώ- Τσόρτσιλ, του πατέρα της

αντικείμενα δημιουργήθηκαν από γενιές με διαφορετικό τρόπο σκέψης και
κατανόησης του σωστού
και του λάθους. Μερικά
αναπαριστούν ανθρώπους
που είπαν ή έκαναν πράγματα που μπορεί σήμερα
να τα βρίσκουμε προσβλητικά. Αλλά ακόμη και αν
διαφωνούμε με εκείνους
που τα δημιούργησαν ή
με εκείνους που αναπαριστούν, έπαιξαν έναν σημαντικό ρόλο στο να μας
διδάξουν το παρελθόν
μας – με όλα τα λάθη του».

Με την ίδια λογική επιθέσεις δέχθηκαν και τα
αγάλματα του Φράνσις
Ντρέηκ (1540-1596), με
την κατηγορία ότι ηγήθηκε
του βρετανικού ιμπεριαλισμού, αν και υπήρξε ο Στο Παρίσι, ένα πάρκο
πήρε το όνομα της Σολιτίντ, ηρωίδας
της αντίστασης
των σκλάβων στη
Γουαδελούπη του
19ου αιώνα. Κόρη
μιας Αφρικανής
σκλάβας και ενός
λευκού ναυτικού, αν και έγκυος έλαβε μέρος
στις μάχες κατά
των στρατιωτών
του Ναπολέοντα
και εκτελέστηκε
δι’ απαγχονισμού
στις 29 Νοεμβρίου
1802, μία ημέρα
αφού γέννησε το
άνθρωπος που υπερα- παιδί της.
σπίστηκε την Αγγλία κατά
την επίθεση της αήττητης Στα τέλη του περασμένου
αρμάδας του Ισπανού βα- Απριλίου, η Γερμανία ανασιλιά Φίλιππου Β΄, υπερα- γνώρισε την γενοκτονία
σπιζόμενος έτσι ολόκληρη εις βάρος της Νιγηρίας,
την Ευρώπη από την Ιερά με την υφυπουργό ΠολιΕξέταση που κυριαρχούσε τισμού Μόνικα Γκρίτερς
εκείνη την εποχή στην να ανακοινώνει ότι θα επιστραφούν στη χώρα τα
Ισπανία.
περίφημα «Χάλκινα του
Στο Πλύμουθ, οι αρχές Μπενίν», σημαντικότααποφάσισαν να μετονο- τα γλυπτά που κλάπηκαν
μάσουν την πλατεία Σερ κατά την αποικιοκρατική
Τζον Χόπκινς, εμπόρου περίοδο. Στα τέλη του
σκλάβων, ενώ το Μουσείο 2020 η Γαλλία ενέκρινε
του Λονδίνου αποφάσισε επίσης την επιστροφή 26
να αποσύρει το γιγάντιο αντικειμένων που είχαν
μπρούτζινο άγαλμα του κλαπεί το 1892 από το ΒαΡόμπερτ Μίλλιγκαν, ιδιο- σίλειο του Μπενίν. Όσο για
κτήτη φυτειών όπου δού- το Βρετανικό Μουσείο έχει
ταχθεί υπέρ της επιστρολευαν σκλάβοι.
φής ορισμένων έργων στη
Μάλιστα, ο δήμαρχος του Νιγηρία, αλλά υπό τη μορΛονδίνου Σαντίκ Χαν συνέ- φή δανείου. Βεβαίως!
στησε μια επιτροπή που θα Επίσης από τον περασμένο
αποφασίσει ποια αγάλμα- Απρίλιο, η οδός Χέρμαν
τα θα απομακρυνθούν και Φον Βίσμαν του Βερολίνου,
ποιοι δρόμοι και πλατείες που έφερε το όνομα του
θα μετονομαστούν, δη- κυβερνήτη της «Γερμανιλαδή τι και ποιος θα εξα- κής Ανατολικής Αφρικής»
φανιστεί από προσώπου (σήμερα Τανζανία, Ρουάντα και Μπουρούντι),
Ιστορίας.
μετονομάστηκε σε οδό
Λάμεκ, στη μνήμη του
Μάχη με τα μουσεία
Τανζανού πολιτικού. Ο
Τον περασμένο Σεπτέμ- Βίσμαν ήταν αυτός που
βριο, καθώς μια σειρά ιδι- επέβαλε βαριά φορολογία
ωτικά βρετανικά μουσεία στους ντόπιους, κάτι που
ανακοίνωναν την πρόθεσή οδήγησε στην εξέγερση
τους να αποσύρουν εκθέ- του 1905, που στοίχισε
ματά τους που δεν κρίνο- 300.000 ζωές.
νται «πολιτικώς ορθά», ο
Βρετανός υπουργός Πολι- Αναζητούνται κριτήρια
τισμού Όλιβερ Ντόουντεν και… ποινές!
προειδοποίησε πως αν οι
προθέσεις γίνονταν πραγ- Τώρα, όλοι διερωτώνται
ματικότητα η κυβέρνηση πού θα πάει αυτή η δουθα σταματούσε την χρημα- λειά. Και κατά πόσον είναι
τοδότηση των συγκεκριμέ- δυνατόν να βυθιστούν στη
λήθη ολόκληρες ιστορικές
νων μουσείων.
περίοδοι. Και με βάση ποιο
Στη συζήτηση παρενέβη κριτήριο θα γινόταν κάτι
και ο Βρετανός πρωθυ- τέτοιο;
πουργός Μπόρις Τζόνσον,
που ξεκαθάρισε: «Τα αγάλ- Αν το κριτήριο είναι το ηθιματα και άλλα ιστορικά κό, τότε θα έπρεπε να εξαφανιστεί από προσώπου
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Πόση δημοκρατία αντέχουμε

Χρήστος Γιανναράς
Η λογική λέει ότι ένας
πρωθυπουργός στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει
τα πάντα, να κατεβάσει
τα αστέρια στη γη – είναι
απόλυτος, ανεξέλεγκτος
μονάρχης. Η εμπειρία λέει
ότι ένας πρωθυπουργός
στην Ελλάδα, ο ικανότερος, ο «καθαρότερος», ο
πιο επιδέξιος και χαρισματικός, δεν μπορεί, αν και
απόλυτος, ανεξέλεγκτος
μονάρχης, να αλλάξει τίποτα. Ούτε τον κλητήρα που
του ανοίγει κάθε πρωί την
πόρτα στο ασανσέρ.
Που να πάρει η ευχή, ένας
ηλικιωμένος Ελληνας έχει
γνωρίσει (άθελά του, αλλά
«στο πετσί» του) απειράριθμους πρωθυπουργούς.
Τους έχει γνωρίσει πιο
καλά από όσο γνωρίζει τον
πατέρα του και τη μάνα
του. Δεν είδε ποτέ τους

πρωθυπουργούς με τα νυχτικά ή τις πιτζάμες. Αλλά
τα νυχτικά και οι πιτζάμες
δεν χαρίζουν γνώση του
χαρακτήρα, της ευφυΐας
ή της μικρόνοιας, της οξυδέρκειας ή της μυωπίας,
της γενναιότητας ή της
θρασυδειλίας.
Πάντοτε, όσο πίσω φτάνει
η μνήμη, η υποτέλεια στη
Δύση ήταν αυτονόητη,
συμφιλιωμένοι οι Νεοέλληνες με την εξάρτηση, με
το «ανήκομεν». Με ποιες
πρακτικές, ποια δολώματα,
ποια αδιαφανή κανάλια,
γίνονταν οι ελλαδικές κυβερνήσεις υποχείρια ξένων
κέντρων, που αποφάσιζαν
για το παρόν και το μέλλον
των Ελλήνων; Από πότε,
ο ελλαδίτης πολιτευτής
άρχισε να θεωρεί αυτονόητο να είναι μαριονέτα, να
προσαρμόζεται στα θελήματα Πρεσβειών, από πότε
έπαψε να υπάρχει ενοχή

για την υποτέλεια;
Σίγουρα, η μετάπλαση
– μεταστοιχείωση του
Ελληνισμού, από πανανθρώπινη πρόταση τρόπου
του βίου (πολιτισμού) σε
ορθολογική (χρηστική)
οργάνωση «έθνους-κράτους», ήταν γεγονός μοναδικό, δίχως προηγούμενο
στην Ιστορία. Ηταν ένας
απρόσμενος θρίαμβος του
συμπλεγματικού, μανιασμένου αντιπάλου της ελληνικής «οικουμένης»: της
Δύσης του Καρλομάγνου
και των διαδόχων του.
Το απελευθερωμένο από
τους Τούρκους (με πολύ
αίμα) ελάχιστο κομμάτι
γης και θάλασσας, πριν
διακόσια χρόνια, παγιδεύτηκε, από καταβολής
του, στην ολοκληρωτική
εξάρτηση και ταπεινωτική πειθάρχηση στους
κυρίως αντιπάλους του
Ελληνισμού (ασύγκριτα
εμπαθέστερους των Τούρκων) Δυτικοευρωπαίους.
Διακόσια χρόνια μετά,
και αφού εξασφάλισε η
Δύση τη γενοκτονία του
μικρασιατικού, ποντιακού
και θρακικού Ελληνισμού,
ίσως είναι ευκολότερο να
ερευνήσουν οι μελετητές
πώς, παράλληλα με τους

κατευθυνόμενους εμφυλίους και τις αποτελεσματικότατες τουρκικές σφαγές,
λειτουργούσε και η αλίευση ελλαδιτών πολιτικών ως
ευρωπαίων πρακτόρων.
Προέκυψε ένας, περίπου,
καινούργιος ανθρωπολογικός τύπος, που επιβιώνει
ώς σήμερα και που διεκπεραιώνει εντολές, θελήματα
και επιθυμίες της ηγεσίας
δυτικο-ευρωπαϊκών κρατών, πιστεύοντας ότι όχι
απλώς δεν προδίδει, αλλά
ωφελεί την πατρίδα του.
Το πώς χάθηκε οριστικά
για τον Ελληνισμό ο τόπος
– τρόπος του πολιτισμού
του (Μικρασία, Πόντος,
Θράκη) ήταν το δυναμικό
αποκύημα της πειθήνιας
υποταγής στην αγγλοφιλία
– γαλλοφιλία – γερμανοφιλία: περιώνυμων Ελλήνων
πολιτικών ανδρών.
Είναι περισσότερο από
φανερό ότι η συντελεσμένη πια και παγιωμένη,
αυτονόητη για τους πολλούς μεταλλαγή της ταυτότητας των Ελλήνων δεν
αναχαιτίζεται ούτε, βέβαια,
«βελτιώνεται» η ιστορικά
δεδομένη αλλοτρίωση με
υπουργικές αποφάσεις
που αντιπαλεύουν περι-

πτωσιολογία. Εχει οριστικά
χαθεί, μέσα σε σαράντα
μόλις χρόνια (Βερυβάκης, 1981) η συνέχεια της
γλώσσας (εφοδιασμένος
σήμερα ο Ελλαδίτης με
πτυχίο και μεταπτυχιακά, ακούει τον στίχο «τη
Υπερμάχω Στρατηγώ τα
νικητήρια» και δεν «πιάνει
νόημα», ενώ ο αγράμματος
προπάππος του ριγούσε).
Ακούει ο σημερινός για
άμεση δημοκρατία «αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων» και ανακαλεί
προσλαμβάνουσες γελοιωδών συνελεύσεων πολυκατοικίας!
Ασφαλώς και υπάρχει ακόμα μια ελάχιστη μερίδα
Ελλήνων, ασήμαντη περιθωριακή μειονότητα,
που συντηρεί (με τεχνητή
αναπνοή) τη βιβλιαγορά,
ντρέπεται με οδύνη για την
κυρίαρχη παντού φτήνια
και χυδαιότητα, κυρίως
για το διανοητικό και ηθικό επίπεδο πολιτικών και
δημοσιογράφων. Αηδιάζει
και φρίττει με την καφρίλα ιδιωτικών καναλιών.
Νιώθουμε παραδομένη
την άλλοτε ελληνική κοινωνία σε συνθήκες έσχατης παρακμής. Υπάρχει
αυτή η ελάχιστη κοινωνική
ομάδα, περιθωριακή, ανί-

κανη να επαναστατήσει.
Και ελαττώνεται ραγδαία.
Στον κοινωνικό στίβο λογαριάζεται ανύπαρκτη,
πεθαμένη.
Αν υπήρχε μια σπίθα ζωής,
θα είχε τολμηθεί τουλάχιστον ένα «επιστημονικό»
(αποκλειστικά) συνέδριο.
Με μία και μόνο θεματική:
Περιπτώσεις κατάφωρης
κατάλυσης της δημοκρατίας από την κομματοκρατία, ποιος θα τις αντιπαλέψει; Ποιος θα κρίνει αν μια
στρατιωτική αυθαιρεσία
καταλύει τη δημοκρατία ή
αποκαθιστά τη δημοκρατία; Είναι «δημοκρατία»
το καθεστώς, όπου ο κομματάρχης πρωθυπουργός «διορίζει» (μόνος και
αυθαίρετα) τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής, τους
Προέδρους των Ανώτατων
Δικαστηρίων, την Ηγεσία
των Ενόπλων Δυνάμεων;
Πώς μπορεί να ελεγχθεί, σε
μια «τύποις» δημοκρατία,
ο ρόλος ξένων πρεσβειών
στην ανάδειξη πρωθυπουργού και υπουργών
της χώρας;
Η παρακμή κρίνεται από
το πόση αλήθεια και πόση
δημοκρατία αντέχουμε.

Τέτλαθι κραδίη: Η κούραση της Δύσης
Τάκης Θεοδωρόπουλος
Μπορείς να συλλάβεις τις
κλασικές σπουδές χωρίς
τη μελέτη των κειμένων
στο πρωτότυπο; Για τους
ιθύνοντες του Princeton
προφανώς μπορείς. Υπάρχουν τόσες μεταφράσεις
που αποδίδουν τη σοφία
των αρχαίων σε σημερινές γλώσσες. Αν όμως δεν
μπορείς να αναφερθείς
στο πρωτότυπο, πώς θα
μπορέσεις να κρίνεις τις
επιλογές των μεταφραστών που διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε παρόν; Διάβασα ότι κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα λεξικό
της αρχαίας ελληνικής που
«διορθώνει» τις σεμνότυφες επιλογές του κλασικού
Λίντελ Σκοτ, προϊόν της Βαρύ υλικό το μάρμαρο, και η πέτρα αντέχει το βάρος των λέξεων στο πέρασμα
τόσων αιώνων Ιστορίας. Πόσο βάρος να αντέξει ο δικός μας κόσμος;
βικτωριανής εποχής.
για τον δυτικό πολιτισμό γηθεί και ο ισλαμικός σκο- δία, τους «Πέρσες». Γι’ αυτό
Το «πρωτότυπο», η αντί- ήταν πάντα η αναζήτηση ταδισμός που έπνιξε την οι Ελληνες και η γλώσσα
ληψη περί πρωτοτύπου της πρωταρχικής χειρονο- αραβική αναγέννηση του τους αντιμετωπίστηκαν
είναι συνυφασμένη με την μίας, και η υλοποίησή της. Αβερρόη και του Αβικένα; από όλους τους αιώνες
ύπαρξη του δυτικού πο- Η ελληνική γλώσσα έχει Τους έλειπε η ορμή της του δυτικού πολιτισμού
λιτισμού. Και όχι μόνον απογράψει και διαμορφώ- πρωταρχικής χειρονομίας. ως οι θεματοφύλακες της
πρωταρχικής χειρονομίας,
στα κείμενα. Στα έργα της σει την πρωταρχική χειροανθρώπινης δημιουργίας. νομία της φιλοσοφίας, της Οι Ελληνες δεν γνώριζαν το απόλυτο πρωτότυπο.
Εχουμε αναρωτηθεί από τραγικής σκέψης, της Ιστο- την τέχνη της μετάφρασης.
πού προκύπτει η αξία του ρίας, της επικής ποίησης Λογικό. Δεν υπήρχε άλλος Στους Ρωμαίους χρωστάμε
πρωτοτύπου στα έργα τέ- μεταξύ άλλων. Η Αναγέν- πολιτισμός του οποίου την τέχνη της μετάφρασης,
χνης; Γιατί ένα εξαιρετικά νηση και ο Διαφωτισμός τα έργα να μπορούν να τη γλώσσα της Ευρώπης
φτιαγμένο αντίγραφο της εκεί βρήκαν την ορμή για μεταφέρουν στη γλώσσα όπως έλεγε ο Ουμπέρτο
«Νυχτερινής Περιπόλου» να δημιουργήσουν τη δική τους. Επιρροές σίγουρα Εκο. Ο Κικέρων μετέφρασε
του Ρέμπραντ δεν μπορεί τους πρωταρχική χειρο- υπήρχαν, τίποτε δεν γεν- Πλάτωνα στα λατινικά και
να φτάσει την αξία του νομία, για να παράγουν νιέται απ’ το τίποτε, όμως έτσι επεξεργάστηκε το
πρωτοτύπου που φιλοξε- τη δική τους σκέψη. Οπως ό,τι περνούσε τα σύνορά λεξιλόγιο της φιλοσοφίας
νείται στο Μουσείο Ρικς γράφει ο Ρεμί Μπραγκ, η τους είχαν την ικανότητα που άνοιξε τον δρόμο
στο Αμστερνταμ; Επειδή η σχέση με το πρωτότυπο να το αφομοιώσουν και να για τους Στωικούς ή τον
συνείδηση του πολιτισμού χαρακτηρίζει την ιδιοπρο- το εντάξουν στη δική τους Επικούρειο Λουκρήτιο. Βέμας στρέφεται γύρω από σωπία του δυτικού πολιτι- δημιουργική χειρονομία. βαια κατά τον Χάιντεγκερ
έναν πυρήνα. Κι αυτός ο σμού. Ο Αβερρόης, ο με- Τη «σοφία» ο Πλάτων τη η εξέλιξη της φιλοσοφίας
πυρήνας είναι η πρωταρ- γάλος Αραβας σχολιαστής μεταμόρφωσε σε φιλο- στηρίζεται σε ένα μεταχική χειρονομία από την του Αριστοτέλη, τον είχε σοφία, σε αναζήτηση της φραστικό λάθος του Κικέοποία προέκυψαν όλες οι διαβάσει σε μετάφραση. σοφίας. Την «αλαζονεία» ο ρωνα. Μάλλον αδυναμία
υπόλοιπες. Το ζητούμενο Μήπως έτσι μπορεί να εξη- Αισχύλος την έκανε τραγω- της γλώσσας του. Στα λα-

τινικά το ρήμα sum
δεν έχει μετοχή ενικού. Οπότε ο Κικέρων το πλατωνικό
ον το μετέφρασε
με το απαρέμφατο
esse, «είναι». Οπου
αποδεικνύεται
ότι η γραμματική
δεν είναι άχρηστη
γνώση και το πρωτότυπο μπορεί να
συνεισφέρει στη
σκέψη, εκτός από
την αποστήθιση
ρηματικών τύπων.
Ολα αυτά μπορεί
να μοιάζουν ότι
δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα
στο παρόν. Θεωρητικές ανησυχίες
ενός τύπου που γράφει
στην «Καθημερινή» και
διακατέχεται από μανία
καταδιώξεως, ευτυχώς
πολιτισμικής μόνον επί
του παρόντος. Καταρρέει
ο πολιτισμός μας και οι
αξίες του επειδή κάποιοι,
αρμοδιότεροι εμού, αποφασίζουν ότι πρέπει να
απαλλάξουν τις «κλασικές
σπουδές» από το μαρτύριο
της επαφής με τα πρωτότυπα κείμενα; Φοβάμαι
πως ναι. Το επόμενο βήμα
το έχουμε ήδη δει, όταν οι
ιταλικές αρχές κάλυψαν
τη γύμνια της Αφροδίτης
του Καπιτωλίου για να μη
σκανδαλιστούν οι Ιρανοί επίσημοι επισκέπτες.
Τίποτε φοβερό. Μικρές
καθημερινές χειρονομίες
που περνούν σχεδόν απαρατήρητες.
Κούραση της παιδείας μας;
Χωρίς αμφιβολία. Αν περι-

οριστούμε στην Ελλάδα,
δύο αιώνες τώρα παλεύει
να βρει τρόπους για να
διδάξει τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά της και δεν
έχει βρει τον κατάλληλο.
Θα πρέπει να καταγραφεί
στις αποτυχίες αυτών των
διακοσίων ετών. Ευθύνονται γι’ αυτήν εξίσου οι
«αρχαιολάτρες» και όσοι
μισούν τα αρχαία ελληνικά.
Πολιτισμική κούραση; Η
Δύση δεν αντέχει άλλο.
Δεν έχει άλλες δυνάμεις για
να υπερασπιστεί τον εαυτό
της. Και για να αποφύγει
το ναυάγιο ξεφορτώνεται
τη σαβούρα, όλο αυτό το
βάρος που την έκανε να
πιστεύει στην υπεροχή
της. Πρώτο και καλύτερο
η σχέση της με την πρωταρχική χειρονομία της
ύπαρξής της, τα λεγόμενα κλασικά της πρότυπα.
Οταν φτάσουμε σε όσα η
προοδευτική σκέψη θεωρεί ως «υποπροϊόντα»
της κλασικής σκέψης, τη
δημοκρατία, τα ατομικά
δικαιώματα, την ισότητα
των φύλων τότε μπορεί
να αντιληφθεί τον κίνδυνο.
Ισως να είναι αργά.
Ομως, μην ξεχνάμε εκείνο
το «τέτλαθι κραδίη» –βάστα καρδιά μου– που είπε
ο Οδυσσέας όταν νόμιζε
πως είχε γλιτώσει από τα
βάσανά του, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με τους
μνηστήρες στο ίδιο του το
ανάκτορο.
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H φωτογραφία της Βασίλισσας και η δικτατορία του παρόντος
συνέχεια από τη σελίδα 20
γης οτιδήποτε δεν συνάδει
με τις σημερινές αξίες μας.
Και καθώς το 90% των σημερινών αξιών μας δεν έχει
καμιά σχέση με τις κρατούσες αξίες του παρελθόντος
θα εξαφανίζονταν σχεδόν
όλες οι ιστορικές πολιτικές
και στρατιωτικές προσωπικότητες. Αλλά και μεγάλοι
διανοητές, φιλόσοφοι της
αρχαιότητας, μεγάλοι μουσουργοί, ακόμη και ο…
Βολταίρος!
Κατά την Γαλλική Επανάσταση δεν έπεσαν μόνο
ανθρώπινα κεφάλια, αλλά
και μπρούτζινα. Και στην
πρόσφατη Ιστορία, έπεσαν
τα κεφάλια του Μουσολίνι,
του Στάλιν, του Λένιν, του
Σαντάμ.

κυψαν από το παρελθόν, η
ανθρωπότητα του σήμερα
αναπτύχθηκε πάνω στην
ανθρωπότητα του χθες και
καθένας από μας κουβαλά
μνήμες από ένα παρελθόν
που δεν μπορεί να σβηστεί
γιατί είναι αυτό που μας
οδήγησε στο σήμερα.

Μπροστά σ’ αυτό το απίσ τευτο κύμα, κάποιοι
προσπάθησαν να βάλουν
χρονολογικά κριτήρια.
Με το επιχείρημα ότι οι
σημερινές ιδέες μας προέ-

Ο μεγάλος συγγραφέας
Μάριο Βάργκας Λιόσα
έσπευσε να ξεκαθαρίσει:
«Το να γκρεμίσουμε τα
αγάλματα του Κολόμβου
δεν θα βοηθήσει τον αντι-

ρατσιστικό αγώνα στις
Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, υπερασπιζόμενος
την ιστορική μνήμη.
Το παράδοξο «δικαστήριο
της Ιστορίας»
Το φαινόμενο έλαβε τόσο
μεγάλη έκταση, που ήδη
από τον Ιούλιο του 2020,
150 σημαντικοί διανοούμενοι αισθάνθηκαν την
ανάγκη να υπογράψουν
ένα ιδεολογικό κείμενο-μανιφέστο υπό τον τίτ-

λο «Όχι στην δικτατορία
του παρόντος»! Υποστηρίζοντας ότι αυτό το παράδοξο «δικαστήριο της
Ιστορίας», αυτή η σταυροφορία κατά του παρελθόντος, αποτελεί τμήμα μιας
νέας απολυταρχικής ιδεολογίας. Και εξηγώντας ότι
τα ιστορικά γεγονότα και
οι ιστορικές προσωπικότητες πρέπει να κρίνονται
στο πλαίσιο εκείνης της
χρονικής στιγμής κατά την
οποία διαδραματίστηκαν.

πολλά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών έχουν
απαλειφθεί ο Σαίξπηρ, ο
Χεμινγουέι και ο Φιτζέραλντ, ακόμη και ο Τόμας
Τζέφερσον.

Όπως αναφέρουν για να
ηττηθούν οι κακές ιδέες
πρέπει να συζητηθούν, να
εξαφανιστούν μέσω της
πειθούς και όχι μέσω της
σιωπής. «Ως συγγραφείς»,
γράφουν, «χρειαζόμαστε
μια κουλτούρα που θα μας
αφήνει χώρο για πειραμαΟι διανοούμενοι – ανά- τισμούς, διακινδυνεύσεις,
μεσά τους οι Μάργκαρετ ακόμη και λάθη».
Άτγουντ, Νόαμ Τσόμσκι,
Φράνσις Φουκουγιάμα, Όργουελ: Όταν σταμάτησε
Σαλμάν Ρουσντί, Φαρίντ η Ιστορία
Ζακαρία, ο Ελληνοαμερικανός κοινωνιολόγος Στο αριστούργημά του
Νίκολας Χρηστάκης – ζή- «1984» ο Τζορτζ Όργουτησαν να ανακτηθεί η αί- ελ εξήγησε τον τρόπο με
σθηση της Ιστορίας και τον οποίο το «καθεστώς»
να καταργηθεί η επίθεση επέβαλε την αρχαία ρωστην ιστορική μνήμη, που μαϊκή τιμωρία της «Καταδίγεννά τις πιο ολοκληρωτι- κης στη λήθη» (Damnatio
Memoriae». Τότε, εξαφάκές ιδεολογίες.
Καταγγέλλουν ότι από νιζαν από παντού τα ονό-

ματα των «προδοτών»
- για την ακρίβεια των
ηττημένων αντιπάλων που
βαφτίζονταν προδότες
ή διεφθαρμένοι – ώστε
να εξαφανιστούν από τη
συλλογική μνήμη.
Έγραψε ο Όργουελ: «Κάθε
δίσκος καταστράφηκε ή
παραποιήθηκε, κάθε βιβλίο ξαναγράφτηκε, κάθε
εικόνα ξαναζωγραφίστηκε, κάθε άγαλμα και κάθε
κτίριο μετονομάστηκε,
κάθε χρονολογία τροποποιήθηκε. Και η διαδικασία
συνεχίζεται μέρα τη μέρα,
λεπτό το λεπτό. Η Ιστορία
σταμάτησε. Δεν υπάρχει
τίποτε εκτός από το αέναο
παρόν, όπου το Κόμμα έχει
πάντα δίκιο»…
* Η Σοφία Βούλτεψη είναι
Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, υφυπουργός
Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιογράφος

Μνημόσυνο «ηρωικό και πένθιμο» στην μάχη του Κιλκίς
Γράφει ο Δημήτρης Νατσι- λήνων το καμάρι». Τώρα
ός, Μέλος του ΙΗΑ
δεν θα ξανακουστεί σε
σχολείο ο παιάνας. ΠρόΘέμα δημιουργήθηκε τού- λαβαν να αλλάξουν και τα
τες τις ημέρες με την εθνι- σχολικά βιβλία και είναι
κή ομάδα των Σκοπιανών. συνένοχοι της προδοσίας
Τι περιμέναμε; «Κακού όσοι δάσκαλοι διδάσκουν
κόρακος κακόν ωόν». Υπέ- και μιλούν για «Βόρεια»...
γραφαν οι ημέτεροι, χαζο- Σκοπιανοκρατία
χαρούμενοι, την προδοσία
με καπέλα και με ανόητους Αυτά παθαίνεις αν σε κυχαριεντισμούς για γρα- βερνούν Γραικύλοι, που
βάτες. Πασιχαρείς και οι οι ιστορικές τους γνώσεις,
Σκοπιανοί χαμαιλέοντες αρχίζουν με την γέννηση
για το απρόσμενο δώρο του Μαρξ και τελειώνουν
και νόμιζαν, οι ανίκανοι με το κρέμασμα του Βεπροδότες, ότι θα σεβα- λουχιώτη. Ας τα αφήσω
στούν τα περί «Βόρειας» αυτά, γιατί πιάνω την μύτη
– ούτε να το γράψω δεν μου από τις αναθυμιάσεις
αντέχω- άρθρα της «συμ- και ας γυρίσω πίσω, τότε
φωνίας». Έτσι γίνεται στις που το Γένος γινόταν λαπροδοσίες. Οι Γερμανοί μπάδα ελευθερίας.
κατακτητές την περίοδο
της Κατοχής, μετά την προ- Έχω στην κατοχή μου ένα
δοσία, εκτελούσαν τους βιβλίο σπάνιο και δυσεύπροδότες, γιατί τους θεω- ρετο. Τιτλοφορείται: «Αθάρούσαν παλιανθρώπους, νατη Ελλάς» και υπότιτλο
ικανούς για κάθε ατιμία. «Επικαί συρράξεις των
Θα δούμε πολλά, θα πιού- Ελλήνων και των Βουλμε πολλά φαρμάκια. Αυτό γάρων». Συγγραφέας του
που ματώνει την καρδιά ο Δ. Καλλίμαχος, εθελομας είναι η παραίτηση του ντής ιεροκήρυκας της Ε ́
ηγετικού κατεστημένου. Μεραρχίας Πεζικού, που
Οι προδότες περιφέρονται αρίστευσε με τον ηρωϊσμό
αδιάντροπα, λιτανεύουν της κατά την μάχη του
την ασημαντότητά τους, Κιλκίς-χωρίς καμμιά να
ονειροφαντάζονται επα- υστερήσει. Ο εθελοντής
νακατάληψη της εξουσίας ιεροκήρυκας συμμετείχε,
και οι νυν ορνιθοειδώς όχι με το καριοφίλι αλλά
καταπίνουν τις ασχημονί- με το πετραχήλι, στις μάχες
ες των Σκοπιανών. Και σε του στρατού, ιδίως στο Κιλίγες μέρες τιμούμε την λκίς, και το 1942 εξέδωσε
τριήμερο εποποιία του το βιβλίο στην Νέα Υόρκη,
Κιλκίς. Τι να γιορτάσουμε; σε έκδοση του «Εθνικού
Μνημόσυνο, «ηρωικό και Κήρυκος» της ιστορικής
πένθιμο», πρέπει να γίνεται ομογενειακής εφημερίδας.
μόνον υπέρ των πεσόντων Το βιβλίο είναι συγκλονιαξιωματικών και στρατιω- στικό, το μελετάς με δάτών μας και τίποτε άλλο. κρυα, μελετάς τα λαμπρά
Με την προδοτική υπο- παλληκάρια... Στην σελ. 83
γραφή ακυρώθηκε η μάχη διαβάζω στις σημειώσεις
του Κιλκίς. Όχι το αίμα των του μετά την μάχη:
μαχητών, αυτό το πήρε στα
φτερά της η δόξα. Ακυρώ- «Ο απέραντος χώρος του
θηκε ο στόχος, το επίτευγ- θεάτρου της μάχης ωμοίμα της μάχης. Στη μάχη αζε προς μακελλείον. Και
του Κιλκίς, ως τις Πρέσπες, όταν αντίκρυσα την φριεντυπώθηκε με ανεξίτηλα κιαστικήν εικόνα καμένων
γράμματα η μοναδικότητα σπαρτών και ψημένων
της Μακεδονίας. «Ήσουν σωμάτων και είδα σκοτωκαι θάσαι ελληνική, Ελ- μένους με την λόγχην στα

χέρια και με αποκρυσταλλωμένην εις το πρόσωπον
την ψυχολογίαν της ορμής
και της χαλυβδίνης αποφασιστικότητος, εδάγκασα
ασυναισθήτως τα χείλη
αποθαυμάζων.

λάμπον ξίφος του ακόμη μάχεται και το δεύτερο
εις τα χέρια απευθύνει τραύμα γίνεται τρίτο και
προς τους άνδρας του τον έπεται συνέχεια.
τελευταίον χαιρετισμόν:
Όταν δεν ήτο δυνατόν
-Θάρρος, παιδιά, θάρρος, πλέον να συνεχίσει τον
αγώνα, λέει:
γενναίοι μου!

Αγγελιαφόρος της Δ ́Με- Το αίμα τρέχει κρουνηραρχίας εστάθη και ήκου- δόν από το τραύμα και
ο Καμάρας σωριάζεται.
σα να απαγγέλη:
Όταν μετεφέρετο προς τα
«Στου Κιλκίς την ολόμαυρη χειρουργεία, ατενίσας διά
τελευταίαν φοράν τους
ράχη
άνδρας του εδάκρυσε και
περπατώντας η Δόξα μο- είπε:
νάχη
-Αχ, που σ’ αφήνω σύνταγμελετά τα λαμπρά παλλη- μά μου! Σας χαιρετώ καλά
μου παλληκάρια και με
κάρια
την ευχή μου όλοι εμπρός
και στην κόμη στεφάνι να δοξάσετε την τιμημένη
μας πατρίδα». (σε. 71).
φορεί
γινωμένο απ’ ολίγα χαρ- Την ίδια ανδρεία έδειξαν
και οι απλοί στρατιώτες.
τάρια
Είναι χαρακτηριστική η
πούχαν μείνη στην έρημη σκηνή που περιγράφει ο
Καλλίμαχος. Στρατιώτης
γη».
του 22ου Σ.Π. τραυματίζε(Η μάχη διεξήχθη 19-21 ται στο χέρι. Του λένε να
Ιουνίου 1913 εν μέσω φο- φύγει για το χειρουργείο.
βερού καύσωνος. Τα σιταροχώραφα του Κιλκίς, εξαι- «-Τι έκανε, λέει; Για μια
τίας των οβίδων, πήραν τσουγκρανιά να φύγω; Το
φωτιά. Πολλοί βαριά τραυ- παλιοτόμαρό μου βαστάει
ματισμένοι στρατιώτες μας ακόμη. Και συνεχίζει τον
ανήμποροι να κινηθούν, αγώνα. Παίρνει δεύτερο
βόλι και εξακολουθεί να
κάηκαν ζωντανοί).

«-Μωρέ δεν μπορούσα
να είχα κι άλλο παλιοτόμαρο, να βγάλω αυτό το
τρυπημένο και να βάλω
το καινούργιο;». (σελ. 76).
Με εκείνα τα ηρωικά... παλιοτόμαρα είναι ραμμένη
η γαλανόλευκη.
Η μάχη του Κιλκίς έκρινε
την τύχη της Μακεδονίας,
της Ελλάδος όλης. Χάθηκε
ο ανθός τότε του Γένους.
Και όμως είναι ανύπαρκτη,
αγνοείται από τα σχολικά
τους τάχα και βιβλία. Μια
ελάχιστη τιμητική αναφορά στα βιβλία ιστορίας του
δημοτικού σχολείου δεν
αξίζουν τόσοι ήρωες; Μια
φωτογραφία, να πάρει η
ευχή; Ζω στο Κιλκίς και
ντρέπομαι, όταν έρχεται η
ώρα να διδάξω τους Βαλκανικούς Πολέμους. Λέω
στους μαθητές μου ότι αν
σκάψουμε την αυλή του
σχολείου μας θα βρούμε
κόκκαλα Ελλήνων ιερά.
Τονίζω την σπουδαιότητα

της μάχης, διαβάζουμε μεγαλειώδεις σκηνές θυσίας
και αντρειοσύνης. Και πας
στο βιβλίο και αντικρίζεις
την σιωπή και την περιφρόνηση. Γιατί;
Να κλείσω με μια σκηνή
από το προαναφερόμενο
βιβλίο. Καθώς ξεκινούσε
η Ε ́ Μεραρχία από την
Βέροια, για τις μάχες, παρελαύνοντας στους δρόμους
της πόλης – που είναι αυτοί
που λένε ότι οι παρελάσεις
είναι «μεταξικό» κατάλοιπο;- άκουσαν οι στρατιώτες «μια κρυστάλλινη
φωνίτσα ενός κοριτσιού,
12 χρονών από ένα παράθυρο:
-Ζήτω ο ελληνικός στρατός! Και στη Σόφια!
-Αμήν Παναγία μου! Προσέθεσε μια γριούλα, σταυροκοπηθείσα, να αναστηθεί ο Μελάς από το μνήμα
του!».
Τότε ο αετός της Μακεδονίας μας αναστήθηκε.
Από την προδοσία και μετά
κλείστηκε στον τάφο του,
καρτερώντας...
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Μέλος του ΙΗΑ
Κιλκίς

Αντίσταση και Αγώνας κατά
της Συμφωνίας των Πρεσπών
– Ανέγερση μνημείων

Πόσα ήταν τα λαμπρά παλληκάρια που έπεσαν υπέρ
πίστεως και πατρίδας;
10.000 περίπου αξιωματικοί και στρατιώτες μεταξύ
αυτών εννέα διοικητές
ταγμάτων και συνταγμάτων που πήγαιναν μπροστά για να εμψυχώσουν
Γράφει ο Ιωάννης Αμπα- λαού, ο οποίος δε ρωτους μαχητές.
τζόγλου*
τήθηκε καν εάν συναινεί
στον ακρωτηριασμό της
Μεταξύ αυτών και ο συ17η
Ιουνίου
σήμερα
και
για
πατρίδας του. Και γιατί να
νταγματάρχης Καμάρας,
μία
ακόμα
φορά
θα
πραγερωτηθεί άλλωστε, αφού
«ευσεβής, φιλεύσπλαχνος,
ματοποιηθούν
εκδηλώσεις
οι τότε κυβερνώντες γνώαγαθώτατος ευθύς και ειλικατά
της
Συμφωνίας
των
ριζαν μέσω δημοσκοπικών
κρινής και πράος». ΤραυΠρεσπών.
Μιας
συμφωνίας
μετρήσεων ότι η συντριματίζεται θανασίμως από
που
υπογράφηκε
πριν
από
πτική πλειονότητα του
βλήμα οβίδας. Διαβάζω:
τρία χρόνια στους Ψαρά- ελληνικού λαού ήταν αντί«Γονατίζει ο ευγενικός συ- δες Πρεσπών κόντρα στη θετη με αυτή τη συμφωνία.
νταγματάρχης και με το βούληση του ελληνικού Πάντως, ο λαός δεν έμεινε

αμέτοχος. Την ημέρα της
υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών, Έλληνες
και Ελληνίδες προσπάθησαν να πλησιάσουν το
χωριό Ψαράδες με στόχο
να σταματήσουν το εθνικό
έγκλημα που έβλεπαν να
ξετυλίγεται μπροστά στα
μάτια τους.
συνέχεια στη σελίδα 24
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Ο Καντ, ο Κοπέρνικος, το Σκοπιανό και η φανέλα
Τα Σκόπια εμφανίστηκαν
στο Euro με φανέλες που
είχαν τα σύμβολα «Μακεδονία» και όχι Βόρεια
Μακεδονία, όπως είναι το
erga omnes όνομά τους
σύμφωνα με τη Συμφωνία
των Πρεσπών. Η Ελλάδα
διαμαρτυρήθηκε και ο
υπουργός Εξωτερικών των
Σκοπίων είπε πως σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3ε της συμφωνίας μόνο οι πινακίδες των
κρατικών αυτοκινήτων
οφείλουν να αλλάξουν.
Πράγματι, το άρθρο που
επικαλέστηκε ο Σκοπιανός
επίσημος αυτό λέει. Υπάρχει, όμως, και η παρακάτω
παράγραφος, άρθρο 1
παράγραφος 3ζ (και όχι 3ε)
που περιγράφει μια σειρά
περιπτώσεων θεσμών που
πρέπει να αλλάξουν τα
σύμβολά τους. Μεταξύ
αυτών είναι ό,τι συστάθηκε με νόμο. Και κανείς δεν
μπορεί να υποθέσει ότι η
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της γειτονικής χώρας
δεν συστάθηκε με νόμο.
Άρα κατά το 3ζ τα Σκόπια
έπρεπε να συμμορφωθούν.
Λίγο-πολύ την παράγραφο
αυτή επικαλέστηκε και ο
πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς σε
αναρτήσεις και δηλώσεις
του. Έχει δίκιο ο κ. Κοτζιάς
ή τα Σκόπια; Κατά το 3ε
έχουν δίκαιο τα Σκόπια.
Κατά το 3ζ ο Κοτζιάς και η
ελληνική επίσημη ελληνική πλευρά.
Το γιατί χρειάζονταν και
οι δύο παράγραφοι να
συμπεριληφθούν στη Συμφωνία είναι θέμα των διακόνων του Διεθνούς Δικαίου να μας το εξηγήσουν.
Ίσως για να έχουν δουλειά
τα δικαστήρια ή τα διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα ή,
ακόμη, και οι πολιτικοί.
Διαβάζω στον ελληνικό
δημόσιο χώρο περισπού-

Ο ένας είναι αυτός που
διαμορφώνει η συνείδησή
μας επηρεασμένη από τα
συναισθήματά μας και ο
άλλος αυτός που παρατηρεί αυτά τα συναισθήματα
της συνείδησης. Αυτός ο
δεύτερος είναι ο ορθολοΜέχρι την εμπειρία του γικός.
ΣΥΡΙΖΑ πολλοί έβλεπαν
την Αριστερά θετικά. Απο- Είναι, συνεπώς, άλλο πράγστασιοποιημένοι σήμερα μα πώς αισθανόμαστε από
από τις συναισθηματικές την εξέλιξη του Σκοπιανού,
αγκυλώσεις τους διατρέ- πόσο μας στεναχωρούν οι
χουν την ιστορία και δια- αποτυχίες και οι λανθαπιστώνουν μια αμαρτωλή σμένες πολιτικές, και άλλο
στάση της στο «Μακεδο- πώς αναλύουμε αυτήν την
νικό». Και δεν είναι μόνο εξέλιξη και τι προτείνουμε.
η λειψανδρία που είχε ο Στο δεύτερο χρειάζεται
Ζαχαριάδης κατά την τε- λογική και ψυχραιμία για
λευταία φάση του αντάρ- να μην χειροτερέψουν τα
τικου. Υπήρξαν, βεβαίως, πράγματα.
και αριστεροί που διαφώνησαν με την πολιτική του Στη διατύπωση της θεκόμματος, όπως και σήμε- ωρίας του ο Καντ επηρα αριστεροί διαφωνούν ρεάστηκε από αυτό που
με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αποκαλείται «κοπερνίκεια
επανάσταση». Ο Κοπέρκαι με τη Συμφωνία.
νικος προσπαθούσε να
Αλλά εδώ εξετάζουμε την ερμηνεύσει την κίνηση
πολιτική που η Αριστερά των άστρων στη βάση της
εφάρμοσε και τις συνέ- αρχής ότι περιστρέφονται
πειές της. Αυτή είναι η μία γύρω από τον παρατηρητή
και τη Γη. Αλλά δεν του
πλευρά.
έβγαινε. Μέχρι που άλλαξε
Από την άλλη, αν επιχειρή- την παραδοχή. Παραδέσει κανείς να ενσκήψει στο χθηκε πως η Γη κινείται
θέμα στη βάση του ορθού γύρω από τα άστρα.
λόγου, και δεν παραθέσει
έναν βολονταριστικό δε- Ας προσέχουμε τις επιλοκάρικο, θα θεωρηθεί ότι γές μας και ας δούμε τον
εγκαταλείπει την ελληνική κόσμο χωρίς την παραεθνική προσπάθεια. Με δοχή πως όλα κινούνται
την επιεικέστερη έκφραση γύρω από εμάς. Αν συνειμπορεί να χαρακτηριστεί δητοποιήσουμε πως δεν
περιστρέφεται ο κόσμος
και «προδότης».
ούτε γύρω από εμάς, ούτε
Πολλοί, πέραν της ψυχα- γύρω από την Ελλάδα,
νάλυσης, κάνουν καριέρα τότε μπορεί να καταφέστο διαδίκτυο. Δεν μπο- ρουμε να βελτιώσουμε
ρούν να διακρίνουν τους τη θέση μας. Διαφορετικά
δύο εαυτούς του Καντ. Θα θα αυτοαναφερόμαστε.
ήταν υπερβολικό να τους Θα ξοδευόμασταν πολύ
στους ψυχαναλυτές, αλλά
το ζητήσει κανείς.
ευτυχώς ζούμε στην Ελ(Ο Ιμάνουελ Κάντ θεω- λάδα και είμαστε Έλληνες.
ρείται από τους μεγαλύ- Και τα δύο μας βοηθούν να
τερους φιλοσόφους στην αποφύγουμε τις μεθόδους
ιστορία της Φιλοσοφίας. του Φρόιντ.
Είναι ο κατ’ εξοχήν υποστηρικτής του ορθού λόγου. Καλά να είναι το διαδίκτυο.
Μας δημιουργεί έναν φαΜέχρι παρεξηγήσεως.)
ντασιακό κόσμο. Σ’ αυτή τη
Θεωρεί, λοιπόν, ότι έχου- φάση βρισκόμαστε.
με δύο εαυτούς, ή εγώ.
μακεδονική μάχη. Αλλά
και οι υποστηρικτές τους.
Ο λαός που τους ψηφίζει
ακόμη και σήμερα ανέρχεται στο 24% των Ελλήνων
ψηφοφόρων, ποσοστό
καθόλου αμελητέο.

Του Παντελή Σαββίδη από
το pontosnews.gr

δαστες αναλύσεις που
δίνουν δίκιο στην Ελλάδα,
αλλά η UEFA στην απάντηση που έδωσε στην
επιστολή του Έλληνα υφυπουργού Αθλητισμού μού
φάνηκε να δικαιώνει τα
Σκόπια, αφού επικαλέστηκε την παράγραφο
της Συμφωνίας που επικαλούνται και οι Σκοπιανοί
για να δικαιολογήσει την
απόφασή της να επιτρέψει
την εμφάνισή τους με το
έμβλημα «Μακεδονία».

χει το τελευταίο.

τη γειτονική χώρα.

Χρειάζεται, μάλλον, μια
πειστική αναφορά στην
UEFA για το δίκαιό μας
παράλληλα με μια «ζύμωση» στο εσωτερικό για
τη διαμόρφωση μιας συνείδησης στην ελληνική
κοινή γνώμη. Αν θέλουμε
να πετύχουμε ουσιαστικά
αποτελέσματα που θα βοηθήσουν τη χώρα και το
λαό της.

Η λογική «δεν με ενδιαφέρει τι λέει η συμφωνία, εγώ
θέλω αυτό…» μάλλον δεν
στέκει στις διεθνείς σχέσεις. Αν μπορούμε, ας την
αλλάξουμε. Αλλά, μετά και
από τον αμερικανικό νόμο
για επιβολή κυρώσεων σε
όποιον δεν την εφαρμόσει,
οι λιλιπούτειοι Βαλκάνιοι
πολιτικοί δεν θα το τολμήσουν.

Αντ’ αυτού, κάνουμε την
καθημερινή μας διαδικτυακή, ή και παραδοσιακή,
ψυχανάλυση, βγάζοντας
ο ένας προδότη τον άλλο,
ή φασίστα, ή ακροδεξιό,
ή ακροαριστερό, και πάει
λέγοντας. Από αυτή τη
διαδικασία νιώθουμε μια
εκτόνωση ότι πράξαμε
ένα φαντασιακό καθήκον
και ικανοποιούμεθα. (Για
περισσότερη ψυχαναλυΣ’ αυτήν την πραγματικό- τική προσέγγιση, στους
τητα οφείλουν να τοπο- ειδικούς.)
θετηθούν όλοι όσοι έχουν
δημόσιο λόγο. Ή θέλουν Νομίζω, όμως, πως οφείνα έχουν.
λουμε και κάτι άλλο: Να
βγάλουμε τα συμπεράΤο να αναπαράγουμε με- σματά μας για τον τρόπο
ταξύ μας τη δική μας ερ- που πολιτευόμαστε και
μηνεία είναι ενδιαφέρον. ψηφίζουμε. Υπογράψαμε
Το ερώτημα είναι αν θα μια συμφωνία. Πολλοί εξ
δώσει κάποιος σημασία ημών –μεταξύ των οποίων
στην ερμηνεία μας, ή η και ο υπογράφων– ήμααναπαραγωγή γίνεται για σταν αντίθετοι. Η συμφωεσωτερική κατανάλωση. νία αυτή, όμως, διέπει τις
Και φοβάμαι πως συντρέ- σχέσεις της χώρας μας με

Η συμφωνία είναι κάκιστη,
κυρίως διότι αναγνωρίζει
«μακεδονική» εθνότητα
και «μακεδονική» γλώσσα.
Και περιλαμβάνει κρυφές
διαστάσεις που σιγά-σιγά
έρχονται στην επιφάνεια.
Αυτή που μας απασχολεί
είναι η πιο πρόσφατη και
επίκαιρη.

Ανάλογο κλίμα διαπίστωσα και στη δημόσια δήλωση του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών το ύφος της
οποίας ουσιαστικά ήταν
παρακλητικό. Λίγο-πολύ
έλεγε πως η Ελλάδα δεν
μπορεί να αποδεχθεί μια
τέτοια εμφάνιση, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στη
συμφωνία. Άρα, τι γίνεται;

Η συμφωνία είναι κάκιστη διότι ενώ αυτοί που
τη συμφώνησαν και την
υπέγραψαν έδωσαν πολλά, δεν πήραν τίποτε. Δεν
πήραν καν τη μετονομασία
σύμφωνα με το όνομα του
κράτους (Βόρεια Μακεδονία) όλων των θεσμών του.
Και το τραγικότερο είναι
ότι πανηγύρισαν και συνεχίζουν να πανηγυρίζουν
μαζί με τους κύριους υπαίτιους (Τσίπρας- Κοτζιάς),
όλοι οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ που προς άγραν
ψήφων δίνουν και καμιά

Η μετάλλαξη Δέλτα αλλάζει τα σχέδια της
Βρετανίας για άρση των περιορισμών
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναμένεται να καθυστερήσει
την άρση των υπόλοιπων
περιορισμών που επιβλήθηκαν για να ανακοπεί η
εξάπλωση του κορονοϊού στην Αγγλία καθώς τα
στοιχεία δείχνουν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων του παραλλαγμένου
στελέχους ‘Δέλτα’ που εξαπλώνεται με γρήγορους
ρυθμούς, σύμφωνα με
βρετανικά μέσα ενημέκανονικά στις 21 Ιουνίου.
ρωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόνσον αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα εάν
η σχεδιαζόμενη άρση των
περιορισμών, που θα προβλέπει τον τερματισμό
των ορίων για κοινωνικές
επαφές, θα προχωρήσει

Εντούτοις, η γρήγορη εξάπλωση του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα, που
αρχικά ταυτοποιήθηκε
στην Ινδία, έχει θέσει σε
κίνδυνο αυτά τα σχέδια,
το οποίο σημαίνει ότι θα
υπάρξει καθυστέρηση

Η κυβέρνηση υπόψιν ανέκαθεν έλεγε ότι οι αποφάσεις σε κάθε στάδιο της
εξόδου από το lockdown
εξαρτώνται από τα στοιχεία, και νωρίτερα αυτή
την εβδομάδα ο πρωθυπουργός προειδοποίησε
για πρόσφατη αύξηση των
κρουσμάτων.
Οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις στη Σκοτία, την
Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία είναι αυτές που
ενός μήνα στην άρση των λαμβάνουν τις περισσότεπεριορισμών, σύμφωνα με ρες αποφάσεις για τη δητη Daily Telegraph.
μόσια υγεία στις περιοχές
που είναι υπό τη δικαιοδοΜια καθυστέρηση τεσσά- σία τους.
ρων εβδομάδων θα καθυστερήσει τη χαλάρωση Το γραφείο του πρωθυτων περιορισμών έως τις πουργού δεν απάντησε
19 Ιουλίου.
άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Να σημειωθεί ότι η Βρετανία ανακοίνωσε χθες 8.125
νέα κρούσματα COVID-19,
το υψηλότερο ημερήσιο
σύνολο από τον Φεβρουάριο, προσθέτοντας ότι ο
δείκτης αναπαραγωγής “R”
και οι ημερήσιοι δείκτες
αύξησης είναι επίσης υψηλότεροι στις τελευταίες
εκτιμήσεις, γεγονός που
υποδηλώνει ότι η πανδημία αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

βαθμός στον οποίο η εμβολιαστική εκστρατεία της
Βρετανίας θα καταφέρει να
σπάσει τη σύνδεση μεταξύ
κρουσμάτων και θανάτων.
Υπογραμμίζεται ότι ο συνολικός απολογισμός θανάτων λόγω της COVID-19
στη Βρετανία είναι πάνω
από 127.000 αλλά ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων έχει μειωθεί ύστερα
από το τρίτο, πανεθνικό
lockdown και την εμβολιαστική εκστρατεία που τρέχει με γρήγορους ρυθμούς.
Πάνω από τα τρία τέταρτα
των ενηλίκων έχουν λάβει
τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19.

Παράλληλα ο Τζόνσον έχει
πει ότι μια αύξηση στα
κρούσματα ήταν ανέκαθεν
αναμενόμενη μετά την τελευταία φάση χαλάρωσης
του lockdown τον Μάιο,
αλλά αυτό που θα κρίνει Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
την κατάργηση όλων των
περιορισμών θα είναι ο
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Αντίσταση και Αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών
– Ανέγερση μνημείων
συνέχεια από τη σελίδα 22

Την ώρα λοιπόν που ξεπουλιόταν το όνομα της
Μακεδονίας, η μακεδονική ταυτότητα αλλά και η
μακεδονική γλώσσα, σε
απόσταση τριάντα πέντε
χιλιομέτρων από τους Ψαράδες, στο Πισοδέρι της
Φλώρινας, μερικές χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες
έδιναν το δικό τους αγώνα
αρνούμενοι να αποδεχθούν ότι οι γραικύλοι διαχειριστές της πατρίδας μας
θα καταφέρουν να ξεπουλήσουν τα ιερά και τα όσιά
μας. Το καθεστώς τούς
αντιμετώπισε με ακραία
βία επιστρατεύοντας όσες
δυνάμεις καταστολής είχε
στη διάθεσή του με αποτέλεσμα το Πισοδέρι να μεταβληθεί σε πεδίο μάχης.

Τελικά, εκείνη την ημέρα
μπορεί να υπογράφηκε
η επαίσχυντη συμφωνία,
όμως ταυτόχρονα υπήρξε αντίσταση και αγώνας
εναντίον της. Οι Έλληνες
βλέποντας την κυβέρνηση
της χώρας μας να παραδίδει την ιστορία, την πατρίδα και την αξιοπρέπειά
μας, αντέδρασαν. Δίκαια
λοιπόν η ημέρα αυτή χαρακτηρίστηκε ως «Ημέρα
Αντίστασης και Αγώνα
κατά της Συμφωνίας των
Πρεσπών».
Εις μνήμην εκείνης της
αντίστασης και του αγώνα,
ακριβώς δύο χρόνια μετά,
στις 17 Ιουνίου 2020, ανεγέρθηκε στο Πισοδέρι και
συγκεκριμένα σε ένα από
τα σημεία όπου ασκήθηκε

βία στους διαδηλωτές,
μνημείο το οποίο αναγράφει το εξής: «Σε αυτό το
χωριό στις 17 Ιουνίου 2018
Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της
Συμφωνίας των Πρεσπών».
Αυτό, ως ελάχιστος φόρος
τιμής σε εκείνη την αυθόρμητη αντίδραση του
ελληνικού λαού, αλλά και
ως φάρος που θα φωτίζει
τη συνέχεια του αγώνα μας
για την ακύρωση αυτής
της συμφωνίας.
Το συγκεκριμένο μνημείο
στο Πισοδέρι, μπορεί να
αποτελεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για τον
αγώνα μας, όμως από μόνο
του δεν είναι αρκετό. Θα
πρέπει να συνοδευτεί και
από άλλα μνημεία, περιφερειακά, τα οποία όχι μόνο

θα διατηρήσουν τη φλόγα
αυτού του αγώνα αλλά και
θα την ενισχύσουν. Μία
σειρά από μνημεία που θα
ανεγερθούν σε πόλεις και
χωριά της χώρας μας θα
δημιουργήσουν ένα πλέγμα το οποίο θα «πνίξει» τη
Συμφωνία των Πρεσπών.
Στα μνημεία αυτά προτείνεται να αναγράφεται
η φράση «Αντίσταση και
Αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών», αφού
αυτή η φράση έχει μία μεγάλη δυναμική και θα συμβάλει ώστε να μην υπάρξει
λήθη στο συγκεκριμένο
θέμα. Καλούνται λοιπόν οι
πολίτες αλλά και οι τοπικοί
άρχοντες των πόλεων και
των χωριών της Ελλάδας
να ανεγείρουν τέτοια μνημεία συμβάλοντας στον
ιερό αγώνα υπέρ πατρίδος.

μας, έως ότου στείλουμε
αυτή τη συμφωνία στον
πάτο της λίμνης των Πρεσπών.

Όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε στον αγώνα, ώστε
μια μέρα να καταφέρουμε
να αναστρέψουμε αυτή
την πολύ δυσάρεστη κατάσταση για την πατρίδα
μας. Όλοι να τιμήσουμε
τη σημερινή ημέρα. Οι
αγώνες μας ας είναι «καρφί
στο μάτι» όσων θέλουν να
ξεχάσουμε. Όσων ελπίζουν ότι ο ελληνικός λαός
θα πάψει να αντιδρά και να
αγωνίζεται.

*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.

Εμείς πάντως, σήμερα θα
είμαστε εκεί, στο Πισοδέρι,
στο μνημείο που ανεγείραμε, όχι μόνο για να μη
ξεχαστεί η αντίσταση και
ο αγώνας κατά της επαίσχυντης Συμφωνίας των
Πρεσπών, αλλά και για να
συνεχίσουμε τις δράσεις

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς –
μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα
του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει,
ούτε επεμβαίνει σε άρθρα
– κείμενα των μελών του
ΙΗΑ.

Η φιλόδοξη γεωστρατηγική στάση της Ρωσίας στην Αν. Μεσόγειο
Των Can Kasapoglu και
Sinan Ulgen
Η Μεσόγειος είναι ένα σημαντικό στοιχείο της στρατιωτικής στρατηγικής της
Μόσχας: Η λεκάνη παρέχει
σημείο πρόσβασης στη
Νότια Ευρώπη, στη Μέση
Ανατολή, και στη Βόρεια
Αφρική.
Στα μάτια της ρωσικής ελίτ,
η Μεσόγειος είναι επίσης η
αρένα ανταγωνισμού των
μεγάλων δυνάμεων με τις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Μέσω
μιας έξυπνης συσσώρευσης ναυτικών assets και
τέτοιων που ν απγορεύουν
την πρόσβαση, καθώς και
μέσω πελατών όπως ο Συριακός Αραβικός Στρατός,
το Κρεμλίνο προσπαθεί να
αντιμετωπίσει την παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή και να προστατεύσει τη
νότια πλευρά της Ρωσίας.
Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι αμυντικές δραστηριότητες
της Ρωσίας και της κακής
κατάστασης των ναυπηγείων της χώρας, η ατζέντα προβολής ισχύος της

Μόσχας στη Μεσόγειο
είναι μια πολύ πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική
στρατηγική για το Ρωσικό
Ναυτικό από την επιδίωξη
μιας παγκόσμιας στάσης
για την αμφισβήτηση της
αμερικανικής ναυτικής
υπεροχής.
Αντίστοιχα με τον μεγάλο
σχεδιασμό και τη γεωπολιτική κοσμοθεωρία του
Ρώσου προέδρου Vladimir
Putin, η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας καθιέρωσε
μια ισχυρή και φιλόδοξη
στρατηγική στάση στη
Μεσόγειο.
Μέσα σε μια δεκαετία,
η Ρωσία έχει αναδειχθεί
ως διεκδικητής στη νότια
πλευρά της Ευρώπης. Στη
Σύρια, η ανάπτυξη των ρω-

σικών δυνάμεων έχει δημιουργήσει μια φούσκα Α2/
AD πάνω από το Λεβάντε.
Τα σύνορα της Συρίας
έχουν βοηθήσει σε μεγάλο
βαθμό τις ρωσικές ένοπλες
δυνάμεις να αναπτύξουν
ικανότητες αποδεδειγμένες στη μάχη και να
δοκιμάσουν περισσότερα
από 200 νέα όπλα. Το περίφημο Σιδερένιο Τόξο της
Ρωσίας εκτείνεται τώρα
στη Μεσόγειο και συνιστά
μια πιθανή απειλή στην
ελευθερία κινήσεων του
ΝΑΤΟ σε αυτή τη σημαντική περιοχή.
Στη Λιβύη, ένα μείγμα ρωσικών αεροδιαστημικών
δυνάμεων και ιδιωτικών
στρατιωτικών contractors

(PMCs) έχουν εξοπλίσει
το Κρεμλίνο με σημαντική
γεωπολιτική μόχλευση.
Η Ανατολική Μεσόγειος ως
θέατρο για την ανάπτυξη
της αμυντικής ικανότητας
της Μόσχας
Το αμερικανικό ναυτικό
έχει διατηρήσει ιστορικά
την πολεμική στάση μέσω
μιας γεωπολιτικής προοπτικής που αποτελείται
από δύο κέντρα. Ενώ η Μεσόγειος και ο Δυτικός Ειρηνικός ήταν προτεραιότητες
στη διάρκεια του Ψυχρού
Πολέμου, η βόρεια αραβική θάλασσα και ο Κόλπος
έχουν αντικαταστήσει τη
Μεσόγειο από το 1991
που ξεκίνησε η Επιχείρηση
“Καταιγίδα της Ερήμου”
έναντι του Ιράκ το 1991.
Ως αποτέλεσμα, η Μόσχα
βρήκε ένα πιο κατάλληλο
πεδίο για τις δραστηριότητες της σε αυτή την κρίσιμη
θαλάσσια λεκάνη, στην
νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Την τελευταία δεκαετία, η
Μόσχα αξιοποίησε έξυπνα
τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο για να ενισχύσει τη συνολική στρα-

τιωτική της στάση με τρεις
τρόπους. Πρώτον, μετά την
προσάρτηση της Κριμαία,
ο ρωσικός στόλος της
Μαύρης Θάλασσας είναι
πολύ πιο ενεργός στο να
προβάλει την ισχύ του στη
Μεσόγειο. Εκμεταλλευόμενη το ελεύθερο πέρασμα
από τα τουρκικά στενά,
η Μόσχα έχει καθιερώσει
μια στρατηγική ναυτική
γέφυρα μεταξύ του στόλου
της Μαύρης Θάλασσας και
της ενισχυμένης ναυτικής
βάσης στο Ταρτούς. Αυτή
η γέφυρα εκτείνεται τώρα
στη Λιβύη.
Δεύτερον, οι εμπειρίες που
αποκτήθηκαν στο συριακό
θέατρο και πιο πρόσφατα,
στη Λιβύη, έχουν επιτρέψει
στον ρωσικό στρατό να
εκπαιδεύσει το προσωπικό
του και να δοκιμάσει μια
σειρά νέων δυνατοτήτων
που μπορούν εύκολα να
μεταφερθούν σε άλλες, πιο
στρατηγικά κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές, όπως
η Ανατολική Ευρώπη.
Τέλος, το δόγμα της Μόσχας για την μάχη έχει
βελτιωθεί με την έναρξη

νέων πλατφόρμων και συστημάτων στην Ανατολική
Μεσόγειο. Οι ενισχυμένες
ναυτικές επιχειρήσεις της
Ρωσίας, οι πύραυλοι Kalibr
μεγάλου βεληνεκούς και
υψηλής ακρίβειας που
εκτοξεύονται στη θάλασσα και τα αεροπορικά συστήματα στη Μεσόγειο,
είναι εκδηλώσεις αυτής
της στρατιωτικής πραγματικότητας.
Η Ρωσία έχει επιδιώξει μια
σταδιακή και πολυδιάστατη επέκταση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων
σε μια ζώνη σύγκρουσης
όπου με εξαίρεση την
Τουρκία στη Λιβύη, δεν
έχει αντιμετωπίσει καμία
αντίσταση από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.
Αυτή η εμπειρία είναι πιθανό να ενισχύσει σημαντικά
την στρατιωτική στάση της
Ρωσίας σε πιθανές ζώνες
σύγκρουσης όπως στην
Ανατολική Ευρώπη ή στη
Βαλτική, όπου η πρόκληση του περιορισμού των
φιλοδοξιών της Ρωσίας
είναι πολύ πιο σημαντική
για τη Συμμαχία.

Στ. Μάνος για ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο:
Μην παίζουμε τους μεγάλους, ενώ δεν είμαστε
Την προσωπική του εμπειρία ως εκπρόσωπος της
Ελλάδος στις συνεδριάσεις
Ecofin την περίοδο 199293 αλλά και το παράδειγμα
της Ελβετίας χρησιμοποιεί
ο Στέφανος Μάνος για την
πρόταση των G7 για τον
ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, στις συνεδριάσεις Ecofin που συμμετείχε
είχε μαζί του τα σημειώματα των ελληνικών υπουργείων με τις προτάσεις
τους και διαβάζοντάς τα
παρατήρησε ότι έβλαπταν
τα ελληνικά συμφέροντα,
όχι από δόλο, αλλά από
«υπερχειλίζουσα ανοησία
και άγνοια».

Με αφορμή αυτά τα περιστατικά ο κ. Μάνος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις
του ΥΠΟΙΚ για τον ελάχιστο
παγκόσμιο εταιρικό φόρο:
«Τι παριστάνουν οι γραφειοκράτες του Υπουργείου
Οικονομικών που ακόμα
δεν έχουν μάθει να υπολογίζουν εγκαίρως και
σωστά τις αντικειμενικές
αξίες; Τι πιστεύουν; Ότι με
τη συμμετοχή μας σε μια
τέτοια συμφωνία θα προσελκύσουμε περισσότερες
επενδύσεις; Ότι θα γίνουμε
διεθνώς ανταγωνιστικότεροι; Ότι συμφωνώντας,
παίζουμε με τους μεγάλους, ενώ δεν είμαστε; Ότι
τέτοιες συμφωνίες φορολογικής ομοιομορφίας θα
αφήσουν αλώβητη την

Ελληνική ναυτιλία»;
Και κατέληξε με το παράδειγμα λειτουργίας της
Ελβετίας: «Παρατηρώ την
καλά διοικούμενη δημοκρατική και ευημερούσα
Ελβετία. Είναι κατανεμημένη σε 26 καντόνια. Μεταξύ
των καντονιών επικρατεί
φορολογικός ανταγωνισμός. Δεν σκέφτηκε κανείς
να ομογενοποιήσει την
Ελβετία, να καταργήσει
την ελευθερία να ορίζουν
τα καντόνια μόνα τους πως
θα καλύπτουν τις δαπάνες
τους. Ο φορολογικός ανταγωνισμός εκεί καλά κρατεί,
η Ελβετία ευημερεί».
Αναλυτικά η ανάρτηση του
Στέφανου Μάνου:
Στις συνεδριάσεις Ecofin

1992-93 συμμετείχα ως
εκπρόσωπος της Ελλάδας
εφοδιασμένος με σημειώματα (“σκονάκια”) των
διαφόρων Υπουργείων
που μου υποδείκνυαν την
ακολουθούμενη από τα
Υπουργεία τους πολιτική.
Αντίθετα από ό,τι έκαναν
άλλοι Υπουργοί, τα διάβαζα αυτά τα σημειώματα και
προσπαθούσα να καταλάβω τι λένε. Είχα παρατηρήσει ότι σχεδόν πάντα οι
προτάσεις των Υπουργείων έβλαπταν τα Ελληνικά
συμφέροντα. Διαβάσατε
σωστά. Τα έβλαπταν. Γιατί
γινόταν αυτό; Δεν πιστεύω
ότι υπήρχε σχέδιο ή δόλος.
Απλώς υπερχειλίζουσα
ανοησία και άγνοια.
Το θυμήθηκα διαβάζο-

ντας σήμερα στο facebook
τις αναρτήσεις του Tasos
Avrantinis και της Miranda
Xafa για τα ενθουσιώδη
σχόλια του Υπουργείου
Οικονομικών για το ελάχιστο παγκόσμιο εταιρικό φόρο που προτάθηκε
στη Σύνοδο των G7. Τι
παριστάνουν οι γραφειοκράτες του Υπουργείου
Οικονομικών που ακόμα
δεν έχουν μάθει να υπολογίζουν εγκαίρως και
σωστά τις αντικειμενικές
αξίες; Τι πιστεύουν; Ότι με
τη συμμετοχή μας σε μια
τέτοια συμφωνία θα προσελκύσουμε περισσότερες
επενδύσεις; Ότι θα γίνουμε
διεθνώς ανταγωνιστικότεροι; Ότι συμφωνώντας,
παίζουμε με τους μεγά-

λους, ενώ δεν είμαστε; Ότι
τέτοιες συμφωνίες φορολογικής ομοιομορφίας θα
αφήσουν αλώβητη την
Ελληνική ναυτιλία;
Παρατηρώ την καλά διοικούμενη δημοκρατική
και ευημερούσα Ελβετία.
Είναι κατανεμημένη σε
26 καντόνια. Μεταξύ των
καντονιών επικρατεί φορολογικός ανταγωνισμός.
Δεν σκέφτηκε κανείς να
ομογενοποιήσει την Ελβετία, να καταργήσει την
ελευθερία να ορίζουν τα
καντόνια μόνα τους πως
θα καλύπτουν τις δαπάνες
τους
Ο φορολογικός ανταγωνισμός εκεί καλά κρατεί, η
Ελβετία ευημερεί.
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Λιβύη: Υποβόσκουσα αστάθεια και από πολύ κοντά η Τουρκία!
τους τελευταίους δύο μήνες βρίσκεται καθημερινά
στην επικαιρότητα επιτιθέμενος σε όσους αντιτίθενται στις μεθοδεύσεις της
Ομάδας Νταμπέιμπα και
στην τουρκική παρουσία.

Κωνσταντίνος Λουκόπουλος
Απομένουν έξι μήνες μέχρι την 24 Δεκεμβρίου,
ημέρα διεξαγωγής των
προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στη Λιβύη,
που συμπίπτει με την 70η
επέτειο της Ανεξαρτησίας
της! Μία ημέρα σταθμός
για την μελλοντική πορεία
της χώρας αν όμως τελικά
φθάσουμε σε αυτήν την
ημέρα ομαλά.
Το πρώτο τρίμηνο διάχυτης αισιοδοξίας που ακολούθησε μετά τον σχηματισμό και την ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας-ΚΕΕ
(NGU) του εκλεκτού της
Άγκυρας Αμπντουλχαμίντ
Νταμπέιμπα και την συγκρότηση Τριμελούς Προεδρείου με επικεφαλής
τον Μωχάμεντ αλ Μένφι
ακολουθεί έντονος προβληματισμός και ανησυχία μέσα και έξω από την
Λιβύη για το «από εδώ και
πέρα»! Και φυσικά άμεσα
ενδιαφερόμενη είναι και η
χώρα μας.
Αναφύονται πολλά εμπόδια στην πορεία ομαλοποίησης της Λιβύης, σύμφωνα
με τον «Οδικό Χάρτη» που
έχει συμφωνηθεί από το
Λιβυκό Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου(ΛΦΠΔ). Η
Μεταβατική Εκτελεστική
Διοίκηση και πρωτίστως
η κυβέρνηση Νταμπέιμπα η οποία εκτός από
την διεξαγωγή ομαλών
και δίκαιων(!) εκλογών,
έχει το σημαντικό έργο
να συμφιλιώσει την χώρα,
να ενοποιήσει δομές και
λειτουργίες μετά από σχεδόν επτά χρόνια εμφυλίων
συγκρούσεων και βεβαίως
να βελτιώσει τις συνθήκες
διαβίωσης του λιβυκού
λαού ανεξαρτήτως φυλής
ή φατρίας.
Βέβαια τονίζεται ο προσωρινός χαρακτήρας της
κυβέρνησης αλλά αυτό
δεν την εμποδίζει να υπογράφει σημαντικές μακροπρόθεσμες συμφωνίες με
την Τουρκία, όπως έγινε
την 12 Απριλίου όταν μαζί
με τον Νταμπέιμπα μετέβησαν στην Άγκυρα όλοι
σχεδόν οι υπουργοί του.

προσωρινό χαρακτήρα.
Όμως το μεγάλο και δύσβατο εμπόδιο, παρά τα
σχετικά ψηφίσματα του
ΣΑ/ΟΗΕ και τις διαρκείς
εκκλήσεις πολλών χωρών
αλλά και κάποιων ολίγων κυβερνητικών στελεχών της Λιβύης, όπως
η υπουργός Εξωτερικών
Νάιλα ελ Μανγκούς για
άμεση αποχώρηση, είναι
η συνέχιση της παρουσίας περίπου 20 χιλ ξένων
παραστρατιωτικών και
άλλων μισθοφόρων αλλά
και ξένων κυβερνητικών
στρατιωτικών δυνάμεων
όπως αυτές της Τουρκίας.
Αναντίρρητα πρόκειται
για αποσταθεροποιητικό
παράγοντα.
Η Τουρκία μάλιστα συνεχίζει να λειτουργεί την
αερογέφυρα μεταξύ Άγκυρας και της Αεροπορικής
Βάσης Αλ Ουατίγια (Okba
Ibn Nafa).
Το επιχείρημα του Νταμπέιμπα και της πλειονότητας
των μελών της κυβέρνησης του που αναμφίβολα διάκεινται ευνοϊκά
απέναντι στην Τουρκία
και προέρχονται από την
προηγούμενη κυβέρνηση
της Τρίπολης, είναι ότι τα
τουρκικά στρατεύματα
βρίσκονται εκεί μετά από
πρόσκληση και συμφωνία
με την νόμιμη κυβέρνηση
Σάρατζ.
Χρήζει επίσης ιδιαίτερης
προσοχής από ελληνικής
πλευράς η δήλωση του
συμβούλου του Τούρκου
προέδρου Μεσούτ Χακί
Καζίν με την οποία επεσήμανε ότι η χώρα του
θα μπορούσε να στηρίξει με στρατιωτικές και
αστυνομικές δυνάμεις την
ασφάλεια των συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
συνεργαζόμενη με την
FRONTEX!

Η Λιβύη οδεύει προς εκλογές χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένο... Σύνταγμα, αλλά
ούτε ακόμα… εκλογικός
νόμος! Είναι σχεδόν αδύνατο να διεξαχθεί πριν το
Δεκέμβριο Δημοψήφισμα
πάνω στο Σχέδιο Συντάγματος του 2017 που θα
εγκρινόταν αν ελάμβανε
απλή πλειοψηφία και στα
τρία εδαφικά διαμερίσματα της χώρας. Μέχρι τώρα Και επειδή η Λιβύη είναι
δεν υπάρχει συμφωνία για μία από τις κύριες πύλες
τον εκλογικό νόμο.
για τους μετανάστες που
επιδιώκουν να εισέλθουν
Η έλλειψη συνταγματικής παράνομα στην Ευρωπαϊνομιμότητας και ενός ευ- κή Ένωση η οποία «τρέμει»
ρέως αποδεκτού εκλογι- σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
κού νόμου θα στερήσουν φαίνεται ότι η Άγκυρα σχεστην όποια κυβέρνηση και διάζει «να παίξει και αυτό
στον πρόεδρο που θα προ- το χαρτί». Ήδη η Μάλτα
έλθει από τις εκλογές, από έχει τοποθετηθεί θετικά σε
την απαραίτητη νομιμότη- μία τέτοια προοπτική ενώ
τα και θα δώσουν και πάλι και η Ιταλία φαίνεται να το
σε αυτήν αναπόφευκτα συζητάει.

Σε ότι αφορά στην ενοποίηση των δομών βασική
προϋπόθεση για την ομαλή πορεία και διεξαγωγή
των εκλογών το έργο που
έχει επιτελεστεί εδώ και
3 μήνες είναι σχεδόν μηδενικό.
Ας πάρουμε πρώτα απ’
όλα τους «δύο Στρατούς»,
του Χαλίφα Χάφταρ (LNA)
και του Στρατού που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση Σάρατζ. Έχουν
πολεμήσει ο ένας τον άλλον για πάνω από 7 χρόνια
και η Κοινή Στρατιωτική
Επιτροπή (JMC 5+5) που
αποτελείται από ανώτερους αξιωματικούς και των
δύο τους δεν έχει σημειώσει πρόοδο.
Υπάρχουν όμως και άλλοι
παράγοντες αστάθειας. Οι
δύο de facto ξεχωριστές
διοικητικές οντότητες που

δημιουργήθηκαν τα δύο
προηγούμενα χρόνια παραμένουν. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κοινό δικαστικό
σύστημα και το πιο βασικό
δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο
προϋπολογισμός.
Η πετρελαϊκή βιομηχανία
της Λιβύης, η μόνη πηγή
εσόδων της χώρας εξακολουθεί να βρίσκεται σε
παραλυτική κατάσταση
με τον πανίσχυρο Πρόεδρο της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC)
Μουσταφά Σανάλαχ που
κατέχει αυτήν την θέση
από το 2014 ανεξαρτήτως
του «ποιος πολεμάει ποιον
και ποιος κερδίζει», να την
θέλει αυτόνομη και να λαμβάνει η ίδια τα έσοδα από
την πώληση πετρελαίου
και όχι να καταβάλλονται
στην Κεντρική Τράπεζα
της Λιβύης (CBL).
Πάντως την Ηλεκτρική

Ενέργεια την διαχειρίζεται
Τουρκική Εταιρεία συμφερόντων της «Οικογενείας»
Ερντογάν.
Αν και όχι πια τόσο ισχυρός
όσο πριν δύο χρόνια ο
Χαλίφα Χάφταρ ο οποίος
επιθυμεί να διεκδικήσει
την Προεδρία ακόμα δεν
έχει μιλήσει, με τον Στρατό του να ελέγχει πλήρως
την περιοχή ανατολικά της
Σύρτης μέχρι και την Αίγυπτο. Η μεγάλη στρατιωτική
παρέλαση πριν από δύο
εβδομάδες στην Βεγγάζη
ήταν μία επίδειξη για το
ποιος «είναι το αφεντικό»
στην Κυρηναϊκή και όχι
μόνο σε αυτήν.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση εθνικής ενότητας
της Λιβύης υποστηρίζεται
από την Διεθνή Κοινότητα
και ιδιαίτερα οι χώρες της
ΕΕ προσπαθούν να της
δώσουν πρόσθετη νομιμοποίηση και κύρος και
μάλιστα η ίδια η Ελλάδα
με την επίσκεψη του πρωθυπουργού τον Απρίλιο
χωρίς όμως να πάρει «κάτι
πίσω»! Εκτιμώντας την
τρέχουσα κατάσταση και
τα εμπόδια που διαρκώς
προκύπτουν στον δρόμο
της ομαλοποίησης συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μία
υποβόσκουσα αστάθεια
από την επωφελείται η
Τουρκία.

Στην Ελλάδα πρέπει να
μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις
όπως είναι και όχι με ευσεβοποθισμούς. Η Τουρκία,
την οποία κάποιοι στην
Ελλάδα ανοήτως συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν…
«στριμωγμένη» και «απομονωμένη» δεν είναι μόνον παρούσα στην Λιβύη
καθορίζοντας τους κανόνες και επηρεάζοντας τις
εξελίξεις, αλλά συνομιλεί
ως βασικός παίκτης και με
Υπόψη ούτε ο Νταμπέι- άλλες χώρες που ενδιαφέμπα, ούτε άλλοι αξιωμα- ρονται για την πορεία της
τούχοι της Κυβέρνησης χώρας αυτής.
του έχουν όλους αυτούς
τους μήνες επισκεφθεί την Αυτό μάλιστα τονίστηκε
Βεγγάζη και το Τομπρούκ στην ξαφνική συνάντηση
και φοβούμενοι μία νέα που είχε την Παρασκευή

ο Τούρκος ΥΠΑΜ
Χουλουσί Ακάρ
με τον Ιταλό και
Βρετανό ομόλογο του, Λορέντζο
Γκουερίνι και Μπεν
Γουάλας αντίστοιχα πάνω στο Βρετανικό Αεροπλανοφόρο Q ueen
Elizabeth στα ανοιχτά της Σικελίας.
Οι συνομιλίες είχαν επίκεντρο την
Λιβύη από όπου
στρατιωτική ενέργεια του μόλις είχε επιστρέψει ο
Χάφταρ προς τα δυτικά Βρετανός ΥΠΑΜ.
συνεχίζουν να έχουν κλειστό τον παραλιακό δρόμο Η Τουρκία έχει πατήσει
Μισράτα-Σύρτης.
το πόδι της στην Λιβύη
και δεν πρόκειται να το
Θα σταθούμε στον ρόλο πάρει από εκεί. Έχει δημία μάλλον άγνωστης σε μιουργήσει και διατηρεί
πολλούς πολιτικής φιγού- συνθήκες δυσμενείς για
ρα της Λιβύης, που όλο και την χώρα μας. Η παρουσία
περισσότερο παρεμβαίνει της Τουρκίας στην Λιβύη
στις πολιτικές εξελίξεις είναι κομβική για τις ηγεκαι τείνει να εξελιχθεί σε μονικές νέο-οθωμανικές
έναν νέο ισχυρό πόλος της φιλοδοξίες.
επιρροής και άνθρωπος
της Άγκυρας.
Αυτό δείχνει και η επίσκεψη της σημαντικής τουρκιΕίναι ο τουρκικής κατα- κής κυβερνητικής ομάδος
γωγής πρόεδρος από το που έστειλε ο πρόεδρος
2018 του Ανωτάτου Συμ- Ερντογάν στην Λιβύη την
βουλίου του Κράτους Χα- Παρασκευή 11 Ιουνίου
λίντ Αλ Μίσρι. Άνθρωπος ενόψει της Διάσκεψης για
του Σάρατζ, θανάσιμος την Λιβύη στο Βερολίνο
εχθρός του Χάφταρ και την 23 Ιουνίου και την
άμεσα συνδεόμενος με την προφανή διαμόρφωση
Μουσουλμανική Αδελφό- κοινής γραμμής αλλά και
τητα. Αν και ηγείται ενός της Συνόδου Κορυφής του
συμβουλευτικού και όχι ΝΑΤΟ όπου εκτιμάται ότι
εκτελεστικού οργάνου, θα υποστηρίξει ότι δημι-

ουργεί ανάσχεση στην …
ρωσική επιρροή!
Στην Λιβύη βρέθηκαν ο
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο ΥΠΑΜ Χουλουσί
Ακάρ (μετέβη αμέσως μετά
την Σικελία και στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν
Τούρκοι Αξιωματικοί), ο
Υπουργός Εσωτερικών
Σοϋλού, ο Αρχηγός των
ΤΕΔ Στρατηγός Γιασάρ
Γκιουλέρ, ο Αρχηγός της
ΜΙΤ Χακάν Φιντάν, ο Διευθυντής Επικοινωνίας (Προπαγάνδας) του Προέδρου
Φαχρεντίν Αλτούν που
χειρίζεται και τα θέματα
Στρατηγικής Επικοινωνίας της ίδιας της Λιβύης και φυσικά ο γνωστός
μας Ιμπραήμ Καλίν! Με
αφορμή αυτήν επίσκεψη
ο εκπρόσωπος του «Λιβυκού Εθνικού Στρατού»
του Χάφταρ Υποστράτηγος Χαλίντ αλ Μαζτζούμπ
δήλωσε χθες Κυριακή ότι
η Πρωτεύουσα του Λιβυκού Κράτους κατέχεται
από την Τουρκία η οποία
παραβιάζει την κυριαρχία
της χώρας του.
Η Ελλάδα που έχει αποκλειστεί από την Διάσκεψη του Βερολίνου από
την Γερμανία (αστείες οι
δικαιολογίες της) διατηρεί
πολύ σωστά διαύλους επικοινωνίας έστω με δευτεροκλασάτους πολιτικούς
παράγοντες στην Λιβύη,
ιδιαίτερα στην Βεγγάζη και
θα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις από κοντά.
Από μόνη της δεν μπορεί
να μειώσει την παρουσία
και την επιρροή της Τουρκίας στην Λιβύη.
Μπορεί όμως να καταστήσει σαφές σε φίλους και
αντιπάλους ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της ΕΕ που
θα ενίσχυε την (φιλοτουρκική) Διοίκηση της Λιβύης
περνάει από την Αθήνα
και αυτό μέχρι τώρα δεν
το έχουμε ακούσει τουλάχιστον δημοσίως με
κατηγορηματικότητα από
την Κυβέρνηση.
Σημ. Η Τουρκία εκτός από
τους ελεγχόμενους από
αυτήν 7.000 Σύρους περίπου μισθοφόρους, διατηρεί επίσημη στρατιωτική
παρουσία στην Αεροπορική Βάση της Αλ Ουατίγια,
στο Αεροδρόμιο Μιτάγκι
της Τριπόλεως, στην Μισράτα όπου έχει αναπτύξει στοιχειώδη Ναυτική
Βάση και σχεδόν μόνιμα
ναυλοχεί Φρεγάτα του
Τουρκικού ΠΝ ενώ υπάρχει
πληθώρα Συμβούλων και
Εκπαιδευτών. Εκτιμάται
ότι η συνολική δύναμη
είναι 900-1000 άτομα. Η
διακίνηση εφοδίων είναι
συνεχής με την λειτουργία
Μόνιμης Αερογέφυρας
Άγκυρας-Τρίπολη.
* Ο Αντιστράτηγος ε.α.
Κωνσταντίνος Λουκόπουλος είναι Γεωστρατηγικός
Αναλυτής και Εκτελεστικός
Διευθυντής στο «Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής
Ασφάλειας και Συνεργασίας»
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Λιβύη: Το παιχνίδι του «Σουλτάνου» και η προσπάθεια
αποκλεισμού της Ελλάδας

Του Νίκου Μελέτη από το
liberal.gr

Στο νέο πεδίο αντιπαράθεσης των μεγάλων και των
περιφερειακών δυνάμεων
αναδεικνύεται η Λιβύη, καθώς η προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης
στην κρίσιμη αυτή χώρα
της Β. Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου σκοντάφτει στο εμπόδιο της
επιδίωξης της Τουρκίας
να χειραγωγήσει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις
προκαλώντας έτσι αντανακλαστικές αντιδράσεις
από όλες τις εμπλεκόμενες
χώρες.
Η δεύτερη διάσκεψη του
Βερολίνου που πραγματοποιείται στις 23 Ιουνίου
και από την οποία με πρωτοβουλία των Γερμανών
έχει αποκλεισθεί και πάλι
η Ελλάδα, η οποία ως γειτονική χώρα της Λιβύης
έχει δικαιωματικά θέση
και ρόλο, θα επιδιώξει να
ξεπεράσει την αποτυχία
της πρώτης διάσκεψης
της οποίας οι αποφάσεις
έμειναν «κενό γράμμα».
Το Βερολίνο, το οποίο για
λόγους όχι και τόσο «ανιδιοτελείς» καθώς θέλει να
βάλει πόδι στην Αφρική,
ελπίζει τώρα ότι με την αλλαγή στον Λευκό Οίκο και
με την παρουσία του ίδιου
του Αμερικανού ΥΠΕΞ Α.
Μπλίνκεν στη δεύτερη
Διάσκεψη θα μπορέσει να
δρομολογήσει μια διαδικασία για την ειρήνευση
στη Λιβύη και την ομαλή
πορεία προς τις εκλογές
της 24ης Δεκεμβρίου.
Ο κ. Μπλίνκεν στην τηλεφωνική επικοινωνία του
την Παρασκευή με την Λίβυα ομόλογο του Αλ Μανγκούς επέμεινε και αυτός
στην ανάγκη αποχώρησης
των ξένων δυνάμεων και
τήρησης του χρονοδιαγράμματος για την διεξαγωγή των εκλογών στις 24
Δεκεμβρίου.
Η κα. Μανγκούς το τελευταίο διήμερο βρέθηκε
στην Αίγυπτο, καθώς η
κυβέρνηση Αλ Σίσι αποτελεί το κύριο στήριγμα των
δυνάμεων που επιδιώκουν
την ενοποίηση της χώρας
και την πορεία προς τις
εκλογές χωρίς την κηδεμονία της Τουρκίας.
Η Τουρκία δίνει μάχη για
να μην συμπεριληφθεί
στο ανακοινωθέν της διάσκεψης του Βερολίνου
ρητή αναφορά στην αποχώρηση όλων των ξένων
δυνάμεων, ώστε να νομιμοποιηθεί η συνέχιση της
παρουσίας των τουρκικών
δυνάμεων, που έτσι θα
μπορέσουν να χειραγωγήσουν την εκλογική διαδικασία και να επιτύχουν
την εκλογή φιλοτουρκικής
κυβέρνησης στη χώρα.
Αυτό αποτελεί όμως κόκκινη γραμμή τόσο για τις
δυνάμεις της Ανατολικής
Λιβύης, αλλά και για το
Κάιρο, ενώ αντίθετες είναι
και οι ΗΠΑ, η Γαλλία και
τα ΗΑΕ.
Η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται τόσο για την τύχη της
Λιβύης αλλά περισσότερο

θέλει να προβάλει τον
ηγετικό ρόλο της στην
ευρύτερη περιοχή αλλά
και στο να εξασφαλίσει,
μέσω της υποτιθέμενης
διαμεσολάβησης, μερίδιο
στον φυσικό πλούτο της
χώρας και πρόσβαση των
γερμανικών εταιριών εκεί
που μέχρι τώρα ήταν προνομιακός χώρος για την
Ιταλία και πλέον και για τις
τουρκικές επιχειρήσεις.
Η Λιβύη όμως είναι το μεγάλο στοίχημα της Άγκυρας και του Τ. Ερντογάν
που και με την τελευταία
«απόβαση» τουρκικού
κυβερνητικού κλιμακίου
στην Τρίπολη, θέλησε να
στείλει το μήνυμα ότι δεν
είναι διατεθειμένη να παραιτηθεί από το «λάφυρο»
που θεωρεί ότι κέρδισε με
τα δυο Μνημόνια που υπέγραψε με την κυβέρνηση
Σάρατζ.
Μνημόνια που της εξασφάλισαν την στρατιωτική
παρουσία στη χώρα, την
καθοδήγηση των πολιτικών εξελίξεων και συγχρόνως την θεμελίωση
του δόγματος της Γαλάζιας
Πατρίδας, έστω και με μια
νομικά μετέωρη συμφωνία
οριοθέτησης θαλασσίων
ζωνών, την οποία καμία
άλλη χώρα της περιοχής
δεν έχει αναγνωρίσει.
Η επιλογή της Τουρκίας
να επιμείνει και να δώσει
την μάχη για την Λιβύη,
ταυτοχρόνως όμως της
κλείνει τον δρόμο για την
στρατηγικής σημασίας
απόπειρα συμφιλίωσης
και αποκατάστασης των
σχέσεων αρχικά με την
μεγαλύτερη αραβική χώρα
με την Αίγυπτο, αλλά και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που θεωρούν ότι η
τουρκική επιρροή στην
Λιβύη και η στήριξη στο
κίνημα των Αδελφών Μουσουλμάνων αποτελεί μείζονα απειλή ασφάλειας,
για τον αραβικό κόσμο.
Η τουρκική ηγεσία με κάθε
τρόπο δηλώνει ότι δεν
πρόκειται να εγκαταλείψει
το μοναδικό «όπλο» που
διαθέτει, που δεν είναι
άλλο από την παραμονή
των τουρκικών δυνάμεων
στο λιβυκό έδαφος.
Κάτι που παραβιάζει τον
βασικό όρο για την ομαλοποίηση της κατάστασης,
που προβλέπεται και από
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

για πλήρη αποχώρηση
των ξένων δυνάμεων και
των μισθοφόρων από το
έδαφος της Λιβύης, με το
επιχείρημα ότι οι δυνάμεις
εκλήθησαν νομίμως από
την «νόμιμη» κυβέρνηση
της χώρας, την κυβέρνηση
Αλ Σάρατζ.
Αυτό βεβαίως δημιουργεί
την μεγάλη εμπλοκή καθώς καμία άλλη από τις
περιφερειακές δυνάμεις
που στηρίζουν τα άλλα
στρατόπεδα στην Λιβύη
δεν είναι διατεθειμένη να
αποχωρήσει και να αφήσουν έτσι τη χώρα στο
έλεος των δυνάμεων του
Τ. Ερντογάν.
Ο στρατηγός Χαφτάρ ο
οποίος παραμένει μια σημαντική και υπολογίσιμη
δύναμη επί του πεδίου,
έστειλε το μήνυμα του τις
προηγούμενές ημέρες,
όπου αφού συναντήθηκε
με τον επικεφαλής των
αιγυπτιακών μυστικών
υπηρεσιών και έχοντας
την πλήρη στήριξη του
Καΐρου, σε μια επίδειξη δύναμης, στράφηκε εναντίον
των ισλαμιστών που δρουν
σχεδόν ανεξέλεγκτα στο
νοτιοδυτικό τμήμα της
χώρας.
Χθες έγινε ένα σημαντικό βήμα με το άνοιγμα
της παραλιακής οδού που
συνδέει την Σύρτη με την
Μισράτα, αν και υπάρχουν
σκιές για το εάν δόθηκαν «λύτρα» στις ένοπλες
ομάδες που ήλεγχαν μέχρι
τώρα την κρίσιμη αυτή
περιοχή.
Η αντίδραση της Ελλάδας
και ο ρόλος του Καΐρου
ΟΙ εξελίξεις αφορούν άμεσα την Ελλάδα και με επίσημο τρόπο έχει εκφρασθεί η έντονη αντίδραση
της χώρας μας για τον
αποκλεισμό της από την
διαδικασία της Διάσκεψης
του Βερολίνου.
Κάτι που εκτιμάται ότι γίνεται με πρωτοβουλία της
γερμανικής κυβέρνησης
που θεωρεί ότι έτσι αποφεύγεται η μεταφορά στο
εσωτερικό της Διάσκεψης μιας ελληνοτουρκικής
αντιπαράθεσης, επιλογή
όμως που λειτουργεί πρακτικά ως ενθάρρυνση και
παράγοντας αποθράσυνσης της Τουρκίας.
Η Αθήνα έχει προχωρήσει σε κινήσεις προς την

πλευρά του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ για
την Λιβύη Γ. Κούμπις, με
τον οποίο είχε τουλάχιστον
τρεις επαφές τις τελευταίες
εβδομάδες ο κ. Δένδιας,
προκειμένου και να καταστούν σαφείς οι ελληνικές
θέσεις και ο προβληματικός χαρακτήρας της εμμονής των Γερμανών να
αποκλείσουν την Ελλάδα
από τις διαδικασίες για την
ειρήνευση στην Λιβύη.
Συγχρόνως όμως με την
επίσκεψη Μητσοτάκη στο
Κάιρο, η ελληνική πλευρά
θέλει να δώσει το μήνυμα
ότι οι «διοικητικού» χαρακτήρα αποκλεισμοί του Βερολίνου δεν μπορούν ούτε
να αποκρύψουν τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της
Τουρκίας στην περιοχή,
ούτε να εξαφανίσουν τον
ρόλο που έχει η Ελλάδα

και παραδοσιακά στην
περιοχή αλλά και λόγω της
θέσης της ως μέλους του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Το «φρεσκάρισμα» της
σχέσης με τον Αιγύπτιο
πρόεδρο Ελ Σίσι είναι σημαντικό, σε μια περίοδο
που έχουν υπάρξει αλλαγές και νέες προκλήσεις
στην περιοχή.
Και η Αίγυπτος μπορεί σε
μεγάλο βαθμό να καλύψει το κενό της απουσίας
της Ελλάδας από την Διάσκεψη του Βερολίνου και
στην διαμόρφωση των
εξελίξεων στην Λιβύη και
στην Ανατολική Μεσόγειο,
καθώς η στενή σχέση που
έχει κτισθεί με επίπονες
προσπάθειες και της τωρινής και της προηγούμενης
κυβέρνησης έχει διαμορφώσει μια κοινότητα στρατηγικών συμφερόντων των
δυο χωρών.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Σ. Σούκρι
σε πρόσφατη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό Sada Al Balad (12
Ιουνίου) ήταν σαφής τόσο
σχετικά με την διαδικασία
επαναπροσέγγισης με την
Τουρκία όσο και για τις
σχέσεις με την Ελλάδα και
την Κύπρο.
Ο κ. Σούκρι έθεσε συγκεκριμένους όρους για την
αποκατάστασης των σχέσεων με την Τουρκία:
«…Αξιολογούνται οι
τουρκικές πολιτικές και
η έκταση της δέσμευσης
της χώρας αυτής προς το
διεθνές δίκαιο και τις εξωτερικές σχέσεις, ιδίως όσον

αφορά τη μη παρέμβαση
σε εσωτερικές υποθέσεις,
τον αμοιβαίο σεβασμό και
την οικοδόμηση σχέσεων
βάσει του [αμοιβαίου] συμφέροντος».

συμβαλλόμενο μέρος της
Σύμβασης για το Δίκαιο
της Θάλασσας αλλά παρ
όλα αυτά δέχονται την
καθολική ισχύ του και τον
εθνικό χαρακτήρα που έχει
πλέον.

μήνυμα προς την Τουρκία.
Ε.Ε. και ΗΠΑ δηλώνουν
αποφασισμένες να «συνεργασθούν για βιώσιμη
αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι
διαφορές πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου με
καλή πίστη και σύμφωνα
με το διεθνές δίκαιο».
Εντύπωση προκαλεί βεβαίως και η εξαιρετικά σύντομη αναφορά στη σχέση
με την Τουρκία όπου επισημαίνεται ότι «στόχος
είναι η συνεργασία και η
αμοιβαία επωφελής σχέση με μια “δημοκρατική”
Τουρκία». Η επισήμανσή στο «δημοκρατική»
Τουρκία είναι προφανές
μήνυμα τόσο από τις Βρυξέλλες όσο κυρίως από την
Ουάσιγκτον καθώς είναι
γνώστη η ευαισθησία του
προέδρου Μπάιντεν σε
θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών ελευθεριών και ενώ
ο ίδιος δεν έχει διστάσει
να ασκήσει πολλές φορές
κριτική στην αυταρχική
στροφή που έχει δώσει
στην Τουρκία ο Τ. Ερντογάν.

Επισήμανε ότι η χώρα του
διερευνά την ετοιμότητα
της Τουρκίας να δημιουργήσει σχέσεις με την Αίγυπτο σε σωστές βάσεις,
καθώς και τη δέσμευσή
της ως προς το διεθνές
δίκαιο».
Και πρόσθεσε ότι η αιγυπτιακή πλευρά επεσήμανε
«ορισμένες πολιτικές που
θεωρεί ότι «δεν εξυπηρετούν τη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην
περιοχή» όπως είναι «τα
ζητήματα της Λιβύης, της
Ανατολικής Μεσογείου
και της Μουσουλμανικής
Αδελφότητας που αφορούν άμεσα την ίδια την
ασφάλεια και την σταθερότητα της Αιγύπτου».
Και ο κ. Σούκρι έστειλε
καθησυχαστικά μηνύματα
προς Αθήνα και Λευκωσία τονίζοντας ότι «δεν
υπάρχει ανησυχία από
την Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά τις προσπάθειες προσέγγισης
Αιγύπτου-Τουρκίας, καθώς
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου και ότι οι
δύο χώρες ενημερώνονται
για όλες τις εξελίξεις στην
περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και για τα κοινά
συμφέροντα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας…».

Κοινό μήνυμα ΕΕ-ΗΠΑ προς την
Άγκυρα: Σεβασμός στο Δίκαιο
της Θάλασσας, βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Αν. Μεσόγειο
Νίκος Μελέτης
Με μια σημαντική αναφορά που αν και περιλαμβάνεται στην παράγραφο για
την Κίνα έχει γενική ισχύ, η
Ε.Ε. και οι ΗΠΑ στο Κοινό
Ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση
Κορυφής του προέδρου
Μπάιντεν με την ηγεσία
της Ε.Ε, εκφράζουν πλήρη
στήριξη στην εφαρμογή
του Δικαίου της Θάλασσας
για την επίλυση των διαφορών οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, ενώ καλούν
σε βιώσιμη αποκλιμάκωση
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η αναφορά έχει εξαιρετική
σημασία καθώς δεν είναι
μόνο η Κίνα αλλά και η
Τουρκία εκείνη που αμφισβητεί πλήρως και δεν
αποδέχεται την ισχύ του
Δικαίου της θάλασσας και
προχωρά σε μονομερείς
ενέργειες εις βάρος της
Ελλάδας και της Κύπρου.
Και είναι ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι η
αναφορά αυτή γίνεται σε
κοινό κείμενο της Ε.Ε. με
τις ΗΠΑ οι οποίες δεν είναι

Η αναφορά στο Κοινό Ανακοινωθέν είναι η εξής :
«..Επαναβεβαιώνουμε την
κρίσιμη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ιδίως της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για
το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS), η οποία επισημαίνοντας τις διατάξεις της
που καθορίζουν τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματα
των κρατών, τη θαλάσσια
οριοθέτηση, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις
δικαιοδοσίες των κρατών,
την υποχρέωση επίλυσης διαφορών με ειρηνικά
μέσα και την ελευθερία
της ναυσιπλοΐας και των
υπερπτήσεων και άλλων
διεθνώς νόμιμων χρήσεων
της θάλασσας…»
Στο Κοινό Ανακοινωθέν
όμως υπάρχει σαφής αναφορά στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ένα σαφές
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Ο Μητσοτάκης αγόρασε χρόνο. Ο Ερντογάν πέτυχε
ακόμα ένα άλλοθι. Χαμένη η Κύπρος
Ο Τούρκος δεν σέβεται τίποτε, παρά μόνο τη δύναμη.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του, επέσεισε
ένα κυπριακό βέτο στην
έγκριση θετικής ατζέντας
στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας,
αν η τελευταία συνεχίσει
τις έκνομες ενέργειές της
στην κυπριακή ΑΟΖ και
στην Αμμόχωστο.

του Σάββα Ιακωβίδη*
Μετά τη συνάντηση του
Έλληνα Πρωθυπουργού,
Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν,
στο πλαίσιο της Συνόδου
του ΝΑΤΟ, ο ελληνικός και
ξένος Τύπος επισημαίνουν
ότι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μην επαναλάβουν
την ένταση μεταξύ των
δύο χωρών που παρατηρήθηκε το 2020.
Σύμφωνα με το βρετανικό πρακτορείο Reuters,
Έλληνας αξιωματούχος
δήλωσε: «Το κλίμα της
συνάντησης ήταν θετικό.
Υπήρχε μια συναντίληψη
ότι οι εντάσεις που σημειώθηκαν το 2020, δεν μπορούν να επαναληφθούν
το 2021».

Και ιδού το οξύμωρο και
προκλητικό της πολιτικής
των Βρυξελλών:

των δύο χωρών;
Η μη επίσημη και δημόσια
αναφορά στην Κύπρο και
στις τουρκικές επιθετικές
ενέργειες είναι εξόφθαλμα
ανεπίτρεπτη, αν ληφθούν
υπόψη οι γνωστές δηλώσεις Ερντογάν ότι, στις 20
Ιουλίου, θλιβερή μέρα της
τουρκικής εισβολής, θα
προβεί σε εξαγγελίες, οι
οποίες θα καταπλήξουν
τον κόσμο.

Ο ίδιος ανώνυμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, ενώ
η Ελλάδα επιδιώκει μια
βήμα-βήμα βελτίωση στις
σχέσεις με την Τουρκία,
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές
απόψεων μεταξύ των δύο Στο μεταξύ, οι Τούρκοι
χωρών, σε θέματα όπως η και το κατοχικό καθεστώς
Ανατολική Μεσόγειος.
συνεχίζουν απρόσκοπτα
και απτόητοι τις εργασίες
Να υποθέσουμε ότι ο Έλ- αναβάθμισης και εξωραληνας Πρωθυπουργός ϊσμού της κατεχόμενης
αναφέρθηκε στις τουρκι- Αμμοχώστου. Λέγεται ότι
κές επιθετικές ενέργειες ο Αμερικανός Πρόεδρος
στην κυπριακή ΑΟΖ και Μπάιντεν, κατά τη 45λεειδικά στην περίκλειστη πτη συνάντησή του με τον
πόλη της Αμμοχώστου;
Ερντογάν, αναφέρθηκε και
στις παράνομες τουρκικές
Αν ο Μητσοτάκης πράγμα- ενέργειες στην ΑΟΖ της
τι εστίασε στις συνεχιζόμε- Κύπρου και στην Αμμόνες έκνομες ενέργειες της χωστο.
Τουρκίας, γιατί δεν έγινε Όσο δεν παρέχονται επιξεκάθαρη μνεία; Για να μη σήμως λεπτομέρειες για
χαλάσει το υποτιθέμενο τα διαμειφθέντα στις συνα«νέο κλίμα» στις σχέσεις ντήσεις Μπάιντεν-Ερντο-

τους εκβιασμούς του και η
τουρκική οικονομία, όπως
γάν και Μητσοτάκη-Ερντο- και το εσωτερικό μέτωπο,
γάν, οι σχετικές εκτιμή- είναι σμπαράλια.
σεις θα περιορίζονται στη
Η δήθεν καλή συμπεριφοσφαίρα των υποθέσεων.
ρά του Τούρκου Προέδρου
Αθήνα και Άγκυρα αγορά- οφείλεται και στη Σύνοδο
ζουν, η μεν πρώτη χρόνο, η του Ευρωπαϊκού Συμβουδε δεύτερη ένα βολικό άλ- λίου, που θα πραγματοποιλοθι και αναγνώριση των ηθεί στις 24-25 Ιουνίου. Σε
δήθεν καλών προθέσεών αυτήν θα συνεχιστεί και η
της. Αυτό το καλοκαίρι συζήτηση για τις σχέσεις
τα πράγματα μάλλον δεν της Τουρκίας με την ΕΕ.
πρόκειται να εκτυλιχθούν Είναι γνωστό ότι η Γερμασύμφωνα με τους ευσεβείς νία επιδιώκει να εγκριθεί
πόθους της Αθήνας και μια θετική ατζέντα με την
της Λευκωσίας. Απόδειξη; Τουρκία.
Την ώρα που οι δύο ηγέτες συναποφάσιζαν για
«ήρεμο καλοκαίρι», άλλα
κατάλαβαν οι Τούρκοι πιλότοι που πραγματοποίησαν δεκάδες παραβιάσεις
στο Αιγαίο. Παράλληλα,
με τουρκική παράνομη
navtex άρχισαν έρευνες
στο Ικάριο Πέλαγος.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε
στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με
προβιά προβάτου, επειδή
πιέζεται πανταχόθεν. Ο
Αμερικανός Πρόεδρος
τον απαξίωνε εδώ και μήνες. Η ΕΕ ενοχλείται από

Μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ,
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σιαρλ
Μισιέλ, δήλωσε ότι η ΕΕ
στέκει ενωμένη απέναντι
στις παράνομες ενέργειες
της Ρωσίας στην Κριμαία.
Στην περίπτωση της Κύπρου;

Απλώς ψηφίσματα, δηλώσεις συμπαράστασης και
θεωρητική αλληλεγγύη.
Είναι εμφανές ότι ο Ερντογάν επιδόθηκε στο γνωστό
παιγνίδι του: Εκβιαστής
και υβριστής της ΕΕ και
των ΗΠΑ αλλά και δήθεν «καλός, συνεργάσιμος
σύμμαχος», που επιδιώκει
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναθέρμανση των σχέσεεντάσσεται και η πρόσφα- ών του με τις ΗΠΑ και την
τη δήλωση του Γερμανού Ένωση.
ΥπΕξ για κατάργηση του
βέτο στις αποφάσεις των Αθήνα και Λευκωσία, ας
«27», ώστε να λαμβάνο- προσγειωθούν. Η Άγκυνται κατά πλειοψηφία. Το ρα, κατά πάγια πρακτιβέτο είναι η ισχύς των κή, που ενισχύεται από
αδύναμων και μικρών κρα- την ανυπαρξία έμπρακτης
τών-μελών της ΕΕ.
αντίδρασης και μέτρων
εναντίον της από τους
Πιθανή κατάργησή του, την συμμάχους αλλά και από
οποία φαίνεται να ευνοούν την Ελλάδα και την Κύπρο,
και άλλες μεγάλες χώρες θα συνεχίσει τις προκλήτης ΕΕ, όπως Γαλλία, Ιταλία, σεις. Και στο Αιγαίο και στα
θα επηρεάσει αμεσότατα κατεχόμενα.
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ποιος θα την εμποδίσει; Οι

ευσεβείς πόθοι της Αθήνας; Οι αφελείς προσδοκίες της Λευκωσίας; Ή η
ανύπαρκτη, έμπρακτη αλληλεγγύη των εταίρων μας;
Η μόνη ελπίδα να κοπεί ο
βήχας του Ερντογάν, που
προκαλεί τον Ελληνισμό
ειδικά στον Έβρο, στο Αιγαίο, στην κυπριακή ΑΟΖ
και στην Αμμόχωστο, είναι
ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο
οποίος θεωρεί την Ελλάδα
και την Κυπριακή Δημοκρατία ως σημαντικούς
στρατηγικούς εταίρους.
Στην πλάστιγγα, όμως, των
αμερικανικών και συμμαχικών συμφερόντων, το
εκτόπισμα της Τουρκίας είναι μεγαλύτερο και σημαντικότερο. Γι’ αυτό, Ελλάδα
και Κύπρος οφείλουν να
ενισχύονται αμυντικά. Και
να προετοιμάζονται για τα
χειρότερα. Ο Τούρκος δεν
σέβεται τίποτε, παρά μόνο
τη δύναμη.
*Πρώην Αρχισυν τάκτης-Διευθυντής – Αρθρογράφος-αναλυτής στην κυπριακή εφημερίδα «Η Σημερινή» -ΜΑ στις Διεθνείς
Σχέσεις και Ευρωπαϊκές
Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής
Δημοσιογραφίας της Lille
– Universite Catholique de
Lille–France
Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του
ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς –
μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα
του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει,
ούτε επεμβαίνει σε άρθρα
– κείμενα των μελών του
ΙΗΑ.

Τι οδήγησε στη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν
Του Κώστα Ράπτη
Η σημερινή κρίσιμη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν
στις όχθες της λίμνης της
Γενεύης προβλέπεται να
διαρκέσει πέντε ώρες. Δεν
προβλέπεται ωστόσο να
ολοκληρωθεί με κοινές
δηλώσεις των δύο ηγετών
μπροστά στις κάμερες. Η
αμερικανική πλευρά, που
αρέσκεται να διαπραγματεύεται “από θέση ισχύος”,
εξακολουθεί να αρνείται
στον ισχυρό άνδρα του
Κρεμλίνου την εικόνα ενός
ισοϋψούς συνομιλητή.
Είναι όμως πολύ συζητήσιμο ποιος πραγματικά προσέρχεται από θέση ισχύος σε αυτό το ραντεβού.
Ακόμη και η σκηνοθετική
λεπτομέρεια της απουσίας κοινών δηλώσεων
παραπέμπει στην αγωνία
του επικοινωνιακού πλεονεκτήματος που μπορεί να
αποσπάσει σε μια τέτοια
περίσταση ο Βλαντίμιρ
Πούτιν απέναντι στον πρεσβύτερό του Τζο Μπάιντεν,
ο οποίος έχει πίσω του μία
οκταήμερη κοπιαστική ευ-

δυλίων που διαθέτουν στις
εξοπλιστικές δαπάνες οι
δύο πλευρές. Με “ασύμμετρο” τρόπο, ο Πούτιν
κατάφερε να επαναφέρει
την “ισορροπία του τρόμου”, την ώρα που πολλοί
Αμερικανοί σχεδιαστές
πολιτικής ονειρεύονταν
την κατοχύρωση δυνατότητας πρώτου πυρηνικού
πλήγματος, μολονότι το
outsourcing της αμερικανικής παραγωγικής δραστηριότητας διάβρωνε και
την στρατιωτική μηχανή.

ρωπαϊκή περιοδεία. Πρόσφατο, άλλωστε, είναι το
προηγούμενο των κοινών
δηλώσεων του Πούτιν με
τον Ντόναλντ Τραμπ στο
Ελσίνκι το 2018, οπότε ο
τότε ένοικος του Λευκού
Οίκου βρέθηκε, παρά τις
συστάσεις των υπηρεσιών
του, να συντάσσεται με τον
συνομιλητή του.
Αλλά το πραγματικό πλεονέκτημα δεν κρίνεται τόσο
στην σκηνοθεσία. Έχει ήδη
κριθεί στην περίπλοκη “χορογραφία” που κατέστησε
την σημερινή συνάντηση
δυνατή – με τον Αμερικανό
πρόεδρο να είναι σαφές
ότι επείγεται για μία συνεννόηση με τη Μόσχα, ενώ
στο ρωσικό επικοινωνιακό
τοπίο πληθαίνουν οι ισχυρισμοί ότι “δεν έχουμε να
περιμένουμε τίποτε”.
Δεν είναι δύσκολο να
αποκρυπτογραφηθούν
οι προθέσεις Μπάιντεν. Ο
ηγέτης των Δημοκρατικών
επιθυμεί να στρέψει όλες
τις δυνάμεις των ΗΠΑ και
των συμμάχων τους στην

ανάσχεση του μεγάλου
ανταγωνιστή που είναι
η Κίνα. Και για τον λόγο
αυτόν οφείλει να παρεμβληθεί στην ρωσο-κινεζική σχέση, αντιγράφοντας
τρόπον τινά από την ανάποδη τη μαεστρική κίνηση
των Νίξον και Κίσινγκερ τη
δεκαετία του ‘70 να προσεγγίσουν την Κίνα του
Μάο Τσετούνγκ, κλιμακώνοντας την “περικύκλωση”
της Σοβιετικής Ένωσης.
Επιθυμεί επίσης να απο-

φύγει μία νέα κούρσα εξοπλισμών, η οποία θα τραυματίσει το οικονομικό του
πρόγραμμα για ανόρθωση
της εγχώριας παραγωγικής
βάσης και των υποδομών
των ΗΠΑ. Εξ ού και η πρώτη κίνησή του μόλις ήρθε
στα πράγματα ήταν να διασώσει από την επαπειλούμενη άμεση εκπονοή της
την συνθήκη New START
για τον έλεγχο των εξοπλισμών. Η “σταθερότητα
και προβλεψιμότητα” που

Η δε συνεργασία Ρωσίας
και Κίνας, την οποία οι
εμπλεκόμενοι περιγράφουν πλέον ως “στρατηγική”, δεν είναι στο προβλέψιμο μέλλον αντιστρεπτή,
μολονότι κάθε άλλο παρά
υπήρξε αυτονόητη. Αλλά
για το γεγονός ότι οι ταυτόχρονες πιέσεις στις δύο
αυτές δυνάμεις, έριξαν τη
μία “στην αγκαλιά” της άλλης, η συλλογική Δύση δεν
μπορεί να μεμφθεί παρά
τον εαυτό της.

διακηρύσσει ο Μπάιντεν
ότι επιθυμεί στη σχέση με
τη Ρωσία αναφέρεται πρωτίστως σε αυτό το πεδίο.
Ίσως όμως να είναι ήδη
αργά για την επίτευξη και
των δύο αυτών στόχων.
Τα νέα όπλα που παρουσίασε ο Πούτιν στο ετήσιο
διάγγελμά του του 2018,
θεωρείται ότι τοποθετούν
τη Ρωσία μία δεκαετία
μπροστά από τις ΗΠΑ σε
αυτό το πεδίο, παρά την
χαώδη διαφορά των κον- óõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 28
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Ο νέος τουρκικός πολιορκητικός κριός
Η λύση δύο κρατών ως Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από το κεφάλι της Κύπρου
Λάζαρος Μαύρος
ΥΠΟ ΤΗΝ Δαμόκλειο Σπάθη επιβολής λύσης Δύο
Κρατών ή προσάρτησης
των σκλαβωμένων υπό του
Αττίλα ελληνικών εδαφών
της Κύπρου στην Τουρκία,
μηχανουργείται ο εκβιασμός του Ελληνισμού ώστε
να συρθεί στην αποδοχή
«λύσης Ανάν την οποία είχε
απορρίψει με πλειοψηφία
76% στο Δημοψήφισμα
της 24ης Απριλίου 2004…
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟ χαρακτηριστικό και σκληρός
πυρήνας της «λύσης Ανάν»
και όλων των παραλλαγών της, η μετατροπή της
Κύπρου ολόκληρης σε
τουρκο-βρετανικό προτεκτοράτο:
– Η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε
κρατικό μόρφωμα ελεγχόμενο από την Τουρκία
μέσω τουρκοκυπριακού
συνισ τών τος κράτους
πλειοψηφούντων εποίκων υποδούλωσης των
Ελλήνων Κυπρίων.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Ανάν της 11ης
Νοεμβρίου 2002 υπήρξε
προϊόν, φυσιολογική συνέπεια και αποτέλεσμα το
οποίο παρήγαγαν οι αλλεπάλληλες διαδοχικές φάσεις των «διακοινοτικών»
διαδικασιών διαπραγμάτευσης που άρχισαν από
τον Φεβρουάριο 1977,
υπό την αιγίδα του Γ.Γρ.
του ΟΗΕ, προς εξεύρεση
«αμοιβαίως αποδεκτής
συμβιβαστικής λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας».
ΥΠΗΡΞΕ αναπόφευκτο
προϊόν της πολιτικής Αθηνών και Λευκωσίας η οποία
συνοψιζόταν σε μια παραδοχή που έλεγε (και λέγει)
ότι «είμαστε η ηττημένη
πλευρά στον πόλεμο του
1974, είμαστε η αδύναμη
πλευρά, δεν έχουμε άλλη
επιλογή, παρά μόνο να διαπραγματευόμαστε για να
συμβιβαστούμε ειρηνικά
με τις απαιτήσεις του νικητή και ισχυρού Τούρκου
κατακτητή». Η λογική που
συγκρότησε την έννοια
και τον ορισμό των έκτοτε
Ηττημένων Μυαλών.
ΟΠΟΙΕΣ άλλες εισηγήσεις
για ριζικά διαφορετική
πολιτική υπήρξαν κατά
καιρούς, χλευάστηκαν,
διαπομπεύθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν ως δήθεν
τυχοδιωκτικές, πολεμοκάπηλες, αντι-ρεαλιστικές,
επικίνδυνες, σωβινιστικές

αταλάντευτα τον πάγιο
στρατηγικό στόχο «Επανάκτησης Κύπρου», ήδη
επαυξημένο αλαζονικά
με τις διακηρυγμένες νεο-οθωμανικές επιδιώξεις
Ερντογάν, δεν ανταπέδωσε στις ελληνικές διζωνικές
υποχωρήσεις 1977-2021
οποιοδήποτε ουσιώδες
αντάλλαγμα ώστε, υπό τον
μανδύα των «win–win» και
«kazan–kazan» ελάχιστης
έστω αμοιβαιότητας, οι
ηγεσίες Λευκωσίας και
Αθηνών να δοκιμάσουν
να πείσουν τον λαό για οιονδήποτε επίτευγμα υποφερτής καν «λύσης».
ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ διεθνές
σωσίβιο το οποίο πέτυχε
δις αιμάσσουσα 1964 και
1974 η Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να διασώζει
την κρατική της υπόσταση,
ως του μόνου νόμιμου
διεθνώς αναγνωρισμένου

κράτους εν Κύπρω από την
Τουρκανταρσία 1963 μέχρι σήμερα, επιχειρεί τώρα
φωνηέντως η Τουρκία να
μετατρέψει σε πολιορκητικό της κριό.
– Το τουρκικό επιχείρημα
διακηρυγμένο διά στόματος Ερντογάν και Τατάρ
από την Πενταμερή της Γενεύης, του Απριλίου 2021,
είναι το εξής:
(α) ΑΦΟΥ ΗΔΗ η διεθνής
κοινότητα, ο ΟΗΕ, η ΕΕ, οι
μεγάλες και όλες οι άλλες
δυνάμεις, επευλογούν τα
Δυο Συνιστώντα Κράτη
Διζωνικής «λύσης» του
«κεκτημένου και συμφωνημένου πλαισίου» των
άχρι τούδε διακοινοτικών
συνομιλιών και των πενταμερών διαπραγματεύσεων, ένα βήμα χρειάζεται
τώρα:
(β) Η ΕΚ ΤΩΝ προτέρων
ισότιμη διεθνής αναγνώριση του τουρκοκυπριακού
κράτους στα βόρεια εδάφη
της Κύπρου. Ως προϋπόθεση περαιτέρω συνομιλιών.

Οι θερμές συνομιλίες μεταξύ του Μακρόν και του
Μπάιντεν κυριάρχησαν,
όταν οι ηγέτες των επτά
ισχυρότερων κρατών (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία,
Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ιαπωνία και
Καναδάς) συναντήθηκαν
στην Κορνουάλη.
Ήταν η πρώτη συνάντηση
των ηγετών των μεγαλύτερων οικονομιών του
κόσμου με δημοκρατικά
καθεστώτα από το 2019,
καθώς η πανδημία του κορονοϊού είχε αποτρέψει τις
συναντήσεις από κοντά. Σε
ΤΟΥΡΚΙΚΗ απληστία, υπη- σχέση με τις τηλεδιασκέρετούσα επιμόνως και ψεις, η προσωπική επαφή
έχει πάντα διαφορετική

όψη.
Η σχέση του Μακρόν με
τον Μπάιντεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
Δύση. Όπως σημειώνει το
περιοδικό Politico, ο Μακρόν είχε βολευτεί κατά
μία έννοια με την ύπαρξη
του Ντόναλντ Τραμπ στην
προεδρία των Ηνωμένων
Πολιτειών, παρά τις τεταμένες σχέσεις τους.
Εφ’ όσον ο Αμερικάνος
πρόεδρος ήταν ένας τόσο
συγκρουσιακός χαρακτήρας που ακολουθούσε μία
δική του πορεία, ο πάντα
φιλόδοξος Μακρόν ήταν
σε θέση να διεκδικεί εκείνος την πρωτοκαθεδρία
στον δυτικό κόσμο.

κοκ.
Τα Ηττημένα Μυαλά των
πολιτικών ανδρών Λευκωσίας και Αθηνών και των
ηγεσιών των μεγαλύτερων
σε πελατεία κομμάτων,
αφού υιοθέτησαν ως δική
τους πλέον «σημαία αγώνα» να επιβάλουν στον
λαό την τουρκική απαίτηση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,
έφτασαν, στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων, από
υποχώρηση σε υποχώρηση υποκύπτοντας, να
αποδεχθούν (παρά το ΟΧΙ
του 76% του λαού το 2004)
«λύση» δύο ισότιμων συνιστώντων κρατών, ισότιμου
συνεταιρισμού, ισότιμης
συγκυριαρχίας και συνιδιοκτησίας εφ’ ολοκλήρου της
Κύπρου, με «ισότιμο αφέντη» πάντα, το κατοχικό
ψευδοκράτος του Αττίλα,
της πλήρως ελεγχόμενης
ασφυκτικά από την Τουρκία Κατακτητή τουρκοκυπριακής μειονότητας των
πλειοψηφούντων Τούρκων εποίκων.
ΤΟΥΤΟΣ είναι εντέλει ο
μόνος, και ουδείς άλλος,
κεντρικός πυρήνας του
λεγόμενου «συμφωνημένου πλαισίου λύσης», του
«κεκτημένου των συνομιλιών» και της «μορφής της
αναζητούμενης λύσης»
που απέσπασε μέχρι τώρα
η Τουρκία διαδοχικά, στα
τραπέζια των διακοινοτικών συνομιλιών, στις κοινές διακηρύξεις των Δύο
Ηγετών της 23ης Μαΐου
2008 και της 11ης Φεβρουαρίου 2014, μέχρι και στην
Πενταμερή της Γενεύης
27-29 Απριλίου 2021.

Ούτως ώστε με ισοτιμία να
συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τελικής λύσης.
Οι οποίες, εάν αποτύχουν,
να μην παραμείνει σε διεθνή απομόνωση και στην
παρανομία τιμωρημένο το
τουρκοκυπριακό κράτος.
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ υπάρχουν
κάποιες πρόθυμες πλέον, ενδιαφερόμενες ξένες
δυνάμεις, για μια τέτοια
προοπτική νέας βρετανικής επινόησης... ευελιξίας!
Και το γνωρίζει η Άγκυρα...
ΠΕΡΑ από το Κυπριακό και
τα ελλαδο-τουρκικά στην
Θράκη, στο Αιγαίο, στην
Ανατολική Μεσόγειο, η
αλαζονική νεο-οθωμανική επεκτατική πολιτική
στη Μέση Ανατολή, τη
Βόρειο Αφρική, τον Καύκασο και τον τζιαντιστικό
σουνιτικό ισλαμισμό με τη
γεω-πληθυσμιακή μεταναστευτική στρατηγική του
νεο-σουλτάνου Ερντογάν
βαθειά μέσα στις χώρες
της ΕΕ, έχει ήδη προκαλέσει πρωτοφανείς ρήξεις
στις σχέσεις της Τουρκίας
με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τον
Ισραήλ, την Αίγυπτο, τη
Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
άλλες χώρες:
– ΣΥΓΚΥΡΙΑ «θεόσταλτη»
(εκ του ερντογανικού «ίσσιαλλαχ») για ταχύτατη
και επιδέξια διπλωματική
και αμυντική αξιοποίηση από την Αθήνα και τη
Λευκωσία, Ώστε αφ’ ενός
να ενδυναμώσει ο Ελληνισμός τους συντελεστές της
Αποτρεπτικής του Ισχύος
και αφ’ ετέρου να μεθοδεύ-

σει εμπράκτως περαιτέρω
στρίμωγμα της ερντογανικής Τουρκίας.
ΑΝΤΙ ΤΟΥΤΟΥ,
– ο μεν Μητσοτάκης στις
Βρυξέλλες 14η Ιουνίου
2021 έσπευσε να προσφέρει στον Ερντογάν το..
κόκκινο τηλέφωνο ώστε
στην ΕΕ, ιδίως στην Γερμανία, να ανακουφίζονται
ότι «οι σχέσεις Ελλάδας
– Τουρκίας έχουν βελτιωθεί» (δηλώσεις Ευρωπαίου
Αξιωματούχου στην ΕΡΤ
18.6.2021) και, άρα, δεν
είναι πλέον αναγκαίες οι
κυρώσεις αφού «δεν χρειάζεται να ανακατεύονται
τρίτες χώρες», όπως θριαμβευτικά δήλωσε ο ίδιος
ο Ερντογάν,
– ο δε Αναστασιάδης από
τη Λευκωσία βεβαιώνει
την προθυμία του για επανάληψη της Πενταμερούς
και των διακοινοτικών συνομιλιών για Διζωνική Δύο
Συνιστώντων Κρατών...
ΞΑΝΑ και πάλιν απόδειξη
ότι:
Ούτε στην Αθήνα, ούτε
στη Λευκωσία αξιώθηκε ο
Ελληνισμός να έχει ηγέτες
Άξιους, Πρόθυμους και
Ικανούς, επιδέξια και ταχύτατα και επωφελώς να
αξιοποιήσουν τη συγκυρία
που ο Ερντογάν τους έχει
προσφέρει.
Λάζ.Α.Μαύρος
ΣΥ: Π. Αρβανίτης

Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία
αλλάζουν ταχύτητα στη Δύση
Ο Μπάιντεν ωστόσο έχει
ήδη δώσει το δικό του
στίγμα για τις Ηνωμένες
Πολιτείες ως κυρίαρχη δύναμη στη Δύση. Ο Αμερικάνος πρόεδρος κραδαίνει
ως μεγάλη επιτυχία τη συμφωνία για έναν παγκόσμιο
εταιρικό φόρο στο πλαίσιο
των G7, ως απόδειξη της
διεθνούς δικαιοσύνης που
έχει αποφασίσει να κατευθυνθεί ο κόσμος, υπό την
ηγεσία του βέβαια.
Καθώς είχε ήδη προηγηθεί
η ολική επαναφορά των
Ηνωμένων Πολιτειών στη
Συμφωνία του Παρισιού
για το Κλίμα, οι νέες του
εξαγγελίες για τη σημαντική παροχή εμβολίων πα-

γκοσμίως, ήρθε να ισχυροποιήσει το νέο Αμερικάνο
πρόεδρο διεθνώς. Όπως
αναφέρθηκε, ο Μπάιντεν
είναι ότι πιο κοντά στον
πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών που θα ήθελαν
οι Ευρωπαίοι.
Η ισχυρή παρουσία των
Ηνωμένων Πολιτειών για
τη Γαλλία προκαλεί τόσο
ανακούφιση όσο και κάποιο προβληματισμό. Η
μερική απόσυρση των
Ηνωμένων Πολιτειών διεθνώς είχε επιτρέψει στο
Παρίσι να επεκτείνει την
επιρροή του, ειδικά σε
περιοχές που θεωρεί σηóõíÝ÷åéá óôç óåëßäá 30

Τι οδήγησε στη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν
συνέχεια από τη σελίδα 27

Το ότι η Ουάσιγκτον δεν
αντέχει έναν διμέτωπο
Νέο Ψυχρό Πόλεμο και
χρειάζεται να οριοθετήσει
τις εντάσεις με την Μόσχα,
προκειμένου να επικεντρωθεί στην Άπω Ανατολή είναι άλλωστε κάτι
το οποίο επαληθεύτηκε
πρόσφατα στο πεδίο των

(εικονικών) μαχών. Η συγκέντρωση εντός δεκαημέρου πέντε ετοιμοπόλεμων μεραρχιών, συνολικής
δυνάμεως 75.000 ανδρών,
από την ρωσική πλευρά
των συνόρων με την Ουκρανία υπήρξε μια επίδειξη δύναμης (όχι προς
το Κίεβο, αλλά προς τους
προστάτες του), η οποία
δεν πέρασε απαρατήρητη
στο Πεντάγωνο.

Κάπως έτσι, ο ίδιος ο Μπάιντεν ο οποίος τρόπον τινά
έδωσε το σινιάλο της “επίθεσης” αποκαλώντας τον
Πούτιν “δολοφόνο χωρίς
ψυχή” βρέθηκε να έχει την
πρωτοβουλία τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον
Ρώσο ομόλογό του, ενώ
την ίδια ώρα σημειωνόταν
τριπλή αποκλιμάκωση:
τερματιζόταν η ανάπτυξη

τόσο το να βρει κοινό έδαφος με τον Πούτιν, δια της
αμοιβαίας αναγνώρισης
“κόκκινων γραμμών”, όσο
το να συνδυάσει τις κινήσεις εκτόνωσης με την
διατήρηση του αμερικανικού γοήτρου και της
συνοχής του μηχανισμού
εξουσίας της Ουάσιγκτον.
Υπ’ αυτή την έννοια, η Διότι είναι ακόμη πολλοί
δυσκολότερη αποστολή όσοι πιστεύουν τόσο στην
του Μπάιντεν δεν είναι χρησιμότητα της “μυώουκρανικών δυνάμεων
στη γραμμή αντιπαράταξης του Ντονμπάς, ανακαλούνταν η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα
και χαλάρωναν οι πιέσεις
προς το Βερολίνο ως προς
τον αγωγό NordStream2.

δους” πολιτικής όσο στην
δυνατότητα διεξαγωγής
διμέτωπου Ψυχρού Πολέμου. Και είναι πολλοί
και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ,
από την Πολωνία μέχρι την
Τουρκία, που ευχαρίστως
θα συνέδραμαν για τους
δικούς τους λόγους την
αναζωπύρωση των εντάσεων με τη Μόσχα.
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Γιατί οι Ρώσοι δεν κάνουν το ρωσικό
εμβόλιο - Το αυτογκόλ του Πούτιν
Bloomberg

των ερωτηθέντων δεν φοβούνταν να προσβληθούν
από τον ιό. Χωρίς εκτεταμένο εμβολιασμό, οι “ουρές” της Covid-19 θα είναι
μακρές - και η “εμβολιακή
διπλωματία” της Μόσχας
θα αρχίσει να φαντάζει
εμφατικά “κούφια”.

Της Clara Ferreira Marques
Πριν χιλιάδες συμμετέχοντες κατευθυνθούν στην
Αγία Πετρούπολη για το
ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας αυτόν
τον μήνα, ο τοπικός κυβερνήτης καυχιόταν σε
ραδιοφωνική εκπομπή
ότι κανείς άλλος δεν είχε
πραγματοποιήσει παρόμοια εκδήλωση από τότε
που ξέσπασε η πανδημία.
Λίγες ημέρες αργότερα,
ο πρόεδρος της Ρωσίας
Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωνε
στο κοινό ότι η χώρα του
βρισκόταν σε καλύτερη
θέση όσον αφορούσε τον
κορονοϊό σε σχέση με τις
περισσότερες άλλες ανά
τον κόσμο και σύντομα θα
άνοιγε τις πύλες της στον
“εμβολιαστικό τουρισμό”,
δηλαδή σε ανθρώπους
οι οποίοι θα έφθαναν σε
ρωσικό έδαφος από το
εξωτερικό για να λάβουν
εμβόλιο.
Πρόωρος “θρίαμβος”
Οι θριαμβικοί τόνοι αποδείχθηκαν πρόωροι. Η
Ρωσία καταγράφει αύξηση
στα κρούσματα Covid-19
τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με τους αριθμούς
σε υψηλό πολλών μηνών
και την πρόσθετη απειλή
ανησυχητικών νέων μεταλλάξεων του ιού.
Ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν κήρυξε
παρατεταμένη αργία προκειμένου να περιορίσει
εκείνο το οποίο αποκάλεσε
“εκρηκτική” αύξηση των
λοιμώξεων και την Τετάρτη

προχώρησε περαιτέρω,
διατάζοντας τους υπαλλήλους στον κλάδο των
υπηρεσιών και τους δημοτικούς υπαλλήλους να εμβολιαστούν. Το Κρεμλίνο
έχει δηλώσει εδώ και μήνες
ότι δεν υπάρχουν σχέδια
για υποχρεωτικότητα του
εμβολίου.
Το πρόβλημα δεν είναι
τα εμβόλια της χώρας,
τα οποία είναι διαθέσιμα
από τα τέλη του 2020. Τα
δημοσιευμένα δεδομένα
υποδηλώνουν επίσης ότι
αυτά είναι πράγματι αποτελεσματικά. Αντίθετα,
είναι ο καταστροφικά αργός ρυθμός εμβολιασμού,
ο οποίος υπονομεύεται
από ένα τοξικό μείγμα
εφησυχασμού και χρόνιας δυσπιστίας απέναντι
στην εξουσία. Ακόμη και
η ναυαρχίδα των ρωσικών
εμβολίων, Sputnik V, την
οποία η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει
τη θέση της στο εξωτερικό,
αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό στο εσωτερικό. Το
γεγονός προκαλεί έντονη

αμηχανία στο Κρεμλίνο και
μια ανεπιθύμητη δημόσια
υπενθύμιση των ορίων της
εξουσίας του.
10%
Η Ρωσία έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία. Αναθεώρησε ανοδικά το ποσοστό θανάτων από Covid-19
για το 2020 κατά σχεδόν
40% στις αρχές Ιουνίου. Τα
νέα κρούσματα, τα οποία
έχουν παραμείνει πάνω
από τις 7.000 την ημέρα
από τα τέλη Σεπτεμβρίου,
αυξήθηκαν στα 13.400 την
Τετάρτη. Η Μόσχα και η
γύρω περιοχή αντιπροσώπευαν περισσότερο από το
ήμισυ του συνόλου.
Ωστόσο, μόνο το 10% των
Ρώσων έχουν εμβολιαστεί
πλήρως. Στη Μόσχα, μια
πόλη περίπου 12 εκατομμυρίων κατοίκων, ο Σομπιάνιν εκτίμησε τον αριθμό των εμβολιασμένων
ατόμων σε περισσότερα
από 1,8 εκατ. Αντιθέτως,
η πόλη του Πεκίνου έχει
εμβολιάσει πλήρως περισσότερο από το 80% των

Η εκτίναξη των κρουσμάτων στη Ρωσία τον Ιούνιο
αποτελεί προειδοποίηση για άλλους, πλουσιότερους “επισπεύδοντες”
ως προς την εκστρατεία
εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ
Κονγκ - όπου η δυσπιστία
ενήλικων κατοίκων της.
προς την κυβέρνηση είναι
υψηλή - ή της “αργοκίνηΓιατί οι Ρώσοι δεν κάνουν της” Ιαπωνίας.
το ρωσικό εμβόλιο - Το
αυτογκόλ του Πούτιν
Είναι ωστόσο ένα πολύ πιο
Παρά την ταχεία έναρξη δαπανηρό πρόβλημα για
της εκστρατείας, πλέον τον Πούτιν, ειδικά λίγο πριν
η Ρωσία έχει μείνει πίσω από τις βουλευτικές εκλοστους εμβολιασμούς σε γές του Σεπτεμβρίου. Το
σχέση με ΗΠΑ και Ευρώπη αισιόδοξο αφήγημα όλων
Οι προηγούμενες λοιμώ- των τελευταίων μηνών καξεις παρέχουν επίσης κά- θιστά δυσκολότερο να πείποιο επίπεδο προστασίας, σει κανείς τους ανθρώπους
επομένως το τρέχον τρίτο να λάβουν το εμβόλιό τους
κύμα μπορεί να μην είναι χωρίς να πραγματοποιήσει
τόσο σκληρό. Η κυβέρνη- ταυτόχρονα μια (ταπεινωση, ωστόσο, θα πρέπει να τική) ρητορική στροφή
δημιουργήσει “ρωγμές” 180 μοιρών.
στην διστακτικότητα έναντι των εμβολίων, προκει- Η διστακτικότητα των Ρώμένου να αποφύγει να μεί- σων έναντι του εμβολινει πίσω σε σχέση με την ασμού αγγίζει όλες τις
οικονομική επανεκκίνηση ηλικιακές ομάδες
στη Δύση και τον ταχύ εμ- Αυτογκόλ
βολιασμό στην Κίνα.
Πρόκειται για ένα οδυνηρό
αυτογκόλ για τη χώρα. Η
Ρωσία έσπευσε να γίνει το
Δημοσκόπηση η οποία πρώτο κράτος παγκοσμίως
δημοσιεύθηκε τον περα- το οποίο ενέκρινε εμβόλιο
σμένο μήνα έδειξε ότι το κατά της Covid-19, ωστό62% των ερωτηθέντων σο καθυστέρησε ασυγχώήταν απρόθυμοι να εμβο- ρητα την διαδικασία εξέλιαστούν, ενώ ξεχωριστή τασης των δεδομένων των
έρευνα έδειξε ότι το 55%

κλινικών δοκιμών του από
ομότιμους κριτές. Και ενώ
κινήθηκε γρήγορα στην
έναρξη της εκστρατείας
μαζικού εμβολιασμού, ο
Πούτιν δεν μπήκε μπροστά
για να την στηρίξει. Όταν
τελικά εμβολιάστηκε, επέλεξε να το κάνει πίσω από
κλειστές πόρτες, σε μια
ασυνήθιστη επίδειξη συστολής. Δεν ήθελε, όπως
είπε, να γίνει “μαϊμού που
κάνει νούμερα μπροστά
τις κάμερες”.
Τα εμβόλια δεν αποτέλεσαν επαρκώς πρωτεύουσα
προτεραιότητα. Τώρα οι
αξιωματούχοι θα πρέπει
να διαχειριστούν εναλλακτικές προσεγγίσεις ανά
περιοχή της χώρας, όπως
στην σκληρά πληγείσα
Μόσχα, όπου ο Σομπιάνιν
ακολουθεί πιο σκληρή
γραμμή καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Τελικά, το Κρεμλίνο μπορεί
να επιβάλλει σιωπή στους
πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά δεν μπορεί να
εξουδετερώσει τη λαϊκή
δυσαρέσκεια ή να διορθώσει γρήγορα τη δυσπιστία
η οποία αποτρέπει τους
ανθρώπους από το να
επισκεφθούν τα κέντρα
εμβολιασμού.
Αυτό θα έχει οικονομικές,
αλλά και πολιτικές συνέπειες, για μια χώρα που, μολονότι τα έχει πάει καλύτερα
από πολλές άλλες κατά τη
διάρκεια της πανδημίας,
βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με αυξανόμενες τιμές
στα τρόφιμα και συρρίκνωση των πραγματικών
διαθέσιμων εισοδημάτων
των πολιτών της.

Τι εξασφάλισε η συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν
Του Κώστα Ράπτη
“Αν δεν το καταλαβαίνετε
αυτό, κάνετε τη λάθος
δουλειά”. Η ρητορική αποστροφή με την οποία ο Τζο
Μπάιντεν, απευθυνόμενος
σε πιεστικό δημοσιογράφο
του CNΝ, ολοκλήρωσε τη
συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ
Πούτιν στην Γενεύη είναι
ενδεικτική του κυριότερου
προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός
πρόεδρος και προέλευση
έχει όχι το εξωτερικό, αλλά
το εσωτερικό.
Η ρωσοφοβική νεοψυχροπολεμική ρητορική γύρω
από την οποία αθρώθηκε
την προηγούμενη τετραετία η αντίθεση των Δημοκρατικών, του βαθέος
κράτους και των περισσότερων μέσων ενημέρωσης
στον Ντόναλντ Τραμπ έρχεται να δυσκολέψει την
προσπάθεια του τωρινού
ενοίκου του Λευκού Οίκου
για μια στροφή της αμερικανικής πολιτικής στον
ρεαλισμό.
It’s just pure business,
αναφώνησε ο Μπάιντεν,
εξηγώντας, σχεδόν απολογητικά, την προσέγγισή

του στις συνομιλίες με τον
Ρώσο πρόεδρο, την ώρα
που οι εκπρόσωποι των
μέσων ενημέρωσης σε
κλίμα ιδεολογικής φόρτισης επέμεναν να θέτουν
ερωτήματα υπό την οπτική
γωνία της “εμπιστοσύνης”
στον Πούτιν και της υπεράσπισης των “αμερικανικών αξιών”. Η επιμονή
του Μπάιντεν στα “συμφέροντα” του αμερικανικού
λαού που εκπροσωπεί και
στην δρομολόγηση μιας
διαδικασίας διαλόγου με
τη Ρωσία η οποία μέλλει να
επιβεβαιωθεί στην πράξη,
έμοιαζε παρωχημένη.
Όμως αυτά ακριβώς είναι
τα εφόδια που έχει αποκομίσει ο τωρινός πρόεδρος
των ΗΠΑ από τη μακρά

ενασχόλησή του με την
εξωτερική πολιτική: η πεποίθηση δηλ., την οποία
επανέλαβε και χθες ρητά,
ότι προέχει η σταθερότητα
και προβλεψιμότητα στις
σχέσεις μεταξύ μεγάλων
δυνάμεων, η γνώση των
κανόνων του παιχνιδιού
και των εκατέρωθεν “κόκκινων γραμμών” - και ότι η
απευθείας επικοινωνία των
ηγετών παίζει σημαντικό
ρόλο σε αυτό.
Προφανώς συνιστά ναρκισσιστικό τραύμα για το
“έθνος-εξαίρεση” και μόνη
η αναγνώριση στη Ρωσία
του καθεστώτος της “μεγάλης δύναμης”, η οποία
μοιράζεται ευθύνες για
την ασφάλεια του πλανή-

τη, άρα θα πρέπει
να ακουστεί. Και
αυτό, άλλωστε,
ήταν το μεγάλο
κέρδος του Πούτιν από το ραντεβού της Γενεύης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δική
του συνέντευξη
τύπου (όπου είχε
να απαντήσει σε
ερωτήσεις κυρίως
αγγλοσαξονικών
μέσων, σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, ο
οποίος δεν αντιμετώπισε
εκπροσώπους της ρωσικής ενημερωτικής σφαίρας) ο Ρώσος πρόεδρος
με ανανεωμένη διάθεση
ρητορικής πολεμικής “πέταγε τη μπάλα” διαρκώς
στο αμερικανικό στρατόπεδο, άλλοτε αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές των ΗΠΑ η Ρωσία δεν
βρίσκεται καν στην πρώτη
πεντάδα των χωρών προέλευσης κυβερνοεπιθέσεων
και άλλοτε αποκρούοντας
τις καταγγελίες για τη φυλάκιση του Αλεξέι Ναβάλνι
υπενθυμίζοντας τις συλλήψεις στο Καπιτώλιο τον
Ιανουάριο, αλλά και τη
χρηματοδότηση της οργάνωσης του Ρώσου ακτιβι-

στή από τη Ουάσιγκτον, η πλευρών, την συνεργασία
οποία επισήμως αποκαλεί σε θέματα κρατουμένων
υπηκόων τους και κυρίως
τη Μόσχα “εχθρό”.
τη σύσταση κοινής επιΌσο για το ουκρανικό ζή- τροπής για το θέμα της
τημα, την κατεξοχήν “κόκ- κυβερνοασφάλειας και τη
κινη γραμμή” της Ρωσίας, συνέχιση του διαλόγου
ο Πούτιν ανέφερε ότι κατά για θέματα εξοπλισμών. Το
τη συνάντηση αυτό εθίγη τελευταίο αποτελεί προτε“εν παρόδω”, καθώς “δεν ραιότητα για τον Μπάιντεν,
υπήρχαν πολλά να ειπω- καθώς η δρομολόγηση
θούν”. Το δε έτερο μέγα μιας κούρσας εξοπλισμών
ζήτημα που κυριαρχού- θα εκτροχίαζε το πρόγραμσε ασφαλώς στη σκέψη μά του για την εσωτερική
του Μπάιντεν, χωρίς να ανόρθωση των ΗΠΑ.
κατονομασθεί, ήτοι την Και μόνο η επιστροφή στο
συνεργασία Μόσχας-Πεκί- τραπέζι του διαλόγου για
νου, ο ισχυρός άνδρας του τους εξοπλισμούς δικαιΚρεμλίνου το είχε απαντή- ώνει αυτή την (χαμηλών
σει πριν καν φτάσει στη Γε- προσδοκιών, κατά τα λοινεύη, φροντίζοντας με τη πά) συνάντηση κορυφής.
συνέντευξή του στο NBC Το ότι κατά το αμέσως
να τονίσει ότι για τη χώρα προηγούμενο διάστημα η
του “η Κίνα δεν αποτελεί ανθρωπότητα είχε φτάσει
απειλή”. Οι Αμερικανοί αξι- σε εξαιρετικά επικίνδυνο
ωματούχοι οι οποίοι ευελ- σημείο, με την σταδιακή
πιστούν να καλλιεργήσουν κατάλυση του ισχύοντος
στους Ρώσους ιθύνοντες πλαισίου και την αύξηση
την καχυποψία έναντι της του κινδύνου θερμής σύΚίνας θα χρειαστεί να προ- γκρουσης μεταξύ δύο πυσπαθήσουν πολύ – και με ρηνικών δυνάμεων, είναι
αμφίβολα αποτελέσματα. κάτι το οποίο προφανώς
Ωστόσο, η συνάντηση της δεν έχουν καθόλου αξιοΓενεύης αφήνει σημαντική λογήσει οι “ιδεολόγοι” των
παρακαταθήκη. Τα απτά δυτικών μέσων ενημέρωαποτελέσματά της περι- σης.
λαμβάνουν την επιστροφή
των πρεσβευτών των δύο
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The Greek State Indifferent to Greek Expatriates

to obtain the
Greek passport. Is that
good or bad?
One would
think that for
a country like
Greece, with
a declining
birth rate and
with its need
for foreign investment and
support to its
foreign policy issues, the
desire from
By Christos ILIOPOULOS*
thousands of descendants
Thousands of peo- of Greek – born ancestors,
ple of Greek background to obtain the Greek citizenaround the world wish ship would be considered

Many of their children
and grandchildren wish to
obtain a Greek passport,
and subsequently to be
allowed to exercise their
rights as Greek citizens,
including their right to
vote from the place of their
residence.
What have the Greek
government and the administration been doing
for this, throughout the
past decades? Almost
nothing. Is the Greek administration helping the
thousands who want to
become Greek citizens,
because they are children
and grandchildren of
Greeks? The answer is disheartening. Bureaucracy,
obstacles and negative approach towards the thousands of applications for
citizenship, are the words
that most characterize the
attitude of the Greek state.
So many people of Greek
origin approach the Greek
Consulates in the USA,
Canada, Australia, South
Africa and many other
countries, only to discover
that the waiting times and
the bureaucratic demands
of the law or of the interpretation of the law by the
officials, are blocking or
significantly delaying their
path to Greece through
citizenship.
Many of these applicants for the Greek citizenship would invest in
Greece, if they got the
«Με σκοτώνουν τα τεστ.
passport. Some would
Θα χάσω τις εκλογές εξαι- start businesses, bring
τίας των τεστ» φέρεται να money and know-how,
δήλωνε τον περασμένο
help the economy, create
Μάρτιο σε τηλεφωνική
families, revive towns and
επικοινωνία με τον τότε
rural areas. They would
υπουργό Υγείας Άλεξ
move to Greece to live
Αζάρ...
a more laid back, quality life as they approach
Το βιβλίο -το οποίο βασί- retirement. They would
ζεται σε συνεντεύξεις με
advertise the Greek way
περίπου 180 άτομα, συof living, the Greek history
μπεριλαμβανομένων των and culture. They would
ανώτερων αξιωματούχων support the national causτου Λευκού Οίκου και των es of Greece around the
ομοσπονδιακών υπηρεworld.
σιών Υγείας- πρόκειται να
Unfor tunately, the
εκδοθεί στις 29 Ιουνίου.
real, slowly moving world

a very positive development.
Not quite. It is true
that Greece is not a very
wealthy country, which
means that it can’t support
huge numbers of civil servants working in the Greek
Consulates around the
world. However, Greece is
a developed country, No
32 in the world Human
Development Index, and
a member of the European
Union. Greece also saw
millions of its citizens in
the last 100 years, immigrating to other countries.
Most of them thrived in
the countries where they
established themselves.

O Tραμπ ήθελε να στείλει αμερικανούς με κορονοϊό για καραντίνα... στο Γκουαντάναμο

Στην αποκάλυψη ότι ο
Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να
στείλει Αμερικανούς πολίτες που είχαν προσβληθεί
από τη νόσο Covid-19
ενόσω βρίσκονταν σε
διακοπές στο εξωτερικό
στη ναυτική βάση του
Γκουαντάναμο προχωρούν στο νέο τους βιβλίο
δυο δημοσιογράφοι της
Washington Post.

κρατήσει χαμηλό τον
αριθμό των κρουσμάτων
κορονοϊού στις ΗΠΑ. Για
να προσθέσει: «Τι γίνεται
με το Γκουαντάναμο;»...
«Εισάγουμε αγαθά. Δεν
πρόκειται να εισάγουμε
έναν ιό» ήταν το επιχείρημά του.

Οι συνεργάτες του έμειναν εμβρόντητοι, όμως
Η αποκάλυψη έρχεται στο εκείνος επανήλθε στην
φως από τις σελίδες βι«ιδέα» πριν τελικά υψώβλίου«Εφιαλτικό Σενάριο: σουν «τοίχο» τα μέλη του
Στα άδυτα της αντίδραεπιτελείου του επικαλούσης της διακυβέρνησης
μενα τη δυσχερή εικόνα
Τραμπ στην Πανδημία
της μεταφοράς Αμερικαπου Άλλαξε την Ιστορία»
νών πολιτών κοντά στη
το οποίο υπογράφουν
διαβόητη φυλακή.
δυο δημοσιογράφοι της
Washington Post, έρΠέραν των αποκαλύψεων
χεται να προσθέσει νέα
για το Γκουαντάναμο,
στοιχεία σχετικά με την
στο βιβλίο παρατίθενται
χαοτική διαχείριση της
και τα... παράπονα του
πανδημίας από τον πρώ- Ντόναλντ Τραμπ σχετικά
ην πρόεδρο.
με τα τεστ ανίχνευσης του
κορονοϊού που μαρτυ«Δεν έχουμε κανένα νησί ρούσαν την επιδημιολογιστην κτήση μας;» φέρεκή «έκρηξη».
ται να ρώτησε ο Τραμπ
θέλοντας εναγωνίως να

Η διακυβέρνηση Τραμπ
έχει δεχθεί σφοδρές
επικρίσεις για τη διαχείριση της πανδημίας, με τον
ίδιο τον τέως πρόεδρο
των ΗΠΑ να υποβαθμίζει
τη αρχικά τη σοβαρότητα
του ιού, να αμφισβητεί
δημοσίως την ανάγκη λήψης μέτρων υγειονομικής
ασφάλειας, και φυσικά να
συγκρούεται ουκ ολίγες
φορές με ειδικούς όπως ο
Άντονι Φάουτσι.

Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία
αλλάζουν ταχύτητα στη Δύση
συνέχεια από τη σελίδα 28

μαντικές.
Η Ανατολική Μεσόγειος
είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα που η Γαλλία
εκμεταλλεύθηκε την αμηχανία της Ουάσιγκτον.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μακρόν
φαίνεται να βλέπει τη θετική πλευρά της επιστροφής
των Ηνωμένων Πολιτειών
στη διεθνή συναίνεση. Στη
συνάντηση των G7, βρέθηκε κοντά στον Μακρόν,
ώστε να αξιοποιήσει την

ευκαιρία της προσωπικής
επαφής.
Ενδεχομένως, η σχέση
των προέδρων Γαλλίας και
Ηνωμένων Πολιτειών να
δώσει μία νέα διάσταση
στο δυτικό κόσμο.

of the administration of
the Hellenic Republic is
much different. A minor
spelling difference in the
name of an ancestor, can
kill the application. Excruciating requirements for
documents with very specific content can delay the
processing of files for citizenship for ages. And now,
there is a new requirement
from the Greek administration and its interpretation
of the law, which strikes
another blow to the wave
of interest for the Greek
passport. A certain type of
applications, which for decades were filed in Greece,
by a lawyer or other proxy
of the applicant, expediting the process, from now
on are channelled to the
Greek Consulates, which
will fail to manage the
increased numbers of files
within reasonable time.
The Greek administration is denying to the
Greek expatriates their
right to file a specific type
of citizenship application
through an attorney in
Greece, and directs them
to file at the Consulate of
Greece. It may, however,
take the Consulate up to
many weeks to reply to
their request for an appointment, let alone when
the review of their documents will take place. The
on - line appointment system is booked for months,
sometimes. The Consulate,
despite the efforts of many
of its officials, may book
them an appointment
sometimes in months. The
Consulate will review the
documents and info presented by the Greek expatriates, but in many cases
it will discourage them to
move forward, because
this can’t be done and the
other is missing. There
have been, however, several cases where applicants,
originally discouraged by
the Consulate that they
can’t apply for a Greek
passport, have found their

way through an attorney
in Greece to finally obtain,
under perfectly legal procedures, the much wanted
Greek passport at last.
If those who run the
Greek state want to serve
their country, they should
immediately look into and
modify the procedure of
filing for the Greek citizenship by those who are
entitled to according to
the lex sanguinis (law of
blood) principle, because
they are descendants of
Greeks. The processing
of citizenship application
must be simplified and
facilitated. And the thousands who are eager to
apply, because they wish
to obtain the citizenship
of their parents and grandparents, must be allowed
to file through a proxy
with a power of attorney
in Greece. The Idiko Lixiarceeo in Athens must
be supported with more
personnel to satisfy the
increasing needs of the
Greek expatriates who
want to register foreign
acts. The Consulates of
Greece around the world
must be allocated sufficient resources in order to
be able to serve the huge
demand for applications
and transactions in Greece,
because this serves the interest of the Greek people.
Because it will be good
for the country. Because
this may help reverse the
shrinking population in
Greece. Because Greece
owes it to the millions of
Greeks, who had to leave
their country for a better
life with more chances, not
offered to them in their
patrida at the time.
*Christos ILIOPOULOS, attorney at
the Supreme Court of
Greece , LL.M.
www.greekadvocate.
eu
e-mail: bm-bioxoi@
otenet.gr

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

Όχι στην Χειραγώγηση με τον Φόβο
του Θανάτου
Εάν θέλετε μπορείτε να το άλλου μέτρου, αλλά πρέπει
δημοσιεύσετε.
να είναι στην ελεύθερη
κρίση του καθενός. Τι
Ηλίας Σταμπολιάδης
με ωφελεί εμένα, που είμαι υγιής αλλά εάν κάνω
Αγαπητοί συμπατριώτες, το εμβόλιο θα πεθάνω
Είπαμε να μιλάμε επιστη- ή θα έχω παρενέργειες,
μονικά αλλά δεν χρειάζεται να υποχρεωθώ σε αυτό
να τραβάμε την επιστήμη επειδή οι περισσότεροι θα
από τα μαλλιά. Ακούστηκε ωφεληθούν; Πολύ μάλιστα
ότι ένας φίλος δεν έχει όταν και οι εμβολιασμένοι
εμπιστοσύνη π.χ. στον μεταδίδουν τον ιό και αποκαθηγητή Φαρμακολογίας τελούν ίσως μεγαλύτερη
του πανεπιστημίου Θεσσα- βόμβα κινδύνου για τους
λονίκης κ. Κούβελα για τις άλλους λόγω των μεταλαπόψεις του περί εμβολίων λάξεων που υφίσταται ο
διότι δεν γνωρίζει τα κίνη- ιός στο σώμα τους.
τρα του αλλά ακούει τους Αυτό όμως στο οποίο θα
συγγενείς του ιατρούς που ήθελα να εστιάσω είναι
τους εμπιστεύεται. Αυτό το γεγονός ότι έχουμε
δεν είναι επιστημονικό εμπλακεί σε ένα τεχνητό
επιχείρημα αλλά όμως εί- δίλημμα τρομοκρατίας
ναι ανθρωπίνως αποδεκτό θανάτου από τον ιό ή από
διότι η ανθρώπινη νόηση το εμβόλιο την στιγμή που
δεν αποτελείται μόνο από έχει αποδειχθεί ότι αφετην λογική αλλά έχει και νός όσοι καταγράφονται
βούληση και θυμό. Επι- ως κρούσματα περνάνε
στημονικό θα ήταν να πει την ίωση χωρίς συμπτώκανείς ότι ο καθηγητής κ. ματα ή με θεραπεία στο
Κούβελας λέει αυτά και σπίτι, ένα μικρό ποσοστό
αυτά, ό ξάδελφος μου ο χρειάζεται νοσοκομειακή
γιατρός λέει εκείνα και περίθαλψη και μόνο εάν
εκείνα που τα βρίσκω ορ- υπάρχει ανάγκη εισαγωγής
θότερα και κάνω αυτό που σε ΜΕΘ αυτοί μπορούν να
λέει ο ξάδελφος μου. Όμως σωθούν με τα ήδη υπάρο φίλος αυτός επειδή δεν χοντα φάρμακα. Ένα τουμπορεί να κρίνει ποίος λάχιστον από αυτά το έχει
από τους δύο έχει δίκαιο αναγγείλει ο καθηγητής κ.
προτιμά την άποψη του Κούβελας από το 2020, το
συγγενούς του επειδή είναι έκανε ο πρόεδρος Trump,
σίγουρος ότι τουλάχιστον και μάθαμε ήδη ότι ο καθηδεν έχει δόλο. Με την ίδια γητής κ. Γώγος το χορήγηλογική γιατί εγώ να εμπι- σε στον συνάδελφο του κ.
στευτώ τους πολιτικούς Τζωρτζίδη στο νοσοκομείο
κ.κ. Κικίλια και Μητσοτάκη των Πατρών . Ποία λοιπόν
ή το κάθε «ειδικό» που η ανάγκη μαζικού εμβολιβγάζουν τα κανάλια με ασμού και τρομοκρατίας
εγγενή υστεροβουλία που όταν υπάρχει η δυνατόπροπαγανδίζει υπέρ του τητα να σωθούν οι βαριά
εμβολίου προσπαθώντας ασθενείς που κινδυνεύουν
μάλιστα να το επιβάλει με να πεθαίνουν στις ΜΕΘ και
την απειλή του κοινωνικού να προστατεύσουμε τον
εξοστρακισμού και να μην γενικό πληθυσμό από τον
εμπιστευτώ τον καθηγητή κίνδυνο παρενεργειών του
κ. Κούβελα;
εμβολίου; Η δική μου πρόΈνας άλλος ισχυρίζεται ταση είναι όπως κάποιοι
ότι όταν πεθαίνεις λίγες ευσυνείδητοι πατριώτες
ημέρες ή ώρες μετά τον νομικοί να υποβάλλουν
εμβολιασμό δεν φταίει το μήνυση στην κυβέρνηση
εμβόλιο αλλά η θνητή αν- και την επιτροπή λοιμωξιοθρώπινη φύση αλλά όμως λόγων ως υπεύθυνους θαόταν έχεις υποκείμενο νό- νάτου κατά συρροή και αίσημα και οποιαδήποτε νο- τημα παραίτησης της ΠτΔ
σοκομιακή ή άλλη λοίμωξη και των Βουλευτών υπεύείναι ικανή να ξεχειλίσει το θυνων για την υπογραποτήρι τότε εάν βγεις θε- φή του νομοσχεδίου περί
τικός στο τεστ αποδίδουν ασυλίας της επιτροπής
τον θάνατο στον covid, λοιμωξιολόγων και του
παρόλο που το τεστ είναι ισχυρισμού της ΠτΔ ότι,
αμφιβόλου εγκυρότητας. όποιος δεν εμβολιάζεται
Επιπλέον η σύγκριση κιν- παραβαίνει το Σύνταγμα,
δύνου (risk assessment) την στιγμή μάλιστα που το
από τον ιό ή από το εμ- εμβόλιο δεν έχει άδεια, έχει
βόλιο δεν είναι σωστό να παρενέργειες και δίδεται
οδηγεί στην αναγκαστική λόγω έκτακτης ανάγκης .
επιβολή του ενός ή του

Ποίος ο λόγος εξαναγκασμού των ανθρώπων σε
ακούσια πειραματόζωα;
Όσον αφορά τα έξοδα της

μήνυσης να γίνει πρόσκλη- ματα για το κτίσιμο ενός Καθηγητής Ηλίας Σταμποση προς το πανελλήνιο να νοσοκομείου σε επαρχια- λιάδης
συμβάλλουν κατά δύναμη. κή πόλη.
Μηχανικός Μεταλλείων
Θα περισσέψουν και χρήΜεταλλουργός
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1821, τα παραλειπόμενα της Ιστορίας στην Ανατολική Κρήτη
Ιωάννης Αναστασάκης
Το 1821 μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα, επαναστάτησε και η Κρήτη. Η επανάσταση αυτή κράτησε
μέχρι το 1823, οπότε και
κατεστάλη με την ενίσχυση των Οθωμανών από
τους Αυγυπτίους, Ένα από
τα δραματικά γεγονότα
της περιόδου αυτής ήταν η
καταστροφή του Οροπεδίου Λασιθίου το 1823, που
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για σημαντικά γεγονότα διεθνούς γεωστρατηγικής εκμετάλλευσης, που
συνέβησαν μερικά χρόνια
αργότερα κατά τη Μάχη
του Λασιθίου που έλαβε
χώρα από 3 έως 13 Ιουνίου
του 1867. Σε ανάμνηση της
ιστορικής αυτής Μάχης,
η Κρητική Συμπολιτεία
μετονόμασε τη Διοικητική
περιφέρεια από Σητείας
σε «Λασιθίου». Έτσι μέχρι
σήμερα ο Νομός Λασιθίου
είναι ο μόνος Νομός της
Κρήτης που δεν φέρει το
όνομα της πρωτεύουσάς
του.

το Οροπέδιο Λασιθίου. Ο
ντόπιος πληθυσμός σφαγιάστηκε και πολλοί νέοι
πουλήθηκαν σαν σκλάβοι. Μεταξύ αυτών ήταν ο
Αντώνης και ο Μανώλης,
παιδιά του παπα-Φραγκιού
από το χωριό Ψυχρό. Οι
δύο αυτοί νέοι, έμελλε να
πρωταγωνιστήσουν σε
σημαντικά γεγονότα της
Ελληνικής Ιστορίας.
Ο Αντώνης αναφέρεται
ιστορικά ότι απελευθερώθηκε από σκλάβος στην
Κωνσταντινούπολη και

Τα σημαντικά αυτά γεγονότα παρέμειναν εν πολλοίς στη σκοτεινή πλευρά
των παραλειπόμενων της
Ελληνικής Ιστορίας, που
όμως πρέπει να φωτιστούν
επαρκώς ώστε από τη μελέτη τους είναι δυνατόν να
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το παρόν και
το μέλλον της Ανατολικής
Μεσογείου.
Η εξιστόρηση των γεγονότων. Ο Αντώνης και ο
Μανώλης
Ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο Β΄
από την Κωνσταντινούπολη, μετά την καταστροφή
της στρατιάς του Δράμαλη
το 1822 στα Δερβενάκια,
κάλεσε τον αντιβασιλέα
(χεδίβη) της Αιγύπτου Μωχάμετ Αλί να συμβάλει
στρατιωτικά στην καταστολή της επανάστασης
των Ελλήνων σε Κρήτη
και Μωριά. Σε αντάλλαγμα
για την στρατιωτική αυτή
βοήθεια, πρόσφερε την
διοικητική και φορολογική
υπαγωγή του Μωριά και
της Κρήτης στην Αίγυπτο.
Ο Αιγυπτιακός στρατός
είχε οργανωθεί κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα από τον
Γάλλο συνταγματάρχη Ντε
Σεβέ που αλλαξοπίστησε
και έγινε γνωστός ως Σουλεϊμάν Μπέης. Αρχηστράτηγος του Αιγυπτιακού
στρατεύματος από την
εφηβική του ηλικία ήταν ο
Ιμπραήμ, που αναφέρεται
ότι ήταν γενίτσαρος και
είχε γεννηθεί στο χωριό
Nusratli (σήμερα Νικηφόρος) της Δράμας από
χριστιανή μητέρα και είχε
μάλλον υιοθετηθεί από
τον Μωχάμετ Αλί όταν παντρεύτηκε τη μητέρα του.
Ο Ιμπραήμ αναφέρεται
στη διεθνή βιβλιογραφία
ως Kavalali Ibrahim Pasa,
ότι δηλαδή καταγόταν από
την Καβάλα.
Όπως προαναφέρθηκε,
τον χειμώνα του 1823 καταλήφθηκε από το τουρκοαιγυπτιακό στράτευμα

στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στο ίδρυμα του Αλέξανδρου Στούρτσα στην
Οδησσό της Τσαρικής Ρωσίας. Εκεί σπούδασε και με
τη βοήθεια της οικογένειας
Στούρτσα απέκτησε σημαντική περιουσία την οποία
σχεδόν στο σύνολό της
την διέθεσε σε κοινωφελή
έργα στην Ελλάδα. Είναι
ο Αντώνιος Παπαδάκης,
μέγας Ευεργέτης του Εθνικού και καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά την Κρητική επανάσταση του 1866-68 ήταν
ο βασικός χρηματοδότης
των επαναστατημένων
Κρητών, συγκεντρώνοντας
και στέλνοντας όπλα και
λοιπά εφόδια στην Κρήτη
και ειδικότερα στο Οροπέδιο Λασιθίου.
Ο αδελφός του Μανώλης εξισλαμίστηκε φέροντας το όνομα Ισμαήλ και
ακολούθησε στρατιωτική
καριέρα στον Αιγυπτιακό στρατό. Οκτώ χρόνια
αργότερα το έτος 1831
αναφέρεται ότι σαν νεαρός αξιωματικός ήταν ο
υπασπιστής του Ιμπραήμ
Πασά κατά την εκστρατεία
του στη Συρία. Έφτασε
το βαθμό του Φερίκ στον
Αιγυπτιακό στρατό που
σημαίνει Σωματάρχης και
αντιστοιχεί στο βαθμό του
υποστράτηγου. Κατά την
Κρητική Επανάσταση του
1866-68 ήταν ο Ισμαήλ
Φερίκ Πασά, αρχηγός του

Ναυαρίνο τον
Οκτώβριο του 1827
και την καταστροφή του Αιγυπτιακού στόλου από
την κοινή στρατιωτική ενέργεια Άγγλων, Γάλλων και
Ρώσων, ο Ιμπραήμ
Πασά αποχωρεί
από την Πελοπόννησο. Παραμένει
όμως ο έλεγχος της
Κρήτης από τους
Αιγυπτίους μέχρι
Αιγυπτιακού στρατεύμα- το 1841.
τος που στάλθηκε στην
Κρήτη για να καταστείλει Η δυναμική επέμβαση των
την Κρητική Επανάσταση. Μεγάλων Δυνάμεων στο
Ναυαρίνο, πείθει την πολιΑπό την μελέτη και ανά- τική Ηγεσία της Αιγύπτου,
λυση των γεγονότων, προ- ότι έχει αποφασιστεί πλέον
κύπτουν αποχρώσες εν- από τις πολιτικές ελίτ της
δείξεις ότι ο Ισμαήλ Φερίκ Ευρώπης η διάλυση της
Πασά ήταν σε μυστική συ- παραπαίουσας Οθωμανινεννόηση με τον αδελφό κής αυτοκρατορίας. Έτσι
του Αντώνιο Παπαδάκη σε αποφασίζεται η εκστραένα ευρύτερο σχεδιασμό τεία για την κατάληψη
απελευθέρωσης της Κρή- της Συρίας το έτος 1831.
της από τον Οθωμανικό Ο Ιμπραήμ Πασά ηγείται
ζυγό. Οι Μεγάλες Δυνάμεις του Αιγυπτιακού στρατεύτης εποχής, όπως Αγγλία, ματος που καταλαμβάνει
τη Συρία
και συνεχ ί ζ ε ι τ ην
προέλασή
του προς
την Μικρά
Ασία όπου
και πάλι
κα τα ν ι κά
τα Οθωμανικά στρατεύματα.
Συνεχί ζει
την προ έλαση με
σκοπό να
καταλάβει
την Κων σταντινούπολη και
Γαλλία, Ρωσία, Πρωσία και να καταλύσει οριστικά την
Ηνωμένες Πολιτείες ως Οθωμανική αυτοκρατορία.
ανερχόμενη Δύναμη, είχαν Η προέλαση των Αιγυπτίπαίξει το ρόλο τους στη ων παρεμποδίστηκε από
διεθνή γεωστρατηγική εκ- τις Μεγάλες Δυνάμεις που
μετάλλευση της κρητικής είχαν άλλα σχέδια για το διΕπανάστασης, για τα δικά αμελισμό της Οθωμανικής
τους συμφέροντα.
αυτοκρατορίας.
Ο Ιμπραήμ Πασά στην
Ελλάδα
Στις αρχές του 1824 ο
προπομπός του Αιγυπτιακού στόλου φτάνει στην
Κρήτη και αγκυροβολεί
στους κόλπους στα βόρεια του Λασιθίου. Από
εκεί τον Μάιο ξεκινά την
επίθεση στην Κάσο που
απέχει μόνο 40 μίλια από
τη Σητεία. Η κύρια ναυτική Δύναμη των Αιγυπτίων για την ανακατάληψη
του Μωριά ξεκίνησε τον
Ιούλιο του 1824 από την
Αλεξάνδρεια και κατέληξε
διασκορπισμένος, λόγω
θαλασσοταραχής αλλά και
του φόβου των Ελληνικών
πυρπολικών, να ναυλοχεί στην Αλικαρνασσό, τη
Ρόδο και την Κρήτη.

Τα παραλειπόμενα της
Ιστορίας
Όπως προαναφέρθηκε,
στην εκστρατεία στη Συρία
υπασπιστής του Ιμπραήμ
ήταν ο εξισλαμισμένος
Μανώλης, ως νεαρός αξιωματικός με το όνομα
Ισμαήλ. Αργότερα έλαβε
τον στρατιωτικό βαθμό
του Φερίκ (Σωματάρχη)
και έκτοτε αναφέρεται ως
Ισμαήλ Φερίκ Πασά. Η σχέση εμπιστοσύνης που είχε
αναπτυχθεί μεταξύ του
Ισμαήλ Φερίκ Πασά και την
οικογένεια του Ιμπραήμ
επιβεβαιώθηκε επί αντιβασιλείας του Ισμαήλ του
Μεγαλοπρεπή, γνωστού
στη διεθνή βιβλιογραφία
ως Ismail the Magnificent,
υιού του Ιμπραήμ, κατά
την Κρητική επανάσταση
Σχεδόν ένα χρόνο μετά την του 1866-68.
καταστροφή της Κάσου
και αφού είχαν εγκαταστα- Ο Ισμαήλ Φερίκ Πασά,
θεί Αιγυπτιακές φρουρές έμμεσα μέσω του ανιψιού
στις πόλεις της Κρήτης, του Αντώνη Καμπάνη, βοξεκινάει ο Ιμπραήμ τον ήθησε στην εκπαιδευτική
Φεβρουάριο του 1825 την αναβάθμιση στην Κρήτη,
αποβατική ενέργεια στη αλλά επίσης όπως αναφέΜεθώνη, για την κατάληψη ρεται σε βιβλία της εποχής,
της Πελοποννήσου και του προσέφερε οικονομική
Μεσολογγίου.
ενίσχυση στους επανασταΜετά την ναυμαχία στο τημένους Κρήτες.

Ο Αντώνης Παπαδάκης,
αδελφός του Ισμαήλ Φερίκ
Πασά, αναφέρεται ότι ενώ
είχε πουληθεί ως σκλάβος κατόρθωσε μάλλον
να δραπετεύσει από την
Κωνσταντινούπολη και
να φτάσει στην Οδησσό.
Στην πραγματικότητα είναι
πιθανότερο να ωφελήθηκε
από τον «μηχανισμό» εξαγοράς Ελλήνων σκλάβων
από τα σκλαβοπάζαρα
της Κωνσταντινούπολης
που είχαν εγκαταστήσει
τα αδέλφια Καποδίστρια,
ο Ιωάννης, ο Αυγουστίνος
και ο Βιάρος, σε συνεργασία με τον οικογενειακό φίλο και συνεργάτη
τους Αλέξανδρο Στούρτζα.
Αυτό επεξηγεί την αμέριστη οικονομική και πολιτική υποστήριξη που είχε ο
Αντώνης ώστε να εξελιχθεί
σε Κεντρικό Τραπεζίτη και
Μέγα Ευεργέτη στην Ελεύθερη Ελλάδα.
Στην απογραφή της περιουσίας του Αντώνη Παπαδάκη, περιλαμβάνεται
αφενός μία επιστολή του
αδελφού του Ισμαήλ Φερίκ
Πασά που τον καλούσε να
συναντηθούν. Επίσης περιγράφεται και ένα δακτυλίδι
με διαμάντι σε μέγεθος
φουντουκιού που ήταν το
δώρο του Ισμαήλ προς τον
Αντώνη κατά την συνάντησή τους λίγο πριν την
Κρητική επανάσταση του
1866-68. Η έλλειψη άλλων
ιστορικών αναφορών για
την συνάντηση των δύο
αδελφών, επιβεβαιώνει
την προσπάθεια διατήρησης του «Απορρήτου»
κυρίως του σκοπού για τον
οποίο πραγματοποιήθηκε
αυτή η συνάντηση.

λεμούσαν σε διαφορετικά
στρατόπεδα, στην πραγματικότητα συμμετείχαν
σε ένα διεθνές σχεδιασμό
για την αποτίναξη του
Οθωμανικού ζυγού, όπου
όμως οι Μεγάλες Δυνάμεις
της εποχής υποστήριζαν
τα δικά τους συμφέροντα.
Συγκεκριμένα στη βιβλιογραφία της εποχής αναφέρεται ότι «έβαλαν το χέρι
τους» η Ρωσία, η Αγγλία,
η Γαλλία η Πρωσία, καθώς
και οι αναπτυσσόμενες σε
ισχύ Ηνωμένες Πολιτείες.
Το Βασίλειο της Ελλάδας, η
Υψηλή Πύλη και η αντιβασιλεία της Αιγύπτου ήταν
οι τοπικοί «παίκτες» στις
εξελίξεις.
Με βάση την δραματική
ιστορία των δύο αδελφών, η συγγραφέας Ρέα
Γαλανάκη συνέγραψε το
μνημειώδες έργο «Ισμαήλ
Φερίκ Πασάς, αγκάθι στην
καρδια» που βραβεύτηκε
και συμπεριλήφθηκε από
την UNESCO το έτος 1994
στη «Συλλογή αντιπροσωπευτικών έργων της
UNESCO».

Τα διεθνή «παιχνίδια» των
Μεγάλων Δυνάμεων παίζονταν στην πλάτη των
ηρωικών αγωνιστών που
πολεμούσαν για την ελευθερία στο πεδίο της μάχης. Η Μάχη του Λασιθίου
ονομάστηκε «Γιγαντομαχία», διότι 5.000 περίπου
Έλληνες μαχητές αντιμετώπισαν ένα οργανωμένο
στράτευμα 28.000 ανδρών
και όπως δείχνουν τα στοιχεία, στο διάστημα των
δέκα ημερών που διήρκεσε η Μάχη το διέλυσαν
τουλάχιστον δύο φορές
και θα νικούσαν αν είχαν
μία έστω βασική εφοδιαΟ Αντώνης Καμπάνης, ανι- στική υποστήριξη.
ψιός του Ισμαήλ Φερίκ
Πασά με την υποστήρι- Επισημαίνεται ότι σε αντίξη του θείου του έκανε θεση με την Κρητική Συμεγάλη περιουσία στην μπολιτεία που σε αναγνώΑίγυπτο. Μεταξύ άλλων ριση της αξίας της Μάχης
ήταν διαχειριστής περιου- του Λασιθίου μετονόμασε
σίας της Ιεράς Μονής του την Διοικητική Περιφέρεια
Σινά στην Αίγυπτο. Με τα Σητείας σε «Λασιθίου»
χρήματα που συγκέντρω- (σήμερα Νομός Λασιθίσε ίδρυσε το Καμπάνιο ου), μετά την ένωση της
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο Κρήτης με την υπόλοιπη
Οροπέδιο Λασιθίου.
ελεύθερη Ελλάδα η αξία
και η ιστορική μνήμη για
Σχετικά με τη Μάχη του τη Μάχη του Λασιθίου
Λασιθίου που έλαβε χώρα ατόνησαν για περισσότερο
από 3 έως 13 Ιουνίου του από ένα αιώνα.
1867 σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο που Την ιστορική μελέτη ισχύει σήμερα, καθιερώ- ανάλυση με τίτλο «Μια
θηκε να εορτάζεται την Γιγαντομαχία με διεθνή
τελευταία Κυριακή του γεωστρατηγική εκμετάλΜαΐου, εκ παραδρομής λευση» θα παρουσιάσει ο
σε εφαρμογή του παλιού συγγραφέας την Κυριακή
Ιουλιανού ημερολογίου. Η 8 Αυγούστου στα πλαίσια
λάθος χρονολόγηση της τετραήμερου Συνεδρίου
Μάχης οδήγησε στην αδυ- που οργανώνει το ΚΕΝΤΡΟ
ναμία μελέτης του χρονι- ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
σμού και της αλληλεπίδρα- με τη συνδρομή της Περισης με γεγονότα διεθνούς φέρειας Κρήτης, τον Δήμο
επιπέδου που οδήγησαν Οροπεδίου Λασιθίου, κατις Μεγάλες Δυνάμεις της θώς και Πολιτιστικών Συλεποχής να καθορίσουν λόγων.
την πολιτική τους για την
Κρήτη και ευρύτερα για (*) ο αντιπτέραρχος (Ι)ε.α.
την Ανατολική Μεσόγειο, Ιωάννης Αναστασάκης
συμπεριλαμβανόμενης είναι σύμβουλος - στρατης Μέσης Ανατολής και τηγικός αναλυτής συνερτης Βόρειας Αφρικής..
γαζόμενος με διεθνή Ινστιτούτα, καθώς επίσης και
Στη Μάχη αυτή, ενώ φαι- μελετητής – αναλυτής της
νομενικά τα δύο αδέλφια ιστορικής μνήμης.
Αντώνης και Ισμαήλ πο-

